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EDITORIAL 
UNES FIRES DIFERENTS? 

Ja t o r n a m a ser en t e m p s de Fires. De Sant M i q u e l a Sant Lluc el nostre poble es 
vesteix de festa i de cada any la programació en aquestes dates (des del pregó, e n g u a 
ny a cura de Pedro Bonet a m b el t e m a dels Fars a la costa l lucmajorera f ins a la Darrera 
Fira) és més a m p l a i var iada. 

L'espai restaurat del C laustre ha contr ibuït a la celebració de més actes, com expo
sic ions, presentacions de l l ibres i concerts i els habitants de Llucmajor g a u d e i x e n d'una 
major divers if icació d'indrets on passejar, mirar i comprar. 

La plaça j a comença a tenir f e s o m i a . Ha quedat un centre e n o r m e i molt t ranqui l 
sense la presència dels cotxes a què estàvem j a tan avesats i a m b l'afegitó de la place
ta de Ca'n Mataró encara es mostrarà més obert. El carrer del Bisbe Taixequet i el 
Passeig de J a u m e III j a estan gairebé enl lest its i el centre del poble presenta una cara 
nova. 

I a m b aquestes obres el Consistor i ha aprofitat la real ització d' un Pla de Mobi l i tat 
Urbà que s'avengui a m b els criteris proposats a la Conferència Internacional d' Aalborg 
que advoca per reduir el trànsit en favor de la bicicleta o anar a peu. 

Es tracta, idò, de canviar els costums, d'aprendre a desplaçar -se c a m i n a n t pel 
poble i a aparcar on s'escau i no com ara, que cada dia la grua i la policia local ha de 
retirar vehicles mal estacionats, que i m p e d e i x e n el pas de c a m i o n s i si aquests aconse¬ 
gueixen passar, destrossen voreres i façanes. 

La gent de Llucmajor ha estat molt pacient i es mereix una enhorabona com a 
col· lectiu j a que ha hagut de patir molt per culpa de les obres ( carrers sense l lum i 
sense a i g u a corrent, per exemple) i, tot i que no plou mai a gust de t o t h o m s'ha de dir 
que d e s i t j a m fervorosament que s'acabin les obres, que el poble s igui practicable i que 
les Fires, e n g u a n y una mica desubicades per tota aquesta " m o g u d a urbaníst ica" s i g u 
in plaents a l lucmajorers i esterns. I que no m a n q u i la f e r m a n ç a ! 

LLUCMAJOR 4 
de pi nte en ample 

REVISTA MENSUAL Dep. Leg. PM-380-1981 Any X X V I I I EDITA Obra C u l t u r a l Ba lear de L lucmajor 
INFORMACIÓ I PUBLICITAT C/ Bisbe T a i x a q u e t , 105 ( L l u c m a j o r ) DIRIGEIX C a t a l i n a Font 
COL·LABOREN S e b a s t i à A lzamora, I g n a s i B a r c e l ó , Miquel B a r c e l ó , Miquel Bezares , A n t ò n i a M. Bonet , Francesca C .Cabot , 

L l u c i a C a l d é s , C e l s o C a l v i ñ o , F ranc ina C a p e l l à , Miquel C a r d e l l , S e b a s t i à C a r d e l l , Francesca C l a r , Joan C l a r , 
C r i s t ò f o l C a r r i ó , A n t ò n i a F o n t , Bartomeu Font , Joana Font , C a t a l i n a Garau, Ton i Garau, Mat ies G a r c i a s , Mar ia G i n a r d , 

Miquel J a n e r , Franc Jaume, Joan Jaume, Coloma J u l i à , A ina M. L lompar t , Anton i L lompar t , Jaume Manresa, 
L l o r e n ç Mascaró, Antoni M o n s e r r a t , A . M. Monser ra t , F r a n c i s c a Mut, G u i l l e m O l i v e r , J a u m e O l i v e r , M a r g a l i d a Pa lou , 

Bartomeu Prohens, Joan Qu in tana , Nanda Ramon, Damià Ro ig , S e b a s t i à Rubí , Josep Sacarès , Miquel S b e r t , Tomeu S b e r t , 
C a t a l i n a S e r r a , Joan S o c i e s , J e r o n i Tomàs, Pau Tomàs, Bàrbara V e r d e r a , Francesc V e r d e r a . 

IMPRIMEIX T i r r e n a , S . A . C/ P i n t o r Joan G r i s , 2 - 07500 Manacor 
El pensament de l a R e v i s t a s ' e x p r e s a només a t r a v é s de l ' E d i t o r i a l . 
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LLUCMAJOR d e p i n t e en ample LOCAL 

El president regional del PP anuncia a Llucmajor 
que Joan Jaume formarà part del Comitè de Direcció 
La Junta Local de Llucmajor va elegir el 21 de 
setembre per assentiment a Joan Jaume com a 
president del partit en el municipi. Joan Jaume 
va ser acompanyat pel president regional, 
Josep Ramon Bauzà, i pel president insular, 
Joan Rotger. 

La reunió va començar amb un balanç de gestió 
per part de l'anterior president de la junta, 
Gaspar Oliver, el qual va destacar el suport de 
tots els integrants de la Junta durant els seus 
anys de mandat i va animar a tots a seguir tre
ballant per a Llucmajor. 
Per altra banda, Joan Jaume, va fer una crida a 
la unitat i a la il·lusió en un moment que no és 
del tot fàcil per al partit per la quantitat 

d'esdeveniments que s'han anat succeint en el 
PP els dos darrers anys. Joan Jaume afronta els 
propers tres anys aparcant el pessimisme i 
mirant el futur amb esperança, amb treball i 
amb la mirada posada en el 20ii.També va tenir 
unes paraules per a l' estrenat president regio
nal: "President, aquest és el teu primer acte 
intern de partit, la primera junta que se renova, 
i te puc assegurar que tens Llucmajor a la teva 
disposició, per treballar al teu costat. Amb tu 
iniciam una nova etapa. Llucmajor et dóna 
suport i te puc dir que serems crítics, però amb 
una crítica constructiva. Estam al teu costat 
perquè aconsegueixis la unió que ens fa falta". 
El president regional, Josep Ramon Bauzà, va 
agrair les paraules de suport i l'acollida de tota 
la Junta. En la defensa del municipalisme, va 
destacar la importància que té cada poble en el 
conjunt de la gestió regional. D'aquesta mane
ra, va fer patent aquesta defensa oferint a Joan 
Jaume formar part del proper comitè de direc
ció i això va provocar l'aplaudiment de tots els 
presents. Amb l'entrada d'Antònia Suñer, 
secretària general de la nova Junta, a la presi¬ 
dència insular i amb la imminent incorporació 
de Joan Jaume en el Comitè de direcció regio¬ 
nal, Llucmajor veu acomplida la reivindicació 
de formar part de les decisions que afecten el 
partit a nivell regional. 

La pizzeria és una empresa que només empra matèries primeres 
La massa es prepara diàriament a la mateixa pizzeria Tenim una 

varietat de 51 classes de pizzes 
També n'hi ha de peix, vegetarianes, calzones ... 

El servei és ràpid i a domicili i també per endur-se'n 
Per a postres hi ha gelat i tiramissú casolà, 100% italià 

L'horari és de les 19'30 a 23'30. Els dijous tenim tancat. 

GaÉeíJs 
perruqueria 

U N I S E X 

Esperança Garrías 

C/. Antoni Maura, 13 B 
TeL 971 66 17 46 
07620 LLUCMAJOR 

(MALLORCA) 
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LOCAL LLUCMAJOR de p i n t e en ample 

Reunió del voluntariat lingüístic 
Dimecres, 30 de setembre, tingué lloc al claus
tre del convent de Sant Bonaventura la segona 
reunió del voluntariat lingüístic. A l'acte acudi
ren unes vint persones, i comptà amb la pre
sència de la vicepresidenta i consellera de 
Cultura del Consell de Mallorca, Joana-Lluïsa 
Mascaró, i del regidor de Cultura de Llucmajor, 
Guillem Salvà. 
Durant la reunió, Pilar Arnau i Segarra, una de 
les coordinadores de la campanya del volunta
riat l ingüístic que organitza l'associació 
Paraula. Centre de Serveis Lingüístics, explicà 
als assistents el funcionament de la campanya. 
Després es presentaren les noves parelles lin¬ 
güístiques de Llucmajor. 
El voluntariat lingüístic consisteix a posar en 
contacte una persona catalanoparlant amb 
una persona que l'està aprenent i vol millorar 
el seu nivell. Amb el suport de la Direcció 
General de Política Lingüística, i la col·laboració 
dels ajuntaments i altres institucions i entitats, 
Paraula. Centre de Serveis Lingüístics organitza 
el voluntariat lingüístic a les Illes Balears. 
Actualment ja hi ha unes 1.300 persones inscri
tes, entre catalanoparlants i aprenents, a tot el 
territori insular. A Llucmajor ja són unes trenta 
persones, sobretot catalanoparlants, les que 
s'hi han inscrit. 
A la fotografia: 
Alguns dels voluntaris llucmajorers que assisti
ren a l'acte de presentació del voluntariat lin¬ 
güístic amb la vicepresidenta i consellera de 
Cultura del Consell de Mallorca, Joana-Lluïsa 

Mascarò, i una de les coordinadores del volun
tariat, Pilar Arnau. 

\ 
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J u a n J o s é Cánaves Sal ieras 
Carrer Pare Ripoll, 24 . 07620 Llucmajor 
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LLUCMAJOR de p i n t e en ample LOCAL 

Quatre negocis nous a Llucmajor 

El Forn Can Perelló és la continuació del Forn de Ca'n 
Seu, amb 70 anys d'història. En Pep Perelló acaba 
d'obrir aquest nou local a l'Avda. Carles V, 22 i ens ofe
reix serveis de forn, però també de pastisseria, cosa 
que al forn que va obrir el seu padrí l'any 1939 no era 
possible. 

L'empresa Malz Hardcore Cycles ha inaugurat 
aquest estiu un local a la Ronda Migjorn, 81, on es 
ven tot allò relacionat amb la moto Harley 
Davidson: peces de recanvi, camisetes, cascs... 

5 < 
QxmVaMí 

Fundat l'any 1 9391 

- e -

POPS 
I N E 

Popster, regals de cine és la nova botiga que en Biel Thomàs, en "Biel d'es cine" ha obert al C. Sa Fira, 4. Aquí 
hi trobareu camisetas amb estampats relacionats amb el cine, xapes, pel·lícules, DVD i cartells de cine. 

El barco del capitán Cook II és una continuació del local que na Daiana Ritter té a Maioris Dècima, El barco 
del capitán Cook I. S'ha inaugurat fa poc al C. Jaume III, 2- A. Hi trobareu serveis de bar i restaurant, amb 
moltes especialitats de menjar alemany. També es fa menjar per endur-se'n a casa. 

- e -
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LOCAL LLUCMAJOR de p i n t e e n ample 

Llucmajor, present a la fira internacional Eurobike 

L'Ajuntament de Llucmajor ha fet promoció 
del munic ip i mal lorquí i dels seus més de 
2oo qui lòmetres de ruta cicloturíst ica a la 
fira Eurobike - Hol iday on Bike 2 0 0 9 , la 
qual s'ha celebrat a la ciutat a lemanya de 
Friedrichshafen, a m b 1.028 expositors de 
42 països. 

De tot l 'Estat, a més del munic ip i l lucmajo-
rer, han estat presents en aquesta fira 
internac ional dues empreses tur íst iques 
de les Il les Balears (Hipotels i Coast 
A d v e n t u r e M a l l o r c a Bike, del Port 
d'Alcúdia) i les dues inst itucions insulars 
de Tenerife i Gran Canàr ia . 
Eurobike està c o n s i d e r a d a la f i ra més 
important de c ic lotur isme d'Europa. Pels 
seus 85.000 metres quadrats d'exposició 
han passat enguany 39.152 v is i tants pro

fessionals i 1.556 periodistes de 32 països. 
El dia 

dedicat al públic en general , el passat dia 5 
de s e t e m b r e , enreg istrà l 'entrada de 
21 .000 v is i tants. 

MODA HOME I DONA 

MERCERIA 

LLENCERIA 

ROBA PER A LA LLAR 

Ens trobam a la 
Plaça d'Espanya, 49 

Tel.: 971 660 510 
VOS ESPERAM 
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LLUCMAJOR de p i n t e en ample 

Pla de mobilitat Urbana de Llucmajor 
Redacció 

L'Ajuntament de Llucmajor, aprofitant les obres 
que es fan a la Ciutat ha començat a moure peces 
per tal de fer un Pla de Mobilitat Urbà d'acord 
amb els criteris moderns de sostenibilitat que es 
donen per arreu del món. Efectivament, hi va 
haver una Conferència Internacional a Aalborg 
on, entre altres acords es va signar el compromís 
sisè que parla de millorar la mobilitat local i anar 
reduint el tràfic de cotxes augmentant el percen
tatge de desplaçaments en transport públic, a 
peu i en bicicleta. (En el procés d' implantació de 
l'Agenda Local 21, l'Ajuntament de Llucmajor va 
subscriure els Compromisos d'Aalborg en la ses¬ 
sió plenària de 26 de novembre se 2008.) 
Per aquesta causa s'està elaborant (no hi ha res 
definitiu) un Pla de Mobilitat urbà ja que les 
obres que hi ha actualment a la Ciutat son "un 
repte i una oportunitat perquè Llucmajor doni un 
pas de gegant en la reordenació i distribució dels 
fluxos de desplaçaments , tant interns com 
externs, amb origen i destí al nucli de Llucmajor" 
Els objectius del Pla a la Memòria de la proposta 
són: 

1.- Millorar la mobilitat del nucli de Llucmajor, 
garantitzant l'accessibilitat i l'aplicació de criteris 
de sostenibilitat. 
2.- Impulsar i iniciar un procés de treball intern 
especialitzat i transversal en matèria de mobili¬ 
tat que neix amb vocació de continuïtat. 
3.- Desenvolupar una bateria de propostes i alter
natives multi-enfocament donat que hi ha multi
plicitat d'interessos i sectors implicats. 
4.- Fomentar la conscienciació ciutadana sobre 
les qüestions relacionades amb la mobilitat sos¬ 
tenible i la qualitat de vida. 
5.- Crear un marc participatiu que orienti el disse
ny de les polítiques municipals en matèria de 

mobilitat a curt, mitjà i llarg termini. 
6.- Millorar la seguretat viària i promoure la con¬ 
ducció eficient i responsable. 
7.- Orientar l'acció municipal al contingut del 
Compromís n° 6 de Aalborg +10: 

Compromís 60- "Millorar la mobilitat, 
reduir el tràfic" 
1.- Reduir la dependència del transport privat 
motoritzat i promoure alternatives atractives 
que siguin accessibles per a tots. 
2.- Augmentar el percentatge de desplaçaments 
amb transport públic, a peu i en bicicleta. 
3.- Promoure el canvi a vehicles de baixes emis¬ 
sions. 
4.- Desenvolupar plans integrats de mobilitat 
urbana sostenible 
5.- Reduir l'impacte del transport en el medi 
ambient i en la salut pública. 

8.- Arribar a un nou equilibri entre els mitjans de 
transport que conviuen a la ciutat. 

L'estudi, parteix d'un altre anterior realitzat el 
2006 quan tan sols es preveia fer el Passeig. El fet 
que després per l'ajuda del Decret Carbonero del 
Govern Balear i el Plan E de Madrid es poguessin 
dur a terme les millores dels carrers de Sa Fira i 
Constitució d'una banda i Plaça per l'altra, donà 
peu a que es fessin plantejaments més impor¬ 
tants. 
El pla conté la Mobilitat interior del Nucli urbà i 
l'exterior de Llucmajor. 
En la Mobilitat Exterior ,(Llucmajor en relació a 
l'exterior) es contemplen dos plans: 
A.- Millorament de la integració en la xarxa 
general de carreteres de Mallorca.- Es tracta de 
senyalitzar bé les entrades a Llucmajor de l'auto¬ 
pista M-19 i sobretot millorar les connexions amb 
els pobles veïns (Porreres) 
B.- Pla de potenciació del transport 
públic.Gestionar que el transport públic tengui 
un cost menor del bitllet, augmentar les freqüèn
cies i estudiar la implantació d'un Bus Nocturn. 
També s'estudia la possibilitat d'alleugerar els 
tràmits per a la recuperació del ferrocarril 
En la Mobilitat interior, que és la part més impor¬ 
tant, es contemplen cinc Plans: 
A.- Pla de potenciació de maneres de transport 

-e-
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LLUCMAJOR de p i n t e en ample 

ecològic: Des de el punt de vista del vianant es 
proposa un pla de zones d'anar a peu de curt, mig 
i llarg termini. A termini llarg inclouria un Acire a 
tot el quadrat. 
Dins aquest apartat s'estudia la possibilitat de 
donar màximes facilitats a l'ús de la bicicleta 

B.- Pla d'ordenació de la circulació: Partint de la 
definició de la xarxa viària local, implantar un sis¬ 
tema de circulació en forma d'anells concèntrics 
de forma que els cotxes es desplacin per defora 
per anar a aparcaments estratègics que facilitin 
l'accés al centre del poble. 
C.- Pla de foment de la creació d'aparcaments. 
Localitzar zones per fer aparcaments dissuasoris 

i d'aproximació per tal de que els usuaris tengu-
in bo de fer atracar-se al centre. 
D.- Pla de participació ciutadana i sensibilització 
social.- És l' interès de l'Ajuntament que al Pla de 
Mobilitat hi participi tothom a la vegada que es 
fan unes accions per donar a conèixer el concep
te de "Mobilitat Sostenible " en tant en quant les 
directrius mundials assenyalen aquest camí per 
millorar la qualitat de vida global. 
Es evident que a Llucmajor hi ha un desequilibri 
molt gros entre les formes bàsiques de mobilitat 
-vianant, bicicleta i cotxes- a favor d'aquest dar
rers que ocupen quasi tota la superfície dels vials, 
bé aparcant-hi bé circulant-hi, deixant a la resta 
amb unes condicions de mobilitat molt precàries. 
Ara és el moment de la participació ciutadana 
per tal de definir el Llucmajor que volem els lluc-
majorers per al segle XXI, participant com propo
sa l'Ajuntament de forma ordenada (associa
cions, col·lectius etc.); fent l'anàlisi i les propostes 
amb seny i molt de sentit comú, amb una visió 
àmplia del poble i no guiant-nos per interessos 
particulars. 
Diu un pensador modern que en aquestes altures 
de la humanitat, el que realment és revoluciona
ri és el sentit comú. 

