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PRESENTACIÓ
Senyor Batle, Senyor Jutge de Pau, Senyores i Senyors Regidors, senyores i senyors, llucmajorers tots.
Passat l’estiu i enllestides les feines de recollida de fora vila, i ara, en el temps actual, acabada la
temporada alta del turisme, puntuals com cada any des de 1546, arriben les Fires.
Llucmajorers, ciutadans i forans es disposen a vendre, comprar o simplement visitar la fira.
Al llarg del temps, les Fires s’han anant adaptant a les circumstàncies del moment. Agrícola, ramadera
i artesanal al principi, la Darrera Fira era entre totes les fires de Mallorca la primera d’arribar després de
l’estiu. A finals del segle xix i durant del segle xx, compareixen a Llucmajor maquinària i automòbils.
Avui no s’entenen les Fires sense el component esportiu, cultural i social.
Dins la parla nostrada han quedat aquelles expressions que fan referència a la fira:
«El comprarem per ses fires.»
«L’hi compraren per ses fires.»
Quan els nins i nines demanaven alguna jugueta: «Ja ho veurem per ses fires!»
En sentit metafòric o figurat, quan un al·lot o al·lota no feia bonda: «Te durem a vendre o baratar per
ses fires!»
Miquel Janer, dins el seu glossat, canta:
Tenc un mocador amb puntilles
que és tan gros com un llençol.
Sa fermança que tu vols
la te compraré per ses fires.
Creu-me i no et dic mentides.
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Tot això no fa més que demostrar que la nostra gent ha voltat entorn de les Fires, des de Sant Miquel
fins a Sant Lluc.
Però avui, aquí i ara, toca pregó de fires, per donar el sus a les d’enguany. Pregó que, després de més de
cinquanta anys, ha esdevingut una part més de les Fires.
Fa mes o manco dues mesades ens trobàrem a Plaça, no sé si per casualitat o no, en Tomeu Font,
pregoner d’enguany, i jo mateix. Em va comentar que havia acceptat la proposta del regidor de Cultura,
Joan Barros, de fer el pregó sobre el seu ofici. I pensava i desitjava que un servidor li’n fes la presentació.
En Tomeu volia que el pregó fos un petit homenatge al seu pare, que ens va deixar encara no fa un any.
No ho vaig dubtar. Em vaig sentir honorat i agraït.
Miquel Font i Oliver havia estat molt amic del meu pare, de la meva família, i havia tengut una
relació laboral i personal amb el meu oncle Antoni, molt especial, única. En Miquel era, diguem-ne, una
institució dins Can Pola. Vaig tenir la sort de fer feina al seu costat, en el control de cost a la fàbrica de
calçat Hijo de Miguel Munar.
Ell em va explicar com es feia un escandall. El model que ell havia desenvolupat, plasmat en un foli,
era tècnicament perfecte, no se n’escapava cap dels inputs que componien el preu de fàbrica d’un parell de
sabates. Implantava els nous convenis i tota la legislació i la normativa nova que sortia.
Quan, poques vegades, dubtava de qualque detall, deia: «Demà dematí aniré a Ciutat, a aclarir un
punt i una coma.» Gràcies a ell sempre fórem els primers a aplicar les noves modificacions. I mai vàrem
tenir cap problema.
Una vegada acabada aquesta relació de companys de feina, vaig seguir tenint una vinculació estreta
amb ell, tant en la vida privada com en la pública.
Miquel Font i Oliver va néixer a Llucmajor el 18 de novembre de 1927, al carrer del Cap Puig núm.
23, i va morir dia 26 del mateix mes de l’any 2011. Era fill de Tomeu Font i Font, Canador, i de Joana Aina
Oliver Albertí, des Molí d’en Perdiu.
6

LLUCMAJOR, CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA - En memòria de Miquel Font i Oliver

