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EDITORIAL 
Cadena humana per la llengua 
En el moment de tancar l'edició tot és a punt per a la gran mobilització CADENA HUMANA de dia 
9 de maig, organitzada per l'Obra Cultural Balear. El objectius marcats pels punts més bàsics són 
ben clars: ELS DRETS PER LA LLENGUA i dins aquest bloc es troben els següents: La defensa dels 
drets i de la dignitat dels catalanoparlants ( és igual si li voleu dir mallorquins, menorquins, 
eivissencs o formenterers) a través de tots els mitjans democràtics possibles. Això significa que 
hom troba inacceptable que determinats partits polítics neguin la plenitud de drets de la llen¬ 
gua de les Illes Balears. 
També rebutjam l'actitud de sectors extremistes que volen limitar la llibertat dels ciutadans a 
conèixer la llengua pròpia de les Illes. 
Per això la crida és a tota la ciutadania per tal que se sumi al procés de normalització lingüística 
i a rebutjar les actituds contràries al coneixement de la llengua catalana. 
Aiximateix totes les forces polítiques tenen el deure de respectar el consens en matèria de políti
ca lingüística establert durant el període democràtic, recollit a l'Estatut d'Autonomia de les Illes 
Balears i a la llei de Normalització Lingüística. 
"Aprendre el català et converteix en un ciutadà de primera" 
" És important que tothom s'integri i aprenent català s'obrin camins" 
"La integració ha de ser global i la llengua catalana n'és la pedra angular". Idò sí, totes aquestes 
frases provenen de gent de fora ( Japó, Marroc...) perquè és gent que té la voluntat d'aquesta 
integració que és ben fàcil si no planàs sobre nosaltres el fantasma de la demagògia i de la 
ignorància. 
Tenim una llengua, la catalana i l'hem de fer servir per tot. Som a casa nostra, som mallorquins i 
catalans des del 1229. Però encara tenim la necessitat de sortir al carrer per fer-ho a saber, tenint 
en compte les darreres manifestacions d'anticatalanisme, banderat no se sap ben bé per qui, per 
part d'algun sector com és el sanitari, i en un moment en què el nostre país acull, malgrat la crisi 
mundial, ciutadans de tot arreu del món. Aquests vénen sense gaires prejudicis i en moltes oca
sions som nosaltres mateixos qui els posam pals a les rodes que dificulten la seva integració. Que 
entenguin que són volguts, que són acceptats i que acceptin els nostres costums i la nostra llen
gua com a eina de comunicació, ja que aquesta societat també és la seva. 
L'escola no ho és tot i ens calen esforços de tots els àmbits: des de la justícia, des de la sanitat, des 
del comerç per tal de fer entendre a tothom que arribi de fora que som una terra d'acollida però 
orgullosa d'una història amb cultura, llengua i pensament inclosos. I només així podrem acon¬ 
seguir una societat plenament democràtica i pacífica, pròpia, tot s'ha de dir, d' un Estat pluril¬ 
ingüe. 
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LLUCMAJOR de pinte en ample LOCAL 

El PSIB-PSOE demana una auditoria 
L'Ajuntament de Llucmajor s'haurà de sotmetre 
a una auditoria externa després que el grup 
municipal del PSIB-PSOE l'hagi demanada una 
altra vegada en el darrer ple d'aquest passat 
mes d'abril. Aquesta és una llarga reivindicació 
dels grups de l'oposició i segons paraules del 
mateix batle, Joan Jaume Mulet, es realitzarà 
d'acord amb la demanda assenyalada. 
A la sessió plenària es va aprovar, entre altres 
temes, la concessió de subvencions per 
260.000 euros per a nou entitats ciutadanes 
que són les següents: 
Banda de Música de Llucmajor (90.000 euros) 
Banda de Música de s'Arenal ( 25.000 euros) 
Associació Amics de la Música (24.000 euros) 
AMADIBA ( 61.000 euros) 
Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació 
( 40.000 euros) 
Germandat de donants de sang ( 1.500 euros) 
Associació de veïns Les Palmeres ( 13.311 euros) 
Associació Turisme Rural de Llucmajor ( 3.000 
euros) 
Associació d'Hotelers de la Platja de Palma 
( 3.000 euros) 
I també la sessió plenària va decidir declarar 

d'interès municipal les entitats següents: 
Fundació Arenal de Mallorca 
Sa Marina de Llucmajor 
Associació del Club de la Rialla 

Quintos '45 
Quasi cada any es reuneixen, enguany 
també. Ho volgueren celebrar amb un 

dinar que aquest pic 
va ser al Restaurant Las Sirenas de 
S'Arenal. 
Molts no viuen al poble per això tots 
s'alegren de tornar-se a veure i reviure 
temps passats i contar-se coses noves. 
Companyonia i alegria. Dels mals no se'n 
parla. Bona menjua i conversa tirada dóna 
gust al cos i a l'esperit. L'any que vé serà 
un altre any, l'any dels seixanta-cinc. 
Molta de salut! Això és el més desitjable 
perquè és el que més es necessita. Fins 
l'any que ve. 

En un altre apartat cal destacar que es va 
aprovar una moció del PSOE per tal de man¬ 
tenir obertes durant tot l'any les oficines d'a
tenció al públic d'informació turística. Varen 
argumentar que el turisme és un dels pilars de 
la nostra economia i alhora consideraren 
important impulsar iniciatives per tal de poder 
superar la crisi existent. 
Actualment existeixen a Llucmajor 12.000 
places hoteleres concentrades a s'Arenal i s'es¬ 
t ima que el vuitanta cinc per cent de la 
població activa de la zona viu, tant de manera 
directa com indirecta, del turisme. A l'actualitat 
la zona de s' Arenal disposa de dues oficines 
ubicades a l'Avinguda d'Europa i a l'Avinguda 
de Miramar i una de fixa a la plaça de la Reina 
Maria Cristina. El batle va remarcar que el per¬ 
sonal ja es trobava contractat ( són estudiants 
en pràctiques) però que estudiarà la situació i 
el cost que suposaria treballar durant tot l'any. 

emMills 
L' :-vii!r Jr.vni, n'iii • I ii. .' 
wn\'¿y¿^¿ / 
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LOCAL LLUCMAJOR de pinte en ample 

Ha començat la Universitat Oberta per a majors a Llucmajor 
El dimecres, 29 d'abril, va començar la 
Universitat Oberta per a majors a Llucmajor. 
Les classes es donaran enguany a l'Auditori del 
Claustre de Sant Bonaventura, cada dimecres, 
fins el 3 de juny. 
La primera lliçó va ser impartida per Marc 
Nadal, professor del Departament de 
Psicologia de la UIB. El títol era "El més bell de 
Darwin: d'on ve la nostra capacitat per apreciar 
la bellesa". 
El dimecres 6 de maig, Bartomeu Vilanova, pro
fessor del Departament de Química, dissertarà 
sobre "Antibiòtics: com funcionen i què hem de 
fer". 
El 13 de maig serà el torn de Catalina Picó, pro¬ 
fessora del Departament de Biologia 
Fonamental i Ciències de la Salut, la qual trac¬ 
tarà sobre "L'obesitat: un problema genètic o 
d'estil de vida". 
El dia 20 arribarà al Claustre Lluís Ballester, pro
fessor del Departament de Pedagogia i 
Didàctiques Específiques. Parlarà de "Les rela¬ 
cions entre padrins i néts". 

Inaugurada la nova biblioteca municipal del Claustre 

El dia 27 serà el ponent Jaume Corbera, profes¬ 
sor del Departament de Filologia Catalana i 
Lingüística General. El seu tema:"Parlam bé el 
català?". 
Finalment, el dimecres 3 de juny tancarà la 
Universitat Oberta a Llucmajor el professor del 
Departament de Biologia, Antoni Pons. La seva 
exposició tractarà sobre la "Transició nutri-
cional al segle XX". 

El municipi de Llucmajor inaugurà el 23 d'abril, 
Dia del Llibre, la nova biblioteca municipal ubi¬ 
cada a un important espai del restaurat 
Claustre de Sant Bonaventura. 
A l'acte hi eren presents tots els membres del 
Consistori llucmajorer, encapçalats pel batle 
Joan Jaume i la consellera de Cultura i 
Patrimoni del Consell de Mallorca, Joana Lluïsa 
Mascaró. 

La biblioteca municipal de Llucmajor fou crea¬ 
da l'any 1999 amb fons bibliogràfics aportats 
per La Caixa, i va tenir com a primera seu una 
sala de l'edifici de l'entitat bancària, a la plaça 
d'Espanya, número 46. Disposa de més de 
20.000 volums i una secció especialitzada en 
literatura infantil. 
Aquest nou espai de lectura ofereix també un 
llibre en blanc, en el qual ha iniciat una història 
l'escriptor llucmajorer Miquel Cardell, premi 
Cavall Verd 2009. Aquesta història és el 
començament d'una obra literària en la qual 
tothom pot participar-hi, doncs el llibre està 
obert al públic en general. 
L'escrit inicial de Miquel Cardell ha estat recol¬ 
lit i continuat per la poetessa local Antònia 
Maria Fiol, pel batle Joan Jaume, per la con¬ 
sellera Joana Lluïsa Mascaró i per l'escriptor 
també llucmajorer Miquel Sbert, entre d'altres. 

-e-
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LLUCMAJOR d e pinte en ample LOCAL 

Dos negocis nous a Llucmajor 

Maduixa i xocolata acaba d'obrir les portes al C. Andalucía, 1 local 5. En aquest nou espai, a càrrec 
de n'Eva Monge hi trobareu roba infantil i juvenil, sabates, roba interior...per a nins i nines. 

Porta mallorquina és la nova immobiliària de la Ronda Migjorn, 115 i com les altres oficines que 
aquesta empresa té a Artà, Santa Ponsa i Eivissa, es dedica a la compra-venda de cases, xalets, 
pisos, comerços... propietats en general. 

Inst II r ut rtz n m. 273 
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LLUCMAJOR de pinte en ample 

La banda de música fa un concert a Galícia 
Maria Ginard 

Pareix que la sortida que va organitzar la 
Banda de música de Llucmajor a Oviedo ara fa 
un any i mig va destapar la vena més viatgera 
de la formació i de nou, maletes fetes, els 
músics i un bon grapat d'amics varen fer camí 
cap a Galícia. 

Aprofitant la festa del primer de maig, durant 
tres dies i mig, l'expedició llucmajorera va 
recórrer terres gallegues per escampar la nos¬ 
tra tradició musical. Varen aprofitar per visitar 
alguns llocs d'interès el dia anterior a la troba¬ 
da amb la banda amfitriona, la d'Arca del 
Concello de O Pino, un conjunt amb 144 anys 
d'història i amb una trajectòria musical indis¬ 
cutible. Dirigida per José María Blanco, un 
músic de la localitat, l'agrupació d'Arca va 
exhibir la seva innegable qualitat amb un 
repertori vistós i molt ben interpretat. La 
banda de Llucmajor tampoc no va quedar 
enrere i va mostrar al públic gallec que s'havia 
arreplegat a l'auditori d'Arca que, per Mallorca, 
la tradició bandística és ben viva i té bona 
salut. Va tancar l'encontre de bandes un sopar 
de germanor i el desig de tornar-se a trobar, 
aquest pic a Mallorca. 

El dos dies que quedaren després de la funció 
es dedicaren a la visita turística de Vigo, La 
Corunya i Santiago. Poc temps per veure tot el 
que s'havia programat, però l'ambient de ger¬ 
manor i la il·lusió de continuar fent feina i 
donar-la a conèixer varen ser les notes domi¬ 
nants d'aquesta escapada. 
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LLUCMAJOR de pinte en ample 

Visita a Barcelona del Club de Lectura 
Bàrbara Verdera 

Els passats dies 28 i 29 de març el club de lectura de 
la Biblioteca de Llucmajor va organitzar el seu 
primer viatge. El balanç d'aquests tres anys junts i 
el bon ambient del grup va ser més que suficient 
perquè 25 de nosaltres ens apuntàssim a la iniciati
va promoguda p'en Joan Ramis, ànima del Club. 
Després de posar en comú cada llibre llegit solem 
fer alguna activitat relacionada amb el llibre en 
concret i així va sorgir la idea d'anar a Barcelona. 
Aniríem a conèixer la Barcelona escenari dels llibres 
de Carlos Ruiz Zafón i de L'església del mar d' 
Ildefonso Falcones.. 

Dissabte ben dematí partírem cap a Barcelona. El 
punt de trobada era l'estació de França, allà ens 
esperava na Cristina i la pluja que ens acompan
yarien en la nostra visita. Amb elles dues ens endin
sàrem per la Barcelona de principis de segle pro
tagonista de La sombra del vent i El joc de l'àngel. 
Davant nosaltres cobraren vida tants llocs només 
coneguts a través de les paraules: la llibreria 
Sempere, el cementiri dels llibres oblidats, la casa 
de David Martín al carrer Flassaders, el Colmado 
Ca'n Gisbert,... També escenaris més reals com la 
plaça Sant Felip Neri, l'església de Santa Maria del 
Mar i el Palau de la Música. I per acabar la ruta un 
dinar als Quatre Gats. 

Diumenge retrobàrem na Cristina i els auriculars a 
l'església de Santa Maria del Mar al Born. Aquesta 
vegada viatjaríem en el temps fins al segle XIV i 
caminaríem per una Barcelona medieval amb 
Bernat i Arnau Estanyol. Una Barcelona pròspera on 
cada gremi té el seu espai i es construeix un temple 
molt gran, l'Església del Mar. Així visitàrem la Plaça 

Sant Jaume, la Plaça del Rei, el call jueu, la Plaça del 
Blat, la Plaça de la Llana i el carrer Argenteria. 
Van ser 2 dies plens de bons moments i aventures 
per una Barcelona diferent a l'habitual, una protag¬ 
onista d'obres de ficció. Ens ho vàrem passar tant 
bé que ara ja pensam en altres possibles destins lit¬ 
eraris per a l'any vinent. L'experiència del Club de 
Lectura com a grup és cada dia més enriquidora i 
demostra com amb ganes i idees (tot i la manca de 
suport municipal) es pot fer una gran feina de dina-
mització cultural a Llucmajor. 

-e-
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LOCAL LLUCMAJOR de pinte en ample 

Carles Manera i Jaume Garau responen a les 
preguntes de la Gent de Llucmajor 
L'Agrupació Socialista de Llucmajor organitzà 
un acte anomenat "Tenim Respostes" on els 
polítics socialistes es seuen davant la ciutada
nia i responen a les qüestions que els plante
gen els assistents. 
En aquest cas, Carles Manera, Conseller 
d'Economia, Hisenda i Innovació del Govern 
de les Illes Balears, i Jaume Garau, Conseller 
de Benestar Social del Consell de Mallorca, vis
itaren Llucmajor per aclarir els dubtes de la 
gent en temes com l'economia, la Llei de 
Dependència o les mesures per sortir de la 
crisi. 
Joan Jaume, Secretari General de l'Agrupació 
Socialista de Llucmajor, va agrair l'assistència 
dels dos polítics mallorquins per "realitzar 
aquesta tasca didàctica que hem de fer els 

polítics per explicar el que estam fent des de 
les administracions". 
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LLUCMAJOR de pinte en ample 

II Cicle de Conferències de Cultura 
Popular i Tradicional a Llucmajor 

Durant el proper mes de maig se celebrarà a la sala d'actes del Claustre de Sant Bonaventura 
de Llucmajor un cicle de conferències centrat en la cultura popular i tradicional. 
El cicle, coordinat per Miquel Amorós, llicenciat en història de l'art, és una iniciativa de 
l'Associació Cultural Aires de Pla Llucmajorer, compta amb el patrocini de la Federació de 
Música i Ball Mallorquí i la col·laboració de l'Ajuntament de Llucmajor. 
De caràcter eminentment divulgatiu, l'objectiu principal és donar una visió global de diferents 
aspectes de la cultura popular i tradicional i despertar la curiositat envers aspectes moltes 
vegades desconeguts. 
Se desenvoluparà al voltant de quatre conferències a càrrec d'especialistes en la matèria. Les 
conferències s'acompanyaran amb un col·loqui en què les persones que hi assisteixin puguin 
intervenir. 
L'assistència és gratuïta, no obstant, els estudiants universitaris que vulguin un certificat d'as
sistència amb un crèdit de lliure configuració de la UIB s'han de matricular al cicle i abonar 10 
euros. 
El programa complet d'aquest cicle de conferències ès el següent: 
Divendres, 8 de maig, a les 19.30 hores. 
Història dels gegants festius a Mallorca. Des del segle XVII a l'actualitat, a càrrec de Pau Tomàs 
Ramis, investigador i especialista en gegants. 
Divendres, 15 de maig, a les 19.30 hores. 
La rondalla d'en Tià de sa Real, a càrrec de Josep Antoni Grimalt Gomila, professor emèrit del 
Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la UIB. 
Divendres, 22 de maig, a les 19.30 hores. 