POMPAS FÚNEBRES HNOS. SASTRE 

mare o e b e u delluc s.l. 
SANTA MARIA OEL CAMJ 

C/ REVUELTA N° 1 1 

REALIZAMOS Y TRAMITAMOS TODO TIPO £>E SERVICIOS 
FUNERARIOS. 

SERVICIO 24 HORAS: 971 620146 
FAX: 971 140978 

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

C/ CIUTAT N° 127, LLUCMAJOR 

-G-
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LLUCMAJOR de p i n t e en ample FIRES 

Entrevista al senyor Pere Bonet Roig, pregoner de les fires d'enguany 
Amb el pregó, La costa llucmajorera i els fars de Balears, s'encetaren les fires de 2009 
Francina Capellà 

Margalida Palou 

Fotos:C. Julià 

Després de més de dotze hores de pluja, la nova plaça 
de Llucmajor va superar amb nota la prova de l'aigua. 
No hi havia ni un petit bassiot en el camí que feren els 
assistentst que varen omplir, de gom a gom, la sala de 
plens de l'Ajuntament. 
A les nou va començar el pregó, però durant l'espera, les 
persones que anaven arribant pogueren gaudir d'una 
selecció de magnífiques fotografies, en presentació 
multimedia, dels fars de les Balears. 
El senyor Pere Bonet fou presentat pel seu amic 

Bartomeu Sbert, director de la revista S'Unió de 
S'Arenal i, entre altres activitats, pregoner de l'any 
2005 ,amb el títol de Llucmajor, una finestra oberta al 
món. 
El presentador destacà tres qualitats del pregoner: 
dedicació, vocació i responsabilitat, mèrits que l'han 
acompanyat sempre, tant en la seva tasca professio
nal com ara, de jubilat presidint el casal de persones 
grans de Can Clar. Sbert féu un tomb per la vida labo
ral de Bonet i se centrà en els anys que fou farer, tant 
a la península, com en els darrers denou anys que ho 
ha estat de Porto Pi. 
Després dels agraïments protocol·laris, a les autori
tats, al públic assistent i especialment, a tots els que 
hi han col·laborat amb imatges dels fars, el pregoner 
començà amb unes referències toponímiques per 

destacar que les illes Balears són la província de l'estat 
espanyol amb més nombre de fars; 31 en total: 16 a 
Mallorca, 7 a Menorca i 8 a Eivissa i més de 130 balises, 
entre petites i grans (fars més petits de manco abast 
de llum). 
Abans de centrar-se en el tema dels nostres fars féu 
esment dels fars més antics del món com la torre 
d'Hèrcules, el de Gènova, entre d'altres. 
Amb el far de Porto Pi, el tercer més antic del món, ini
cià la dissertació sobre els fars mallorquins, però afor
tunadament, en tenir el pregó imprès podrem conèi
xer la totalitat dels fars de les Balears, dels quals 
només poguérem veure les fotografies. 
El pregoner ha estat el darrer farer d'aquest far. 
Durant el pregó acompanyà l'explicació de cada far 
(Cala Figuera, la Mola, sa Dragonera...) amb detalls 
anecdòtics, com per exemple que el primer far de 
Porto Pi compensà la poca alçada amb una llanterna 
de més de tres-cents vidres i era freqüent que els tri
pulants o nins s'entretenguessin a rompre'ls a pedra-
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des, no hi havia televisió i havien de passar el temps 
de qualque manera. Per això, l'any 1385 el governador 
de Mallorca va fer públic un ban dient que qui rompés 
algun vidre seria castigat amb un dia a la picota si era 
menor de dotze anys, però si era més gran li tallarien 
la mà dreta,si rompia el vidre de dia, perquè en el cas 
de fer-ho de nit el seu càstig seria morir penjat. 

Dies abans, per conèixer-lo de manera més propera, 
anàrem a parlar amb ell i ens contà com arribà a ser 
farer. 
En Pere va néixer a Llucmajor, l'any 1937, de família 
pagesa, però que volia que els seus fills estudiassin. 
Primer estigueren a Son Avall i després a s'Àguila, on 
visqué la meravellosa experiència d'anar al Col·legi 
del Far amb el senyor FedericoGarau Llinàs, 
que era pèrit mercantil i mestre d'escola. Hi anaven 
des de la una i mitja fins a les set de l'horabaixa, tot 
l'any i hi reberen una bona educació, fins i tot, llegien 
en mallorquí. Als deu anys ja tenia molt clar que volia 
ser farer i que per ser-ho havia de fer el batxiller.Més 
tard estudià d'auxiliar d'enginyeria de telecomunica
cions per lliure amb exàmens a Madrid. 
L'any 1968 va opositar i el senyor Mateu Mulet Vidal, 
llucmajorer que havia estat al far d'Alcanada i que 
passà al Cap Blanc en substitució del senyor Garau, 
l'ajudà a preparar la part tècnica de l'electrònica dels 
fars. Aprovà les oposicions i, després del període de 
pràctiques a diferents llocs, va obtenir el primer destí 
a Cartagena, després a Ourense i finalment va arribar 
al far principal de Mallorca, el de Porto Pi, a on ha 
estat fins a l'hora de jubilar-se. Els darrers anys, a més 
de coordinador dels fars de Balears, també ha estat 
l'encarregat de fer les visites guiades per les ins
tal·lacions del port, el museu, el far i el Passeig 
Marítim. 
L'ofici de farer obligava a no poder separar la vida per
sonal de la laboral, ja que es vivia allà. Eren moltes 
hores de soledat que aprofità per estudiar anglès, 
aprendre d'escriure a màquina... Diu que les hores no 

li bastaven. 
Li hem demanat què se sent quan un es troba sol, de 
nit, al far i ens ha dit, amb un somriure a la cara: res
ponsabilitat i tranquil·litat mentre no hi hagi ni tem
pestes ni vendavals. És un plaer contemplar la mar 
tranquil·la i el reflex de la llum del far sobre l'aigua. 
Avui en dia, fruit de l'avenç tecnològic, el far ha passat 
a ser totalment automàtic, però ens remarcà que les 
avaries són més freqüents que abans. Ara ja no cal 
viure en el far, però la figura humana segueix essent 
clau perquè se n'ha de vigilar tot el temps el funcio¬ 
nament. 

Moltes gràcies i bones fires! 

CENTRE ÒPTIC 
EXPOLENT 

C/. Sant Cristòfol, 30 
Tel. 971 44 13 74 

S'AREN AL
I Í 

-e-



maquete fires octubre:toni_llumma 14/10/09 11:15 Página 12 
2 > 

LLUCMAJOR de p i n t e en ample FIRES 

Paisatges nostres al celler del Casal de ca s'Hereu. 
Exposició de fotografia de Toni Server Manresa 
Pau Tomàs Ramis 

En Toni Server Manresa fa trenta-quatre anys que va 
néixer a Llucmajor i enguany és l'artista llucmajorer 
que per Ses Fires exposa la seva obra al Casal de Ca 
S'Hereu. Durant la seva curta però intensa carrera 
com a fotògraf ha aconseguit esser guardonat amb 
el 1r. premi de fotografia del Dia Internacional de la 
Dona 2009, del que el 2008 ja havia aconseguit el 2n. 
premi i que concedeix l'Ajuntament de Llucmajor. 
Igualment al 2009 va obtenir el premi de la Rosa 
d'Or de la Pau de Castellitx en l'àmbit de fotografia, 
certamen al qual el 2008 ja havia estat finalista i 
atorgat per l'Ajutament d'Algaida. L'any passat 
durant Ses Fires presentà la seva primera exposició 
Fotografies i ara ens ofereix la possibilitat de contem
plar en aquesta segona mostra, Pasaitges Nostres, 
tota la bellesa i delicadesa de la costa i la Mar 
Mediterrànea amb imatges d'indrets ben coneguts i 
significatius per tots. 

- Quin temps fa que et dediques a la fotografia? 
Fa dos anys i mig, d'ençà que amb na Martina, la 
meva dona, vàrem tenir en Jaume, el nostre fill, vaig 
decidir comprar una càmara per poder fer-li fotos 
que estassin més o manco bé. Això em va dur a llegir 
diversos llibres sobre fotografia i em va començar a 
interessar tot aquest món. Vaig fer-me amb més i 
més llibres fins que vaig comprar-me una càmara 
més bona. 

Amb quina càmara et trobes més còmode fent feina? 
És una càmara que es pot dir que és professional i 
que em permet molta edició sense perdre qualitat. 
Això es nota molta quan fas una impressió grossa 
com les que exposo. 

- Creus que amb la fotografia digital s'ha avançat en 
el camp de la fotografia o creus que encara no s'han 

pogut superar els resultats de la fotografia analògi¬ 
ca? Quines avantatges o inconvenients hi veus a una 
i altra? 
En aquest sentit crec que la gent té una idea equivo
ca de l'edició digital que no necessàriament respon 
a la realitat. Es pensa que utilitzar Photoshop és 
manipular una fotografia i realment no penso que 
sigui així. Quan es fa una foto, tant digital com ana
lògica, sempre hi ha una configuració que depèn 
d'una marca, d'un fabrica nt, etc. La fotografia d igita l 
el que permet és que a través de qualsevol programa 
d'edició es pugui equilibrar el color cercant el color 
real, i es pugui jugar també amb l'exposició correcte. 
L'ull humà exposa bé diferents punts d'una mateixa 
imatge mentre que una càmara n'exposarà bé 
només una part. Amb la fotografia digital podem 
aconseguir tenir l'exposició a la imatge tal i com la 
tenim amb l'ull humà. Es cert que la tècnica analògi
ca té un encant que no té la digital, no sabria expli¬ 
car benbé quin és, però la digital t'obri un camp de 
possiblitats, que també existia amb l'analògica, però 
al que només hi tenien accés els que s'hi dedicava 
professionalment. 

La temàtica de l'exposicó Paisatges Nostres es centra 
en vistes de la mar de tota Mallorca i sobretot de la 
costa llucamjorera, per què? 
Perque crec que són llocs significatius per la gent de 
Llucmajor. Tot i això també n'he incloses algunes 
que no són de la nostra costa; Sa Colònia, Cala 
S'Almunia, Cala Figuera, Es Pontàs... també n'hi ha 
que tot i mostrar motius d'aigua no són de la costa, 
com algunes imatges del Torrent de Biniaraix, però és 
cert, principalment són llocs que coneixem els lluc-
majorers i d'entre totes, n'hi ha algunes que, per mi, 
són especialment significatives; fotos de S'Estalella, 
tant de la platja, com del far, com de la torre, fotos 
també de Ses Covetes... o imatges amb un motiu al 
qual li tenc especial apreci, perque ha estat un lloc on 
de nin hi he anat molt a nedar; és el viver d'en Roca 
de S'Estanyol, una senya d'indentitat de la nostra 
costa que està a punt de desaparèixer. 

- Moltes gràcies Toni pel teu temps i enhorabona per 
l'exposició. Al programa de Fires '09 podreu consul
tar els dies i horaris de visita de l'exposició Paisatges 
Nostres, una mostra de fotografies per gaudir que no 
vos heu de perdre. 
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VIII Trobada de gegants a Llucmajor. Els 20 anys 
d'en Miquel i na Càndida 
Pau Tomàs Ramis 

En Miquel i na Càndida compleixen enguany 
vint anys i la VIII Trobada de Gegants de 
Llucmajor celebrada el passat dia 4 d'octubre 
fou una bona ocasió per felicitar-los. Els acom¬ 
panyaren gegants i geganters del Consell de 
Mallorca, Campos, Sineu, Mancor de la Vall, 
Palma, Porreres, Pollença, Inca i Manacor. Tots 
ells desfilaren i ballaren pels carrers de la vila, 
els xeremiers hi posaven la música. Una diada 
assolellada on no hi mancà ni la festa, ni la 
bauxa, ni els ulls badats, sobretot del més 
menuts de la casa. La festa gegantera, un cop 
més, es féu així present a Llucmajor i tornà a 
vestir de colors els carrers de l'itinerari de la 
passejada. La remodelada Plaça d'Espanya fou 
el lloc escollit per celebrar la ballada final. Fou, 
de llarg, on s'hi congregà més públic que 
pogué contemplar de ben prop la majestuosi¬ 
tat d'aquestes figures i les seves danses. 
I parlant de gegants cal esmentar que al 
Claustre del Convent de Sant Bonavetura s'han 
pogut veure els nostres tradicionals gegants i 
caparrots de Santa Càndida a l'exposició La 

festa gegantera a Mallorca, on també s'hi 

podia veure un estant sobre gegants mallor¬ 
quins del Consell de Mallorca. 
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QUATRE MOTS 
L'administració de Jerònia 
Grossa de la Primitiva 
Catalina Font 

Coloma Julià 

Noguera ha donat la 

Q U A N T S D O B L E R S S ' H A N G U A N Y A T E N A Q U E S T A 

P R I M I T I V A ? 

S'han guanyat 809.535 euros. 

S ' H A V I A D O N A T M A I U N P R E M I T A N G R O S , A 

L L U C M A J O R ? 

Que en tenguem constància, mai no s'havia 
donat un premi d'aquesta quantia. 

S A B R À S M A I Q U I H A ESTAT EL S O R T A T O LA S O R T A -

D A ? 

Tal com està el món, no ho crec, la veritat. En no 
ser que sigui una persona que no se n'hagi 
temut i que véngui aquí i jo li hagi de donar la 
sorpresa. El cas és que de moment, a l'adminis
tració de Palma, ningú encara no ha anat a 
cobrar. 

Q U È S U P O S A A Q U E S T P R E M I PER A LA T E V A A D M I 

N I S T R A C I Ó ? 

Evidentment suposa una major afluència de 
gent, i també el fet que tothom s'alegra que 
aquests premis tan grossos toquin tan a prop. 

| »m , i 

7i f* 

T A L L E R S 

MEGÀMCA EN GENERAL 

Control i diagnòstic 
de noves tecnologies 

Tel.971 66 08 53 
C/ SINDICAT, N9 3 - MÒBIL 618126 612 

07620 LLUCMAJOR 
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QUADERNS DEL FUM MAJOR 
La zona Zero i el Drac de sa Torre 
Miquel Cardell 

Notícies de la zona zero: Octubre 
ja té una setmana i les presses 
cosmètiques i municipals per allò 
que la Darreera Fira ja és aquí 
comencen a ser evidents i febrils. 
Hi ha indrets on les obres comen
cen a estar envant de llestes, per 
exemple a Plaça, que ara té la 
fesomia d'un d'aquells parcs durs 
que els socialistes posaren de 
moda els anys del disseny i la 
movida, i que, sense cotxes, sem
bla enorme i buida, fa patir 
només de pensar que arribarà un 
nou estiu i caldrà travessar-la, 
com reclamant, no sé, quatre 
arbres més, alguna cosa així, una 
mica d'ombra. 
Hi ha altres bandes on sembla 
que l'emergència firal s'haurà de 
solventar amb una provisionali-
tat pagable a compte municipal, 
ara tapau i ja tornarem a obrir... 
Mentre a indrets com el Carrer de 
la Fira el veinatge damnificat 
juga messions iròniques, o sar¬ 
càstiques: ja veuràs que devers el 
dijous hauran acabat.s i no han 
de tornar a obrir, que ja fa tretze 
vegades. 

Em sap greu no haver tengut més 
temps i humor per dedicar-me a 
recollir, com aquells esforcegats 
capellans de fa cinquanta o cent 
anys feien amb paraules, cançons 
o refranys, les llegendes urbanes, 
els acudits de mala llet i les refle¬ 
xions editorials que les obres del 
Plan E i la seva execució han pro
vocat. Coses com ara " Deien que 
tot això era per donar feina als 
aturats, i només n'he vist dos, de 
llucmajorers treballant a aquestes 
obres" o -"Bé, feina, feina, jo, els 
únics que he vist que veritable¬ 
ment feien feina feina han estat 
aquells dos xinesos que posaven 
rajoles, aquell sí que pareixia que 

anaven a escarada, però els altres 
..." "-Home, si en acabar això han 
d'anar a l'atur. És normal que no 

frissin" " -/, si han de seguir els rit
mes de les brigades municipals..., 

jo encara és com qui vegi un clot 
al Carrer de Sant Llorenç, no fa 
tant, amb dos brigadistes dedins 

fent feina , tira-tira, i cinc, cinc! 
defora, mans plegades mirant-se 
la feta, saps quins jornals més dol¬ 
ços!""-/ tot el retard i les vegades 
que han hagut de repetir clots per 
manca de previsió, que ho paga
rem nosaltres o ho pagarà l'em
presa?" "- Pensa i hi ha qui diu que 
és d'en Gaspar..., com ho ha de 
pagar ? " 

+ + + + + + 

Efectes secundaris, i: Les obres 
encara no han acabat, però les 
rajoles de plaça, allà on els bars 
han tret taules, ja estan plenes 
de taques que no sembla que 
hagin de fugir. Intent imaginar¬ 
me la vista després d'un parell de 
mercats de verdures,fruites amb 
degotim, pollastres vius, etc... 
Glups ! (O: Ec!!). 