Miquel Font i Oliver

En Miquel era sobretot una persona catòlica, profundament religiosa, practicant i participant. Per
tant, ell hauria volgut que digués que fou batiat el 27 novembre pel prevere Bartomeu Cardell i Cirerol, i
que foren els seus padrins de fonts Damià Oliver Albertí i Margalida Ripoll Fullana.
El confirmaren el 20 de juliol de 1929, i va celebrar el sagrament del matrimoni a la parròquia de Sant
Julià de Campos, el dia 9 de febrer de 1959, amb Maria Tous Ferrer. Del matrimoni nasqueren quatre
fills: Joana, Bartomeu, Joanet, que ens deixà a la minyonia, i Antònia.
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Miquel Font va començar l’escola a les monges de la Caritat, molt a prop de ca seva; cursà el batxillerat
elemental als frares franciscans i va seguir cursos d‘agrimensor per correspondència.
Les seves aficions des de la joventut foren l’astronomia, la ràdio i la meteorologia. Va ser el primer
a tenir una petita estació meteorològica instal·lada a ca seva, que li havia proporcionat l’Institut de
Meteorologia, per tal de fer les anotacions del temps a Llucmajor. Seguint la tradició del seu pare va
construir un grapat de rellotges de sol.
Iniciàticament féu el Camí de Santiago a la seva joventut amb un grapat de llucmajorers. Com a
anècdota puc explicar-vos que després de tornar-ne, se les va enginyar perquè en la signatura que
utilitzava en els seus treballs de canador es pogués veure la copinya i el bastó.
Al marge d’aquestes curolles no se li coneixien aficions corrents, com el futbol, caçar, pescar, etc. En
Miquel feia feina al despatx o al camp.
Referent a la seva vida religiosa, podem dir que va pertànyer a la Joventut Seràfica, a l’Acció Catòlica,
de la qual fou secretari, tresorer i president, a l’Adoració Nocturna, i durant molts d’anys fou membre
de la Comissió Parroquial, de la qual fou secretari des del 2001 fins al 2010. Ad maiorem Dei gloriam! Per
major glòria de Déu!
Va ser regidor de l’Ajuntament de Llucmajor i segon jutge de pau.
Els inicis professionals foren a cal notari Massanet Sampol, Don Jeroni, com a ell li agradava anomenarlo. Això era el 1945. Pens que aquest fet va donar-li aquell rigor jurídic que mantingué durant tota la seva
vida professional i pública. Primer a mà i després a màquina, amb la qual arribà a aconseguir més de 350
pulsacions, passava en net les escriptures. En parlar amb ell d’escriptures o documents comentava: «Don
Jeroni deia...» En el món notarial, consideraven les escriptures d’en Massanet com un tractat.
Quan en Massanet se’n va anar, passà a fer feina a la fàbrica de Can Pola, sempre al costat d’Antoni
Munar i Ferretjans, «l’amo», com ell sempre l’anomenava. Hi duia la comptabilitat particular, el control
de temps de fàbrica i la comptabilitat de cost, i més tard va col·laborar en la urbanització de Cala Pi,
Vallgornera i es Pas.
A la jubilació un poc sobtada de mestre Tomeu, el seu pare compaginà la comptabilitat amb
l’agrimensura, al principi amb elements simplíssims: l’escaire d’agrimensor, el pantòmetre amb brúixola i
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la cinta mètrica. Ell no va emprar mai com el seu pare la cadena de destres, encara que incorporà noves
eines com el teodolit-brúixola i l’escaire prismàtic. Seria el seu fill Tomeu el qui introduiria a can Font els
aparells electrònics dins l’art de l’agrimensura.
No podem parlar d’en Miquel sense parlar de mestre Tomeu, es Canador. En la seva joventut havia fet
oposicions a geòmetra de l’Estat. Però la cosa no li va anar bé, i gràcies a la seva preparació acadèmica obrí
una escola d’ensenyança primària al carrer del Cap Puig, feina que compaginava amb l’ofici de canador.