Evolució de la cançó i la música popular, a càrrec de Miquel Lladó, cantant i compositora 
mallorquina. 
Dimecres, 28 de maig, a les 19.30 hores. 
Les cançons d'amor i sexe del camp de Mallorca, a càrrec de Gabriel Janer Manila, 
escriptor i professor del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques de la UIB. 
Trobareu més informació a la pàgina web de l'associació: http://airesdesplallucmajorer.balear-
web.net 
Aquest cicle s'inclou dins els actes de celebració del 50é aniversari d'Aires des Pla Llucmajorer, 
fundat l'any 1959 p'en Pere Antich Pons i la seva esposa Maria Ferrer Torrens. 
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LLUCMAJOR de pinte en ample 

Campanya per la salut 
Medicina alternativa 
Aquesta campanya neix amb l'objectiu d'apropar la 
ciutadania al concepte holístic de salut, un dels nos
tres béns més preuats i que habitualment sols recor-
dam, i cuidam, quan el perdem. 
Amb aquest objectiu hem organitzat el programa 
d'aquestes deu xerrades, vegeu el programa adjunt, 
utilitzant com a punt de partida el concepte de salut 
que ens dóna l'Organització Mundial de la Salut 
(OMS), que la defineix com: "l'estat de benestar físic, 
mental i social òptim, i no únicament l'absència de 
malaltia". 
En aquesta campanya presentam la salut com una 
cruïlla on s'ajunten diversos camins. Cadascun 
d'aquests camins ens aporta eines i estratègies difer¬ 
ents, i som nosaltres mateixos els que podem trobar 
l'itinerari més adient a la nostra pròpia realitat per¬ 
sonal, i així aconseguir una vida saludable. Al llarg de 
les diverses sessions informam, i apropam, diverses 
teràpies que aporten noves visions, noves alterna
tives, que segurament complementaran, i enriquiran, 
els vostres conceptes habituals de salut. 
Al llarg de les xerrades aprofundim en alimentació, 
aportant diverses opcions com: la nutrició ortomolec-
ular, la dieta sense gluten, etc. També ens endinsam 
dins el mon de l'homeopatia, el shiatsu, la naturopa-
tia, l'acupuntura. Teràpies totes elles mil·lenàries, d'ús 
quotidià a altres cultures, i actualment cada cop més 
conegudes al nostre entorn més proper. A més pre-
sentam les ajudes tècniques més actuals adreçades a 
la gent gran. 
Encara que aquesta idea neix des de Tensalut el cicle 
de xerrades és possible gràcies a la col·laboració de 
diversos professionals de reconeguda trajectòria, als 
quals voldria aprofitar per agrair la seva col·laboració. 
També agrair a l'Exc. Ajuntament de Llucmajor la ces-

l/g&kemn. 0/ ¿d-97/669763 

sió dels magnífics espais del claustre de Sant 
Bonaventura, i la col·laboració dels centres 
Fontshiatsu i CEM (Centre d'Especialitats Mèdiques). 
Gràcies també a les persones que ens han acompany
at al llarg de les xerrades realitzades fins ara, esperam 
tornar-vos a trobar a les properes. 
Aprofitam l'ocasió per convidar-vos a compartir amb 
nosaltres les xerrades previstes per a aquest mes de 
maig. Us hi esperam. 

11 
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Les reformes mantenen el trànsit de vehicles 
però eliminen devers dos-cents aparcaments 
Els quatre projectes coincidiran en el temps i s'executaran durant el 
que queda d'any 
La peixateria serà una oficina turística i l'arxiu municipal s'ubicarà al 
soterrani 
Francesc Verdera 
Fotos. C.Julià 

L'inici imminent de les obres de remodelació de Plaça 
- el començament dels treballs era previst i progra
mat per al 18 d'aquest mes de maig- és motiu de pre
ocupació i de comentaris per part dels llucmajorers 
residents a la zona, els propietaris dels comerços i els 
placers, que mentre durin les actuacions en el cèntric 
recinte, traslladaran els punts de venda de fruites i 
hortalisses al carrer d'es Born. No obstant, la majoria 
de comentaris fan referència a la dificultat que 
suposarà aconseguir un aparcament durant i després 
d'acabades les obres. 

Aconseguir una plaça d'aparcament en el centre de la 
ciutat pot esdevenir una autèntica odissea per als 
conductors. La supressió d'aparcaments serà de dev¬ 
ers dos-cents. La remodelació de Plaça n'elimina 
setanta-cinc de cop, mentre que els projectes per exe
cutar als carrers de Sa Fira i Constitució n'eliminen 
més de cent. A més s'ha d'esmentar la pressió obliga¬ 
da que patiran els carrers immediats o propers a les 
zones remodelades, que pot fer pas a problemes de 
trànsit importants, sempre que la semipeatonització 
no s'acompanyi dels plans de mobilitat pertinents. 
Segons fonts municipals, amb l'objectiu de solu
cionaren la mesura que sigui possible,aquest proble
ma de manca d'aparcaments, l'Ajuntament considera 

la possibilitat d'enderrocar les dues cases ubicades 
davant de l'oficina de SA NOSTRA, situades concreta
ment entre els carrers de Sant Vicenç de Paül i 
Constitució. El solar resultant podria acollir vint-i-cinc 
vehicles aproximadament. Un segon projecte, també 
en fase d'estudi i negociació,contempla la construcció 
d'uns 120 aparcaments més en el solar de l'antiga 
farinera de Can Seu. 
Els dos aparcaments per construir funcionarien de dia 
com l'estacionament de Plaça. En canvi, el de Can Seu, 
com que té la possibilitat de ser un recinte tancat, de 
nit es podria llogar a un preu mòdic als residents de la 
zona que abans de final d'any seran semipeatonals. 
LES O B R E S H A N C O M E N Ç A T 

Les obres, que han d'estar acabades per Nadal, ja han 
començat en el tram inicial del passeig de Jaume III 
mentre que els treballs del carrer de Sa Fira tenien fix¬ 
ada la data d'inici dia 11 d'aquest mes de maig i una 
setmana més tard, el dia 18, les de Plaça i la conclusió 
de totes dues es fixa per a finals del proper mes de 
setembre. 
Tot sembla indicar que les obres del carrer del Bisbe 
Taixequet,finançades al cinquanta per cent pel Pla d' 
Obres i Serveis del Consell de Mallorca, les de Sa Fira i 
Constitució, assumides pel pla de Rehabilitació de 
Barris del Govern de les Illes Balears així com la 
remodelació integral de Plaça i la Peixateria coincidi¬ 
ran en el temps. Les actuacions a Plaça es troben 
incloses en el Fons d'Inversió Local que suposarà per 
a les arques del Govern central un muntant global de 
dos milions d'euros. 
A mesura que s'acosten els terminis d'execució, hom 
coneix alguns detalls concrets d'aquests projectes. 
Així idò, pel que fa a la rehabilitació de la Peixateria , 
la previsió és que es converteixi en una Oficina 
Turística, mentre que el soterrani -ara apuntalat- serà 
destinat a l'arxiu municipal. 
Pel que fa a Plaça,ja se sap que el cèntric i emblemàtic 
lloc de Llucmajor serà semipeatonitzat, s'eliminaran 
les barreres arquitectòniques així com les voravies i 
tot el conjunt es trobarà al mateix nivell. Devora el 
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ipal contemplen un seguit de projectes educatius, 
sanitaris, esportius i culturals que s'executaran a curt 
i a llarg termini. De moment, als llucmajorers ens 
espera un llarg estiu i també una tardor d'obres, de 
pols i de fang, segons la climatologia, especialment 
per als veïns de les zones afectades per les obres 
perquè són treballs d'envergadura i no simples movi
ments de terra o obertura de síquies. Esperem que les 
molèsties i les dificultats facin pas a un Llucmajor 
més net, menys renouer i més agradable i amb una 
millor qualitat de vida per a tots els ciutadans. 

carrer de Sa Fira, Constitució i Bisbe Taixequet comp
tarà amb la presència de trànsit rodat, però la priori¬ 
tat serà per al vianant. 
Amb tota seguretat, l'execució dels quatre projectes 
en qüestió obligarà, mentre durin les obres i també 
després d'acabades, a introduir canvis en el sentit de 
la circulació urbana respecte de l'actual configuració. 
Aquest, podem anomenar-lo, pla de mobilitat, segons 
repetides manifestacions del batle, Joan Jaume 
Mulet, serà negociat amb totes les forces polítiques i 
socials de Llucmajor. 
Finalment cal assenyalar que per al que queda de leg
islatura, els responsables de l'equip de govern munic-

NUEVXytALLER AUTORIZADO 

LLUCMAJOinVIOT OR*-
Ronda Mitjorn, 123-971 66 44 22 
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Figues i figueres a les illes Balears, llibre 
de Montserrat Pons 
Joana Font 
Fotos: C.Julià 

En Montserrat Pons i Boscana a Llucmajor no 
necessita presentació. Apotecari de professió i 
pagès per afició! Tothom en coneix la seva quimera 
per les figueres, no és estrany veure'l xerrant amb 
pagesos, amb branques de figuera a les mans, fent 
intercanvis de mides per tal de garantir la pervivèn-
cia d'algunes castes de figuera. La paraula i l'acudit 
sempre a punt. Aquest mes ha estat notícia per la 
presentació del llibre "Les figueres a les Illes 
Balears". 
Com a veïna i amiga he tengut el privilegi de veure 
de prop la gestació de l'obra, i puc assegurar que, ni 
la sort ni l'atzar han tengut res a veure en l'acura
da edició del llibre. Han estat anys de feina, cercant 
bibliografia, fent i refent fitxes per tal que 
quedessin entenedores pers profans. Feina feta així 
com la fan els pagesos, amb gust i de gust. 

- C O M I Q U A N T V A C O M E N Ç A R A Q U E S T A Q U I M E R A ? 

L'any 1991 vàrem comprar Son Mut Nou. Dins la 
finca hi havia un figueral (devers 15 quarterades) 
molt vell, datat de final del s. XIX, de figueres des-
garbades i pràcticament exhaurides. Per estimar la 
caça (perdius i conills) que era el que a jo m'interes
sava en aquells moments, vaig decidir trasplantar-
lo i fer rebrotar les figueres. Després de dos anys al 
veure com eren d'agraïts els arbres em va concedir 
la deriva per les figueres. 
- T E N C ENTÈS Q U E P E P S A C A R E S V A T E N I R U N PAPER 

I M P O R T A N T . 

Efectivament, l'any 1995 vàrem reproduir a Son Mut 
les varietats que en Pep tenia a Míner. Aquí es va 
perllongar una bona amistat que ja venia de vell. 
Amb el seu mestratge i consells em vaig submergir 
del tot en l'entorn ficari. 
- P E R Q U È A T U LA P A G E S I A N O T ' E S T I R A V A M A S S A ? 

De fet quan era jove no m'agradava foravila, 
m'agradava caçar, però res més. Però es veu que els 
gens estiren i jo som fill i nét de la pagesia i el que 
va començar essent una cosa molt puntual s'ha 
anat convertint amb els anys en una cosa més que 
una afició. L'assignatura de botànica de 3r de car
rera em va agradar molt i va fer que a partir de lla¬ 
vors miràs el camp d'una altra manera. 
- A C T U A L M E N T Q U A N T E S F I G U E R E S I DE Q U A N T S T I P U S 

H I H A AL C A M P E X P E R I M E N T A L DE S O N M U T N O U ? 

Hi ha 1287 arbres de 367 varietats. Normalment de 
les varietats que tenen risc d'erosió genètica, això 
vol dir que estan en recessió en sembr fins a 5 de 
cada varietat, i de les més exquisides per menjar, 
fins a 7 arbres per varietat; com per exemple: les de 
tia penya, de la reina, Cosme Manyo, morro de bou, 
Manresa (exclusiva de Llucmajor) etc... 

- A PART D'AQUESTES M É S GUSTOSES, H I H A A L G U N E S 

F I G U E R E S ESPECIALS? 

Totes les figueres són especials, bé pel nom, per l' 
informador o pel lloc on les he trobades. 
Destacaria la roig manya que la va dur a sa Torre 

l'olguer major d'aquesta possessió de mal nom 
Roig manyo (d'aquí el nom de la figuera), la dugué 
des de sa carrossa d'Artà,finca del mateix marque¬ 
sat de sa torre. Aquesta figuera és molt prolífica i 
alimentava al bestiar equí de la finca, en aquell 
temps molt nombrós. 
Una altra és la cucarella que és una variant endèmi
ca de Manacor, introbable, jo vaig anar darrera ella 
devers set o vuit anys, fins que un dia l'amo en Biel 
Prohens de Can Reviu em va comentar que ell tenia 
una varietat de figuera que l'havia duita amb el seu 
pare (en bicicleta)de Manacor feia molts d'anys. 
Quant la vaig veure no me'n podia avenir, tenia al 
davant una cucarella. 
- T A M B É T E N S F I G U E R E S M É S E X Ò T I Q U E S O C O M A 

M Í N I M DE PAÏSOS L L U N Y A N S . 

En tenc de tota la mediterrània, Marroc, Tunísia, 
Xipre, Turquia, Algèria, etc... 
Sempre que vaig de viatge deman per les figueres i 
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si és possible en duc unes tanyades. A Egipte a una 
església de cristians Coptes n'hi havia una i m'expli¬ 
caren que segons la tradició de les escriptures 
Coptes Josep i Maria després de sortir de Judea i 
arribar a Egipte, feren nit davall d'aquesta figuera i 
menjaren el seus fruits. Es diu de la Virgen Maria i 
pels coptes és un arbre sagrat. Com aquesta també 
en tenc a Son Mut Nou. 
- E L D I A DE LA P R E S E N T A C I Ó DEL LLIBRE, V A I N T E R V E N I R 

DE M A N E R A MOLT E N T U S I A S T A I A C A D È M I C A A L H O R A 

M A R G A R I T A L Ó P E Z C O R R A L E S D' E X T R E M A D U R A . 

Na Margarita és doctora en enginyeria agrònoma i 
una autoritat mundial dins el món ficari i és la 
responsable de la finca d'experimentació agrària La 
orden de Badajoz. 
Quan vaig començar a interessar-me per les 
figueres a través de Joan Rallo vaig saber de l'ex¬ 
istència d'aquest camp d'experimentació. Fent "el 
camino de la plata" vaig anar a veure'ls i el feeling 
va ésser mutu. Ells tenien només seixanta o setan¬ 
ta varietats que van anar augmentant amb les 
meves. A partir d'aquí va començar una intensa 
col·laboració d'indole agronòmica i un inici d'estud¬ 
is genètics conjunts. 

-Aquest dia ens sorprengueres a tots amb 
la teva vena de glosador i ja que la glosa va tancar 
les teves paraules també podria servir per con¬ 
cloure l'entrevista. 