Efectes secundaris, 2: A més de la 
zona zero pròpiament dita, hi ha 
zona zero ampliada, per exemple 
aquells carrers per on han passat 
a lloure i sense respectar res les 
màquines o els camions de mate¬ 
rial. A algun podeu anar-hi a 
veure metres i metres de voravia 
passats per ull, més d'un pam de 
solc del pes dels camions. Qui ho 
paga, això, el Pla F ? 

Efectes secundaris,3: A la meva 
empresa han penjat un cartell de 
propaganda ministerial sobre 
mesures preventives contra la 
grip A. Un dels consells que dóna 
és dormir molt. Hi pens cada 
matí quan les màquines em des¬ 
perten a les 7, cada horabaixa 
quan, devers les 5 , pip pip pip no 
em deixen fer horeta. Ahir 
mateix quan a les 8 les piconado¬ 
res del carrer de la Fira em feien 
resplandir i tremolar tota la casa. 

Efectes secundaris,4 . Avui ( escric 
el 8 d'Octubre, ja arrib tard!) 
asfalten el carrer de la Fira. 
Després de mesos de veure'l 
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enreixat com Guantànamo i 
enclotat com una trinxera, se'm 
fa estray. Hi ha qui diu que hem 
perdut una gran ocasió: enlloc de 
tapar-lo, l'haurien pogut deixar 
excavat i omplir-lo d'aigua, con¬ 
vertir-lo en la petita Venècia 
mallorquina, amb dues gondole-
tes que anassin i venguessin de 
plaça al Carrer del 
Convent,alternant-se, una a cada 
costat : podrien haver-hi instal·lar 
uns carrilets amb cables per esti-
rar-les i fer-los de guia, així hau¬ 
rien pogut crear dues places de 
gondoler, bé, dues en torn de 
matí i dues en torn d'horabaixa, 
per col·locar-hi dos més d'a¬ 
quests personatges que tant pla¬ 
uen devers la casa de la vila, poc 
amants d'esforç i feina, però ben 
disposats a repartir propaganda 
un pic cada quatre anys. Farien la 
seva planta amb el mariol·lo de 
retxes i el capell, cantant oh sole 
mio. I no serien més inútils ni 
robarien més jornal que més d'un 
que tots coneixem. 

+ + + + + + 

També hi ha hagut reformes ( 
reformes per catàstrofe ?) a l'or¬ 
ganigrama del PP. Al partit local, 
amb nova Junta, i nou president, 
el batle Jaume. I quan escric l'ad-
jectiu nou, en qualsevol de les 
seves formes, és una manera de 
parlar, ja que queda a l'aire repas
sar quants d'aquests "nous " diri
gents formaven part de les jun¬ 
tes o els Ajuntaments que varen 
fer costat als pactes, les decisions 
i els nomenaments que varen fer 
possible tota la rabascada, és a 
dir que el PP pagàs amb doblers 
públics el vot d'ASI que li perme¬ 
tia aplicar la piconadora mate¬ 
màtica enlloc del debat i la nego¬ 
ciació. 
Nou, clar, ara amb UM la cosa no 
va així. 

I al partit regional, amb nova 
junta presidida per José Ramón 
Bauzà ( així, amb José, no Josep, i 

amb Bauzá, no Bauçà, vistes les 
actituds que anuncia en política 
lingüística), a la qual s'ha incor¬ 
porat el batle Jaume, expressant 
el seu total suport al nou capo. 
I és que les adhesions incondicio
nals, o els suports totals... Bé, 
també Antònia Sunyer ha ascen¬ 
dit a secretària general de la nova 
junta insular popular, cosa que 
deu tenir a veure amb la seva bri¬ 
llant trajectòria com a regidora 
de cultura quan, com va declarar 
en judici, era l'única responsable 
de les programacions culturals 
que segons la sentència anaven 
com anaven, varen permetre i 
facilitar el que varen permetre i 
facilitar i acabaren amb el batle a 
la presó. 
I és que el PP es renova, inexora¬ 
ble contra els corruptes, i Roma 
no paga traidors, però . 

+ + + + + + 

Ja que hem començat a parlar de 
curiosos capteniments tribals, i 
això comença a semblar un docu¬ 
mental del National pornograp-
hic, ui, perdó volia dir 
Geographic, record que, finament 
les autoritats pertinents han 
clausurat el vedat on havien tro¬ 
bat aucells protegits morts per 
enverinament ( branca a la 
monea fins que escalivi !!) i ho 
associï amb la foto que he vist 
aquests dies al diari d'un munici¬ 
pal amb una mena de dragó de 
dos o tres pams, que varen trobar 
a un jardí de Sa Torre. 
Sembla que es tracta d'un varà ( 
el dragó, no el municipal) i diuen 
que és més que probable que es 
tracti d'una bèstia importada 
il·legalment. 
La foto m'ha recordat el remor 
que corria ja fa un parell d'anys 
segons el qual diversos caçadors 
haurien vist exemplars d'aquesta 
espècie o una semblant, suposa¬ 
dament adaptats al migjorn del 
municipi després d'arribar-hi 
anau a saber com. 
Tot plegat tampoc no resulta tan 

sorprenent després de les cotor¬ 
res que volen per Bellver o d'a¬ 
quella cuca que quasi va extingir 
els geranis, després d'un estiu 
amb escarabats exòtics que es 
mengen els fassers, amb la tutua 
fent malbé les domàtigues i les 
serps importades sembla ser que 
amb les oliveres que, de forma 
tan massiva com sobrera, ha 
sembrat devers les nostres carre¬ 
teres i autopistes un conseller de 
Medi Ambient (!!!) d'UM, amb el 
permís del Pacte. 

+ + + + + + 

Parlant de pactes. Unió 
Mallorquina ha muntat el nume-
ret al Consell, pot ser per despis¬ 
tar dels vuit o nou alts càrrecs 
que té imputats a mitja dotzena 
de casos de corrupció i abús de 
càrrec, i ho escenifica votant a 
favor d'una proposició del PP acu
sant TV de Mallorca de parcialitat 
política. Quatre dies després es 
destapen els papers del cas 
Gürtel, que deixa amb les vergo¬ 
nyes a l'aire ben però ben a l'aire 
la cúpula del PP espanyol i les 
corresponents de tres o quatre 
comunitats autònomes, especial
ment a València... i aquell dia , 
d'aquesta notícia que obri tots 
els informatius, tele-notícies i 
diaris, el Canal valencià no en diu 
ni un mot als seus titulars. 
Francament, fins i tot si oblidam 
les fantasies que el PP va fer per 
IB3, o per Tele-Madrid, o a RTVE, 
en temps d'Aznar ( recordau allò 
de cecé-oó?), crec que el PP faria 
bé esperar a fer retrets de mani¬ 
pulació informativa als altres a 
haver fet bugada de la seva mar-
ronosa roba interior i no tan inte¬ 
rior. 

+ + + + + + 

Mentre, si per aquí els indicis i les 
acusacions judic ials sobre el 
nivell de robatori de la xarxa 
matista són els que tots sabem, 
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ara l'aixecament del decret 
sumarial sobre la banda Gürtel 
projecta una llum, més que nova, 
perquè ja hi havia prou indicis 
per a qualsevol que tengués ulls 
per mirar, una llum més ferma i 
innegable. 
Tot plegat quasi per demanar-
nos si hem de parlar d'una banda 
de lladres que ha assaltat i s'ha 
infiltrat en un partit polític o si 
hem de parlar d'un partit delictiu 
en la seva mateixa arrel, finançat 
amb robatoris, funcionant en 
base a interessos particulars i la 
seva delictiva imposició com a 
directius de les polítiques públi¬ 
ques ( i agermanat així amb l'al-
tra cara de les mateixes políti¬ 
ques, esdevingudes totalitàries i 
manipuladores, amb la conques¬ 
ta i la conservació del poder a 
qualsevol preu i el seu exercici 
sense cap precaució democràtica 
com a motors). 

Deu ser atzar, aquesta coincidèn¬ 
cia de corrupció ( una corrupció 
que no hem d'oblidar que ens ha 
tocat ben de prop), maneres tota
litàries d'ocupació i manipulació 
de la societat, control no gaire 
democràtic de les institucions, 
certa identificació amb el fran¬ 
quisme, militant anticatalanis-
me, virulent nacionalisme espa¬ 
nyol a la jacobina, a la borbona? 
Deu ser atzar o, per contra, és 
purament, tràgicament, cohe¬ 
rent? 
Malament ho tenim si no podem 
tenir una dreta civil itzada i 

democràtica, que tampoc no és 
impossible trobar-ne algun pre¬ 
cedent a Europa, ai Europa. 

+ + + + + + 

L'altre dia era a Maó, assistint a la 
Fira del Llibre en Català, i un dels 
actes que vaig escoltar una esto¬ 
na era la presentació d'un cicle 
que organitza la biblioteca d'allà, 
al qual diversos convidats han de 
presentar al públic els "seus" 
clàssics personals. Amb aquestes 
vaig sentir un nom conegut, el 
poeta Francesc Florit Nin presen¬ 
tava com un dels seus clàssics els 
llibres de fotografia de Toni 
Catany. 
Pocs dies després, a un extens 
reportatge de la cadena 24h de 
TVE sobre el rock a Mallorca, amb 
les seves màscares mig de lluita
dor mexicà mig d'invasor extra-

terrestre, s'explicaven asseguts al 
paisatge del cementeri llucmajo-
rer els membres de la més que 
mítica banda local La Abeja 
Maya. 
Hi ha altres Llucmajors, però s'en-
trunyellen amb aquest, el del 
pacte de la pizza, que hi ha qui 
ens vol vendre com el millor pos¬ 
sible. Altres Llucmajors amb gon-
dolers indolents pel carrer de la 
Fira, varans o dracs de komodo a 
lloure pels carrers i les xaleteries 
com a una pel·lícula de classe z, 
gènere catàstrofes antropòfagu¬ 
es amb m o n s t r e . q u e podria 
anar a comprar ( en góndola, clar) 
al nou Popster. Vos assegur que 
els monstres civilitzadíssims del 
nostre dia a dia em fan més por, 
aquests de viure a un país on els 
partits amb imputats a rompre 
per corrupció són majoria abso¬ 
luta. 
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LLUCMAJOR de p i n t e en ample 

F U N E R A R I A 

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

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

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

S E R V E I S : 
Particulars 

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

C O M P A N Y I E S : 
Finisterre • Ocaso-Inca (Ag. 197) • Sta. Lucia 

Previsora • Lloret • NorteHispania 

Domicili: C. Joan Mesquida, 10 (Santa Maria) 
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XERRADES DE CAFÈ 
Un que escoltava 

I el mercat...? 

-La gent ja s'està cansant de coses provisionals. 
-La gent es cansa de tot, tant de tenir-ho bé com de tenir-ho malament. 
-Eh! Escolta, tu, que le gent som nosaltres. 
-Per això ho dic, perquè ja feia molts d'anys que la plaça estava així com estava i tothom coinci
dia que precisava una reforma i ara que la reforma està quasi acabada, tots hi trobam que dir. 
-I que no en tenim dret a dir el que hi trobam? 
-I ves, que sí, per això ho deia, que uns ho troben bé i d'altres malament. 
-Bé, anem per parts. Que les obres d'infraestructura són correctes, és de suposar, però... i 
l'organització a nivell de carrer què? 
-Que no està gens clar com ha de ser la circulació rodada ni la peatonal. 
-Vols dir que no podrem anar a peu a comprar a plaça? 
-Als negocis de la plaça, supòs que sí, però i el mercat... Què sabem si serà a plaça? 
-A punyetes! O no és segur que serà a plaça? 
-Idò no, en aquest món no hi ha res segur, manco la mort. Han de poder passar els camions dels 
placers, per carregar i descarregar? 
-Jo don per fet que sí, emperò no ho sé. 
-Idò hi ha emperons, de tal forma que s'ha proposat fer mercat a un altre lloc del poble. A les 
escoles..., al Passeig..., a la Placeta dels Pins... 
-I jo que no m'havia assebentat de tota aquesta moguda. Si és per questions d'aparcar pens que 
a qualsevol lloc serà bo manco a Plaça, però treure el mercat de Plaça no sé si és convenient i si 
és convenient no sé si serà bo per al poble. I tu que en saps més com ho faries? 
-Jo faria el mercat a un lloc ample on els vehicles de càrrega hi poguessin arribar bé i aparcar, on 
els qui anam a peu hi poguéssim accedir sense noses i amb seguretat, on poguéssim arribar a les 
mercaderies exposades en passadissos amples, sense sempentes, on poguéssim comprar produc¬ 
tes de bona qualitat a preus normals... 
-Para el carro! Que no saps que el mercat de Llucmajor és dels més cars de Mallorca? Que no saps 
que l'única explanada cèntrica que tenim és la Plaça? Que no saps que els carrers que donen 
entrada a la Plaça són estrets i que els camions passen pena per arribar-hi? Que no saps que 
aquests carrers tenen unes mini voravies per on no s'hi pot caminar, i no en parlem si duus un 
carretet de compres o un cotxet d'infant? 
-Ets el dimoni per tirar per terra les idees dels altres. Ja m'has esclafat la il.lusió. 
-Tranquil, no et preocupis que tot s'arreglarà amb una bona aigo... 
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GENT DE LA VILA 
Josep López Salvà 
En Pep a "Sifoner" 
Ignasi Barceló 
Joan Jaume 

E N PEP A " S I F O N E R " ÉS U N DELS H O M E S MÉS POPULARS 

DE LA NOSTRA V I L A PERQUÈ LA M A J O R PART DE LA SEVA 

V I D A V A FER F E I N A A C A ' N P U I G DELS S IFONS. PRIMER 

C O M A REPARTIDOR I MÉS TARD C O M A REPRESENTANT 

DE LA FÀBRICA Q U A N EN J U L I À P U I G LA V A FER N O V A , 

O N H A V I A ESTAT LA FÀBRICA DEL GEL, I A M P L I À LA Z O N A 

DE V E N D E S A B R A Ç A N T U N A G R A N PART DE LA NOSTRA 

ILLA, C IUTAT, M A N A C O R , INCA I TOTS ELS POBLES MÉS 

PETITS DELS VOLTANTS. 

Q U E M E PODRÍEU DIR O N V À R E U NÉIXER? 

En José López Salvà als 17 anys 

Vaig néixer dia nou del mes de novembre de 1929, a 
casa dels meus pares a "Los Ángeles de Califòrnia" 
Ses Cadenes. El meu pare era de Galícia, de la 
Corunya, i nomia Benigno López López, vingué als 
denou anys com a carrabiner destinat a Llucmajor, 
on va conèixer a qui seria la meva mare, i després 
anà a Santanyí i a S'Arenal. S'ha de dir que el seu 
pare i germans també eren del cos de carrabiners i 
estaven destinats a l'illa de Mallorca, el pare en el 
moll de Ciutat. La mare era n'Antònia Salvà Salvà. 
Abans del meu naixement el pare va sortir del cos i 
es va posar a fer feina a Ca'n Ripoll i després es va fer 

trencador i foraviler. Més que de trencador el que 
feia era de carreter repartint les peces de marès per 
les obres dels voltant o transportant-les a l'estació 
del tren on eren carregades als vagons i repartides 
pels pobles dels voltants. 
Quan va esclatar el Moviment fou nomenat zelador, 
policia municipal, a Llucmajor i a la mort del seu 
pare, poc temps després d'acabar la Guerra Civil, 
agafà la seva plaça al moll de Ciutat després de rein
gressar i fer uns cursos d'especialització a la Corunya 
on visquérem uns cinc anys. 
Q U A N V I N G U É R E U A LLUCMAJOR? 

Vinguérem l'any 1944 a veure la família de la mare, 
jo aleshores tenia 14 anys a punt de complir els quin
ze , i desprès d'un any vingueren els pares a cercar-
me però s'hi trobaren bé i el pare deixà el cos per 
tornar a fer de carreter. 
Jo vaig començar a treballar a un hort de Campos on 
feia feina el meu padrí. I quan la família es va reunir 
visquérem al carrer Lisboa, a S'Arenal. 
Als devuit anys vaig fer el servei militar i al mateix 
temps feia de trencador i festejava na Margalida 
Obrador Barceló que era la filla dels pagesos de Son 
Verí. . 
Q U A N C O M E N Ç À R E U A TREBALLAR A LA FÀBRICA DELS 

SIFONS? 

Acabat el servei militar vaig casar-me, l'any 1952, i 
posàrem casa a Llucmajor, però seguia fent feina a 
s'Arenal. Fou l'amo Antoni Fullana, a "Fideuer", el 
pare d'en Jaume i en Francesc, que tenia una boti-
gueta al carrer de Campos que me va donar notícies 
que a la Fàbrica de sifons necessitaven un operari. I 
a Ca'n Puig hi vaig fer feina un poc més de trenta-set 
anys. I el meu fill, en Pep que va néixer el 1955. hi va 
fer feina dels catorze anys fins que es va tancar, i ara 
fa feina a "la Palmera" la fàbrica de lleixiu. 
Q U È H I FÈIEU? 

Si bé hi feia un poc de tot, era un dels repartidors, 
juntament amb en Damià Oliver, a "Grauete" que ja 
repartia amb una camioneta; jo ho feia amb una 
galera estirada per un cavall, al qual tenia baix la 
meva responsabilitat tots els dies de la setmana. Els 
dies de feina repartia a la meitat del poble i els dis¬ 
sabtes baixava la galera carregada a s'Arenal i els 
diumenges hi repartia el gènere. 
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A Llucmajor hi havia dues fàbriques de sifons i gaso
ses, Ca'n Martí, al carrer Bisbe Taixaquet i la de Ca'n 
Puig a la cantonada del Carrer Ramon Llull amb el 
Carrer Gamundí, la família propietària vivia al pis 
sobre la fàbrica. 
Q U I N S ARTICLES P R O D U Í E U ? 