Bartomeu Font i Font
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Quan a Llucmajor s’establiren les grans finques, els plànols de moltes d’elles sortiren de la seva mà i
dels seus coneixements. Va col·laborar amb el perit agrimensor Antoni Monserrat Tomàs Calons, tota la
primera meitat del segle xx. Era un home molt instruït, que disposava d’una biblioteca de prop de mil
volums catalogats, i era llegidor de tot allò que li queia a les mans. Tant era així que, segons contava en
Miquel, va enginyar una espècie de faristol per llegir mentre llaurava, tasca que duia a terme a les seves
finques. L’estri que fermava al mantí de l’arada li permetia subjectar el llibre i l’arada, i arri Blau!
Segons contava d’ell Don Gabriel Moragues, aparellador de l’Ajuntament, amb el qual l’unia una gran
amistat, sempre duia les butxaques del jac plenes de coes de llapis i fermalls, per prendre mides. Les coes
de llapis són encara avui dia una tradició a can Font.
Mestre Tomeu tingué tres fills: na Joana Aina, germana de la Caritat, que morí als 22 anys; en Miquel,
i na Catalina, també germana de la Caritat, que avui en dia duu a terme la seva tasca religiosa a Sisante,
Conca. I com diria en Miquel, al cel siguin ell i tots els difunts, amén.
Preparant aquest petita aproximació a la seva vida, han arribat a les meves mans unes notes escrites,
a les quals ell era tan aficionat, sobre la seva professió:
Avui l’agrimensura està engolida per la topografia professionalitzada i organitzada. L’agrimensura en diríem
d’aquella relacionada amb la notaria o el jutjat. També ens duu a aclarir o ajudar a aclarir, quan això és possible,
si uns alous haurien afectat una part de la finca, si un camí seria d’un o l’altre o si aquella servitud de pas seria...
Aquí apareix un caire de la seva personalitat: mai era categòric, encara que estava molt segur de
la seva feina. Sempre deixava una porta oberta a una altra opinió o sentència. Tot i això, sempre he
considerat que les seves opinions, plasmades després d’un estudi exhaustiu, pensats i pesats tots el pros i
contres, eren en més d’un 99% encertades. Amb elles es varen aclarir no pocs assumptes de veïnatge i es
varen guanyar plets.
Definir en Miquel Font Canador és cosa fàcil: meticulós, profundament honrat, segur de la seva
feina, amb un domini absolut de l’ofici, tot i la seva humilitat franciscana.
Són moltes les anècdotes que podria contar del seu quefer de canador. Vet-ne aquí algunes:
Quan davant aquella taula enorme al primer pis de ca seva, plena de caramulls de papers, eines,
records familiars i retrats dels seus, algú deia:
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—Miquel, vénc per tal cosa.
—Mem, deixa’m pensar un poc. Això deu ser per aquell cantó.
ell posava mà i sortia el plànol o l’expedient.
La seva capacitat per saber la situació de les coses era infinita.
—Com tens aquell assumpte?
—Ell què et penses? S’altre dia, en sa nit, se me va obrir un llum. Vaig pensar que hi podria haver un plànol
entre es papers de mon pare. Quan me vaig aixecar hi vaig posar mà. Lo primer que va sortir va ser es pla de
parcel·lació de sa finca fet per ell. Tot d’una tenguérem es camí.
Era honrat i segur d’ell mateix:
Ell saps què m’ha passat? M’encomanaren una feina i quan la vaig tenir llesta no agradà al client i em digué:
«Si voleu cobrar, heu de canviar tal cosa i tal altra.» I jo li vaig dir: «Mai m’ho hauria pensat, idò no cobrarem i
punt. S’han perdut barcos!»
Sempre preocupat per les necessitats dels altres, quan per les circumstàncies de la competència
internacional va haver de tancar la fàbrica Munar SAL, em va dir:
—Lluc, pensa que no s’ha de perdre l’arxiu de les fitxes de la Seguretat Social de personal, perquè gràcies a
elles molta gent ha pogut i podrà tenir jubilació.
Gràcies a aquestes fitxes es podia saber, per a moltíssima de gent, els mesos i els anys de cotització i
demostrar-ho a la Seguretat Social.
Devers l’any 1998, preparant una exposició de fires, estàvem muntant unes perxes d’era. En Miquel,
que passava per allà, ens digué que aquell enginy l’havia inventat un avantpassat seu i va amollar:
Benhaja el que inventà
ses perxes per batre s’era.
De llavonses ençà
poden batre amb una somera.
No tothom és perfecte.
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Dins la seva meticulositat va
cometre un lapsus, quan va construir
ca seva al carrer de Pere Antoni
Mataró: no va tenir en compte
l’arribada massiva del cotxe, i quan
va comprar el Dyane 6 no li va cabre
dins la portassa i va haver de gratar a
la paret per fer lloc. Això sí, a l’escaló
del portal hi va posar la data de
finalització d’obra, 1958, costum que
tothom hauria de seguir.
A la mort d’en Lluc Tomàs Barca,
oficial primer de l’Ajuntament i molt
amic seu, com a epitafi, entre altres
coses, va dir:
Miquel Font i Oliver