Si l'amo en Toni Lleó, 
D'aquest poble glosador, 

Avui fes sa darrera 
Lloaria sa figuera, 
Arbre de tal tradició 

En es poble de Llucmajor... 
Ell faria sa cançó: 

"En Monserrat ha fet passió 
d'allò que abans era quimera" 

Amb el llibre honraré 
a la gent llucmajorera 

l'amo en Toni des Forn es primer 
i a tota la gent que a darrera 

ha divulgat la figuera 
en Pep Sacares es darrer 

Per fi les paraules darreres 
em donaria per conformat 
si aquest llibre tan nostrat 
figueres, figues, quimeres 
honràs la gent del passat 

i que tothom recordàs 
"es potecari de ses figueres" 

Si aquesta entrevista no ha sabut transmetre la 
passió que té en Montserrat pel món ficari, xerrau-
ne amb ell i és que quan parla de figues, figueres, 
del camp d'experimentació de Son Mut Nou ho fa 
des del cor, d'una manera tan sentida, que fins i tot 
els profans o poc interessats en el tema ens sentim 
partícips d'aquesta dèria de l'apotecari. Que sigui 
per molts d'anys. -e-
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Nins que no vénen de París 
Història de la meva germana 
Marcos Sánchez López 

El dia 29 del mes passat feia onze anys que na Kristina Sánchez 
López va néixer a la ciutat russa de Perm, situada als peus de la 
serralada dels Urals, a la vorera del riu Kama, a plena ruta del 
transiberià. Es tracta d'un centre urbà que es desenvolupà baix el 
regnat de Pere I el Gran al segle XVIII (1692-1725) per estar situat 
entre Moscou i Sibèria i per la riquesa mineral de la zona. 
Posteriorment, ja durant la revolució russa, la ciutat que va por¬ 
tar el nom de Molotov,va comptar amb una important producció 
industrial que va contribuir al seu creixement urbanístic i demo¬ 
gràfic. 
Aproximadament un any abans del naixement de na Kristina, cap 
a 1997, a la ciutat de Llucmajor, els seus futurs pares, en Manuel i 
n'Esther li demanaven al seu fill Marcos, que llavors tenia onze 
anys, que li pareixia la idea d'adoptar un germanet/germaneta. 
Va ser així com una vegada decidits i amb la il.lusió d'engrandir la 
família amb un nou membre, es va iniciar tot un procés d'entre
vistes, tràmits i burocràcia que duraria dos anys aproximada¬ 
ment i que pareixia arribar a la seva fi en el moment en què van 
lliurar a la família la primera fotografia de na Kristina, que llavors 
tenia sis mesos. 
Tres mesos després n'Esther i en Manuel iniciaven el viatge a la 
ciutat de Perm, situada a dues hores de vol des de Moscou. Aquest viatge va coincidir amb una terrible onada 
de fred, amb temperatures de fins a trenta graus baix zero. Anecdòticament, aquesta onada de fred va passar 
també per Mallorca i va fer que a mode de premonició nevés a Llucmajor. 
Va ser en aquestes condicions i juntament amb la gran col.laboració per part de l'equip que gestionava el pro
cés d'adopció com amb només nou mesos i amb un pes de cinc quilògrams i mig, na Kristina va conèixer la seva 
nova família i va abandonar l'orfanat on havia passat els pocs mesos de vida que tenia. Després d'un curt perí¬ 
ode de temps a Perm per resoldre tràmits , na Kristina, ara ja amb son pare i sa mare, viatjarien a Moscou per 
completar els temes burocràtics de l'adopció. Na Kristina iniciava així el seu primer gran viatge que la portaria 
a la seva nova ciutat, Llucmajor, on va ser rebuda amb gran alegria per part de la resta de la seva família, veï¬ 
nats i amics. 

Aquesta nova llucmajorera va recu¬ 
perar ràpidament el pes, la bona 
forma i el temps perdut. Varen arri
bar a Mallorca al començament del 
febrer i com a conseqüència de la 
diferència del lloc i la manca de 
defenses que tenia va haver d'anar 
a visitar el doctor Sugar uns quants 
pics, però, una vegada que va haver 
passat l'estiu amb unes bones dosis 
de sol i banys a l'aigua de la mar na 
Kristina es va recuperar total-
ment.Va anar a l'escoleta de la Fada 
Morgana on entraria en contacte 
amb la seva cuidadora, na Bel, i 
amb els seus primers companys, 
molts dels quals encara ho són. 
Amb tres anys va entrar al Col.legi 
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Públic Rei Jaume III, on actualment està matriculada 
al cinquè curs i on té també una bona colla d'amics. 
Amb la seva curta edat ha viatjat amb la seva família 
per tota Europa i bona part del territori espanyol des 
dels Pirineus a les Illes Canàries. En l'actualitat està 
inscrita a l'equip de Volei del seu col.legi com a activi
tat extraescolar i com a projecte de futur, a part de 
continuar viatjant, té la intenció d'arribar a ser una 
bona veterinària. 
Fins aquí arriba, de moment, l'historial d'aquesta 
nina que amb només 9 mesos va emprendre un gran 
viatge per trobar-se amb la seva vertadera família, la 
qual curiosament es trobava a tants i tants de quilò¬ 
metres de Perm. 

-e-
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QUADERNS DEL FUM MAJOR 

Primavera a la casa dels llibres 
Miquel Cardell 

La llegenda de la ciutat sense 
nom és el títol d'una pel·lícula de 
l'any 1969, protagonitzada per 
Lee Marvin. Clint Eastwood i Jean 
Seberg, que al seu moment va 
obtenir un éxit remarcable, que 
es va perllongar o amplificar en 
la bona fortuna popular d'una 
cançó , Wand'rin star, que canta
va Lee Marvin amb veu greu i 
escanyada, i que va tenir diverses 
versions en espanyol ( Yo nací 
bajo su luz fugaz...), cosa que era 
molt normal en aquells anys. 
Va ser la darrera pel·lícula del 
director Joshua Logan, i era una 
particular combinació de west¬ 
ern i comèdia musical, molt en la 
línia d'un seguit de westerns ja 
una mica humorístics, de gran 
producció, que, en aquells anys, 
j u n t a m e n t amb allò que 
s'anomenà espaguetti western, 
va marcar el decliu del gènere. I 
dic western quan per ser fidel a 
l'esperit d'aquells anys hauria de 
dir pel·lícula de l'Oeste (així), de 
vaqueros o de comboys. Unes 
pel·lícules essencials en la nostra 
cinefíl ia infanti l , aquells anys 
que vivíem com a contem
porànies les pel·lícules de més de 
dues dècades, ja a les reposicions 
dels programes dobles de rigor 
als tres cinemes que hi havia a la 
vila, ja a la programació de la 
Sesión de tarde dels dissabtes de 
la televisió única, uns capvespres 
televisius que, en evocar-los, em 
retornen al cafè de Can Rayó, un 
dels dos que hi havia al cantó de 
l'escola de Sant Bonaventura, 

perquè, llavors, tenir televisor no 
era una norma estadística, sinó 
un luxe que encara no s'havia 
generalitzat, i ens hi aplegàvem 
una bona grapada d'al·lots a 
aquells horabaixes televisius 
amb una bossa de pipes de pes
seta i dues pessetes més per fer 
un parell de partides a la 
màquina del milió. 

+ + + 

Tot plegat em tornava a la 
memòria per un motiu ben con
cret: als meus cinquanta anys, 
després de més de trenta de 
dedicar-me, entre altres coses, a 
la poesia, he rebut per primera 
vegada un homenatge del meu 
Ajuntament, m'imagín que com 
a conseqüència directa del premi 
Cavall Verd que em concediren fa 
una mesada. Ho escric sense cap 
mena d'ironia ni res semblant, i 
allà on pos homenatge podeu 
llegir-hi un cert reconeixement, 
una mica de cas, ja ens entenem; 
perquè no som capaç d'interpre
tar d'una altra manera l'honor de 
participar a la inauguració de la 
nova biblioteca municipal escriv
int la primera plana d'un llibre 
blanc, d'un relat obert a l'a¬ 
portació de tothom que s'hi 
apunti. Em consta que el relleu el 
varen prendre la jove poeta 
Antònia Maria Fiol i l'amic 
Miquel Sbert no tan jove, però 
ben admirat. 

Posat en aquesta mena de com¬ 
promís amable d'inventar un 

principi d'història, un cap de fil 
d'argument, per deixar en múlti
ples magins la seva continuació, 
no em va venir al cap més això 
era i no era que el d'un poble que 
havia perdut el nom. Estic ben 
endarrer de com ha seguit la 
cosa, i un dia d'aquests faig 
comptes de passar per l'antic 
convent a comprovar-ho. ( Quan 
ja havia escrit això, la meva 
amiga, regidora i Consellera 
Insular de Cultura, Joana Lluïsa 
Mascaró,que va assistir a la inau
guració , m'ha contat que també 
les autoritats varen posar les 
seves línies al relat, i que el batle 
li va posar l'ocasió ben tempta¬ 
dora en esmentar al seu frag¬ 
ment de relat la figura d'un saig 
que tocava el tambor, i és que 
això d'introduir un tamborer, a la 
vila, amb tot el que ha plogut, té 
una mena de delit polític ....No sé 
que en diria Sigmund Froid de 
tot plegat, tan interessat en el 
significat subconscient de les 
associacions aparentment casu
als!) 

Va ser un cop acomplerta la 
meva part de la tasca, quan ja 
tornava cap a cases per la placeta 
del Convent, un dels racons que 
més m'agraden de la vila, mal¬ 
grat darrerament, amb aquells 
bancots de formigó deixats 
caure com peces d'una jugueta 
distinta, i la desaparició d'alguns 
elements vegetals, sembla 
haver-se encomanat de l'atmos¬ 
fera suburbial que oprimeix el 
poble. Llavors em va venir al cap, 

19 



LLUCMANJOR maig 310 13/5/09 14:05 Página 20 

LLUCMAJOR de pinte en ample OPINIO 

plaf, la meva escassa originalitat, 
i el record de la pel·lícula, que 
anava d'una mena de febre de 
l'or, que menava a excavar túnels 
i mines als mateixos fonaments 
del poble fins que aquest passa
va per ull, s'enfonsava material
ment engolit per la terra. 
Tot plegat podria semblar una 
metàfora de múltiples lectures, 
àcida i bèstia sobre la Mallorca i 
el Llucmajor d'avui; però aquesta 
és una altra qüestió, perquè el 
que ara mateix volia posar per 
escrit és com aquesta invitació 
municipal em va fer sentir hono¬ 
rat. I més en la mesura que la 
nova biblioteca municipal es pot 
considerar una transformació de 
la biblioteca de la Caixa, on vaig 
passar moltes estones en aquells 
dies remots quan Lee Marvin 
cantava la cançó de l'estel 
vagabund i jo feia temps dos dies 
per setmana abans d'anar a 
classe de música just al cantó, 
damunt la farmàcia, amb Donya 
Juanita G a m u n d í ( allà vaig 
conèixer la meva actual directo¬ 
ra, Catal ina Font, quan ella 
encara no somiava energúmens, 
però vestia uns leotards vermells 
dignes d'esment). 
Em ve al cap un tebeo sobre la 
vida del general cartaginès 
Aníbal, I el record d'un diploma 
d'assistència que em va donar, 
com a molt per sorpresa, la bib¬ 
liotecària, que pot ser es digués 
Donya Paquita, o una cosa així, i 
fos germana d'un Cap de 
l'estació de tren. 

Aquí la memòria em falla, i segu¬ 
rament mescla records l lucma-
jorers amb els d'una altra bib¬ 
lioteca de la Caixa, la de Petra, 
que va ser també una mena de 
refugi, en aquest cas contra l'exili 
que molts de caps de setmana 
em va imposar la vida familiar. 

Allà vaig llegir tota aquella sèrie 
de Els 5, i en acabar-la vaig trobar 
al prestatge de més a prop un 
grapat de novel·les que no vaig 
acabar d'entendre, de tot d'una , 
jo no crec que tengués més de 
dotze o tretze anys, però que em 
provocaren més d'una inquietud 
i m'aportaren una visió ben dis¬ 
tinta, nova i colpidora del que 
podia ser un llibre i de moltes 
més coses, novel·les del que aviat 
sabria que s'anomenava els nous 
narradors mallorquins dels anys 
setanta. 

+ + + 

Amb tanta expansió autobiogrà¬ 
fica, prov d'explicar com les bib¬ 
lioteques públiques varan ocu¬ 
par, al seu moment, un lloc 
important en la meva formació. 
Ben sovint una biblioteca 
d'aquestes característiques, més 
que un indret on un grapat de 
lectors va a cercar llibres , ha de 
ser ara una institució que surt a 
cercar parroquians, un espai viu 
que dedica forces , energies i 
imaginació a difondre l'hàbit de 
la lectura, i jo diria que de la lec¬ 
tura activa, viva, creadora, 
suposant que n'hi hagi d'altres 
castes dignes de ser anome¬ 
nades amb la mateixa paraula. 
Desig ben de veres que la nova 
Bilblioteca de Llucmajor circuli 
amb éxit per aquest camí. No 
tenc cap dubte de les ganes del 
bibliotecari, Joan Ramis, i vull 
esperar que no li manqui el 
suport, el costat i el pressupost 
institucional. Em sembla recor¬ 
dar haver llegit a algun lloc que 
la primera biblioteca pública de 
la vila es va obrir l'any 1873, i no 
em costa imaginar la il·lusió, la fe 
en la força humanitzadora de la 
lectura que degué impulsar 

aquella inciativa, uns anys que 
l'alfabetització era una força de 
progrés, de consciència i llibertat, 
que un llibre era un objecte 
màgic, rar, i car. Que la nova casa 
llucmajorera dels llibres en sigui 
una digna hereva. I que ens ajudi 
a trobar un nom digne del poble 
sense nom ( molts de pobles han 
cregut que el nom veritable de 
les coses i les persones, en pos¬ 
seïa l'esperit, la força essencial ), 
o a fer un poble digne del seu 
nom una mica altissonant ( un 
nom que veig a mapes antics 
amb una grafia primitiva : 
Llümaior ). 

+ + + 

Fins no fa gaire, ignor si encara 
passa, una part ben característi¬ 
ca de la clientela de moltes bib¬ 
lioteques públiques, eren aquells 
que hi anaven cada dia a llegir el 
diari. I aquests dies els diaris en 
duen moltes ben dignes d'es
ment, des de l' escapada euro¬ 
pea de la senyora Estaràs, pas¬ 
sant per la nova ministra de cul¬ 
tura espanyola, una senyora que 
va fer costat a aquell manifest 
anticatalanista de Rosa Díaz i 
companyia, o per la presa de par¬ 
tit d'UGT contra la normativa 
que em vol garantir el dret d'ess-
er atès en català per la medicina 
pública de la meva terra. 
Però si d'una cosa van plens 
aquests dies és de la cosa elec¬ 
toral d'Euzkadi. Un cop i un altre 
repeteixen que, per primera veg¬ 
ada hi ha un lendakari suportat 
per partits no nacionalistes. No 
nacionalista el PP ? No nacional
ista el PSOE ? És el major éxit del 
nacionalisme espanyol, i de la 
seva cara jacobina i gens moder¬ 
ada, aquesta invisibilitat, aquest 
fer-se percebre com no nacional-
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isme. 
És cert que després de 30 anys 
d'un mateix partit al govern de 
qualsevol institució ( per molt 
que més d'un govern basc del 
PNV hagi comptat am presència i 
suport socialista), un canvi sem¬ 
bla convenient. Però també ho és 
que per arribar a aquesta 
situació s'ha hagut de deixar 
sense candidatura a qui votar un 
bon percentatge de bascs, i que 
ens és donat demanar-nos si el 
nacionalisme espanyol, aquest 
que diu que no existeix, no és el 
principal llaç que ha unit allà dos 
partits com el PP i el PSOE que no 
són capaços de posar-se d'acord 
en quasi res més i que van a 
mossegades de crispació des de 
fa anys i panys. 
En fi, ara gosen criticar el PNV 
perquè, desencertadament al 
meu entendre, insisteix en allò 
que era el més votat i li tocava 
governar...com si aquest argu
ment no hagués estat usat insis
tentment pel PP, per exemple les 
dues vegades que ha perdut el 
poder a les Balears. 