Fèiem una gran varietat de productes gasosos. 
Sifons i gasoses, petita i grossa, eren el més venuts, 
però també es feien "pinya", taronjada, grossa i peti¬ 
ta, llimonada, menta, quiola, fins i tot polos, a la 
càmera freda. 
I DESPRÉS? 

A finals dels anys seixanta en Julià Puig, fill, agafà el 

La dona d'en Pep, na Margalida Obrador Barceló i 
el seu fill Josep l'any 62 

negoci familiar i tirà cap en- davant. Va fer una fàbri
ca nova on abans havia estat la fàbrica del gel, a 
principis de la dècada dels anys setanta. I en poc 
temps va adquirir un grapat de marques que fins a 
les hores havien estat la nostra competència i 
aquest fet ens va permetre expandir-nos. En primer 
lloc cap a Ciutat, on havia comprat dues empreses 
del ram, i després Inca, Manacor, Lloseta, Porreres, ... 
; els anys setanta i principis dels anys vuitanta foren 
anys d'expansió i de molta feina. 
Vaig canviar de feina a l'empresa. La meva tasca era 
"fer taula nova" i això començà a Ciutat. Anava de 
portal en portal i de negoci en negoci, deixant mos¬ 
tres del nostre producte, una o dues botelles, de 
manera gratuïta i quedant que a la setmana passa
ria per si ens volien encomanar. A la setmana hi tor
nava i quan tenia un centenar de nous clients hi 
enviàvem un camió a repartir. Les primeres vegades 
jo l'acompanyava i durant uns anys jo també vaig fer 
volta. Després només ho faria quan hi havia un 
imprevist. 
A L G U N A ANÈCDOTA? 

N' hi ha una de ben curiosa. Era uns dels primers dies 
que estava fent nous clients a Ciutat quan vaig 
entrar a una casa, planta baixa, per oferir les dues 
botelles de propaganda. L'amo quan em va veure a 
la porta va començar a somriure i acabà rient quan 
li vaig oferir les dues begudes i em digué 
- "Digues a en Julià que el que m'ha d'enviar és una 
caixa de conyac o palo i no aquestes begudes que es 
fan amb aigua" 
Jo vaig quedar de pedra i li vaig demanar qui era. 
- Som l'amo de "Los Tres Diamantes". 
Llavors sí que no vaig saber on m'havia de posar, 
havia anat a oferir els nostres productes a la compe¬ 
tència. "Los Tres Diamantes" era una de les fàbriques 
de sifons i gasoses de Ciutat. Ja podeu veure el pape-
rillo que hi feia, però des de llavors vaig fer bones 
miques amb aquell home. Fins i tot els dies d'estiu 
en què feia molta calor m'aturava a la fàbrica a 
beure una beguda gasosa fresca "de la competèn¬ 
cia". 
I DE CIUTAT? 

Més tard anàrem a Manacor, Inca, Lloseta, .... i als 
pobles del voltant. El procés era el mateix en cada 
cas. Jo hi anava a "fer taula nova" i de seguida que 
havia fet els primers cent clients hi enviàvem un 
camió, un Ebro, a fer la volta. A Manacor i Inca, al poc 
temps hi obrírem uns depòsits on deixar el que 
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fabricàvem a Llucmajor i després repartidors de la 
zona eren els que s'encarregaven de servir els 
clients. Arribàrem a servir particulars i negocis de "la 
Costa de los Pinos", foren anys de molta, molta 
feina. 
A L G U N RECORD MÉS Q U E C O N T A R - N O S ? 

Dos fets curiosos que ens mostren el petit que és el 
món. Un a la Península a un dels viatges amb la ter¬ 
cera edat, on em vaig retrobar amb una clienta i el 
seu marit de Porreres. I l'altre a l'illa de Gran Canaria, 
a la ciutat de las Palmas, on entrant a una xocolate
ria me vaig trobar que els seus propietaris eren un 
matrimoni de Manacor que també havien estat 
clients. 

Q U A N V O S V À R E U JUBILAR? 

L'esquena m'havia donat alguns problemes i abans 
que anàs a més vaig decidir jubilar-me de forma 
voluntària als seixanta anys. Ho vaig fer el dia 2 de 
gener de 1989. Des de llavors m'he dedicat a la famí
lia, tenim un nét i una néta, i una de les meves grans 
aficions és viatjar. Juntament amb la meva dona 
hem recorregut la major part d'Espanya. També he 
estat i estic dintre de la Junta Directiva de l'associa¬ 
ció de persones majors del Carrer de Sant Joan on 
vaig entrar de la mà d'Antoni Gamundí. I en un prin-

En Pep s i foner a l ' a c t u a l i t a t 

cipi vaig practicar la caça a la vegada que ajudava a 
dur la cacera de s'Atalaia. 

Gràcies per les teves paraules que ens han recor¬ 
dat tota una època passada. 

-e-
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Toni Vadell, tres anys de formació a Roma 
Catalina Font 
Coloma Julià 

Per què v a r e s a n a r a Roma? Q u i n temps hi h a s estat? 
Q u i n a experiència t ' h a portat? 

Vaig anar a Roma perquè el Bisbe Jesús m'hi va enviar. Hi 
vaig anar a estudiar Teologia Pastoral, especialitat en pas
toral juvenil i catequètica, concretament a la Universitat 
Salesiana. L'experiència que m'ha aportat ha estat 
immensa, en molts de sentits. L'estudiar a una universitat 
pontificia internacional m'ha permès dialogar i conèixer 
persones de tot el món, i això ho consider una riquesa 
immensa. Per altra part, estic molt content, d'haver 
pogut estudiar una temàtica, el camp pràctic de la teolo
gia, que consider apassionant i de gran urgència. També 
m'ha enriquit molt l'amistat amb tantes persones. 
Especialment agraesc la possibilitat d'haver pogut conèi
xer l'agrupament escolta de Roma 122; ells han estat la 
meva família a Roma, i els ho agraesc profundament. 
Entre els companys d'estudi i residència he fet molts 
bons amics. També vull dir que Roma és una finestra 
oberta al món. A l'hora de partir cap allà molts me deien: 
"alerta a no romanitzar-te"... però en el fons ho diuen des 
del total desconeixement del que significa Roma; molts 
pensen que Roma és només la Cúria Vaticana, i és molt 
més gran. Et permet una mirada oberta a tot al món i a 
tota l'Església. Si aquí a Mallorca podem tenir la impres¬ 
sió que el cristianisme es fa molt minoritari, a Roma en 
canvi, es poden veure experiències molt fresques i molt 
vives de l'Església, i això te permet alenar altres aires i et 
fa molt de bé. 

A c t u a l m e n t , o n tens l a destinació? 

El Bisbe m'ha proposat una sèrie de tasques: ser el 
Delegat diocesà de Pastoral catequètica i litúrgica, això 
vol dir ajudar a les parròquies de Mallorca a cuidar l'evan-
gelització des de la catequesi i la celebració litúrgica, ani
mar els catequistes, els capellans... treballar perquè els 
nostres nins, joves i famílies puguin descobrir el tresor de 

El dia de la defensa de la tessina 

la fe. Se tracta d'una responsabilitat plena de reptes, no 
fàcils en aquest moment, però per a mi és una tasca 
apassionant, i que demana molt de coratge i molta de 
confiança. Però sé que no estic sol, compt amb moltes 
persones que treballen amb molta il·lusió i amb molt 
d'entusiasme, i compt amb l'ajuda de l'Esperit Sant, i no 
ho dic com a frase pietosa, n'estic plenament convençut. 

També som el responsable de pastoral del Col·legi de 
Sant Josep Obrer de Palma, i ajud com a vicari a les par
ròquies de Corpus Christi i Sant Josep de Palma. He de dir 
que els començaments no són fàcils, sobretot quan un 
veu tanta de feina per fer, però en tots aquests àmbits 
m'he trobat persones molt acollidores i amb molta 
il·lusió. 

Q u i n s creus que s ó n els pr inc ipals reptes que té 
l 'Església de M a l l o r c a , a c t u a l m e n t ? 

Crec que el gran repte que tenim és sebre situar-nos en el 
moment que vivim; sebre trobar el nostre lloc dins la 
societat mallorquina. Segurament no serà el d'abans. 
L'Església possiblement no ha de ser el centre del món i 

Industries Semar, s.a 

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

• Embotits 

• Cuixots 

• Formatges 

A v d a . C a r l e s V , s/n T e l . 6 6 2 3 1 1 ( L l u c m a j o r ) 
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de la societat, com ho era fa uns anys. Ho diu molt clar el 
paisatge dels nostres pobles: quan arribes a Llucmajor, el 
primer que veus és l'Església. Però això no vol dir que avui 
no tenguem un lloc dins aquesta societat tan plural, i no 
tenguem una aportació molt interessant i significativa a 
fer. Crec que aquí està el nostre gran repte, no enyorar les 
cebes d'Egipte, però tampoc tenir vergonya de dir que 
som cristians, sino tot el contrari, estar contents de poder 
aportar la nostra visió, el missatge de l'Evangeli, el patri
moni dels nostres valors, avalat per una història d'om
bres, però també de moltes llums... Estic plenament con
vençut que tenim un tresor en l'Evangeli de Jesucrist, i 
quan un el descobreix de veritat, és difícil que no en 
quedi fascinat i fins i tot enamorat. Aquí està el nostre 
gran repte: comunicar aquest tresor, que pot omplir de 
sentit i fer feliç a molta de gent. 
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Viatge a Siena amb els companys del Col·legi Espanyol 

C O M VEUS L'ESGLÉSIA DE LLUCMAJOR, EL TEU POBLE? 

La veig amb ulls molt agraïts, perquè l'estim molt. Gràcies 
a la parròquia de Llucmajor i la meva família he desco¬ 
bert a Jesús, i som capellà. Crec que l'actual equip de fran
ciscans i els altres membres laics que serveixen la parrò
quia de Llucmajor treballen amb un projecte, i això pens 
que és molt de valorar. La missió que es va celebrar i molts 
de detalls de l'acció pastoral de la parròquia, que per 
molta gent del poble passaran inadvertits, no són fruit 
només de la inspiració d'un moment ni molt manco de la 
improvisació. Crec que responen a un projecte, i encara 
que no es vegi molt, es van posant pedres molt ben adre
çades per fer camí... Si bé, també som molt conscient que 
el gran repte és la joventut, la infància i la família. Crec 
que tampoc podem oblidar la immigració: Llucmajor ja 
ha tornat molt més gran que el quadrat, i això crec que la 
comunitat cristiana de Llucmajor n'és molt conscient i 
aquesta consciència se tradueix en pràctiques concretes. 

CREUS QUE EXISTEIX, C O M DIUEN ALGUNES VEUS, U N DIVOR

CI TAN CLAR ENTRE ESGLÉSIA I SOCIETAT? 

Seria un ingenu si digués que hi ha una aliança o un sant 
matrimoni. Si bé, se tracta d'una pregunta o un tema 

molt complexe que requeriria moltes matisacions que 
no puc fer per manca d'espai. Sí voldria repetir que el gran 
repte és sebre's situar en el moment que vivim i que els 
cristians sapiguem trobar el nostre lloc dins aquesta 
societat plural. Si bé, el diàleg suposa una ascètica. Ja ho 
deien els clàssics: diàleg vol dir cercar junts el "logos", la 
veritat. Això és el que ens ha d'empènyer, i potser ara 
seria el moment de posar en pràctica allò que tant parlà 
el Concili Vaticà II i el Papa Pau VI: el diàleg amb el món. 
Però el diàleg demana molta capacitat d'escoltar, reco¬ 
nèixer en l'altre la capacitat de ser portador o al manco 
cercador de la veritat. També estic convençut que el dià¬ 
leg entre l'Església i la societat no es fa només amb les 
paraules, sinó amb la vida. En els debats ètics hi ha en 
joc valors molt importants, sobretot està en joc la perso
na. Abans de tractar a l'Església de passada de moda, 
escoltem amb atenció el que diu, anem a cercar els moti
us de fons perquè ho diu, i anem a la font i no ens que
dem només en el que diuen els mitjans de comunicació. 
I després opinem i siguem crítics. Potser ens manca molt 
de diàleg, molta capacitat d'escoltar i reconeixement... 

C O M ÉS ARA LA V IDA D 'UN CAPELLÀ JOVE? 

És vertaderament apassionant... Tenc 37 anys, i encara me 
diuen capellà jove. Molts no t'entenen del tot, però no 
m'he trobat ningú que me falti al respecte, sinó tot el 
contrari, amb moltes d'ocasions en lloc de trobar rebuig, 
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m'he trobat amb interès. Ara ja no tenim el prestigi 
social, però pens que això ens permet esser més propers, 
i fins i tot més lliures. N'hi ha que pensen que ja no tenim 
feina, perquè ningú cerca el capellà. Jo puc dir que feina 
no me'n falta, i me referesc a feina pròpia de capellà. En 
els ambients on me moc, que estan plens de gent jove, 
puc dir que m'he trobat i me trob amb joves molt autèn
tics, cercadors de sentit i autenticitat. Potser no cerquen 
a Déu, perquè potser encara no han descobert la « nove
tat » del Déu de Jesús. Record que un grup de primer de 
Batxiller (16 anys), després de fer tot un curs de feina 
sobre el Déu que ens mostra Jesús de Natzaret, me 
digueren que estaven admirats de la novetat d'aquest 
Déu. Jo els vaig dir que no era tan nou, tenia 2000 anys. 
Aquí està el nostre repte, presentar aquesta novetat, no 
per imposar-la a ningú, però sí per oferir-la per a aquells 
que cerquen, perquè potser en aquest Déu poden trobar 

Celebració a la catedral de Siena 

resposta i sentit a moltes de les seves recerques. 

<DCatcui&Ua/ 

'p/viludeJ TLípicó 

Cl Vall 99 
ülucmajor - OÇÓ20 

@ 9+1 66 24 29 
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i¡¡" Ce n t r e 
d 'Es p e c i a l i t a t s 
Me d i q u e s 

Plaça d'Espanya, 56 • Tel. 971 120 064 • 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 

• Dermatología 
• Dermatología cosmètica 
• 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 
• Pediatría 

Podologia 
Psicologia 
Psiquiatria 

• Radiologia 
- Mamografia 
- Ortopantomografia bucal 
- Radiologia general 
- Resonancia magnètica oberta 
- Telerradiografía 

• Serveis concertats: 
- Hospital de referencia: 

USP Palma-Planas 
- Unitat de neurofisiologia clinica: 

USP Palma-Planas i Mutua Balear 
• Serveis Odontologies: 

- Implantologia 
- Programa d'atenció dental infantil 
- Odontologia 
- Ortodòncia 

• Teràpia de parella i sexologia 
• Test d'intolerància alimentària 

Tractament de l'obessitat 
• 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 complau comunicar-vos les noves especialitats i serveis de recent incorporació: 
A l e r g o l o g i a : Dr. Daniel Pujadas y Dra. Vanessa Tovar 

O d o n t o l o g i a : Dra. Amparo Dimian Barrera 
Oftalmologia: Dr. Diego Richards 

Otorrinolaringología: Dr. Julio Rama 
Prevenció del envellimient (anti-aging): Dr. Miguel Bennassar Obrador 

Psicologia infantil: Lda. M 9 Antonia Rossinyol Pocovi 
Psicologia adults: Lda. Norma Miralles Corbi 

Centre d'Especialitats Mèdiques - Campos 
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. 

ECOGRAFIA 
DIGITAL 3D-4D 
Imatge fetal tridimensional en temps real 
G R A V A C I Ó E N D . V . D . 

RESONANCIA MAGNÉTICA OBERTA 

programa datenció dental infantil Dra. Elisabet Vallespir Rayó 

f . 
MAMOGRAFIA 
D ' A L T A D E F I N I C I Ó 

Detecció Precoç de 
Càncer de Mama 

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

cmdllucmajorOgmail.com 

Peeling Químic \ 
Rejoveniment facial sense cirugia I 

Replè d'arrugues amb Ac. Hialurònico. 
Correcció d'arrugues amb Toxina Botulínlca (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 

H O R A R I DE LES 8'00 HORES A LES 2 TOO HORES. 
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Col·laboració solidària a Senegal 
Gaspar Adrover Tomàs 

Dentalcoop és una associació solidària que 
porta a terme diferents projectes de 
col·laboració a diferents països del continent 
africà: Guinea, Kenya, Camerun... entre el quals 
hi ha Senegal. Aquest, va ser el lloc escollit per 
jo i uns companys meus d' universitat per ini
ciar una estada de 20 dies i poder fer una valo¬ 
ració i col·laboració, en la mesura del possible, 
en l'estat bucodental, dels ciutadans d'aquell 
país. Més específicament el nostre destí era la 
Casamance, una regió del sud de Senegal, molt 
rica en naturalesa però molt pobra en recursos 
imprescindibles per a la nostra societat actual. 

En els altres països, ja hi havia una ajuda ben 
consolidada per part de l'associació, però en el 
nostre lloc de destí, la missió era estudiar dos 
hospitals, en els quals s'hi poguessin iniciar 
activitats odontològiques, i aportar tota la 
medicació possible tant dins la vessant buco-
dental com dins la de la medicina general. 
També, diagnosticar i tractar les patologies 
bucodentals. 

Evidentment, ja ens imaginàvem que hi hauria 
poc material, per la qual cosa la nostra tasca no 
va ser únicament anar a Senegal a aportar les 
nostres mans i coneixements, sinó també la de 
recollir tot el material possible, i això no hagu
és estat factible sense la col·laboració d' hospi
tals, ambulatoris, depòsits dentals i de nosal¬ 
tres mateixos. 

Així, amb tot el material i la il·lusió, partírem 
des de Barcelona, una expedició formada per 
vuit estudiants de 4t d'odontología (quatre de 
la Universitat de Barcelona i quatre de la 
Internacional de Catalunya), una infermera, un 

protèsic, tres auxiliars i una dentista titulada, 
la qual era la coordinadora de tota l'expedició i 
la responsable en cas que hi hagués qualsevol 
incident. 

Amb tot, dia 1 d'agost vàrem iniciar un viatge 
inoblidable, en qualsevol dels aspectes de la 
vida d'un individu: personal, cultural, i per què 
no també, professional. Partírem amb 19 male¬ 
tes d'equipatge més una bossa de mà per per¬ 
sona, en les quals hi havia el mínim imprescin
dible de material personal per a la nostra esta
da, que va durar 20 dies, i el màxim possible per 
aportar a aquella gent tan necessitada. 

Evidentment un cop allà, ens trobàrem amb 
diferents situacions certament problemàti¬ 
ques, algunes més delicades que altres. Entre les 
qual el llenguatge: dues llengües antigues (yola 
i Wolof) i el francès (ja que havia estat colònia 
francesa anys enrere). Evidentment la nostra 
opció va ser el francès, i per això vàrem haver de 
fer un aprenentatge exprés de les quatre frases 
imprescindibles per a la nostra comunicació. 

29 

-e-



maquete fires octubre:toni_llumma 14/10/09 11:16 Página 3p 

LLUCMAJOR de p i n t e en ample 

fer córrer la veu que els dentistes, tan esperats 
per aquella gent havien arribat. La nostra sor
presa va esser la densitat de pacients que ens 
vengueren a visitar, algun cop inclòs, arribant 
al nostre col·lapse. 

Vàrem visitar els hospitals que ens esperaven 
de dues localitats diferents (Oussouye i Thionk 
Ethil) i un ambulatori que trobàrem de passada 
(Cap Skirring). Així, a Oussouye trobàrem que ja 
hi havia un centre odontològic amb un dentis¬ 
ta públic, a Cap Skirring un dentista privat, al 
qual molt poca gent podía accedir-hi, i a Thiong 
Ethil, on mai no hi havia hagut cap dentista. 

D'aquesta manera, habilitàrem una sala a cada 
un dels hospitals per poder atendre els 
pacients, organitzàrem tot el material i vàrem 

Una única botiga per a totes 
les seves necessitats 
d'impressió 

Amplia gama de productes 
Cartutxos de tinta ^ 
• Reomplerts • Compatibles • Originals 
Cartutxos de tòner |S 
Impressores M 
Papers especials ^ 

\ 
Garantia 100% en qualitat i rendiment 
Els cartutxos reomplerts funcionen com si fossin nous, 
Si no n'està satisfet li tornem els seus diners. 

Serveis per a empreses 
Servei personalitzat, recollida i entrega gratuita. 
(Només per associats) 

Formi part dels nostres clients satisfets 
Cartridge World disposa de més de 1.600 botigues a més de 45 països. 

Carlridge LUorld 
Cartridge World Palma > 

Av. Comte de Sallent 17 Tel 871 93 99 00 - Fax 871 93 98 99 
07003 Palma de Mallorca Dilluns - Divendres 10h a 14h y de 16h a 20h 
cwpalmaavenidas@cartridgeworld.es Dissabtes 10 a 14h 
www.cartridgeworld.es 

R E C I C L I I E S T A L V I Í " 
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Aquest viatge però, no hagués estat complet, 
sense conèixer les seves tradicions, cultures, 
paisatges, pobles i ciutats diferents, si teniu T 
oportunitat, el vull recomanar, com a una expe¬ 
riència inoblidable. 
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TEMPS PASSAT 
Sifoners de la fàbrica de ca'n Puig 
Antoni Montserrat 
Ignasi Barceló 

ELS E M P L E A T S DE LA F À B R I C A DE C A ' N P U I G DES S I F O N S , C A D A A N Y F E I E N U N D I N A R DE G E R M A N O R 

A L G U N E S V E G A D E S EL F E R E N A L M A G A T Z E M N O U Q U E H A V I E N O B E R T A S ' A R E N A L , AL C A R R E R 

M A R I N E T A , P E R Ò T A M B É A N A V E N A F E R - L O A A L T R E S I N D R E T S DE M A L L O R C A . 

L A F O T O C O R R E S P O N A U N D I N A R DE C O C A Q U E ES V A FER A L M A G A T Z E M A R E N A L E R . 

1 . - José García Peláez (dif.), casat amb na Francisca Bauzá Sánchez (dif.) tengueren una filla na 
Isabel. 
Na Isabel es casà amb Damià Oliver Boscana (a. Grauete) i tengueren una filla na Maria Isabel. 
Na Maria Isabel es casà amb en Joan Quintana Castell i tengueren dos fills: En Joan i na Joana 
Maria. 
2.- Sebastià Clar ( a. Rander) (dif.) casat amb n'Esperança (dif.) Tengueren una filla, na Maria que 
es casà amb en Lluís. 
3.- Damià Pons Garau (dif.) es casà amb Maria Barceló Bonet (dif.) tengueren una filla, na 
Catalina. 
Na Catalina es casà amb n'Antoni Llompart Monserrat, tenen un fill, en Guillem. 
En Guillem es casà amb na Inés Vidal, tenen dos fills n'Antoni i na Catalina. Actualment està casat 
amb na Maria Taberner. 
4.- Óscar . Era un jove, de devers catorze anys, que vivia per Ses Cadenes i anava a fer de mosset 
al magatzem de S'Arenal. 
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5.- Salvador Fuster Piña, casat amb na Catalina Forteza Bisbal. Tenen tres fills, na Maria 
Immaculada, n' Antònia i en Salvador. 
Na Maria Immaculada és casada amb en Joan Ferretjans Taberner, tenen dos fills, en Joan i en 
Salvador. 
N' Antònia és casada amb en Pedro Barceló Salvà. Tenen dos fills, en Lluís i en Pere. 
En Salvador, es casà amb na Joana Font Amengual. Tenen un fill, en Pau. 
6.- Julià Monserrat Coll (a Madora) (dif.) casat amb n'Antònia Jaume Bennasar. Tengueren dues 
filles, na Francisca i na Margalida. 
7.- Esteve Cirerol Puig (a. Roqueta) casat amb na Maria Aguilar García. Tenen un fill, n'Esteve. 
8.- Bartomeu Bergas Aulet casat amb na Joana Bergas Carbonell. Tenen un fill, en Tolo. 
En Tolo és casat amb na Trinidad Berrocal San José. Tenen dos fills na Juana Ana i en Tolo Francisco. 
9.- Andreu Vich Torrijos (a. Revira ) casat amb n' Antònia Vicens Pocoví (a.Carbonera ). Tenen un 
fill, n'Andreu. 
10 .- Pep López Salvà (a. En Pep sifoner) era casat amb na Margalida Obrador Barceló (dif.) 
Tengueren un fill, en Pep. 
En Pep es casà amb na Juanita Roca Bonet. Tenen dos fills, en Pep i na Marga. 
11.- Monserrate Vich Mas (a. Monjo ) es casà amb Ana Ramos. Tengueren quatre fills, en Gabriel, 
en Lluís, en Monserrate i na Magdalena. 
12.- Miquel Sacares es casà amb na Fina García. Tengueren dos fills en Guillem i na Catalina. 
13.- Francesc Servera Luís (a. Baldomero) ( difunt) casat amb na Magdalena Ferriol Vanrell. 
Tengueren dos fills na Mercedes i en Miquel. 

Volem agrair a tots els que han fet possible esbrinar les persones de la foto i en especial a Pep 
López Salvà. 
Nota: si trobau alguna errada o voleu fer qualque aclariment podeu telefonar al número 971 
660190. 
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50è aniversari d'Aires de Pla Llucmajorer. Activitats 
culturals previstes 
Miquel Amorós Puig 

Enguany Aires des Pla Llucmajorer compleix 50 
anys. Fou l'any 1959 quan en Pedro Antich i na 
Maria Ferrer decidiren iniciar un camí, el d'en
senyar i donar a conèixer el ball mallorquí; nei-
xia així Aires des Pla Llucmajorer. 
De llavors ençà, l'agrupació ha participat acti
vament en tots els esdeveniments festius del 
municipi com són les festes populars, carnaval 
i reis. Ens ha representat a diversos països i ha 
mostrat el nostre folklore a milers d'estrangers 
que s'han allotjat als diferents hotels de la nos¬ 
tra illa. 

i Josep A. Grimalt, s'ha duit a terme el primer 
semestre de l'any. 
Dins el programa de les festes de Santa 
Càndida, organitzàrem dos actes que varen 
tenir una alta participació: dues vetllades a la 
fresca, al pati del Claustre de Sant 
Bonaventura. A la primera, na Caterina Valriu 
va parlar, amb l'ajut d'en Tomàs Vibot, del seu 
llibre Llegendes de Mallorca i va introduir als 
assistents dins aquest fantàstic món. A la sego
na, el llucmajorer Climent Ramis va detallar de 
forma molt clara i específica, els efectes del 
canvi climàtic i els seus impactes a Llucmajor. 
Per altra banda, el diumenge de Santa Càndida, 
a més de participar a la XXV ofrena floral a 
Santa Càndida, es va dur a terme una acte molt 
emotiu i que el públic va agrair amb llargs 
aplaudiments: una mostra de balls mallorquins 

Al llarg del 2009, hem preparat seguit d'activi¬ 
tats per celebrar el 50è aniversari. La presenta¬ 
ció de dos llibres, Possessions de Mallorca de 
Tomàs Vibot i Jo vull ser glosador de Felip 
Munar i un cicle de quatre conferències de cul¬ 
tura popular amb la participació d'experts com 
Pau Tomàs, Gabriel Janer Manila, Miquela Lladó 
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i el lliurament per part del batle de Llucmajor, 
de l'estàtua de Jaume III, una de les màximes 
distincions de l'Ajuntament, als balladors Pedro 
Antich i Maria Ferrer. 
La bona acollida de totes les activitats que 
realitzam, ens dóna la força, moltes vegades 
necessària davant les crítiques de gent que 
creu que la cultura popular no és un motor 
encara viu dins Llucmajor, per seguir preparant 
altres activitats per celebrar el nostre 50 ani¬ 
versari. Durant aquest mes d'octubre, dins les 
Fires, es desenvoluparan quatre noves activi¬ 
tats: 
- Dia 10 d'octubre, a les 19 hores 
Passeig de Jaume III 
M O S T R A DE BALLS M A L L O R Q U I N S 

- Dia 11 d'octubre, a les 17.15 hores 
Casal de Joves de Llucmajor. 
E S P E C T A C L E DE T E R E S E T E S : FANTASIES I LLEGENDES 

DEL REI EN JAUME, a càrrec de Teresetes 
Migjorn. Tots els nins assistents rebran un 

berenar de galletes amb xocolata i el llibret 
Acoloreix la nostra història (fins esgotar exis
tències) 
Col·labora: Quely i Departament de Cultura i 
Patrimoni del Consell de Mallorca. 
- Dia 23 d'octubre a les 20 hores, 
Sala d'actes del Claustre de Sant Bonaventura. 
C O N F E R È N C I A A M B I M A T G E S : CONÈIXER 

LLUCMAJOR. HISTÒRIA, PERSONATGES, CULTURA, 

TRADICIONS..., a càrrec de Pau Tomàs Ramis, 
investigador sobre temes de cultura popular i 
tradicional. 
- Dies 29 i 30 d'octubre a les 19 hores, 
Sala d'actes del Claustre de Sant Bonaventura. 
TALLER DE TÈCNIQUES D'IMPROVISACIÓ ORAL (GLO-

SAT), a càrrec de Felip Munar, professor de cul
tura popular de la UIB. 
Si vols saber com surten les gloses improvisa¬ 
des, conèixer la tècnica que s'utilitza o provar a 
fer gloses de picat, apuntant al taller abans de 
dia 27 d'octubre al Bar-Restaurant S'Espigolera 
(local social d'Aires des Pla Llucmajorer). Tel.: 
620696449. Preu: 3 euros. Places limitades 
El principal objectiu de les activitats que realit-
zam és donar a conèixer tots els aspectes de la 
cultura popular i tradicional de la nostra illa i 
fer una petita aportació a la vida cultural de 
Llucmajor. 

Us esperam a tots!!!! 

3É 
I M M O B I L I À R I A 

ES T R E N C 

Compra, venda i 
lloguer de cases, 

finques rústiques, 
pisos, locals, 

aparcaments,.. 
Plaça d'Espanya, 40 
07620 LLUCMAJOR 
(Mallorca) 

¡nmobiliaria.estrenc@hotmail.com 

Telèfons: 626 44 07 25 
971 66 4213 

Fax: 971 66 17 19 
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Des de l'Alguer a Mallorca 
L'Alguer és una ciutat de llengua 
catalana situada a Sardenya 
(Estat italià) al nord-oest de l'illa 
(vegeu imatge extreta de 
Viquipèdia), a la província de 
Sàsser, que té una població de 
més de 43.000 habitants (2008). 

L'Alguer havia entrat en l'òrbita 
dels interessos de la monarquia 
catalanoaragonesa a la primera 
meitat del segle XIV. El rei Pere 
III, el Cerimoniós, gran estrateg 
de l'expansió mediterrània de la 
Corona catalanoaragonesa, es va 
adonar de la importància estra-
tegicomilitar de la fortalesa dels 
Doria i es va moure, amb gran 
determinació, per conquerir-la. El 
juny de 1353 hi va haver un pri¬ 
mer intent de conquesta que va 

fracassar, una vegada sotmesa la 
ciutat, per la rebel·lió dels algue
resos que cridaven: -Arborea! , 

Arborea! 1 , morin els catalans! A 
l'estiu de l'any següent, el 1354, i 
després d'un any de costosos i 
frenètics preparatius, hi ha un 
segon intent de conquesta que 
es resisteix per l' implacable 
estiu sard, la malària i l'entrada 
en escena del jutge Mariano 
d'Arborea, i força el Cerimoniós a 
trobar un compromís amb el 
jutge d'Arborea, a canvi de la 
conquesta de l'Alguer. Recordant 
la rebel·lió de l'any anterior, el 
Rei decideix d'eliminar d'arrel el 
perill i expulsa o esclavitza els 
resistents algueresos. 

És per això que fins fa relativa¬ 
ment poc la llengua majoritària 
de la ciutat era el català, en la 
seva varietat algueresa. Des de la 
fi de la Segona Guerra Mundial, 
però, la immigració de gent de 
parla sarda, l'escola, la televisió i 
els diaris de parla italiana han 
fet que menys famílies l'hagin 
transmès als fills. Al 2004 els 
usos lingüístics de la població de 
l'Alguer eren els següents (dades 

extretes de Viquipèdia que ho 
extreu de l'Enquesta d'usos lin
güístics a l'Alguer 2004): 

Des de 1997 el català compta 
amb reconeixement i legislació 
lingüística específica atorgada 
pel Consell regional de Sardenya 
en la llei de Promozione e valoriz-
zazione della cultura e della lin-
gua della Sardegna i la llei estatal 
de tutela de les minories lingüís
tiques del 1999. A més, diferents 
entitats, com ara Ò m n i u m 
Cultural, el Centre de Recursos 
Pedagògics Maria Montessori, 
l'Obra Cultural de l'Alguer, 
l'Associació per a la Salvaguarda 
del Patrimoni Històric i 
Lingüístic, l'Ateneu Alguerès, 
l'Escola de Alguerés Pasqual 
Scanu i el Centre de Recerca i 
Documentació Eduard Toda, pro¬ 
mouen la llengua i cultura prò¬ 
pies. Gràcies a això, ara tots els 
ciutadans poden adreçar-se en 
alguerès a l'administració de la 
ciutat. Des del 1999 i gràcies a un 
acord firmat entre el Municipi de 
l'Alguer, Ò m n i u m Cultural de 
l'Alguer i Enllaç Germanor amb 
l'Alguer, el català de l'Alguer s'en¬ 
senya de manera reglada dins de 
l'horari escolar a les escoles, 
públiques i privades, de la infàn
cia (3-6 anys), primària (6-10 
anys) i secundària de 1r grau (10¬ 
13 anys) dins l'anomenat 
"Projecte Joan Palomba" en 30 
centres educatius i en 58 aules 
d'educació primària. Aquest dar¬ 
rer curs escolar, el "Projecte Joan 
Palomba" ha tengut 84 aules 
cada setmana, amb un total de 
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més de 1.600 estudiants d'entre 
3 i 13 anys. Aquest projecte és la 
primera aplicació concreta de la 
llei sarda de Promozione e valo-
rizzazione della cultura e della 
lingua della Sardegna, aprovada 
l'any 1997. Posteriorment, al 
setembre de l'any 2004, va obrir 
portes una escola que utilitza 
l'alguerès com a primera llengua 
vehicular, i l'italià i l'anglès, i 
adapta els continguts docents a 
la realitat algueresa. L'escola, 
batejada amb el nom de "La 
Costura", va començar amb 
infants de tres anys i ara ja por
ten quatre anys d'experiència. 
Els mestres que donen les lliçons 
d'alguerès són persones forma¬ 
des a les aules del Centre de 
Recursos Pedagògics Maria 
Montessori, extensió a l'Alguer 
de la càtedra de català de la 
Universitat de Sàsser. Aquest 
centre organitza també anual¬ 
ment l'escola d'estiu per a pro¬ 
fessorat, manté el grup Arboix 
(que confecciona material en 
alguerès) i edita la revista infan
til mensual "Mataresies", ínte¬ 
grament en català, que es repar¬ 
teix de franc a les escoles. 

Pel que fa als mitjans de comuni¬ 
cació, l'any 2004 va néixer 
Catalan TV, amb un 6 0 % de la 
programació en català gràcies a 
un conveni de col·laboració amb 
la Corporació Catalana de 
Radiotelevisió. Una fita que 
resultava impensable ara fa uns 
anys, però que es troba en per¬ 
fecta vigència des d'aleshores. A 
l'Alguer arriba el senyal de les 
televisions italianes (Rai1, Rai2, 
Rai3, Teles...), el senyal interna
cional de TV3 i des d'agost del 
2004, sintonitza Catalan TV. 