+ + + 

Però ha arribat, a la fi, la mica de 
primavera després del llarg 
hivern, i ha arribat insegura, però 
magnífica a la natura que ens 
queda,o a la mica que mantenim 
als corrals, pasteres i cossiols... 
Una primavera amb llibres...s'ho 
paga gaudir-ne i gaudir-la. De la 
resta, començant pels problemes 
que genera una casa de cultura 
molt guapa i patrimonial, però 
poc meditada i debatuda en les 
seves f inal itats, ja tendrem 
temps de parlar-ne quan l'aire no 
dugui xiscles de falzies i aquesta 
olor d'estiu que vol arribar. 
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RETALLS 
Maties Garcias 

L A S E L V A N E G R A . Una trentena de persones hem par
ticipat en un viatge per terres d'Alemanya i França que 
ha organitzat el grup excursionista Camina cami
naràs... Ha estat una setmana intensa de trescar per les 
muntanyes i les valls del massís de la Selva Negra, al 
sud-oest d'Alemanya, i les suaus elevacions dels Vosges, 
a Alsàcia, la històrica contrada d'arrel germànica que 
ara fa part de França. Dirigeix el grup, Jaume Pericàs, 
ajudat per la guia Ana Jiménez, una madrilenya radica
da a Cadis de l'agència Alventus. 

C A P A STTUGART .Clarejava el 12 d'abril, dia de Pasqua,i 
mentre a la vila devien dirimir qui s'enduia la victòria en 
el Sermó de l'Enganalla, l'expedició excursionista s'en
lairava de Son Santjoan cap a Sttugart, capital del land, 
amb majoria de llucmajorers però també amb presèn¬ 
cia de ciutadans, una parella serverina, qualque san-
tjordiera i qui sap si algun apàtrida local. En tot cas, 
tohom ben avingut i disposat a trescar món. 

S E E L B A C H . Havent dinat en ruta, el grup s'instal·la en el 
campament base de tota la setmana: el centre de 
vacances de la petit vila de Seelbach, encaixonada 
entre turons suaus i boscosos i vellutada de prats verds. 
Tot i això, fa calor. La gent s'instal·la, uns a les cambres 
de l'hotel d'estil muntanyenc i d'altres en dues cabanes 
de fusta amb cuina, bany i lliteres; com que no som 
molts, hi ha espai a bastament per estar amples. Just 
davant, s'estén el càmpig on s'hostatgen els germànics 
amants de les rulots i autocaravanes. Ben a prop,corr el 
rierol que rega la contrada i dalt dels turons s'en
treveuen tres molins que produeixen energia elèctrica. 
L'aprofitament del vent i l'abundor d'aigua seran dues 
visions repetides al llarg del territori visitat. 

EL F E L D B E R G . Aquesta és la muntanya més alta de la 
Selva Negra, 1.493 m. (tan sols supera un poc el puig 
Major). Hi arribam per carretera fins a una cota ben 
alta, on hi ha l'església més elevada d'Alemanya, pistes 
d'esquí i un centre d'interpretació de la natura. 
Comença l'ascensió per un paratge nevat. Primeres 
llenegades i qualque esclat damunt el gel. A mesura 
que avançam, comença a escampar-se una idea: la neu 
és guapa, però incòmoda. Quan abandonam la part 
poblada i ens endinsam pels boscos nevats (la guia no 
es pensava que hi trobaríem tanta neu), les passes es 
fan difícils, ja que en posar el peu ens enfonsam fins a 

mitja cama i sovint pegam de morros. El camí fa daval
lada i cal guardar l'equilibri; a moments, perdem el ras
tre del senderol;a més,trona i llampagueja. Hi ha nirvis. 
Però el paisatge captiva: les muntanyes enfarinoades, 
l'espessor dels boscos d'avets i pins muntanyencs 
arrelats dins la nevada, el llac gelat devora el qual 
dinam... És la gràcia que té l'excursionisme: ser capaç de 
superar les dificultats per amerar-se de bellesa. 

S E G U I N T EL R I U I LES VALLS .Tot i que el vespre, en arrib
ar rebentats a casa,ningú es veu amb forces per contin
uar les caminades, l'endemà dematí tots estam a punt 
per una nova expedició, ara seguint el barranc del 
Wutachschlucht, un curs fluvial envoltat de fagedes i 
agombolat pel murmuri constant de les aigües i el can-
tussol dels ocells. Contemplar aquest bé d'aigua mer
avella els mallorquins. Acabat el recorregut, en un 
establiment a peu de carretera, reprenem forces a còpia 
de pastissos ben carregats de xocolata, nata i confitures 
del país. Un altre dia d'expedició ens durà pels 
senderols que va fitar un capellà il·lustrat de la contra
da: la Hansjakob weg. Aquest personatge fa pensar 
inevitablement en Mn. Alcover: tots dos escriptors, 
investigadors de les arts populars, recol·lectors de con-
tarelles... Des dels boscos de coníferes de l'inici de recor
regut, passam a uns paratges de prats cultivats i amb 
uns costers que es fa difícil d'imaginar com s'arriben a 
llaurar. No hi veim camps abandonats. Mantenir el 
paisatge és un recurs econòmic també de cara al tur¬ 
isme amant de la natura que tresca per aquests 
indrets. 

E S T R A S B U R G I F R I B U R G . Aquestes dues històriques 
ciutats també han estat objecte de l'interès del grup 
durant dues jornades diferents. Els dos burgs donen 
molt de si. El primer, situat ara a França, capital 
d'Alsàcia, és també capital d'Europa (comparteix seu 
del Parlament amb Brussel·les i hi radiquen altres insti
tucions supraestatals). Carrers de traçat medieval, cate
drals gòtiques i esglésies barroques, palaus civils que 
mostren la riquesa i els avatars de la història, puixança 
de les universitats i del comerç, urbanisme amable per 
a les persones que hi viuen o les visiten...fan d'aquestes 
dues ciutats autèntiques joies de la civilització europea. 

S A I N T E O D I L E . Encimbellada en un espadat que domi
na la plana regada pel Rin (frontera entre França i 
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Alemanya), el monestir de Sainte Odile és un centre 
espiritual de la contrada alsaciana des del temps més 
remots de l'edat mitjana. Les abadesses hi han dirigit 
una comunitat monàstica femenina encara viva (fou 
visitada per Joan Pau II) i que, entre d'altres, ha deixat 
joies en el camp de l'arquitectura i de la literatura. És, 
també, el punt de partida de la nostra darrera camina¬ 
da, des de dalt del cim fins a la plana, on visitam el 
poble d'Obernai.Caminam davall la pluja mentre trav-
essam boscos espessos de faigs, bedolls, freixes i pins 
de muntanya. Els peus trepitgen fulllaca, les cames 
temptant l'equilibri transporten el cos i tots plegats,ara 

XERRADES DE CAFÈ 

en silenci, suara escoltant el comentari d'un company, 
formam una comitiva travada per l'amistat i unida en 
el gaudi enmig de la natura. L'endemà tornam a 
Mallorca. Els dies han estat intensos; les caminades, 
extenuants però atractives; les descobertes , han capti
vat tothom; la convivència, amerada amb rialles i facè
cies (n'Esteve, impagable!), ha rutllat perfecta. Tothom 
en torna satisfet. És l'hora del diumenge en què els dar
rers romeus de Gràcia tornen a la vila quan l'avió toca 
terra amb els nostres cossos retuts, però amb els esper¬ 
its satisfets. 

Personal sanitari que no vol integrar-se 
Un que escoltava 

-No comprenc perquè tanta de renou que fan els 
metges i el personal sanitari forasters. 
-Forasters i de Mallorca. 
-Bé, a Mallorca no hi més foraster que aquell que 
s'empenyora en ser-ho. 
-I tenint en compte que foraster és aquell que parla 
en foraster... 
-Resulta que tenim forasters que són nascuts a 
Mallorca. 
-Això me sona a un absurd. 
-Idò és ben real. Hi ha gent nascuda a Mallorca que 
desprecia el mallorquí. 
-Quina animalada! 
-Sí que ho és. El voler imposar uns usos i costums 
que no són propis d'aquest lloc no és cosa de gent 
normal. Tan fàcil com és xerrar mallorquí... 
-Jo de ben petit ja el xerrava. 
-I jo! . 
-Emperò aquest no és el cas perquè nosaltres 
sabem parlar altres llengües, entre elles el castellà 
i el parlam quan ve el cas. 
-Supòs que vols dir que gent de fora pot aprendre el 
mallorquí i parlar-lo quan véngui el cas; i ja no par
lem dels qui són físicament d'aquí però tenen el 
cervell a un altre lloc. 
-I gent de carrera, que pareix que són intel.ligents, 
no volen aprendre a parlar el mallorquí ni en que 
els donin tres anys de temps. Això és estrany. 
-Saps què te sé dir? que el tenir una carrera no és 
un indicador d'intel.ligència i molt manco de sentit 
comú. 

-Hi ha molt de mal pel món. 
-I ara per Múrcia fan propaganda perquè hi vagin 
els metges que no vulguin aprendre el mallorquí. 
-No passis ànsia, no se n'anirà cap. 
-Estic segur que no. Saps que és de llépol tenir un 
despatx a la Seguretat Social els matins i un a la 
medicina privada els horabaixes. 
-Jo crec que a la península no ho saben que a 
Mallorca els metges no estan tan malament enca¬ 
ra que els demanin que xerrin el mallorquí. 
-Segurament hi ha molts de metges joves que no 
els sabria greu aprendre el mallorquí i viure aquí. 
-A veure si ens podríem fer propaganda en aquest 
sentit? 

-Per si en volen venir de metges de la península i de 
Sudamèrica? 
-Ah, bergant! Tu sí que tens visió comercial! 
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TEMPS PASSAT 
Ignasi Barceló 
Antoni Montserrat 

Famílies Marineres de s'Estanyol 
Molts d'aquests pescadors de la foto varen ser els que 
dugueren de s' Estanyol a Llucmajor, amb una cistella 
sobre el cap i de "trotet de mariner", el peix fresc que es 
menjava al poble. 
En aquest temps a S'Estanyol, quan se n'anaven els 
estiuejants, només hi quedaven una "dotzena" de 
pescadors amb les seves famílies i poques persones més. 
Les necessitats per a la subsistència feien que fessin 
certes tasques en comú com és ara tenyir les xarxes amb 
un almagre preparat amb escorça de pi capolada que 
després bullien, el qual les donava un color marró per 
camuflar-les a la vista dels peixos. 

Aleshores no hi havia cap mena de protecció 
artificial per a les barques, per això les tenien varades a 
les penyes, sobre les que hi havia unes files de troncs 
paral·lels encimentats sobre la roca, engreixats amb sèu, 
anomenats "prats", sobre els quals feien patinar la quil¬ 
la de les embarcacions quan les havien d'avarar (treure) 
o tirar-les a la mar. Solien tirar-les a la mar dues vegades 
diàries al matí per anar a treure les xarxes i a l'horabaixa 
per anar a calar. A la tornada a S'Estanyol les tornaven a 

avarar, més o manco enfora de la vorera de la mar, 
segons el temps que feia. Si el temps empitjorava, tant 
de dia com de nit, els mariners havien d'anar a fer-les 
més enfora de la costa, pujant-les uns quants prats més 
amunt. 

En aquesta tasca també s'ajudaven tots, sobre¬ 
tot els dies de temporal, per amistat i per qüestions de 
subsistència. 
1.- MIQUELA MOLL BALLESTER (a. Coixa ) dif. Va néixer 
l'any 1 (1901) Casada amb en Sebastià Penya Pascual (a. 
Zepelín ). Tingueren quatre fills: na Miquela, na Catalina, 
en Pep i na Margalida. 

Na Miquela es casà amb n'Antoni Oliver Ballester ( a. 
Comunes ).Tingueren dos fills n'Antoni i en Sebastià. 
Na Catalina es casà amb n'Antoni Mas Ginard(a. Bessó). 

En Pep, difunt, casat amb na Margalida Fiol Timoner, 
tingueren dos fills, en Sebastià, difunt i n'Antoni també 
difunt. 
Na Margalida, casada amb en Miquel Cànaves Perelló. 

Tenen tres fills, na Maria A., na Miquela i en Climent. 
2.- CATALINA MOLL BALLESTER (a. Coixa ) casada amb en 
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Damià Paniza, dif. Tingueren dos fills, en Gabriel i na 
Maria. 
En Gabriel es casà amb na Catalina Caldentey Homar. 
Tingueren una filla, na Catalina. 
Na Maria es casà amb n'Andreu, dif. Tingueren un fill, en 
Jaume. 
3.- COLOMA MOLL BALLESTER ( a. Coixa), morí als 22 anys 
4.- MIQUELA PENYA MOLL (filla de la número 1) 
5.- MIQUELA BALLESTER, dif. es casà amb en Bartomeu 
Moll,dif. Pares de les números 1,2 i 3. A més d'aquestes 
tres filles, tingueren, 
En Miquel, casat amb na Margalida Pons (a. Malta ). Varen 
tenir quatre fills: Na Miquela, na Margalida, en Tomeu i na 
Catalina. 
Na Margalida, casada amb en Toni Jaume ( a. Llamps ). 
Tingueren una filla, na Catalina 
Na Francisca, casada amb en Joan Obrador, varen tenir 
tres fills n'Antònia Aina, en Guillem i na Miquela. 
6.- MARGALIDA PONS ( a. Malta ) casada amb en Miquel 
Moll Ballester , tingueren cinc fills: 
Na Miquela es casà amb en Francesc Colom tingueren 
quatre fills: En Francesc, dif , na Francisca, en Miquel, en 
Jordi i en Tomeu. 

Na Margalida es casà amb en Miquel Martorell , tenen 
una filla, na Catalina. 
En Tomeu es casà amb na Joana Cantallops (a. Merris ), 
tenen dos fills, en Miquel i en Joan. 
Na Catalina es casà amb n'Àngel Moreno, tenen quatre 

fills, en Mique, na Margalida, na Catalina i en Josep. 
7.- MIQUELA MOLL PONS (a. Malta ). Filla de la número 6. 
8 i 17 .- FAMÍLIA MENORQUINA que varen viure uns 
quants anys a S'Estanyol llogats com a mariners. 
9.- DAMIÀ PANIZA (a. Marola ) casat amb na Catalina 
Moll Ballester. (Veure el número 2) 
10.- PEP PENYA PASCUAL (a. Marola) dif. casat amb na 
Margalida Ripoll Paniza ( a. Marola) dif. Tingueren dos 
fills, na Miquela i en Pep. 
En Pep es casà amb na Llucia Vadell Vidal, tingueren dos 
fills, na Margalida i en Pep Jaume. 
Na Miquela es casà amb en Rafel de Ses salines. 
11.- SEBASTIÀ PENYA PASCUAL (a. Zepelín) dif. Es casà amb 
na Miquela Moll Ballester (veure n.1) 
12.- GABRIEL PANIZA ( a. es padrí Sóller) dif. Mariner, es 

casà i tingué tres fills, en Damià, en Jaume i na Coloma. 
Actualment tendria uns 140 anys. Era pare del número 9 
i padrí de la número 13. 
13.- MARGALIDA RIPOLL PANIZA ( a. Marola) (Veure n. 10) 
14 i 15.- MARINERS EIVISSENCS que feien feina amb el 
patró Jaume Paniza. 
16.- NICOLAU PANIZA (a. Fullaní) Actualment tendria uns 
130 anys. Tingué quatre fills: En Biel, en Colau, en 
Salvador i na Catalina. 

AGRAÏMENTS: Des de la revista volem donar les 
gràcies a aquelles persones que ens han ajudat a fer 
aquesta secció i de manera especial a Margalida Penya 
Moll ( a. Zepelín ) a Miquela Moll Pons ( a. Malta ) i a 
Catalina Bru Frau. 