Des de fa 20 anys, existeix el 
periòdic "L'Alguer", una publica¬ 
ció bimensual publicada majori¬ 
tàriament en català, i, posterior¬ 
ment, aparegué "Alghero eco", el 

quinzenal de la vila, que publica 
algunes pàgines en alguerès i en 
italià ben igual que "La vetrina" i 
el quinzenal "L'isolano". 
Actualment, també existeix una 
edició digital en català del Diari 
de l'Alguer, que podeu trobar a 
http://alguer.cat/. Aquest diari 
ofereix informació diària en 
català sobre la política, els 
esports, el tur isme, cultura i 
societat, ambient i territori, 
espectacles, economia i salut de 
la ciutat de l'Alguer. 

El català de l'Alguer ha estat con¬ 
siderat, massa vegades, com el 
dialecte més exòtic de tot el 
domini lingüístic català. No obs
tant això, personalment consider 
que aquesta apreciació depèn 
només del punt de vista en què 
se situï l'interlocutor. Per a un 
mallorquí, l'alguerès pot resultar, 
de vegades i en aspectes con¬ 
crets, molt més proper que el 
català central. I això és degut al 
fet que compartim trets morfo¬ 
lògics, lèxics i fonètics. A conti¬ 
nuació, en teniu una petita mos¬ 
tra: 

-Absència de desinència en la 
primera persona del present 
d'indicatiu: Ara... si tir recte, toc 
pegar davant la iglésia... (mallor
quí), Torn enrera? (alguerès). 

-Vocal temàtica / á / en lloc de la 
/ é / en la persona 5 del present 
d'indicatiu i l'imperatiu: Ara ja 
no ferrau? (mallorquí); A vos 
estau muts! (alguerès). 

-Coincidència en les alternances 
vocàliques del verb tenir: Jo no la 
hi tenc molt, però bé (mallorquí); 
Eh... sí i lego on tenc de passar? 
(alguerès). 

-Forma plena dels pronoms per
sonals àtons davant consonant: 
Ara te deman per sa partida 
(mallorquí); Tu gires a mà esquer

ra i després a mà dreta i te trobes 
enmig de... (alguerès). 

-Ús de la partícula "o" abans del 
nom d'una persona per intensifi
car el valor del vocatiu en cridar-
la: Margalida, o Margalida! 
(mallorquí), O Joa', fam tens? 
(alguerès). 

Aquestes dades són extretes de 
l'Atles interactiu de l'entonació 
del català que podeu visitar 
(http://prosodia.uab.cat/atlesen 
tonacio/) si voleu escoltar, com¬ 
parar i, fins i tot, abaixar-vos 
material en àudio i/o en vídeo de 
l'alguerès o de qualsevol altre 
dialecte del català. 

Visitar l'Alguer és relativament 
senzill i barat amb Ryanair, tot i 
que haureu de passar per l'aero¬ 
port de Girona (i des d'allà cap a 
l'Alguer en 50 minuts), perquè no 
es pot anar des de Mallorca a 
l'Alguer directament. Fins i tot, el 
cantautor alguerès Claudio 
Gabriel Sanna ironitza sobre el 
paper cabdal que té, i tendrà 
encara, Ryanair, per a la recupe¬ 
ració/normalització de la llengua 
a l'Alguer amb la cançó "Santa 
Ryanair" del disc Terrer meu (visi-
tau el myspace 
http://www.myspace.com/claud 
iogabrielsanna per escoltar 
aquestes i altres cançons d'un 
dels cantautors més representa¬ 
tius de l'Alguer). 
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I si no ho teniu bé per viatjar, 
també podeu esperar que un 
bocí de l'Alguer véngui a 
Mallorca, concretament a 
Llucmajor, el proper divendres 30 
d'octubre. Aquest dia, presenta
rem un projecte anomenat les 
Illes que neix a partir de la 
col·laboració de Francesc Ballone 
(alguerès) i Maria del Mar Vanrell 
(mallorquina) amb la intenció de 
compartir músiques i cançons de 
l'Alguer i Mallorca. 

El nom ve motivat perquè tant 
en Francesc com na Maria del 
Mar comparteixen el fet de ser 
d'una illa (Sardenya i Mallorca) al 
mateix temps que ocupen una 
posició perifèrica respecte de 
l'Estat italià i de l'Estat espanyol. 
Aquest seguit de coincidències 
és el que han fet possible d'enge¬ 
gar un diàleg entre ambdues 
illes, un diàleg fet de cançons 
d'autor i cançons tradicionals. 
Serà un concert amb 
col·laboració amb els músics 
Tomeu i Toni Puigserver (ex com
ponents d'Espirafoc, actuals 

Torrat i Bullit, però, sobretot, 
companys infatigables d'aventu¬ 
res musicals) format per dues 
parts: una primera part dedicada 
a la música d'autor algueresa i 
una segona part composta per 
música tradicional o de nova 
creació, mallorquina. La formació 
serà la següent: Francesc Ballone 
(guitarra i veu), Tomeu 
Puigserver (guitarra, guitarró i 
percussions), Toni Puigserver 
(acordió, xeremia i tuba) i Maria 
del Mar Vanrell (flautes, clarinet i 
veu). Amb aquest concert espe-
ram de poder escurçar una mica 

més la distància que ens separa 
amb els nostres germans illencs 
de l'Alguer, al mateix temps que 
feim camí cap a un oasi de nor¬ 
malitat en el sentit lingüístic, 
però també cultural. 

Maria del Mar Vanrell 

MariadelMar.Vanrell@uab.cat 
http://optimitza.cat/mvanrell/ 

1 Arborea era un dels quatre jut¬ 
jats en què estava dividida l'illa 
cap a l'any 1000. 
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Planta cara a la Grip A 
900 300 061 
El telèfon de la grip 

Els símptomes de la grip A H1N1 són similars als de la grip comú: febre alta, tos i malestar 
general. Si sospitau que n'estau contagiats podeu telefonar al 900 300 061. 

Per protegir-vos convé seguir unes practiques d'higiene: 
tíutilitzau mocadors de paper per tapar-vos la boca i el nas en 

tossir i esternudar 
títirau els mocadors després de fer-los servir 
tí rentau-vos sovint les mans amb aigua i sabó 
tíevitau tocar-vos els ulls, el nas i la boca 

Si voleu rebre més informació sobre la grip A H1N1 podeu 
telefonar gratis al 900 300 061 o enviar les vostres consultes 
a l'adreça grip@ibsalut.es 
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TESTIMONIS DOCUMENTALS DE LA NOSTRA HISTÒRIA 

Cuentos Populares II. Dos Saigs. (IV) 
Un que el tragueren per massa llest 
i s'altre que no serví per massa torpe 
Antoni Garcies Vidal (1841-1907) 

Después de dos dies de 
s'escàndol de sa crida, l'envià es 
batle a fer apremis i a treure 
penyores ab un executor foraster, 
natural de Biscaia, procedent de 
sa classe de sergents que los lle¬ 
varen es galons. Aquest subjecte 
no entenia cap paraula des 
mallorquí, i en Melcion havia 
d'esser es seu auxiliar, al mateix 
temps que s'intèrprete. Els 
morosos per consum eren moltís-
sims i si no tots, la major part del 
partit dominant. Alguns n'hi 
havia qui, perque eren de sa 
situació, no s'havien amollats 
des ventre ab més de cinc anys, i 
no hi havia medis humans de fer-
los vomitar. An es primer que 
envestiren d'aquests ministe-
riats, li deien en Pep Bombo, 
homo de mala nissaga, llicenciat 
de presili, desenfreït, camorrista, 
que en no insultar i pegar mata-
lofades a sa gent, ja no estava bo. 
Antes d'arribar an es seu domici
li d'un bon tros, en Melcion, ab 
llengua botilenca i així com 
millor pogué, va dir an es seu 
principal que aquell amorós ane 
qui li anaven a treure penyores, 
era una mala ànima, i per lo tant 
convenia usar de molta prudèn
cia i estar-li molt alerta, perque si 
el trobaven de mal humor, lo 
mateix los poria treure una des¬ 
tral que una pistola, que una 
ganiveta; tot menos els diners i 
en aquest cas, lo més prudent era 
donar-ho a ses cames. An es bis¬ 
caí, no li va caure dins sac romput 
s'advertència des saig. 

Arribats que foren a can 
Bombo, pegaren dos toquets de 
baula. Ell aleshores se trobava 

desfent es llenyer, i tot eren bar¬ 
rotes i tionots pes mig des corral. 
Sense deixar s'eina, va alçar un 
poc es cap i los digué.: Què s'hi 
ofereix? Què és lo que cercau? 

- Venim, digué en 
Melcion, d'orde des batle per dir-
te que faces el favor d'anar a 
pagar es consum, si te lleu, avui 
mateix. 

- Jo es consum! Missa 
sagrada! Ja fa molta estona que 
el tenc pagat! 

- Qué dice? Respongué es 
biscaí, dirigint-se an en Melcion. 

- Diu que el té pagao. 
- Pues que saque los talo¬ 

nes! 
- Ho sents, Josep? Diu que 

tregues els estalons aquest seny¬ 
or i los mirarà. 

- Els estalons? Està bé. 
Veuràs que d'aviat seran defora! 
Amb això posa má a una barrota 
d'ullastre mal esporgada 
d'aquelles que tenia p'en terra, i 
ja li ha estret a tota màquina cap 
a ells.. Com el veren ab aquella 
actitud tan amenaçadora, Cristo 
beneit, partiren més escapats 
que aquells conís que los desja-
cen es cans i van dret an es cau, i 
tan depressa i aturallats cor-
rien,que, donant sa volta a un 
cantó, tropissaren amb una mar-
xanda de panera que la duia 
plena d'ous i pataplaf!! ja tenim 
sa truita feta, i madó Ginjol este¬ 
sa per sa terra. Un poc més 
envant ab so mateix avalot des 
córrer, surt de ca seua una cusso-
ta negra de pastor qui només 
havia dos dies que havia parit, i 
amb sa gelosia dels cussons, ja 
ho crec! Partí darere ells aglapint 

de casta forta. Quan s'aturava de 
fer llop-llop, feia llavò coses pit¬ 
jors, perque los arribava devers 
ses garres i se'n duia roba.o pell. 
A la f i , perseguits d'aquesta 
manera, arribaren a la Sala. Però 
ni un ni altre tenien gens de vent 
a ses manxes des pulmó. Es batle, 
quan los va veure tan abatuts i 
tan fatigats, los digué: i què és 
estat això? Des cap d'una esto-
neta, respon en Melcion. 

- Senyor batle,. Si mos 
descuidam un poc, 
s'extramunció no hi haguera 
estat a temps. Vostè coneix en 
Pep Bombo. 

- I massa 
- Idó, quan mos ha vist, ha 

sortit amb una barrota, just un 
dimoni, i per por de sa por, ho 
hem donat a ses cames. 

- Sí, senyor -digué es bis¬ 
caí. Ese hombre es como una 
fiera; si no echamos a correr, no 
teníamos remedio,. Nos asesina. 

- Bono, bono, contestà es 
batle. Tranquil itzau-vos. Jo 
l'enviaré a cercar ara mateix per 
una pareia de sa Guardia Civil i 
veurem què diu; perque, fins que 
ses parts són oïdes, no poren fer 
sa sentència. 

A dins cosa de deu 
minuts sa pareia ja l'hagué pre¬ 
sentat a la Sala, i de seguida 
l'increpa d'aquesta manera: 
homo, homo! No has tengut més 
feines que amenaçar i atropellar 
els meus representants? 

- No .li vull dir és mentida, 
perque els qui així parlen demos¬ 
tren tenir poca educació, respon¬ 
gué en Bombo. Però li dic que no 
és exacte això que m'atribueis, 
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perque no hi ha una tal cosa. I si 
no, aquí tenim present en 
Melcion. Que el faci cantar i veurà 
com sa raó està de sa meua part. 

- Vaja, Melcion, relata es 
fet tal com ha succeït 

- Foi, senyor batle! Ha 
passat d'aquesta manera. Jo li 
havia dit que anàs a pagar es 
consum, i ell m'ha fet de respos
ta que el tenia pagat. Ab vista 
d'això, li he suplicat que tragués 
ets estalons i no los ha trets, si no 
que ha pres una barrota des lle-
nyer i ab dos llongos s'ha tirat 
devora noltros, i mos hem espit-
xat més que depressa per por de 
rebre; i no hi hagut més ni pus. 

- Ha sentit aquest canari, 
senyor batle? Treu ets estalons! I 
què entén, vostè, per estalons? 

- Efectivament si 
d'aquesta manera s'ha expres¬ 
sat, ell és el qui té sa culpa; que 
una cosa són figues, s'altra són 
llanternes. No res, ara veig la cosa 
més clara i ja resoldrà aquest 
assumpto s'Ajuntament. 

En aquestes saons, madò 
Gínjol, que ja feia una bona esto¬ 
na que esperava a su sa porta, 
s'afica a dins es despatx des 
batle, el saluda, i de seguida li 
diu:: vénc, don Bernat, a donar-li 
part, lo més formal que se puga, 
d'un fet de tal naturalesa, que 
casi juraria que no té precedent a 
sa història. Sa substància és 
aquesta. Jo me n'anava a ca na 
Jerònia, sa meva filla, lo més tran
quil·la del món ab denou dotze¬ 
nes i nou ous d'ous a dins sa 
panera, i mentre donava volta an 
es cantó de can Fum, aquest mal-
anat de saigxarró, que és tan bo 
per saig com jo de papa, ha pegat 
una tal envestida an es meu 
bulto que no he pogut manco de 
redolar per terra i sa panera 
d'ous, pot pensar, fets una truita. 
Oh Verge del Carme! Vaja una 
envestida que ha estat aquesta! 
He tengut baticor; m'han duit, 
no sé què m'han duit de cas 
'potecari i he cobrat una micoia 

els sentits, després de mitja hora 
llarga d'acubament i de sopor.I 
qui me lleva de damunt aquest 
susto? I qui m'ha de satisfer es 
perjudici dels ous? 

- Sent vivament aquest 
percanç, madò Gínjol. Es susto 
ningú el vos llevarà, però lo 
demés té remei, que encara han 
quedat gallines. Aquesta nit he 
de reunir s'Ajuntament i ell acor
darà qui, com i de quin modo vos 
han de pagar aquest perjudoci. 
Retirau-vos ab bona hora que jo 
no descuidaré aquest assumpto. 

Aquell vespre mateix, 
l'amo en Bernat va citar junta; 
féu sa història de sa darrera saig-
xada, de la qual no se'n porien 
avenir els regidors, prenguent a 
xacota sa torpesa d'en Melcion, 
sa sortida d'en Bombo i 
s'engrunada d'ous de sa mar-
xanda. Tots estaren ben confor¬ 
me que aquell saig no servia per 
maleïda la cosa i que lo millor era 
arraconar-lo an es porxo i així se 
va acordar. 

- Ara mos queda madò 
Gínjol , digué es batle.. Com 
l'arrreglam? Aquí es regidors 
deiscreparen una micoia. 
Mentres uns opinaven que 
havien de pagar ets ous es saig i 
es biscaí, per allò de que qui romp 
es vidre, el paga; altres sostenien 
que ja los bastava es susto; que 

era més decorós encarregar es 
mort an es municipi i aquesta 
opinió fou sa que va prevalèixer. 

- Y de quin capítol, pre¬ 
guntà després es batle, hem de 
treure aquests diners, senyor 
Secretari? 

- La cosa és molt clara, 
respongué aquest.Tenim un capí¬ 
tol d'imprevists i hi encaixa molt 
bé aquest assumpto. Perque, qui 
havia de preveure que dos agents 
de s'autoridat, prestant servici, 
havien d'ocasionar una tan gran 
catàstrofe?. I sobretot, altres 
vegades li hem fet tragar an 
aquest capítol coses més indiges¬ 
tes, molt més males de pair que 
això d'ous. 

Conforme, conforme, 
digueren tots. 

-Bono, continuà es batle. 
Resumiguem, anem a ses conclu
sions. Ja havem pogut experi¬ 
mentar lo que dóna de sí un saig 
massa llest i també tocar ses con
seqüències d'un massa torpe. 
Dues vegades hem tropissat, i qui 
fa tres, ase és. Cerquem es terme 
medi, que tots ets extrems són 
mals, en no esser aquells de què 
qualque pic mos hem de valer 
per fer ses feines majors. 
Nombrem, pues, un saig que no 
mat ni espant, que no estiga bar¬ 
res altes ni baixes, que estiga an 
es mig temps. 
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DES DEL MEU RECER 
La madona i el corn 
Cr istòfol Carr ió i S a n x o 

Amb quanta enyorança recordam aquelles madones, que eren el centre on girava tot el moviment del 
treball dins la possessió. A aquestes madones per norma els agradava molt manar i moltes de vegades 
la seves expressions vigoroses aconseguien fer no res a l'amo. Si hagessim de pintar una d'elles segu
rament no faltaria un rostre bastant afavorit amb unes galtes vermelles com un lluquet. N'hi havia 
d'estufades, que pretenien pertànyer a un estament social amb un poder adquisitiu més elevat que la 
gent corrent del poble. El dissabte o diumenge davallaven amb la cabriola a fer la compra de la setma
na, al temps que anaven a dur una dotzena d'ous o una peça de formatge a les monges, que per això li 
feien un molt de cas que quan era tres carrers enfora encara sentien com li donaven les gràcies. "Que 
Déu vos augment, aquesta dona, però perquè heu fet això, vos encomanarem a Déu..." eren algunes de 
les formes que més s'empraven. Ah, i no en parlem quan els duien el present de les matances. 
La popular companyia de teatre mallorquí Artis i algunes altres, saberen molt bé plasmar damunt l'es
cenari la figura singular de la madona ("Sa madona du es maneig") També el diumenge no faltaven a 
missa primera per després acopar-li altra volta a la possessió. Perquè feines no n'hi faltaven. Hi havia 
el costum d'aixecar-se després de l'amo i una vegada feta la monya, ja començava l'activitat, que si és 
ver que no se miraven el rellotge, les moltes feines no li deixaven tenir aturall. Xerrar fort, com si els 
demés fossin sorts, renou de plats. Tot aquest renou venia a ser com una campana que posava tothom 
en reraguarda. Amb esment a la criada que tenia la missió de fer les sopes per als missatges i llavors 
passava el matí "de Son Mel·lo a Son Castelló", fent el que havia de fer, manar i queixar-se de tot el que 
se li posava a davant, fins que arrancava el dinar. Per altra costat, les madones administraven els 
doblers, ben fermats dins el sarró, amagats en els llocs més impensables. 

A principis del segle passat, les madones, sempre amb el temps just i ben controlat, havien de dur a 
terme els preparatius de tots els dies, posant taula per una trentena. La jerarquia es feia respectar i 
sempre seien en el mateix lloc. El cap de taula l'amo, després els missatges del més vell al més jove, jor
nalers, pastors, porquers...Tot arrancava de bon matí amb una organització que només feia complir els 
costums. I ja se sap que per als nostres avantpassats el costum era llei. El ritme del dia era marcat pel 
corn. 
El corn, és definit com una closca protectora d'un animal que es fa a la mar i que per la seva constitu
ció, tengué en totes les civilitzacions una utilitat de so capaç de sentir-se a varis quilòmetres de distàn
cia, cosa que s' aconseguia rompent un petit bocí a la part més estreta, bufant-lo en certa posició. 
Després de la conquesta ja fou utilitzat per avisar que existia perill a un lloc determinat de la costa, 
arrel de les incursions morisques. 
La madona, que com més gran dia es feia més s'inflava amb aires de comandar, es regia pel rellotge de 
sol i a les dotze en punt hora solar tocava el corn per donar avís d'esser l'hora d'anar a dinar. 

Avda. Carles V 
Tel. 66 11 17 
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GLOSES I CANÇONS 
Guillem Oliver 

Que les frases són un conjunt de paraules que expressen un pensament, ensensenyaven a 
l'escola. Els pensaments que són sentiments esterioritzats algunes vegades en frases que mos 
surten del cor, són expressats per escrit o oralment, quan ho feim per escrit, sense que necessà
riament sia així, seguim una normativa, ho feim en prosa o en vers, si és en vers, intentam donar-
li una harmonia, un ritme, una cadència... Quan els sentiments són tan íntims, tan nostres... resul
ta que són l'exteriorització de nosaltres mateixos i, d'això enn resulten composicions tan sensi
bles com aquesta que ens ha enviat na CatalinaTomàs Tomàs, llucmajorera, actualment resident 
a Son Verí. 

A MA MARE 

He plorat i encara plor 
d'enyorança mai assaciada, 

ningú entén el meu dol 
mare meva estimada. 

Tant de temps fa que 
has partit 

i ahir encara m'engronsaves 
dins aquell bres petit petit 
per a tu, covenet de rialles. 

Quan tu veus aquells braços 
en creu 

que abans amb tendresa 
t'adormien, 

aquell pit que no batega i és 
neu 

que un dia de la seva llet 
et nodrien! 

Mon plor ja no és desesperat 
ha tornat pluja fina 

sols el teu nom estimat 
els meus ulls esteranyina. 

Si mare al costat teniu 
abraceu-la amb gelosia, 

que la carn que dóna vida 
quan s'esqueixa no clou mai. 

Jo somiï veure't allà dalt 
quan aquí em plorin un dia. 

I un conhort immortal 
abraçar-te amb alegria . 

Com cal tenir cura de la gent 

major! Aquest és l'homenatge 
de na Xesca Cabot als seus 
majors més pròxims. Qui es 

pot negar a fer cas dels 
nostres majors si d'aquí a dos 

dies els majors ho serem 
nosaltres! Molts d'anys a tots! 

El club del carrer de Sant Joan 
ja té vint-i-cinc anys! 
Com passa el temps. 

Com que la gentada que 
forma part d'aquesta associa
ció és ben animada, ho varen 

celebrar com cal, posaren l'olla 
gran dins la petita! 

El cor del club LA FLOR DE 
LAVIOR, que sempre dóna vida 

a totes les festes, aquesta 
vegada va preparar una cançó 

a posta per donar els molts 
d'anys al seu club amb música 

de Joan Valent. 
Aquí teniu la lletra 

FA VINT- I- CINC ANYS! 

(MÚSICA) al minut 20. 
Coincidint amb el flabiol, 

començam: 

Cal mirar endavant i cal viure 
cada instant. 

Cap jorn sense riure, i un cant 
lliure, clar i llampant. 

Tornada"Fa vint - i -c inc anys, 

Fa vint - i -c inc anys 
Que som aquí en el carrer de 

Sant Joan" (Bis) 

Ho celebram! 
Perquè estimam! 
Contents estam! 

I així cantam: 

Amb alegria i amb goig gran 
direm molts d'anys... ! 

Sempre amb un somriure i 
sols reviure els moments 

grats 
Que seran molts perquè aquí 

tenim grans amistats 

Tornada 
"Fa vint - i -c inc anys, 
Fa vint - i -c inc anys 

Tamborino. 

(Opcional: Al final pot repetir 
tothom la tornada) 

Molts d'anys i bons! 
Francesca Cabot 

Des d'aquestes planes també 
volem donar els molts d'anys i 
bons a totes les persones que 

formen part d'aquesta 
associació. 
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SA PENYA DES FALCÓ 
Les obres de Llucmajor van a tota, s'acosta la 
Darrera Fira i és qüestió de tenir el poble el més 
digne possible, i per això s'ha d'asfaltar el carrer del 
Bisbe Taixequet, per tenir un poble a punt per a una 
data tan assenyalada. I mentrestant el poble, infor
mat o no, opina...És difícil estar ben informat, quan 
l' Ajuntament també té qüestions no resoltes i que 
canvien segons les circumstàncies. 
Des d'aquesta secció expressàrem distints punts de 
vista dels quals es parla al carrer, al cafè,... N'hi ha 
que creuen que la peatonització afecta de manera 
negativa negocis de Plaça. S'ha parlat de les dificul
tats de la càrrega i descàrrega, de la neteja de les 
rajoles amb el mercat i també dels problemes de 
circulació i que la plaça serà més morta. 
Però no totes les opinions són negatives, n'hi ha 
que pensen que ja fa anys que s'havia d'haver fet 
aquesta zona peatonal i poder gaudir d'un lloc on 
els infants puguin jugar i córrer...Que la gent s'ave
si a caminar. Els metges així ho aconsellen... Tot 
això hem sentit d'ençà que s'ha fet la reforma de 
plaça i la veritat és que és molt gran i que és un luxe 
gaudir-la sense vehicles! 

Suposam que el poble quedarà millor amb aquests 
nous carrers contemplats pel Pla E però n'hi ha que 
han sofert i continuaran amb allò que s'anomenen 
"danys col·laterals". I no anam de berbes. Tots els 
carrers veïnats d'on han fet les millores han patit i 
pateixen el pes dels camions amb les conseqüents 
destrosses de carrers, de voravies, de clavegueres... 
sense aigua, sense llum, clots i tot espenyat... És 
veritat que el centre serà preciós però... Born, Sant 

Llorenç, C. Major.... com quedaran??? De moment, 
fan llàstima!!! Som els pàries de la terra llucmajore-
ra!!! 

Devers el club de la tercera edat de Can Pola hi ha 
hagut moguda. Gaspar Oliver defenestrat, Josefina 
també.... i tot a lloure! Diuen que amb els doblers 
fan regalets de plata a algunes persones afins a la 
ideologia popular.... A veure si s'aclareixen, que ja 
n'és hora!!!! 

Una pregunta d'examen: On van les pedres que han 
eliminat, llevat, retirat, dels carrers per substituir
les pels nous totxos? Si és pedreny bo, pedra viva o 
alguna cosa semblant ens demanam. Això es reci¬ 
cla? En podem anar a cercar? On? 

Com està el judici Lluc Tomàs-Rabasco? Que no en 
parlem no vol dir que s'hagi evaporat. Això encara 
durà coa. Per què no en parla ningú? Recordam que 
queda pendent el judici interposat per un grup de 
gent contra ASI per aquell famós vídeo de "20 
maneras de matar a una mujer" 

I parlant de Rabasco, ara el relacionen amb el cas de 
De Santos amb una història de prostitució adoles
cent. Què passa? Que no en sortirem mai? Mem si 
sabem" d'una vegada la veritat i el cordobés dóna la 
cara!!! 
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DECRETS DE BATLIA 
LAjuntament H A TORNAT ELS 59.899,81 EUROS correspo
nents la f i a n ç a provisional dipositada per l'empresa 
que havia de fer les OBRES de la xarxa de CLAVEGUERAM 
i construcció de la DEPURADORA a les urbanitzacions de 
CALA PI, VALLGORNERA I ES PAS. 
S'ha hagut de tornar la fiança perquè les obres ja no van 
poder ni començar en descobrir que, almenys una part, 
podrien afectaven a la cova de Vallgornera que, en estar 
protegida per normativa europea, qualsevol obra que l'a¬ 
fectés seria constitutiva de delicte. Allò curiós és que no se 
n'assabentessin fins al moment de començar a foradar. 

El batle contractà l'elaboració d'un ESTUDI GEOFÍSIC del 
subsòl de la Urbanització ES PAS - VALLGORNERA pel que 
hauria de ser el recorregut del clavegueram, per 
14.816,70 euros, que unes setmanes després va ampliar 
a 17.017,20 EUROS. 

Si aquest estudi s'hagués fet abans no s'hauria arribat a 
la situació actual en què, quasi tres anys després d'haver 
pagat les contribucions especials, famílies i constructores 
amb habitatges acabats no poden ocupar-los ja que no 
tenen final d'obra per mor que no s'ha fet el clavegueram 
i no se sap quan es farà. Tants d'estudis que ha pagat 
l'Ajuntament i justament aquest no se li va ocórrer a 
ningú! 

Mitjançant diferents decrets el BATLE ha ORDENAT la SUS
PENSIÓ executiva del COBRAMENT de CONTRIBUCIONS 
ESPECIALS DE S'ESTANYOL fins que els JUTJATS ES P R O N U N 
CIÏN sobre la procedència o no de cobrar-les. 
A Cala Pi, Vallgornera i Es Pas els ciutadans pagaren sense 
gemegar i ni tenen clavegueram ni saben quan en ten-
dran. A s'Estanyol les obres estan acabades, i a punt de 

funcionar (si no funcionen ja) i els jutjats encara s'han de 
pronunciar sobre si l'Ajuntament ha de cobrar o no con¬ 
tribucions especials. Tot això pot suposar problemes molt 
greus per a l'Ajuntament: d'on trauran els doblers per 
pagar les obres de s'Estanyol si els jutjats decretessin que 
els veïnats no han de pagar? I si finalment no es pogues
sin fer les obres a Vallgornera: què passarà amb els 50 
habitatges construïts amb llicència però sense final d'o¬ 
bra? 

El mes de juliol, el batle signà el decret de nomenament 
dels DOS ASSESSORS d'UM: J O A N A N O G U E R A VIDAL i 
PONCIO M E S Q U I D A NOGUERA, amb un sou de 41.819,97 
EUROS ANUALS i idèntica dedicació a l'Ajuntament que la 
resta de funcionaris. 
Per devers Ciutat, Unió Mallorquina sembla que reclama 
reduir conselleries, càrrecs i despeses supèrflues; en canvi 
a Llucmajor a més d'aquests dos assessors i els dos repre
sentants dins el Consell d'Administració de LLEMSA (600 
euros per reunió) ara també volen crear un Patronat de 
Turisme. Curiós! 

Per decret de batlia l'Ajuntament ha adjudicat per 
74.725,84 e u r o s , mitjançant procediment negociat 

sense publicitat, el servei de M A N T E N I M E N T D'APLICA
CIONS INFORMÀTIQUES a T -SYSTEMS IBERIA, S .A .U . 
Ja fa temps que aquesta empresa (abans TAO) fa feines 
relacionades amb informàtica per l'Ajuntament. ha fac¬ 
turat molts de doblers i ara, que encara que li deuen 
100.060,78 euros de factures de 2007 i 2008, la tornen 
contractar. 

El batle Joan C. Jaume ha encarregat I'ELABORACIÓ del 
CATÀLEG DE LLOCS DE TREBALL a l'empresa J É I S (Técnicos 
Interprofesionales de Servicios SL) per un import de 
17.600 euros (IVA no inclòs). 
Des que hi ha el nou batle no hi havia hagut massa con¬ 
tractacions d'estudis i treballs tècnics però sembla que 
aquests darrers mesos tornen. Aquest segurament es 
podria fer amb el personal (funcionaris o assessors) de la 
casa. 

També per decret del batle s'ha CONTRACTAT la 
redacció d'un INFORME JURÍDIC sobre la SITUACIÓ 
URBANÍSTICA del Complex Maioris (Urbanització 
Puigderrós) a la Fundació Universitat-Empresa Illes 
Balears. 

Aquest sí que pareix necessari. Seria ben necessari que 
s'estudiés la situació urbanística de molts altres redols. 
Qui sap si no trobaríem alguna sorpresa! 
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ESPORTS 
L'Espanya de Primera Regional entrenat per Sebastià 
Feliu, després de cinc jornades, està en tercera posició 
Tots els aficionats al futbol saben molt bé que 
Sebastià Feliu va substituir Basilio Moragues la pas
sada temporada, al front del primer equip de 
l'Espanya, i que els resultats foren immillorables. 
Aquesta temporada també ha començat bé, en 
aquest moment s'han disputat cinc jornades i 
l'Espanya ocupa la tercera posició. 

Resultats 

C £ Espanya 0 Port de Sóller 0 

Arenal a q C E E s p i r e a 1 

CE Espanya 1 LUV. Bunyola 0 

Son Roca At. 1 CE Espanya 1 

CE Espar.ya 4 Pilares Soledat D 

ES SIGNIFICATIU QUE EN CINC PARTITS NOMÉS ENS HAGIN 
FET UN GOL, TAMBÉ ÉS CERT QUE ENS HA COSTAT MARCAR 
I AVUI, (referit al resultat Espanya 4- Pilares 0), QUE 
PENTURA ENS MEREIXÍEM MANCO QUE EN ALTRES JOR
NADES, HEM ESTAT EFECTIUS DE CARA A GOL. 

Bona Sort. 

En Sebastià té molt clar que la lliga és molt llarga, 
diu: ÉS EVIDENT QUE EL NOSTRE OBJECTIU ÉS PUJAR DE 
CATEGORIA I PENS QUE ENGUANY TENIM LES CONDI
CIONS NECESSÀRIES PERQUÈ L'EQUIP ESTÀ COMPENSAT, 
L'HEM ESTRUCTURAT, SEMPRE DINS LES POSSIBILITATS 
DEL CLUB, PERÒ TENINT EN COMPTE ON VOLEM ARRI
BAR. CREC QUE SI EL NIVELL DE FEINA DELS JUGADORS 
CONTINUA AMB LA MATEIXA INTENSITAT QUE DUIM 
FINS ARA, QUEDAREM ENTRE ELS CINC PRIMERS. 