NOTA. Si trobau alguna errada o voleu donar 
més explicació sobre aquesta foto, posau-vos en con¬ 
tacte amb nosaltres al número 971 660190 
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GENT DE LA VILA 
Pere Antich Pons 
En Pedro de la Sirena 
Ignasi Barceló 

Joan Jaume 

S I A L G Ú ÉS C O N E G U T A L L U C M A J O R 

ÉS E N P E D R O DE LA S I R E N A . N O CAL 

FER ALTRA P R E S E N T A C I Ó Q U E D I R EL 

S E U N O M P E R I M M E D I A T A M E N T 

R E L A C I O N A R - L O A M B EL BALL 

M A L L O R Q U Í DE M O S T R A I A M B U N 

G R A P A T D'ACTIVITATS DE C A I R E 

F O L K L Ò R I C I C U L T U R A L S Q U E ES 

V É N E N R E A L I T Z A N T A L L U C M A J O R 

DES DE FA U N GRAPAT D'ANYS. I E N S 

BASTA V E U R E - L I LA C A R A Q U A N 

ESTÀ F E N T A L G U N A DE LES SEVES 

PER SABER Q U E ÉS U N A D'AQUELLS 

P E R S O N E S Q U E D I S F R U T E N A M B EL 

Q U E ESTAN FENT. . 

O N V À R E U N É I X E R ? 

En Pedro als tres anys 

Vaig néixer a Llucmajor al car¬ 
rer d'en Batlet número 104 dia 16 
de novembre de 1944. Els meus 
pares eren en Francesc Antich 
Barceló i na Maria Pons Grau. 
D E Q U È T R E B A L L A V E N ? 

El pare era el garriguer de 
Marola, propietat de la família 
Gamundí, i la mare era mestressa 
de casa. Aleshores la tasca del 
garriguer era alguna cosa més 
que guardar la caça, els espàrecs i 

els esclata-sangs, feia funcions 
d'home bo i en el moment en què 
els mercaders venien a cercar els 
productes de la finca ell hi era 
present juntament amb l'amo o 
amitger, representant el propi¬ 
etari. 
O N V I S Q U É R E U LA V O S T R A I N F A N 

TESA? 

Els primers anys de la meva 
vida els vaig passar al costat dels 
pares a la finca de Marola. 
D'aquella temporada tenc uns 
records molt borrosos ja que ben 
aviat vaig passar a viure a 
Llucmajor, primerament amb els 
meus padrins, el padrí Ponset i la 
padrina Bessona, i a la seva mort, 
primer ho faria el padrí i poc 
temps després la padrina, amb el 
conco en Pep i la tia Caterina. 
O N A N À R E U A ESCOLA? 

Als sis anys vaig començar a 
l'escola de les Monges de la 
Caritat al Carrer de Sant Joan. Fou 
on vaig aprendre les primeres 
lletres i els primers números. 
Després de la Primera Comunió, 
com a era costum, vaig deixar les 
monges per passar els dos prop¬ 
ers anys a les escoles Públiques, 
actual Col·legi Públic Rei Jaume 
III, i d'allà al Col·legi de sant 
Bonaventura del Frares 
Franciscans al Carrer del Convent, 
fins a l'edat dels onze anys quan 
me vaig posar a fer feina. 
Q U I N S RECORDS T E N I U D'AQUELLS 

A N Y S ? 

Record els bons moments que 
vaig passar amb els companys 
j u g a n t el temps d'esplai. 
Aleshores els al·lots jugaven a 
futbol i moltes vegades mar-

càvem l'espai de la porteria amb 
dues jaquetes o amb unes 
pedres; també hi havia mesos a 
l'any que es jugava a la baldufa, a 
conillons a amagar, o a lladres i 
policies. En el col·legi dels frares 
l'espai on es jugava era el pati del 
convent. 
O N C O M E N Ç À R E U A FER F E I N A ? 

Quan tenia onze anys el pare 
Muntaner va parlar amb la meva 
mare sobre el meu futur. Ell li 
exposà que aleshores jo estava 
perdent el temps a l'escola ja que 
els meus coneixements estaven 
per damunt la mitjana del grup 
on estava inclòs i només calien 
dues coses: continuar estudis 
superiors, referint-se al batxiller¬ 
at, o posar-me a la feina. 

La família va acordar que era 
hora que jo comencés a treballar, 
cosa que també era el meu desig. 
La mare va anar a parlar amb els 
propietaris de la botiga de roba 
de Ca'n Campins que aleshores 
es trobava a la Plaça Espanya de 
Llucmajor i era una sucursal de la 
tenda de Ciutat. 

El primer dia de feina, a les 
vuit del matí, me vaig presentar a 
l'encarregat que era en Miquel 
Sbert. Mestre Miquel me va 
posar a agranar la carrera i 
després a fer els vidres del 
mostrador nets, a aquella hora hi 
havia pocs clients. La cosa no me 
va agradar, jo havia anat a "ven¬ 
dre roba" i aquells tasques no ho 
eren. Vaig parlar amb la mare i 
aviat en trobàrem una altra. 

La segona feina fou a Ca es 
Socis al Carrer Major. La fàbrica i 
magatzem es dedicava a materi-
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als de construcció i estava dirigi¬ 
da per Miquel Monserrat "a. 
Paguet". I jo vaig entrar de mosso 
a la secció de rajoles hidràuliques 
regida per Jaume Deià i on també 
treballava en Joan "a. Clapell"que 
era l'encarregat de donar-nos el 
material que ens calia per a la 
nostra tasca. Eren els primers 
anys del turisme a Mallorca, la 
dècada dels anys cinquanta i 
seixanta, la construcció d'establi¬ 
ments dedicats a l'hostaleria 
estava en creixement, en creixe¬ 
ment espectacular, i la demanda 
per a part dels mestres d'obra era 
cada vegada major i les coman¬ 
des s'havien de servir de forma 
ràpida. Mai mancaren hores 
extraordinàries i sempre estàvem 
treballant al màxim. 

Hi vaig fer feina fins als 
devuit anys en què vaig anar a fer 
el servei militar a Ciutat. Si bé en 
els dos anys de servei militar hi 
vaig fer feina els dies en què lliu¬ 
rava. 
I Q U È M É S F È I E U ? 

No estava aturat. Als tretze 
anys vaig tornar a estudiar al 
Col·legi de Sant Bonaventura 
durant uns mesos per treure al 
títol de Certificat d'Estudis. 
També en aquell mateix any vaig 
començar a anar a classes de Ball 
Mallorquí de Mostra amb Mestre 
Bartomeu Bergas. Això fou cosa 
de dues cosines meves que volien 
començar classes de ball però els 
mancava parella i me varen con¬ 
vèncer amb la cosa que si no 
m'agradava ho podria deixar. De 
balladors n'hi havia ben pocs pel 
nombre de balladores que j o 
record nomé eren en Grauete i en 
Julià Amadora a més de mestre 
Bartomeu. 

El ball me va anar bé i 
després d'unes actuacions en 
públic les mares d'unes nines i 
nins dels voltants de casa me cer¬ 
caren perquè els ensenyàs els 
balls mallorquins, cosa que jo 
vaig fer. 

A l'any i mig de començar 
a ballar, l'amo en Tomeu va deixar 
de fer classes, li mancaven bal¬ 
ladors, en Julià Amadora havia 
partit cap a s'Arenal i en Grauete 
ho va deixar fer, i ell n'estava un 
poc cansat. Llavors jo vaig agafar 
molta força i ben aviat vaig tenir 
un grapat d'alumnes que volien 
aprendre a ballar. 

I, per si això fos poc, els diss-

P. Antich en plena joventut 

abtes, els diumenges al matí i els 
dies de festa anava a ajudar al 
Cafè de Ca'n Moll a la cantonada 
del carrer de l'Olivera amb el car¬ 
rer de la Font. I aquesta feina, per 
la que no tenia cap sou, m'agra¬ 
dava cada vegada més. 

Fou, en aquells anys quan vaig 
conèixer na Maria, Na Maria 
Ferrer Torrents, ella tenia 13 anys i 
jo 17, érem dos nins i aviat 
començàrem a festejar. 
Q U A N C O M E N Ç À R E U A BALLAR EL 

D I A DE S A N T A C À N D I D A ? 

Ara farà cinquanta anys que 
ball el dia de Santa Càndida a la 
Plaça de Llucmajor. Hi vaig 
començar a ballar l'any que 
mestre Tomeu ho va deixar de fer 
i la cosa va anar així: Un migdia a 
la sortida de la feina vaig trobar 
al zelador Biel assegut a la bici¬ 
cleta al portal de casa. Al punt en 
que ens vérem me va escometre " 
a tu t'esperava, l'amo en Mateu, 
el batle, vol parlar demà a la una 
en tu a la casa de la vila". 

L'endemà em vaig entrevistar 
amb Don Mateu Monserrat "a. 
Barril" que ho va tenir bo de fer 
dir-me: "sé que tens un grup de 
joves als quals ensenyes a ballar i 
ara per a les festes de Santa 
Càndida podríeu sortir damunt 
plaça i no hauríem de cercar gent 
de fora". Ja vos podreu imaginar 
com vaig partir cap a cases, els 
peus no tocaven a terra. 

I des de 1959 no he deixat 
de ballar a plaça el dia de la 
patrona i d'actuar a totes les 
festes patronals de la localitat. 

Q U È TAL F O U L'ÈPOCA DEL SERVEI 

M I L I T A R ? 

Foren dos anys bons. Jo tenia 
devuit anys i me vaig presentar 
voluntari per fer el servei militar 
al cos d'artilleria 23. La instrucció 
la vaig fer al Cap Enderrocat, a la 
Marina de Llucmajor, hi vaig estar 
tres mesos sense sortir. Després 
vaig ser destinat al Quarter de la 
carretera de Valldemossa a 
Ciutat i d'allà, el tinent me va 
oferir anar d'assistent d'un dels 
capitatns que tenia fama de no 
dur- se bé amb els seus assis¬ 
tents. El tinent m'ho deixà fàcil : 
"si no t'hi dus bé jo et col·locaré a 
un altre lloc". Mentres esperava 
el nou destí vaig passar a fer 
guàrdies a Capitania, un dia de 
guàrdia, dos a Llucmajor; cosa 
que me donava peu a anar a tre¬ 
ballar a cas Socis, continuar amb 
las classes de ball mallorquí, ... i 
fer quatre coses més. Quatre 
mesos després l'assistent es va 
llicenciar i el tinent me va tornar 
fer l'oferta, la cosa ja no era tan 
clara, les guàrdies a Capitania 
m'agradaven, bé el que m'agra¬ 
dava eren els dos dies lliures per 
un de tasca. El tinent tornà insis¬ 
tir "si hi vas com a assistent i no 
t'agrada, ja ho saps, jo et tornaré 
a les guàrdies de capitania". 
Quan vaig dir que hi aniria,ell me 
digué " Hi podries anar avui 
mateix, ell és a ca seva i està 
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malat i com que fins demà no t'hi 
has de presentar ell ho entendrà 
com a un detall per la teva part i 
per ventura et duràs millor que 
els darrers que ha tingut". A mi 
me va parèixer bé quan vaig 
arribar la dona del capità me va 
fer cas i me va presentar la seva 
filla, una nina d'uns pocs anys, 
que ben aviat ens duguérem bé. 
La senyora n'està contenta, amb 
els darrers assistents no s'hi 
havia duit d'allò millor. Després 
me va fer entrar a l'habitació a 
conèixer el meu superior que va 
estar content amb el detall de 
presentar-me abans d'hora. Des 
del primer moment ens vàrem 
entendre i tots estàrem satisfets. 
La resta del servei militar el vaig 
passar d'assistent i únicament 
anava al quarter a fer instrucció i 
la meva jornada era de vuit del 
matí a migdia. Hora de dinar ja 
era a Llucmajor amb la família. 
I DESPRÉS DEL S E R V E I ? 

La feina al cafè de Ca'n Moll 
m'agradava i vaig proposar als 
pares obrir un fonda a s'Estanyol. 

I d'aquesta manera vaig obrir 
La Sirena, l'any 1965, any en què 
es va posar l'electricitat a 
s'Estanyol. A la planta baixa hi 
havia el cafè on teníem les taules 
per al dinar o fer batejos, comu¬ 
nions i algun casament. Al pis hi 
havia unes quantes habitacions. 
Els primers que les varen llogar 
foren els guàrdies civils fadrins, 
els casats tenien llogades dues 
cases, i quan la Guàrdia Civil es va 
decantar i el lloc va passar a ser 
cobert des del quarter de 
Campos o Llucmajor aquestes 
habitacions passaren a ésser ocu
pades per matrimonis de Ciutat i 
durant els mesos d'estiu, una 
d'elles, per un matrimoni de 
francesos. 

A la fonda venia a dinar de 
menú molta gent de la construc¬ 
ció, en els anys seixanta i setanta 
es va fer molta d'obra i diària¬ 
ment eren uns quaranta o quar-

anta-cinc els menús que servíem. 
A l'estiu no variava gaire la cosa i 
s'hi afegien alguns més a les 
taules. 
A M É S DE D U R LA S I R E N A , Q U I N E S 

ALTRES COSES FEIES? 

Vaig seguir amb el Ball 
Mallorquí de Mostra. Els 
horabaixes feia classes de ball a 
ca ma mare i a la Rectoria. I des 
que havia tornat del servei mili¬ 
tar na Maria i jo anàvem cada 
vespre, durant nou mesos a l'any, 
a ballar al "Bohio" a s'Arenal. 
i anava uns cops a la setmana al 
Col·legi Jafuda Cresques a Ciutat 
C O M ERA A I X Ò DEL " B O H I O " ? 

En Paco del Bohio m'havia 
vengut a cercar abans de fer el 
servei militar però la cosa no 

Part dels mallorquins que representaren 

Espanta en el Festival de vestits i danses 

típiques de les nacions d'Europa 

(Alemanya 2008) 

podia funcionar si jo no podia 
comprometre les actuacions din¬ 
tre d'un horari i la cosa es va 
deixar fer. Després de fer el servei 
me va tornar a fer la proposta i 
arribàrem a un acord. Na Maria i 
jo actuaríem cada vespre a la sala 
de festes ballant uns quants de 
balls mallorquins. 

Foren anys de córrer. En Macià 
Estrany ens feia de taxista i ens 
acompanyava de Llucmajor a la 
sala de s'Arenal i ens tornava a 
casa quan acabàvem. Al matí a 
les nostres feines, na Maria a Ca'n 
Pola, la fàbrica de sabates del car
rer de Ciutat, carrer de la 
Constitució, i jo a la Sirena a 
servir berenars. 

Però la cosa no acabà aquí,En 

Paco va agafar molta força i nos¬ 
altres anaven els locals que ell 
duia cada vespre. Començàvem a 
les 9 del capvespre al "Capri" de 
Peguera, seguia el Bocaccio de 
Ciutat, després ens aturàvem a 
Ca'n Pastilla per fer "el Cortijo 
Vista Verde" i "Babalú", un dia a 
cada lloc, seguíem les nostres 
actuacions a les Coves de Ca'n 
Morei i acabàvem a s'Arenal a la 
sala de festes del Bohio. 

Record un vespre de festes de 
s'Estanyol que degut a les actua¬ 
cions agafàrem un poc tard i 
vestits ja amb el vestit típic 
entràrem al taxi de mestre 
Macià, quan entràvem per la 
porta principal del Bohio ja s'a¬ 
nunciava l'espectacle que nos¬ 
altres havíem de fer i pujàrem 
directament a l'escenari i ens 
posàrem a ballar. La senyora, la 
dona d'en Paco, era molt estricta 
amb els horaris i la professionali-
tat de la gent que hi treballava 
després tenia un caramull de 
detalls per als empleats, però 
volia que les coses sortissin bé, 
molt bé, i no deixava que es 
cometessin errors. 
I Q U È M E D I R E U DE LA S I R E N A I I ? 

L'obrírem el mateix any que ens 
casàrem na Maria i jo, era el 1973, 
al cap de cantó del Carrer de 
Verge del Carme i Antoni Garau 
Mulet a s'Estanyol. Estava molt a 
prop de la Sirena i era jo el que el 
duia. Allà hi estava muntat com a 
cafè i només es feien alguns 
entrepans. La mare i na Maria, 
amb l'ajuda del pare, seguien a la 
Sirena i jo hi anava a ajudar-los a 
servir els menús a migdia. 