LA LLIGA SÍ, ÉS MOLT LLARGA, I SEMPRE HI HA AQUELL GRU-
PET D'EQUIPS QUE TENEN PER OBJECTIU PUJAR. NO HI HA 
CAP EQUIP QUE DESPRÉS DE NADAL SIGUI CAMPIÓ. SÓN 
MOLTS DE PARTITS I CAL ANAR FENT, TREBALLAR I LLUITAR 
PARTIT A PARTIT I INTENTAR QUE LA DISTÀNCIA AMB EL 
PRIMERS CLASSIFICATS SIGUI LA MÉS PETITA POSSIBLE. 
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Llorenç Tomàs al Mundial de ciclisme a Moscu 

Després dels èxits aconseguits pel corredor llucmajorer Llorenç Tomàs al campionat D'Espanya i de d'altres 
carreres, va esser convocat pel seleccionador nacional per disputar primer el campionat d'Europa (dins el 
mes de juliol) i el campionat del món (el mes d'agost). 
L'europeu no va tenir representació espanyola per problemes logístics i sobretot econòmics, i es va decidir 
que tan sols es competiria al mundial que se celebrà a Moscou els dies 12-13-14-i 15 d'agost. 
Convocaren a en Llorenç a la concentració de la selecció nacional al velòdrom Lluís Puig de València el dia 6 
d'agost per provar material i pulir 
detalls de cara al mundial i quedar 
allà fins al dia 10 que es desplaçaren 
a Moscou. En Llorenç competí el dia 
12 a la prova de Velocitat Olímpica a 
la qual quedà al 12è lloc. 
Un resultat que ens va parèixer 
pobre però donades les dificultats 
físiques, i que el velòdrom era molt 
diferent als qui tenim per aquí ja 
ens està bé. 
El dia 14 participà a les classificatò-
ries de la velocitat, i tot i que va 
rebaixar la seva millor marca en 3 
dècimes , no es va classificar per a 
les finals, això ens dóna una idea 
que els altres fan molta via. 
Bé, resultats millorables però una 
nova experiència positiva 

ucma^ 
Apreneu idiomes amb grups molt 

petits amb professors amb experiència 

natius i llicenciats 

Acadèmia d'Idiomes 
Carrer Convent, 111 • Llucmajor • Tel. 971 12 00 18 
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Bàsquet 
Club Joventut Llucmajor 
Guil lem Oliver 

Enguany, la directiva ha cregut oportú presentar els equips un cop passades les Fires, encara que 
els equips ja estan definits i preparats. 
Pentura lescoleta és la secció que més treball requereix, un treball del qual no s e n veu un pro
fit més que a llarg termini, per això té total atenciódel seu coordinador i els seus monitors: 
José Cirer, Marc Estelrich, Esteve Moragues, Marina López, M a Coloma Sullana, Juan Sebastián 
Prats, Juan Carlos Poned i Toni Coll. 
Ells tendran cura dels cinc equips que se formaran: Pre-iniciació, Iniciació ir, Iniciació 2n,Benjamí 
Masculí i Benjamí Femení. 
Els equips federats són els següents: Mini Femení, Mini Masculí, Infantil Masculí A, Infantil 
Masculí Especial, Cadet Femení, Cadet Masculi Especial, Cadet Masculí, ia Autonòmica Femení, 
Autonòmica Masculí. 
L'Escoleta és poc vistós a nivell de joc, emperò és molt gratificant per la simpatia i l'interès 
que demostren els infants que comencen a partir dels cinc anysnque des del primer moment ja 
hi posen moltes de ganes, perquè són educats per al bàsquet i perquè fent esport s'ho passin bé, 
cosa que normalment s'aconsegueix. 
D'entre els equips federats n'hi haurà que lluitaran pels primers llocs de les seves classificacions, 
tenint en compte que la resta d'equips es col.locaran de mitja taula per amunt. 
Sols ens queda recordar que la temporada passada n'hi va haver que quedaren dins els tres pri¬ 
mers classificats de Mallorca. 
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Tirada local de guàtleres 
II Trofeu triangular Memorial Antoni Tomàs Vaquer "Cota" 
Al camp de tir de Son Grauet la Societat de caçadors 
de Llucmajor va organitzar el II Trofeu Triangular 
Memorial Antoni Tomàs Vaquer "Cota", en record del 
que va ser president honorífic d'aquesta societat. La 
competició va consistir en tres tirades repartides 
entre els dies 13 de juny, 11 de juliol i 8 d'agost. 
Cada tirada va ser a vuit guàtleres llançades a braç 
mecànic amb dos torns de quatre guàtleres cada un. 
Va regir com a norma específica el reglament de la 
Federació Espanyola de Caça, aplicada pel director 
de tir nomenat per la Junta directiva de la Societat 
de Caçadprs a més dels directius com a Comitè de 

Competició. 
El guanyador del trofeu va ser en Biel Puigserver 
Fornés amb 23 punts obtinguts al llarg de les tres 
tirades. El seguiren en José Paloma i en Maties 
Monserrat amb 22 punts; en Francisco Paloma, 
n'Antonio Bueno i en Manuel Jiménez amb 21, en 
Julià Oliver i en Francisco González amb 20, i en 
Guillem Fluxà i en Bartomeu Mayol amb 19 punts. 
Les peces abatudes quedaren a disposició de 
l'organització i les peces vives sobrants varen ser 
amollades dins el vedat titular de la Societat de 
Caçadors, destinades a la repoblació. 
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B A S T I M E N T S 
Tapissats, Teixits i Bàsics 

Tapisseria, cortinatges i decoració 

• Cadires, butaques i sofàs desefundables 

• Bàsics: edredons, fundes nòrdiques, llençols... 

Pescadors 12 • 07620 Llucmajor • tel. 971 662 348 / 653 826 835 

m a j o r s e t 

perruquenaunisex 

antònia isern 
cl major,7 07620 Llucmajor 

tel. 971 661 359 
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BONES FIRES 
T A L L E R E S 

CAÑELLAS ROTGER, S.L. 
C.I.F. B07659618 

SERVICIO OFICIAL 

HISPANIDAD, 19 TEL.971660647 - FAX 971660020 

07620 LLUCMAJOR 
S U Z U K I 
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EL TEMPS 
Antònia Font 

Començarem per les pluges, aquest mes no hi ha dubte . Anem per parts, però: a la prime
ra desena podem dir que feia estiu complet perquè no es recollí cap gota; en canvi, a la segona 
desena plogué seguit de dia 13 a dia 20 i acumulàrem, en aquests vuit dies, 88,0 l/m2. A la terce
ra desena, plogué mitja dotzena de dies i es recolliren 89,6 l/m2. El dia que més plogué fou dia 
27, en què s'acumularen 62,2 l/m2. Tots els dies de pluja anaren acompanyats de tormenta elèc
trica. Com a dada curiosa, des de principi d'any fins al mes de maig, dúiem acumulats 176 l/m2, 
menys del que ha plogut ara en un sol mes. Si ens fixam amb el gràfic, veurem que el maig de 
l'any passat és l'únic mes en els darrrers tres anys que supera el setembre actual. 
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Quant a les temperatures, la línia descendent indica l'acostament de la tardor. Entre dia 3 i 4, s'en
registraren la màxima i la mínima més altes amb 30° C i 23,8° C respectivament. A mitjan mes 
començaren a baixar un poc les temperatures, sobretot a les nits, i dia 16 i dia 17 el termòmetre 
marcà la mínima més baixa amb 16,4°C, que també es repetí el dia 22. Dia 21 enregistràrem la 
máxima més baixa amb 21° C. 

DATA 1 2 3 4 5 e 7 í I 1( i 11 12 13 1 4 

MAX. 29,6 29,8 30 27 27 27.3 27 21 27,4 I 27 26,4 27.4 23,fl 
HlN. 22.2 22,4 22 j6 23.a 22.4 21,2 20.2 2Q 18jt i 19,; ! 20 20 19.2 IS 

15 16 171 18 13 20 21 22 23. 24 25 26 27 2B 29 30 
24 22.6 23 22 22 22.4 21 22 22A 22.4 23.6 23.6 23.2 22.6 24 
17 16.4 16.4. 17 17 16.6 16.6 16.4 17.2. 17.2 17 172 17¿ 10 16.2 17.6 

Sobretot, però, bones fires, bona fermança i molts anys a tots. 
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ENTRE NOLTROS 
N A I X E M E N T S 

- Antoni Andujar Rosselló, fill de 
Jorge i Catalina Maria, nasqué el 
19-8-09. 
- Andrea Puig Vidal, filla d'Antonio 
i Catalina Maria, nasqué e 
l18-8-09. 
- Paula Balaguer Rojas, filla de 
Juan Marcos i Antonia, nasqué el 
20-8-09. 
- Miquel David Ballester, fill de 
Miquel i Margalida, nasqué el 
20-8-09. 

- Luca Erazo Volontá, fill de Rafael 
Antonio i Simona, nasqué el 
20-8-09. 
- Ainhoa Botella Webster, filla de 
Marcos Antonio i Victoria, nasqué 
el 20-8-09. 
- Xesca Tomàs Miralles, filla de 
Jaume i Maria del Mar, nasqué el 
24-8-09. 
- Josefa Maria Isabel Amador 
Palacio, filla d'Abraham i Maria 
Isabel, nasqué el 14-8-09. 
- Jaime Tomàs Barroso, fill de Juan 
i Maria Isabel, nasqué el 25-8-09. 
- Alba Maria Patón Serrano, filla de 
Joaquín Venancio i Maria 
Mercedes, nasqué el 25-8-09. 
- Sofia Daniela Lhajje Rodríguez, 
filla de Daniel i Daniela, nasqué el 
23-8-09. 
- Nacho Vicente Valenciano, fill de 
Mario i Maria Elena, nasqué el 
29-8-09. 

- Iván Sánchez Gil, fill de José 
Sánchez i Juana María, nasqué el 
28-8-09. 
- Carla Crespí Carbonell, filla de 
Marcos Antonio i Maria 
Magdalena, nasqué el 29-8-09. 
- Kawtar Mataich, filla de Said i El 
Ouiza, nasqué el 30-8-09. 
- Valeria García Zurita, filla de 
Fernando i Silvia, nasqué e 
l 31-8-09. 
- Guillermo Borchers Somodevilla, 
fill de Richard i Maria Elena, nas¬ 
qué el 30-8-09. 
- Marcela Ayala Chappy, filla de 

Daniel i Zenaide, nasqué l'1 -9-09. 
- Carlos Sintes Ferras, fill de Carlos 
Lorenzo i Sandra, nasqué el 
2-9-09. 

- Carlota Rojo Capa, filla de Gabriel 
i Laura María, nasqué el 7-9-09. 
- Marcos Vidal Vallejo, fill de José 
Joaquín i María José, nasqué el 
9 - 9 - 0 9 . 

- Marc Jiménez Cañellas, fill de 
Ramón i Marina, nasqué el 
13-9-09. 
- Mireia Castro Nieto, filla de Fidel 
i Maria Magdalena, nasqué el 
13-9-09. 
- Adriana Canals Márquez, filla 
d'Antonio i Felicidad, nasqué el 
14-9-09. 
- Samira Blascos Simarro, filla de 
Manuel i Catalina, nasqué 
l'11-9-09. 
- Sophie Wright Cabellos, filla de 
John George i Maria Teresa, nas¬ 
qué el 17-9-09. 
- Marina Mas Batle, filla d'Antonio 
i Apolonia, nasqué el 9-9-09. 
- Sara Salvà Reig, filla de Rafael i 
Maria Denise, nasqué el 20-9-09. 
- Erik González Roiz, fill de 
Verónica, nasqué el 19-9-09. 
- Irene Sánchez Far, filla de 
Gumersindo i Yolanda, nasqué el 
17-9-09. 
- Oscar Ged Egbon Ogbebor, fill de 
George i Blessing, nasqué e 
l 17-9-09. 
- Aina Manga Capellà, filla 
d'Alejandro i Margarita, nasqué el 
27-9-09. 
- Antoni Fullana Porras, filla de 
Juan Marcos i Rosa Juana, nasqué 
el 26-9-09. 
- Lluís Vich Tomàs, fill de Luís i 
María Dolores, nasqué el 26-9-09. 
- Lorenzo Larsen Godoy, fill de 
Guillermo i Silvana, nasqué el 
28-9-09. 

M A T R I M O N I S 

-Antonio Vivanco Solance i Marta 
Corrons Neira, es casaren el 
31-7-09 a la Casa Consistorial. 

- Gustavo Alberto Campos Richard 
i Margarita Tebar Amengual, es 
casaren el 31-7-09 a la Casa 
Consistorial. 
- Marcos Brian Domínguez 
Zapatero i Guénaélle Josiane 
Maryline Leray, es casaren el 

8-8-09 al santuari de Nostra 
Senyora de Gràcia. 
- Blai Nadal Obrador i Antònia 
Maria Fiol Cantallops, es casaren 
el 31-7-09 al santuari de Nostra 
Senyora de Gràcia. 
- Jaime José de Pablo Pérez i Elena 
Guimón Pérez, es casaren el 
4-9-09 al Jutjat de Pau. 
- Oscar Bosch Pol i Yolanda 
Llompart Tomàs, es casaren el 
21-8-09 a la Casa Consistorial. 

- Miquel Serra Villalonga i Belinda 
Albillo Strong, es casaren el 
21-8-09 a la Casa Consistorial. 
- Bartolomé Salvà Obrador i 
Magdalena Oliver Puig, es casaren 
el 22-8-09 al santuari de Nostra 
Senyora de Gràcia. 
- David Servera Castello i Adriana 
Angela del Blanco, es casaren el 
23-3-05 a Argentina. 
- Robert Steven Hodges Fripp i 
Silvia Doris Aguilar Almiron, es 
casaren l 'n -9 -09 al Jutjat de Pau. 
- Sunday Oifoghe i Angela F. 
Atakpeku, es casaren l'11-9-09 al 
Jutjat de Pau. 
- Pedro Juan Lobo del Cid i 
Margarita Puigserver Ferrà, es 
casaren el 5-9-09 al santuari de 
Nostra Senyora de Gràcia. 
- Joaquín Reinhardt Kühl i Aura 
Cecilia Nieves Astudillo, es casa¬ 
ren el 18-9-09 al Jutjat de Pau. 
- Sebastià Crespí Rabal i Luisa, 
Lorente, es casaren el 12-9-09 a 
l'església de Santa Maria 
Assumpta (ses Radies) 
- Juan Miguel Pons Moll i Bárbara 
Crespo García, es casaren el 
22-8-09 a la Casa Consistorial. 
- Jaime Gil Miró i Ernesto Gross 
Onieva, es casaren el 4-9-09 a la 
Casa Consistorial. 
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- María del Rocío Padín Tuimil i 
Silvia María Freire Vázquez, es 
casaren el 4 -9-09 a la Casa 
Consistorial. 
- Angel Emilio Ramírez Ramírez i 
Eva María Gómez Alomar, es casa¬ 
ren el 4 -9-09 a la Casa 
Consistorial. 
- Javier Ferrer Ramón i Ana Vanesa 
Puerta López, es casaren el 5-9-09 
a la Casa Consistorial. 
- Juan Antonio Muñoz Jiménez i 
Rosa María Ramírez Cánovas, es 
casaren el 5-9-09 a l'església de 
Sant Miquel. 
- Cecilio Silva Lorenzo i Ana Pérez 
Malvado, es casaren el 25-9-09 al 
Jutjat de Pau. 
- Santiago Pérez Toledo i Lucía Inés 
Silva, es casaren el 25-9-09 al 
Jutjat de Pau. 
- Hector Antonio Cordal i Analia 
Soledad Pis González, es casaren 
el 2-10-09 al Jutjat de Pau. 
- Antonio Canals Salvà i Felicidad 
Márquez Canales, es casaren el 
2-10-09 al Jutjat de Pau. 
- Antonio Alcalá Avila i Ana Isabel 
Castellanos Merayo, es casaren el 
18-9-09 a la Casa Consistorial. 
- Johannes Elisabeth Maria 
Peijnenburg i Jefferson Caldas 
Brandao, es casaren el 18-9-09 a la 
Casa Consistorial. 

D E F U N C I O N S 

- Maria Rose Agathe, morí el 
26-8-09 als 80 anys. 
- Antonio Pérez Romero, morí el 
9-9-09 als 80 anys. 

- Michael Anderson, morí 
l'11-9-09 als 36 anys. 
- Ramona Fernando Cerdó, morí el 
16-9-09 als 89 anys. 
- Joan Rosselló Ordinas, morí 
el 18-9-09 als 87 anys. 
- Maria Rosselló Tous, morí el 
22-9-09 als 84 anys. 

D A D E S REFERIDES AL LLISTAT DE 

DIFUNTS DEL CEMENTERI M U N I C I 

PAL, EFECTUAT ENTRE EL 4 DE SETEM

BRE I EL 5 D 'OCTUBRE. 

- 4 de setembre.Damià Tomàs 

Sullana, morí als 95 anys. 
- 7 de setembre. Rafaela Martínez 
Torrecilla, morí als 86 anys. 
- 9 de setembre. Antonio Pérez 
Romero, morí als 80 anys. 
- 10 de setenbre. Maria Gloria 
Castillo López, morí als 51 anys. 
- 11 de setembre. Michael 
Anderson, morí als 36 anys. 
- 13 de setembre. Esperanza Alba 
Martines, morí als 89 anys. 
- 15 de setembre. Margarita Mas 
Cerdà, morí als 86 anys. 
- 15 de setembre. Antonia Cortès 
Vidal, morí als 86 anys. 
- 18 de setembre. Juan Rosselló 
Ordinas, morí als 87 anys. 

- 21 de setembre. Gabriel Cardell 
Cerdà, morí als 90 anys. 
- 22 de setembre. Maria Rosselló 
Tous, morí als 84 anys. 
- 24 de setembre. Maria 
Monserrat Vaquer, morí als 76 
anys. 
- 25 de setembre. Juan Galmés 
Amengual, morí als 80 anys. 
- 1 d'octubre. Santiago del Pozo 
Blanco, morí als 64 anys. 
- 2 d'octubre. Miquel Cañellas 
Barceló, morí als 81 anys. 
- 3 d'octubre. Luís Fernández 
Pombo, morí als 82 anys. 
- 5 d'octubre. Lucía Boscana 
Oliver, morí als 93 anys. 
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PASSATEMPS 

Llorenç Mascaró 

7 expressions d'ànim 

X B O L U Y A O P O S E T D O M U C 

A C E D A L R I D E L I O S H E S O 

L L O T E B U C I B A C S A M Y D P 

U A R G S O T A L L S O R S O A M I 

T V R E M X L U F D E B A X C J U T 

S I T A O V O P I R T I E P P E C O 

A E S P I Y B E S R S A T O A Y I S 

S N I O B U M A F U I G E S B T D O 

T O S E M Z I P T E R E X M Z E I P 

N A B I S O S N S T T A X I O G N A 

D S E F E M E O M U V B O Y S U T Y 

E T S A T T D M O A O I E M I A M E 

I A N I E I A T S E G F X E S X O V 

E B F E S B T T O P V A S A T B U Y 

Solució del mes passat: 

mosca, gall, ploma, lleuger, 

wèlter,mitjà, pesant. 

PES FORAT D'ES MOIX 

La Plaça, també coneguda amb el nom del 
"Rebosillo", per la forma que tenia semblant 
a la d'aquesta peça tradicional mallorquina 
- ara desapareguda-. Ara n'hi ha una de 
nova, i molt diferent, i a la qual ens costarà 
d'acostumar-nos-hi. L'obra ha causat moltes 
molèsties, sobretot a qui viu al seu voltants. 
El temps dirà si ha estat un encert o no. 

Per fer una mica d'història de la Plaça des¬ 
> 

apareguda, s'ha de dir que per fer-la, a prin
cipis del segle passat, el batle va expropiar 
les cases des del carrer de Sa Fira fins al car
rer de Bons Aires i no els varen deixar amb la 
part de la casa que els quedava, la qual sub
hastaren al millor postor per fer una plaça 
que fou pagada, sobretot, amb la propietat 
d'uns pocs. 

w/f P e r r u q u e r i a 
WJ > u n i s e x 

Magdalena Oliver 

C/ Sant Joan, nQ10 • Llucmajor , 
97.1 12 12 32 / 
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