Aviat es va veure que el lloc era 
més topadís que l'altre i hi 
començàrem a fer ball, la cosa en 
els primers anys va funcionar 
d'allò millor i teníem ple, a cara-
mull. 
Q U I N S RECORDS T E N I U DE L'ACTE DE 

C A S C O I X ? 

L'acte el vaig promoure per cel¬ 
ebrar els vint anys d'ensenyar a 
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ballar Ball Mallorquí. Fou un acte 
promogut per l'Ajuntament de 
Llucmajor i amb la col·laboració 
de la Caixa, dirigida en aquells 
anys p'en Climent Noguera. Les 
actuacions que hi férem foren del 
gust del públic que va aplaudir 
una vegada i una altra fent-ne 
repetir alguna. En finalitzar es va 
apropar mestre Tomeu Bergas, 
que m'havia ensenyat les 
primeres passes dels balls mal¬ 
lorquins i me va donar l'en¬ 
horabona. Fou aquest, l'instant, 
que més me va emocionar de 
l'acte. 

Un poc temps després Mestre 
Tomeu, a demanda d'algunes 
antigues alumnes, va tornar a fer 
classes durant alguns anys. 

I L ' O F R E N A F L O R A L A S A N T A 

C À N D I D A ? 

Aquesta fou una idea que 
se'm va ocórrer per augmentar 
l'afluència de feligresos a l'ofici 
de la nostra patrona. El rector, en 
Jaume Fons, quan anava a ensen¬ 
yar a ballar als al·lots a la rectoria 
no es cansava de comentar-me 
que de cada vegada hi havia 
manco gent als oficis religiosos i 
que els dies de més festa eren 
pocs els que s'hi acostaven. A mi 
se'm va ocórrer fer l'ofrena floral 
acompanyada de ball mallorquí i 
ho vaig organitzar tot. Vaig 
exposar-li al rector que la va 
acceptar i després ho presen¬ 
tàrem a l'Ajuntament. Dos anys 
després cansats d'esperar respos¬ 
ta partírem a fer-ho hi la cosa va 
funcionar. Don Gabriel Ramon 
me donà l'enhorabona per com 
s'havia desenvolupat tot l'acte. I 
el Batle, en Miquel Clar, n'està 
satisfet. Ara d'això farà vint-i-cinc 
anys. 

Q U A N F O U Q U È V I N G U É R E U A 

L L U C M A J O R ? 

Els al·lots, l'al·lot, en Francesc, i 
les dues nines, na Maria i na 
Margalida, eren petits i havien de 
començar a anar a l'escola i a 

s'Estanyol s'havia decantat 
l'escola unitària que hi havia i 
aquest fou un dels motius que 
ens varen fer cercar un local a 
Llucmajor i obrir un negoci. 

Obrírem l'Espigolera ara fa 22 
anys, l'any 1986, És una cafeteria 
restaurant. A la planta baixa hi 
tenim la cafeteria i la cuina i al 
pis hi ha les taules per servir els 
menús, i per ara no ens podem 
queixar de l'afluència de clien¬ 
tela. Els dies de festa és molta la 
gent que ve a menjar el nostre 
menú. 
Q U A N V A N É I X E R " A I R E S DEL PLA 

L L U C M A J O R E R " ? 

A l'any 1959 va néixer com a 
Agrupació de Ball Mallorquí, 
aleshores només eren cinc les 
agrupacions amb aquesta finali¬ 
tat, nosaltres ja anàrem, l'any 
1983, a un festival folklòric al 

L'entrevistat i la seva esposa, na Maria, 

al festival de Harmsberger (Alemanya) 

Marroc. I, l'any 1995, amb motiu 
d'haver d'anar a Alemanya a rep
resentar Espanya a un dels festi¬ 
vals més prestigiosos de balls 
popular decidírem constituir-nos 
en Associació Cultural amb l'ob-
jectiu de donar a conèixer i 
ensenyar els balls mallorquins i la 
cultura popular de la nostra terra 
i d'aquesta manera poder rebre 
ajuts de les institucions. 

Amb l'ajuda del meu gendre, 
en Miquel Amorós Puig, férem els 
estatuts de l'associació i els 
tramitàrem i elegírem una junta 
directiva. Jo som el President i en 
Miquel el Vicepresident. 

Hem dut a terme dues actua
cions a Alemanya i dues a Polònia 
i esperam sortir una vegada més 
a Alemanya a actuar, 

A partir de 2007 començàrem, 
amb l'ajuda de la universitat de 
les Illes Balears, tot un seguit 
d'esdeveniments de caire cultural 
a Llucmajor amb la finalitat de 
potenciar la cultura a la nostra 
localitat i donar a conèixer la 
nostra cultura illenca. 

El primer acte, fet el Nadal del 
2007, fou la presentació d'una 
col·lecció de llibres dedicats a les 
possessions més emblemàtiques 
de Mallorca, on hi ha dues de les 
nostres possessions de dintre de 
la Marina. Després seguirien un 
cicle de conferències sobre cos¬ 
tums i coses pròpies de l'illa. 
Seguiria un cicle de conferències 
sobre el Rei Jaume I, l'any 2008 
era l'any del rei Jaume 1.1 el 2009 
hem fet la presentació d'un llibre 
de gloses "Jo vull ser glosador" i 
ara en el mes de maig, cada 
divendres a les 19h 30m un cicle 
de conferències de Cultura 
Popular a la sala del Claustre de 
Sant Bonaventura. 
I A R A ? 

I ara, feina. Ja vindrà l'hora de 
descansar quan em jubil i als seix-
anta-cinc anys, del restaurant. La 
resta no és feina, és un pas¬ 
satemps que me du venut i al 
qual esper poder dedicar molts 
d'anys. Desig seguir ballant i ded
icant-me a donar a conèixer la 
nostra cultura als meus conciu¬ 
tadans. 

I en un futur esper disfrutar 
més en família. Tots tres ja són 
casats i tenen fills. En Francesc, el 
major, dues nines. Na Maria, dos 
al·lots i na Margalida, la petita, 
una nina. I què vos he de dir,"Són 
unes joies que m'omplen de 
goig". 
Gràcies, Pedro, per les teves 
paraules i pel teu treball de 
donar a conèixer el que és nostre. 
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TESTIMONIS DOCUMENTALS DE LA NOSTRA VIDA 

Els rústics Madrigals 
M N . LLORENÇ RIBER I CAMPINS (Campanet, Mallorca1881- 1958) 

VI 

O el sol arrere és tornat 
0 és la lluna que és eixida 

0 sou vós, perla polida, 
qui llançau la claredat. 

Com un mar emmirallat 
vostra mirada era fonda; 

damunt la calma de l'onda 
rajava serenitat.. 

Com era la mar tranquil·la! 
Com eren bons els esculls! 

Vostra cara era tot ulls 
1 vostres ulls tot pupil·la. 

Hi havia tanta dolçor 
dins la llum que se moria 

que dins la llum fins l'horror 
dels penyals s'amorosia. 

S'amoratava dins l'ombra 
L'or remorós del pinar 

1 es feia d'argent el mar, 
el mar de remor sens nombre. 

Més s'acostava la nit 
més l'aigua s'empal·lidia, 
els dos rems seguit seguit 

degotaven pedreria. 

Perfum terral duia el vent. 
veus de cant imperceptible. 

Cantava llunyanament 
una Sirena invisible? 

El vell puig aspre i sublim 
alça la vermella testa: 

fou que el ponent en el cim 
arborà un penó de festa; 
penó de festa o de guerra 

amb cel daurat com la mel; 
semblava que fos el cel 
il·luminat per la terra. 

Alta i dreta jo us vegí 
dins la claror moridora; 

cada cabell era un bri 
de daurada llum d'aurora. 

Ni el sol darrere és tornat 
ni la lluna no era eixida; 

éreu vós, perla polida, 
qui llançàveu claredat. 

VII 

Saps que em quedaren de bé 
ses paraules que em digueres! 
Mon amor, tant de mal feres 

com la boira a les cireres 
quan està en flor el cirerer. 

Ai, temps d'amor, temps gen¬ 
til! 

Sentia en mon pit humit 
una exquisita frisança 

com si dintre, aponcellant-se, 
m'hi revingués un abril. 

De mon pit, glaçat i sol, 
quin raig tan joiós de sol 

quin alè vessant d'aromes! 
Quina pruija de sol. 

quina tebior de plomes! 

Un rou tendre era mon plor. 
Batia amb un martell d'or 

la sang alegre en mos polsos 
i era un niu de càntics dolços 

i de rossinyols mon cor. 

La joia amb ses lentes ones 
M'anegava per estones; 
mon respir era perfum, 
mes mirades eren llum, 

mos pensaments papallones. 

Papallones volanderes 
revoltant entorn de tu, 

que la teva esclava em feres... 

Tot això se'n varen dur 
les paraules que em 

digueres. 

VIII 
I 

Ara venim de vermar 
de dins can Pere Vallesa: 
venim plenes a vessar 
de bullenta jovenesa.. 

Per aquest carrer desert 
passa la gent vermadora 

a penes estava obert 
l'immens ventall de l'auro¬ 

ra. 

La carícia penetrant 
de les frescors matineres 
deixondia el nostre cant 
abans de les caderneres. 

I el bell cant alçava el vol 
i frescament s'expandia 
sortint a camí en el sol 

sorrer que encara dormia. 

Bé prou que va treure l'ull 
foragitant la peresa; 

encara el cap ens en bull 
i en portam la sang encesa. 

II 
Davall els pàmpols rosats 

on el fruit ardent s'esquiva 
nostres dits eren sobtats 
com si tocassin carn viva. 

Amb vol lent i somnolent 
les aus passaven, sorreres, 

un cast resplendor d'argent 
tenien les oliveres. 

Una remota frescor 
ens trametia la serra; 
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sentíem la bullentor 
roent de la mare terra. 

Embriagats som de llum 
de blavor de les altures; 
de cançons i de perfum 

de tantes coses madures. 

III 

Allà, al bell fons de llevant, 
un mirador s'encastella; 

d'un llampegueig incessant 
s'inflama la ciutadella. 

És la tormenta autumnal 
plena de trons i de pluja 

que ens fa la visita anyal, 
és la tormenta que puja. 

Quan el tro rodolarà 
desenteulant les teulades, 

quan el llamp fulgurarà 
en serem aborronades. 

Dessota del llençol blanc, 
despertes i mal segures, 

cau, oh pluja, que ets la sang 
de les veremes futures! 

Biblioteca perenne 
Editorial selecte - 6 

O.C. Primera edició 1949 
Sebastià Cardell i Tomàs 
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DES DEL MEU RECER 
Les sopes mallorquines 
Cristòfol Carrió i Sanxo 

Un dels plats mallorquins més arrelats dins la 
nostra pagesia són les sopes mallorquines. 
Malgrat tot, segons l'estació de l'any i la zona 
que es feien i es fan, encara ara, varia notable¬ 
ment la seva elaboració. El que és cert és que 
mai faltà el plat de sopes a la taula del nostres 
avantpassats. Tan apreciades eren les sopes 
que fins i tot hi havia moltes de cases que, 
acompanyades d'un platet d'olives, no podia 
faltar a l'hora de posar miques. 
És clar que no tenien la categoria d'un bon 
arròs o un bon aguiat, doncs la seva composició 
era de baix cost, ja que els ingredients eren: pa 
llescat i quatre verdures... Si bé, com a punt de 
partida, se'n fan de seques, escaldades... 
Record una veïnada, que campava bastant bé, 
amb el sentit de no tocar les conseqüències del 
temps que tot escassejava, i cada vuit dies pas
tava. De cada fornada sortien quatre pans, que 
pesaven a prop de quatre quilos cada un. Era un 
pa que de cada dia que passava era més bo, el 
contrari del d'ara, que de cada vegada és menys 
gustós. 
Com amb les ensaïmades, s'han provat de fer a 
altres llocs, amb tots els mateixos ingredients, 
però on surten vertaderament bones és dins 
l'estimada Mallorca. 
Per devers Artà em deia una dona, típica 
madona de possessió que coneix prou la gas¬ 
tronomia mallorquina, que hi ha més de quar¬ 
anta classes de sopes, però ella sempre les ha 
fet amb aquesta preparació: 
Ingredients per a unes sis persones: 
Quatre cullerades d'oli d'oliva, una ceba mit¬ 
jana, dos o tres grells, una col preferentment 
borratxona, dues tomàtigues de ramellet, tres 
alls, un poc de julivert, dos porros, un manat de 
bledes i altres verdures segons la temporada 
(pebres, carxofes, faves, esclata-sangs...). 
Un cop ben sofregit, s'afegeixen un o dos tas¬ 
sons d'aigua, fins que la verdura quedi tapada. 
Quan ja és ben cuit, en un altra greixonera es 
va alternant, en capes, la verdura i les sopes, tot 

procurant que la darrera capa sigui de verdura. 
Per acabar es fa una picada amb all, julivert, 
llimona, pebre vermell i oli, escampant-lo per 
damunt. 
La cuina sol ésser símbol del que viu la societat 
i, dins la seva fraseologia popular, es troben 
refranys i locucions: "fer-se ses sopes", per 
viure; "voler sopes", per declarar ésser impo¬ 
tent; "posar-se com un pobre de sopes", per 
menjar molt; "qui té pa, fa sopes", significa que 
el qui disposa de mitjans pot fer allò que vol. 
Tampoc no hi falta el glosat, que en tota casa 
mallorquina es fa prou present: 
L'aigua es posa amb mesura 
i el foc que sigui brau. 
Escaldau, quina hermosura! 
ja m'ho direu si en menjau. 
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M e d i q u e s 

Plaça d'Espanya, 56 • Tel. 971120 064 • 678 450 033 • Fax 971 120 426 
C/. Ciutat, 12 • Tel. 971 120 021 • 678 450 034 • 07620 Llucmajor 

C/. Historiador Talladas, 2 A (cantonada C/. Ses Sitges) 
Tel. 971 651 142 • 07630 Campos 

E-mail: cem@cemllucmajor.com • http://www.cemllucmajor.com 

Alergologia 
Anàlisis clíniques 

• Aparell digestiu 
Aparell respiratori 
Assistència domiciliària 

• Cardiologia 
• Centre auditiu: GAES 
• Cirurgia general i laparoscòpica 

Dermatologia 
Dermatología cosmética 

• Ecografia 
• Ecografia 3D-4D 
• Eco-doppler cardiaca 
• Endocrinologia 

Fisioteràpia i rehabilitació 
Ginecologia i obstetrícia 

• Igualatori mèdic 
• Infermeria 

Medicina general 
Nutrició i dietètica 

• Oftalmologia 
Ortopèdia Tensalut 
Otorrinolaringología 
Pediatria 
Podologia 
Psicologia 
Psiquiatria 

• Radiologia 
- Mamografia 
- Ortopantomografia bucal 
- Radiologia general 
- Teleradiografia 

• Serveis Odontologies: 
- Implantologia 
- Programa d'atenció dental infantil 
- Odontologia 
- Ortodòncia 
Teràpia de parella i sexologia 
Test d'intolerància alimentària 

• Tractament de l'obesitat 
• Traumatologia i cirurgia ortopèdica 
• Urologia i andrologia 

Revisions mèdiques: Companyies d'assegurances de vida (Sa Nostra, La Caixa, Inter Partner). 

Reconeixements mèdics per a permisos de conduir i d'armes: Dr. Antoni Isern Oliver. 

Ens c o m p l a u comunicar-vos les noves especialitats i serveis d e recent incorporació: 

Dermatología cosmética: Dra. Antonia Teresa Vila Mas 
Psicologia infantil: Lda. M9 Antonia Rossinyol Pocovi 

Avaluado i tractament Psicològic a la poblado infantil amb 
dificultats acadèmiques, emocionals o de conducta. 

Psicologia adult: Lda. Norma Miralles Corbi 
Implantologia dental: Dr. Mushir Ra Yagui 

R e s o n a n c i a M a g n è t i c a O b e r t a 

Carrer Prevere Tomás Monserrat, 9 • 07620 Llucmajor • Tel. 971 669 578 • Fax 971 664 419 

C e n t r e d'Especialitats M è d i q u e s - C a m p o s 

Medicina general: Dr, Miquel Àngel Tous Paules 
Horari: Dilluns i dimarts de 17 a 19'30 hores - Dimecres i divendres de 10'30 a 12'30 hores. 

E C O G R A F I A 

DIGITAL 3D-4D 
Imatge fetal tridimensional en temps real 

GRAVACIÓ EN D.V.D. 

Centre 

I programa d'atenció dental infantil Dra. Elisabet Vallespir Rayo 

S E R V E I S C O N C E R T A T S 
( Laboratori del somni ) 

Apnea del somni (saos): Roncopatla crònica, 
Hipersomnla diurna per saos 

Insomni 
Hlpersomnia: Somnolència diurna, narcolopsla 

Somnambullsme 
Mloclòníes nocturnes: Síndrome de "piernas inquietas" 

Estudi del ritme circadlà de vlgílid-somnl 
Tractament del despertar y transició sereno-vigilia 

Tractaments associats a alteracions mèdiques o psiquiàtriques 

( Electromiogramas y Potencials Evocats ) 
UNITAT DE NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA 

Dr. José Luis Chulillo Campanales 

Estudis en Mutua Balear 

f, 
M A M O G R A F I A 

D'ALTA DEFINICIÓ 
Detecció Precoç de 
Càncer de Mama 

Peeling Químic -
Rejoveniment facial sense cirugía 
Replè d'arrugues amb Ac. Hialurònico. 
Correcció d'arrugues amb Toxina Botultnica (Botox). 
Dra. Antonia Teresa Vila Mas 
Metge especialista en dermatología 

Assegurances: ADESLAS - AGRUPACIÓ MUTUA - ALLIANZ - ARESA - ASISA - AXA - CAJA SALUD - CASER - D.K.V. - GROUPAMA - IMECO - LA BOREAL - LA ESTRELLA - L'ALIANÇA 
MAPFRE - MEDIFIATC - MUTUA GENERAL DE CATALUÑA - NOVOMEDIC - PLANAS - SANIMED - SANITAS - SANITAS ONCE - SERSANET - VITALICIO SALUD - WINTERTHUR 

Mútues d'accidents: ASEPEYO - FIMAC - FRATERNIDAD MUPRESPA - FREMAP - IBERMUTUAMUR - INTERCOMARCAL - MAZ - MC MUTUAL - MUTUA UNIVERSAL - MUTUA BALEAR 
Companyies d'assegurances d'accidents: ALLIANZ - AXA - AURORA IBÉRICA - AEGON - CASER - CAUDAL - DKV ACCIDENTES - FÈNIX - FIAT - LA ESTRELLA - LINEA DIRECTA 

MAPFRE - PREVISIÓN BALEAR - VITALICIO - WINTERTHUR - ZURICH 

HORARI DE LES 8'00 HORES A LES 2 TOO HORES. 
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GLOSES I CANÇONS 
Es Sermó de s'Enganaia 2009. 
Gui l lem Oliver 

El diumenge de Pasqua enguany 
ha estat el dia l2 d'abril. Per sen¬ 
tir el Sermó de s'Enganaia de la 
missa de les vuit al Convent de 
Sant Bonaventura, a les set i 
mitja ja hi érem ansiosos per 
escoltar el sermó. Se fa el 
moment i vérem que l'escolà 
acompanyà el pare Gui l lem 
Ramis a la trona, l'esperà a peu 
de l'escala i el franciscà pujà, va 
treure un paper i se va posar a lle¬ 
gir el sermó, va ser agradable 
d'escoltar pel que va dir i com ho 
va dir, va ser en forma de glosa i 
diu així: 

Benvolguts llucmajorers: 
Comencem en nom del Pare, 

del Fill i la seva mare, 
i l'Esperit Sant també. 

Enguany ja farà quatre anys 
que estic aquí amb vosaltres 

i sempre he endossat als altres 
es semó aquest dels enganys. 

I és que des de la barrera 
és més fàcil torear. 

M'he limitat a escoltar 
girar en redó i fer-me enrera. 

Però si a l'estiu que ve 
el Capítol em fés fora, 

pot ser aquesta un bona hora 
per fer el que he deixat de fer. 

I aquí me teniu, plantat, 
per dir-vos el que jo sent, 
estant també ben atent 
per no sortir "enganat" 

Jo som qui m'he convidat 
a predicar "S'Enganaia". 

Jo no vull donar-vos palla. 

Jo vull donar-vos es blat. 

Durant la Setmana Santa 
hem vist Jesús enclavat, 
mort i al sepulcre posat. 

Un final trist que ens espanta. 

Però el Pare no ha volgut 
que tot acabàs així, 

per això de bon matí 
als seus ja s'ha aparegut. 

Aquí l'orgue ja no va poder estar 
més callat i se va posar a fer 

nyic-nyac,nyic nyoc amb tota la 
força que era capaç. El pare 

Ramis davallà de la trona (quin 
remei!) i ell i en Toni Comareta 

se'n tornaren cap a l'altar 
major. Però no acaba aquí el 

sermó sinó que quan l'orgue 
deixà de fer-ne de les seves el 

predicador torna agafar el paper 
i continua: 

És ver que l'orgue ha guanyat 
però no vull deixar per dit, 

tot allò que jo he escrit 
i ara acabaré lo penjat!!! 

Crist está entre els que viuen. 
El seu sepulcre està buit. 

El seu amor ha donat fruit 
i viu en el cor dels qui estimen. 

Per això don testimoni 
del fet avui celebrat: 

"JESÚS HA RESSUSCITAT"!! 

i l'orgue, si vol, que soni! 
Tot el públic assistent va rompre 
amb unes "mambelletes" ben 
fortes. Però i qui ha guanyat? El 
predicador o l'orgue? Jo no ho sé 

però vos dic que per a mi,malda-
ment l'orgue interrompés el 
sermó, per la forma en què el 
pare Guillem va rema¬ 
tar, ho deixaria en empat. 
Quant al possible trasllat de 
Convent, pens que hauríem de 
pregar perquè se quedi a 
Llucmajor perquè de predicadors 
no n'anam sobrats i de bons glo¬ 
sadors tampoc. Enhorabona i fins 
l'any que ve! 

NOTA 

Al número del mes passat, dins 
de la secció Gloses i Cançons hi 
aparegué un títol en negreta 
referent al compositor Pare 
Martorell que res tenia a veure 
amb el contingut del'escrit. 
Pregam disculpin aquesta falta, 
totalment involuntària i que sols 
pot esser atribuïda a la informà¬ 
tica de la impremta. 
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Acampallengua. i ja en van deu! 
Els dies 23 i 24 de maig de 2009, els Joves de 
Mallorca per la Llengua tornam a organitzar una 
nova edició de l'Acampallengua, la gran trobada de 
joves (i no tan joves) per reivindicar l'ús normal de 
la llengua catalana en tots els àmbits de la soci
etat. L'Acampallengua va començar l'any 1997 a 
Inca i va tenir continuïtat en anys successius (Santa 
Ponça 1998, Alcúdia 2000, Felanitx 2001, 
Binissalem 2002, Pollença 2004, Porreres 2005, 
Esporles 2006 i Son Servera 2008). Durant aquests 
anys s'ha convertit en una de les principals mani¬ 
festacions juvenils que tenen lloc anualment a 
Mallorca. El creixement continu de participants, 
any rere any, així ho testimonia. La participació a 
les mobilitzacions que s'han convocat demostra 
que els joves es mantenen ferms pel que fa a la 
defensa de la llengua catalana. A la darrera edició, 
a Son Servera, tot i la pluja intensa d'aquell cap de 
setmana s'hi varen arribar a concentrar prop de 
8.000 persones. 

Aquesta edició serà la desena edició de 
l'Acampallengua i a més serà l'inici de les activitats 
per commemorar el quinzè aniversari de l'entitat, 
que es celebrarà el proper 1 de jul iol. 
Aquesta vegada la població escollida ha estat Sa 
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Pobla. La població és de fàcil accessibilitat gràcies 
al tren. A més, disposa d'unes infraestructures 
impressionants: centres culturals, espais esportius, 
casals de joves, etc.També és un poble molt partic
ipatiu, cosa que farà que totes les entitats s'involu¬ 
crin plenament en l'organització de l'activitat. 
L'Acampallengua, a més, intentarà incidir, com 
sempre, en la població no catalanoparlant i con¬ 
tribuir a que els nouvinguts s'integrin i aprenguin 
la llengua pròpia de Mallorca. 
L'Acampallengua serà, com els altres anys, un espai 
de participació: tallers, competicions esportives, 
etc. Un espai de relació entre sectors socials molt 
diversos, amb la participació de joves de tot el ter¬ 
ritori lingüístic i de totes les cultures que conviuen 
a Mallorca. Un espai que mostrarà que totes les 
manifestacions culturals es poden fer en català, 
des de les més cultes fins a les més populars, des 
de les més modernes fins a les més tradicionals. I 
serà també un espai de reflexió i d'intercanvi 
d'idees: xerrades, debats, taules rodones, etc. 
El moment clau de l'Acampallengua serà la discus
sió i l'aprovació, en assemblea, d'un manifest en el 
qual es demanarà a les institucions públiques i a la 
societat civil que s'impliquin a favor de la normal¬ 
ització de la llengua catalana, pròpia de les Illes 
Balears. 

L'activitat cultural central tornarà a ser, com cada 
any, un concert de música amb les formacions més 
punteres del panorama artístic català, que es farà 
el dissabte 23 de maig. A més, al llarg de tot el cap 
de setmana hi haurà la Mostra de Grups Joves, la 
Mostra de Cantautors, la festa infantil, actuacions i 
una ballada popular. Grups d'una gran diversitat 
d'estils tornaran a demostrar la qualitat de la 
música que es fa en aquests moments en català. 
L'Acampallengua vol ser un espai de participació i 
de compromís amb la nostra llengua. Vol indicar el 
camí cap a on ha d'anar el procés normalització 
lingüística, que ha de menester un reforçament 
entre els joves. Vol també presentar una visió jove 
sobre la Mallorca del futur, una Mallorca on la llen¬ 
gua serà el nexe d'unió entre els nouvinguts i la 
resta d'habitants de l'illa. 

J O V E S DE M A L L O R C A PER LA L L E N G U A 

http://www.acampallengua.cat
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SA PENYA DES FALCÓ 
A la inauguració de la nova Biblioteca, sembla que per la poca previsió de gent que pensaven que 
hi assistiria, semblava un personatge de rondalla el "suposat" regidor de Cultura pegant crits de 
mala manera perquè els parlaments no se sentien ja que ni havien posat micròfon. Les mateixes 
maneres poc diplomàtiques pel regidor responsable de la policia municipal, en Guillem Veny 
renyant a nins i visitants perquè es movien per dins la biblioteca mentre hi havia els responsables 
polítics. Potser haurien de fer un curset de bones maneres i d'educació a la ciutadania que els fa 
molta falta. 

Observant les fotografies que han sortit a la premsa de la inauguració de la biblioteca crida l'a
tenció que només s'hi veuen polítics. On són els llibres, els lectors i la nova biblioteca? 

Decrets de Batlia 
Per decret, el B A T L E J O A N J A U M E , h a D E S E S T I M A T 

més d'un centenar de R E C U R S O S que havien 
presentat veïnats D E S ' E S T A N Y O L demanant la 
suspensió del cobrament de les contribucions 
especials a l'espera que els jutjats es pronun¬ 
ciïn sobre la legalitat o no d'aquestes contribu¬ 
cions. 
Legalment per sol·licitar la suspensió de cobra
ments, s'ha d'aportar una garantia o aval; i 
totes les persones que han fet aquesta sol·licitud 
l'han presentat al jutjat (enlloc de fer-ho a 
l'Ajuntament). Però, tot i que el mateix Decret de 
batlia reconeix que "s'ha pogut comprovar que 
de forma errònia, s'han dipositat davant la 
Jurisdicció Contencioso-Administrativa", es 
desestimen tots els recursos. Si el mateix batle 
signa un decret on es reconeix que els veïns han 
aportat l'aval, encara que s'han errat de lloc de 
presentar-lo, per què es desestimen els recursos? 
Per què no permeten que els custodiï el jutjat? 
No se fien ni dels jutges? 

Per decret. el batle ha nomenat, des de h 
d'abril, una N O V A A S S E S S O R A Patricia Moreno 
Ruiz Olalde que tendrà un sou anual de 
4 2 . 2 6 9 , 0 8 E U R O S i que ha estat presentada com 
a C A P D E P R E M S A de l'Ajuntament. 
Aquesta persona ha estat cap de premsa de 
diferents institucions governades pel PP. 
Darrerament havia estat treballant com a 

responsable del PP de Rosa Estaràs i abans havia 
treballat a L'AJUNTAMENT DE MANACOR. Allà va 
ser molt qüestionada ja que aprofitava la pàgi
na web del propi Ajuntament de Manacor tant 
per fer PROPAGANDA DEL PP com per CRITICAR ELS 

REGIDORS DE L'OPOSICIÓ. 

No tenim gaire clar quin serà el seu paper a 
Llucmajor. Tot i que ha estat presentada com a 
cap de premsa i se l'ha vista a alguns actes, a la 
pàgina web municipal s'afirma que el respons¬ 
able del Gabinet de Premsa és Humbert Colom 
(assessor contractat a través de LLEMSA). Per 
tant, PER A QUÈ L'HA CONTRACTADA JOAN JAUME? 

Per ser responsable de premsa?, o per fer el 
paper que feia a Manacor ara que ja no tenen 
ASI per envestir els regidors de l'oposició? 
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Nòmina Viva 
e h i h a u n a r a ó 

Nòmina 

SANOS 9 
C A I X A D E B A L E A R S 

CADENA HUMANA I PER LA LLENGUA! 
9 DE MAIG n«»> 
TOTHOM A RAIMA! 
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POMPAS FÚNEBRES HNOS. SASTRE 

MARS DE OBJ DE LLUC S.L. 
SANTA MANÍA ÚEL CAMI 

C/ REVUELTA Na II 

REALIZAMOS y TRAMITAMOS TOÒO TIPO ÒE SERVICIOS 
FUNERARIOS. 

SERVICIO 24 HORAS: 971 620146 
FAX: 971 140978 

INFORMACIÓN EN LLUCMAJOR: 
TFNOS.: 971 661862, 610 529723 

C/ CIUTAT N° 127, LLUCMAJOR 

e 



LLUCMANJOR maig 310 13/5/09 14:05 Página 39 

SOCIETAT LLUCMAJOR de pinte en ample 

ESPORTS 
Ja només queden dues jornades per a la 
categoria Cadet 
L'equip Cadet, entrenat per Sebastià Puig, no 
decep l'afició. Partit a partit ha lluitat per a 
aconseguir pujar a Primera i en aquests 
moments està a punt d'aconseguir-ho. Es pot 
dir depèn d' ell mateix. Si guanyen seran 
campions però si perden algun partit, dels 
dos que queden, poden quedar tercers i fora 

de l'ascens. La pressió que tenen a sobre és 
grossa però confien en les seves possibilitats. 
Ara els queda jugar dins Can Picafort, partit 
que no serà gens fàcil i el darrer partit a 
Llucmajor contra el Santa Maria. Esperam 
que tenguin sort i puguin aconseguir el seu 
objectiu. Ànims. 

I Regional, un equip amb ganes 
Sense cap dubte que el canvi d'en¬ 
trenador va ser la solució. Si un ho 
hagués sabut, segur que la decisió 
hagués estat presa abans, però 
ningú pot preveure com aniran les 
coses. És clar que també els 
jugadors que s'han anat incorpo
rant al planter han reforçat l'equip 
però el que és més important és la 
il.lusió i les ganes de lluita que 
tenen. Han passat de l'onzè lloc al 
cinquè i haguessin pogut acon¬ 
seguir uns quants punts més si els 
arbitratges no els haguessin estat 
descaradament en contra. 

t I a X CUTE 1 

O B R A D O R 

G A R C Í A S 

Plaça Espanya, 62 - Tel. 66 13 02 • LLUCMAJOR (Mallorca) 
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Basquet 
I Autonòmica Femení 
Guil lem Oliver 

Aquest equip, en principi, es va crear amb la idea de ser format amb al.lotes de Llucmajor i partint de la 
base que n'Antònia Font, que era una de les veteranes del Club,jugàs i jugàs aquí. Per aconseguir formar 
l'equip varen dur jugadores de diferents equips de Palma ja que d'aquí només n'obtingueren tres. De 
quasi tot d'una n'Antònia se'n va anar per problemes d'equip i fitxà pel S'Arenal. A continuació n'Isa t in
gué una greu lesió que la va apartar de l'equip tota la temporada; n'Iris tingué un accident de cotxe i va 
sofrir una lesió de cervicals; n'Aina Llompart no encaixà el seu rol dins l'equip i ho va deixar. 
Actualment són nou jugadores i el pròxim cap de setmana, dies 8, 9 i 10 jugaran el Campinonat de 
Mallorca a Artà. Els equips competidors són: Artà, Bàsquet Jovent i Bàsquet Inca i hem de dir que l'equip 
llucmajorer té moltes possiblitats. 

No hi ha dubte que el que ha fet aquest equip d'arribar aquí on ha arribat és doblement valuós, tant per 
la feina de les jugadores comper la del seu entrenador. 
Cal recordar que actualment un dels puntals del'equip és la juvenil Aina Oliver, la resta de les companyes 
defensen la camiseta groga com si fossin del poble. 
Elles són: Olga Ruiz, Cristina Sànchez, Lourdes Sastre, Laura Tortella, Gemma Miguel, Iris Aparicio, Joana 
Mayol, Indi Mas, Aina Oliver, Isa Gonzàlez i Marta Llompart. L'entrenador és José Cirera. 
Enhorabona i endavant! 

Notes 

La temporada va acabant 

Hem de tenir ben present que dins 
l'escoleta s'ha feta molta de feina 
amb els nins i nines de cinc a deu 
anys. El resultat se veurà d'aquí a 
un parell d'anys. 
Escoleta que ha estat coordinada 
per José Cirera i han actuat de 
monitors: Marina Alcalà, Joana 
Moragues, Juan Sebastián Prats, 
Dani Cifuentes, Marina López, 
Coloma Fullana i Eva Millán. 
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De la resta d'equips en competició s'ha de remarcar 
que 
El mini masculí es pot classificar per el campionat de 
Mallorca, a falta de quatre partits. 
L'Infantil masculi del grup A està al cinquè lloc. 
El Cadet preferent P3 al segon lloc. 
El Juvenil preferent al segon lloc. 

La resta d'equips tenen una classificació 
manco brillant. 
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S U C C E S S E T M E U L N C H T SS-

S E R V E I 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 

Tramitacionst rasllatsf oradelt erme de Llucmajor 
Incineracions(PalmaiBonSosec) 

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

Previsora-Lloret • NorteHispania 
Domicili: C. JoanMesquida, 10 (Santa Maria) 

41 



LLUCMANJOR maig 310 13/5/09 14:05 Página 42 

LLUCMAJOR de pinte en ample 

EL TEMPS 
Antònia Font 

Al f inal, el mes d'abril potser no 

ens ha duit tantes aigües com pensa

ven; és vera que hem tengut precipita

cions en un total de quinze dies, sobre¬ 

tot durant la primera meitat de mes, 

però en total, aquestes precipitacions 

han sumat només 39,9 l/m2. Si obser

vem la gràfica, veurem que ens els 

darrers tres anys, enguany ha tengut 
l'abril menys plujós. Ara veurem com ens va el maig, que l'any passat ens va deixar més de 

180 l/m2. Tornant als 39,9 l/m2 que de moment podem dir que tenim, s'han repartit de la 

següent manera en el temps: 22,8 l/m2 en la primera desena; 11,8 l/m2 en la segona i 5,3 l/m2 

en la tercera desena. El dia més plujós fou dia 7, amb una precipitació de 7,5 l /m2. 

Quant a les temperatures, van pujant, 

s'acosta l'estiu, començau a preparar-vos. 

Dia 1 t inguérem la màxima més baixa 

amb 12,0° C. La mín ima d'aquest dia fou 

de 7,4° C però no fou la mes baixa del més 

perquè l'avantatjà la mín ima de dia 12, de 

7,0° C, que sí fou la més baixa. Els dies 24 

i 25 s'arribà a les cotes màximes de mer¬ 

curi i s'enregistrà la màxima més alta 

amb 22,0° C. La mín ima més alta fou la de dia 25 i arribà als 14,2° C. 

DATA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
MAX. 12 13,4 13,6 15 16 16,4 17,2 15 16,2 16,2 15 14 15,4 17 
MÍN. 7,4 8 8,4 7,6 7,8 10 10,6 10 9 9,2 8,4 7 9,6 8 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
15 15,6 17 19 18 18,4 19 19 21 22 22 19,8 17 21,2 20 20,8 
10 11 10,6 9 9,4 9,4 8,4 12,4 12,4 12 14,2 14 11,8 10,8 11,8 12,2 
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ENTRE NOLTROS 
N A I X E M E N T S 

- Cristina Amado Caballero de 
Segovia, filla de Javier i Maria 
Magdalena, nasqué el 24-3¬ 
09. 
- Yanaika Abi, filla de Frank i 
Christa, nasqué el 24-3-09. 
-Aitana Pérez de Albéniz Vidal, 
filla de Francisco Javier i Maria 
José, nasqué el 25-3-09. 
- Laia Roca Roca, filla de Jaime 
i Maria Josefa, nasqué el 26-3¬ 
09. 
- Ángel Albertos Gi l , fill 
d'Àngel Daniel i Pilar, nasqué 
el 26-3-09. 
- Pedro Ponce Márquez, fill de 
Pedro i Catalina, nasqué el 25¬ 
3-09. 
- Irene Molina Cantallops, filla 
de Pedro i Antonia, nasqué 
4-09. 
- Naiara Juan Girón, filla 
d'Antonia, nasqué el 2-4-09. 
- Nayala Moll Alegre, filla de 
Miguel i Alana, nasqué el 3-4¬ 
09. 
- Lucas Garrido Arévalo, fill de 
Carlos i Lidia, nasqué el 2-4¬ 
09. 
- Patricia Company Parrona, 
fil la d'Andrés i Magdalena, 
nasqué el 5-4-09. 
- Laura Roca Pedrosa, fil la 
d'Antonio Luís i Patrícia 
Mylene, nasqué el 2-4-09. 
- Aaron Klos, fill d'André i 
Ivonne, nasqué el 4-4-09. 
- Guillem Banús Barceló, fill 
d'Antoni i Catalina, nasqué el 
14-4-09. 
- Joan Escalas Ferrer, fill de 
Jaume i Marta Maria, nasqué 
l'11-4-09. 
- Eva Montalvo Carmona, filla 

de José Esteban i Maria 
Francisca, nasqué el 17-4-09. 
- Ainara Navarro Millan, filla 
de Juan José i Cristina, nasqué 
el 18-4-09. 
- Aina Pons Artigues, fil la 
d'Antonio i Francisca, nasqué 
el 16-4-09. 
- Sergi Ferrer Garí, fill de 
Sebastià i Margalida, nasqué 
el 16-4-09. 
- Marina González Raymondo, 
filla d'Àlvaro i Maria Agustina, 
nasqué el 18-4-09. 
- Francisco Servera Martínez i 
Yolanda Martínez Manchón, 
nasqué el 18-4-09. 
- Juan José Cortés Real, fill de 
José i Tania, nasqué el 17-4-09. 
- Marta Gomila Cuadros, filla 
de Juan i Mónica, nasqué el 
20-4-09. 
- Floyd Harrison-Oliver Koch, 
fill de Birgit i d'Oliver, nasqué 
el 8-4-09. 
- Miquel Moragues Valeriano, 
fill de Gabriel i Cristina, nas¬ 
qué el 22-4-09. 
- Carlos Jiménez Puchol, fill de 
Carlos i Maria del Carmen, 
nasqué el 12-4-09. 
- Alberto Jiménez Puchol, fill 
de Carlos i Maria del Carmen, 
nasqué el 12-4-09. 
- Gisela Barral Cabrera, filla 
d'Ismael i Rosario, nasqué el 
24-4-09. 
- Lucía Gómez García, filla de 
Francisco Miguel i Begoña, 
nasqué el 24-4-09. 
- Hugo Nadal Fornés, fill de 
Maria Magdalena, nasqué el 
20-4-09. 
- Francesc Cantallops Server, 
fill de Pedro i Maria Francisca, 
nasqué el 29-4-09. 

M A T R I M O N I S 

- Diego José González 
Camacho i Verónica Cid 
Vergara, es casaren el 27-3-09 
al Jutjat de Pau. 
- Antonio Miguel Magdalena 
Oliva i Maria Dolores Vicens 
Rubio, es casaren el 27-3-09 al 
Jutjat de Pau. 
- Mohamed Amghar i Hakim 
Nassih, es casaren el 27-3-09 al 
Jutjat de Pau. 
- Ricardo Coll Abadie i Eva 
Maria Lolo López, es casaren el 
3-4-09 al Jutjat de Pau. 
- Dirk Tschierschke i Stefanie 
Brüning, es casaren el 3-4-09 
al Jutjat de Pau. 
- Bernat Lendínez Vives i Leila 
Gisele Brajer, es casaren el 3-4¬ 
09 al Jutjat de Pau. 
- Juan Carlos Vicente de la 
Pompa i Maria Dolores Morro 
Beltran, es casaren el 3-4-09 al 
Jutjat de Pau. 
- Tochuckwu Cajethan Okafor i 
Isabel Barril Lozano, es casaren 
el 21-11-08 a l' esgésia Nostra 
Senyora de la Lactància 
(S'Arenal). 
- José Ramón Fernández 
Madrigal i Mari a Teresa 
Moreno García, es casaren el 
17-4-09 al Jutjat de Pau. 
- Antonio Luís Roca Horrach i 
Patricia Mylene Pedrosa Pardo, 
es casaren el 17-4-09 al Jutjat 
de Pau. 
- Benjamín Chinonye Mamah i 
Milva Gervasoni, es casaren el 
27-4-09 a la Csa Consistorial. 
- Odiaka Precious Udeh i Rosa 
Maria Prieto Araujo, es casa¬ 
ren el 3-4-09 a la Casa 
Consistorial. 
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- Juan Manuel Pineda Valdivia 
i Anne Gemma Andree Lúcete 
Lorieau, es casaren el 24-4-09 
al Jutjat de Pau. 
- Diego Muñoz Mora i Ruth 
Ana Becerra Fernández, es 
casaren el 24-4-09 al Jutjat de 
Pau. 
- Marco Antonio Cuartero 
Vitoria i Esther Muñoz García, 
es casaren el 18-4-09 a l e s g l é -
sia Nostra Senyora de la 
Lactància (S'Arenal). 

D E F U N C I O N S 

- Juan Rafael Jiménez 
Montalbán, morí el 18-3-09 als 
56 anys. 
- Baltasar Mentol Torrijos, morí 
el 29-3-09 als 89 anys. 
- Luís González Fernández, 
morí el 30-3-09 als 62 anys. 
- Pedro Ramis Amengual, morí 
el 31-3-09 als 63 anys. 
- Guillem Julià Artigues, morí 
l ' i -4-09 als 48 anys. 
- Manuela Fimia Martín, morí 
el7-4-09 als 71 anys. 
-Mar ia Munar Amer,morí l ' i i -
4-09 als 80 anys. 
- Miquel Pou Ginard, morí l ' i i -

4-09 als 94 anys. 
- José Bauzà Camps, morí el i4 -
4-09 als89 anys. 
- Bonaventura Garcias Rubí, 
morí el i6 -4 -09 als 85 anys. 
- Andreu Fiol Bordoy, morí el 
20-4-09 als 82 anys. 
- Jerónima Mas Huguet, morí 
el 22-4-09 als 6i anys. 
- Florencia Bermejo Polo, morí 
el 22-4-09 als 80 anys. 
- Juan Jaume Puigserver, morí 
el 27-4-09 als 90 anys. 
- Margarita Miguel Salvà, morí 
el 27-4-09 als 8i anys. 
- Catalina Oliver Servera, morí 
el 28-4-09 als 96 anys. 
- Elisa Hermoso Torres, morí 
l ' i -5-09 als 85 anys. 

D A D E S R E F E R I D E S A L LLISTAT DE 

D I F U N T S D E L C E M E N T E R I 

M U N I C I P A L , EFECTUAT E N T R E L'1 

D ' A B R I L I L'1 D E M A I G . 

- i d'abri l . Pedro Ramis 
Amengual, morí als 63 anys. 
- 3 d'abril . Gui l lermo Julià 
Artigues, morí als 48 anys. 
- 4 d'abril . Miquel Cardell 
Tomàs, morí als 57 anys. 
- 7 d'abri l . Augusta Henss 

LLUCMAJOR de pinte en ample 

Gross, morí als 78 anys. 
- i i d'abril.Maria Munar Amer, 
morí als 80 anys. 
- i i d'abril. Miquel Pou Ginard, 
morí als 94 anys. 
- i3 d'abril . Francisca 
Monserrat Salvà, morí als 5i 
anys. 
- i 6 d'abri l . Bonaventura 
Garcias Rubí, morí als 85 anys. 
- 20 d'abri l . Maria Pascual 
Cantero, morí als 73 anys. 
- 20 d'abril . Benita Borràs 
Vives, morí als 76 anys. 
- 20 d'abril . Andreu Fiol 
Bordoy, morí als 82 anys. 
- 22 d'abril . Geronima Mas 
Huguet, morí als 6i anys. 
- 22 d'abril. Florencia Bermejo 
Polo, morí als 80 anys. 
- 25 d'abril . Juan Jaume 
Puigserver, morí als 90 anys. 
- 26 d'abril. Xavier Coll Van 
Wyk Van Brievingh, morí als 26 
anys. 
- 27 d'abril. Margarita Miguel 
Salvà, morí als 8i anys. 
- 28 d'abril. Catalina Oliver 
Servera, morí als 96 anys. 
- i de maig. Elisa Hermoso 
Torres, morí als 85 anys. 

• anaves 
INSTAL·LACIONS 

ELÈCTRIQUES 

E L E C T R I C I T A T 
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PASSATEMPS 

SOPA DE LLETRES 
6 combustibles 

G E A S O E B S I A T V Y 

I T S G S H P O E S P L B 

S U T A C I A B T I O U S 

A L U B I P E R E H A T E 

P S I P R S U A O I M P A 

G A S O P A Y C E S H E R 

E P P A S A L O A S I O R 

S A T T U A C E T I L E I 

I L E S T X G O A O U T A 

U L L A T S G Y E R A M O 

E T I A S A F E A S U I S 

A O T U X J A N L I O S T 

U T S E D Y I T A L U Y O 

S I S O T A S O U T I A S 

Solució del mes passat 
Acer, argila, fusta, morter, marbre, 
pedra, vidre, guix 

PES FORAT D'ES MOIX 

46 

B A S T I M L I N T S 

T ss r , c rt n t s c r c 

C r s , u t u s ^ í ^ s fun t s 

s cs r ns, fun s n r u ü nç Is... 

SC T*12 * 7 1 Uycm r * U, 71 n i 53 2 35 

ASSEGU 
Agència Llucmajor 

Ramon Nicolau 51 . 

(Pzugeot) 

ras 
Q 

ZURICH 

a Marina, 104 - TeL flf 05 ftJb crna/arj 

Ara que han començat les obres de remod-
elació d'alguns carrers de Llucmajor, amb la 
modificació del trànsit de la ronda de Migjorn, 
ja han sortit alguns problemes per mor de la 
dificultat que representa per a una circulació 
fluïda. Però ja se sap que en haver-hi obres hi 
ha molèsties, i això només és el comença
ment. Però del que es queixa la gent és de la 
manca d'una senyalització més clara que per¬ 
meti als usuaris nous no dubtar per on han de 
prendre. 
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