Era un pensador, es recreava amb
el discerniment dels conceptes filosòfics, doctrinals o humanístics bàsics, aplicant-los a allò quotidià, i dins les
activitats de les persones es lamentava, com si resàs, dels que es refugien covardament del coneixement de la
veritat. Perquè és la realitat de les coses i no altra.
I acabava amb un «No li donis més voltes, Quel!», com em va dir moltes vegades.
Mentre se l’acomiadava a la porta de ca seva, un dels reunits em digué: «Hem perdut un bon amic.»
Efectivament, un bon amic per als qui ho eren i un personatge del poble. Fins ara, Lluc!
Quan hagueren de posar unes fites a una finca familiar de la meva dona, en Miquel considerà que era
una feina, a causa de la seva complexitat tecnològica, per al seu fill.
Tot i això, a l’hora de posar fites, ell ens acompanyava i ja quasi als vuitanta anys, botava les parets,
més aviat que els joves.
Un cop acabada la feina, ens reunírem amb els representats del Ministeri de Defensa, amb els quals
teníem discrepàncies amb les fites de situació.
Una vegada que en Tomeu va explicar la seva feina, un tinent coronel va exclamar: «¡ Jo! ¡Bartolomé
se lo ha currado!» I jo li vaig contestar que això era la normalitat en les feines dels Font.
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En Miquel era una home casolà, estimava per damunt de tot la seva
dona i la seva família. A ca seva na Maria duia el timó. Tenia un humor quasi
anglès, mai s’enfadava. A la seva joventut deixà la feina de mestra d’escola per
atendre la família i les feines del seu marit.
Amant de la nostra cultura, especialment de la llengua, va participar
en la fundació de la delegació llucmajorera de l’Obra Cultural Balear. Fou
organitzadora de diferents activitats culturals, la més recordada de les quals
són les Setmanes de Cuina, i participà de manera activa en la revista Llucmajor
de Pinte en Ample. Com a bona campanera, a l’hora de fer-se una casa d’estiueig
va triar sa Ràpita. Desgraciadament ens deixà en la plenitud de la vida.

Maria Tous i Ferrer

En Miquel Font se sentia patriarca, orgullós del seus fills, que tenia sempre presents. Record que,
estant encara a Can Munar i amb aquella humilitat que l’honrava, digué. «A na Joana ja la tenim a
Barcelona.» La seva filla Joana va ser el primer membre de la família que va prendre la volada.
Més endavant, parlant que el doctor Joan Veny havia de fer un pregó sobre el Diccionari d’en Figuera,
cosa que a mi em pareixia una novetat, em va dir content: «N’Antònia nostra n’ha fet un treball com a
final de carrera.»
Quan, amb motiu dels 700 anys de l’Ordinació de Llucmajor per Jaume II, l’Ajuntament, que jo
presidia, va pensar fer una publicació commemorativa, vaig parlar amb en Tomeu, que em digué que
havia fet molta feina en un plànol del terme, actualitzat, i vàrem creure que la seva publicació seria de
gran difusió i ajudaria a conèixer millor el nostre municipi. Orgullós, en Miquel em digué: «En Tomeu
ha fet una bona feina.»
Estava content de la seva nissaga. Tenia ja quatre nétes: na Elisabet Maria, na Maria Antònia, na
Joana Maria i na Marieta, i un dia tot content em digué: «Ja tenim un Miquel Font!»
Al ponent de la seva vida, quasi ja sol post, en Miquel va mantenir el seu tarannà. Mai una paraula més
alta que l’altra, mai una queixa, ni una sortida de to, sempre alegrant-se de les petites coses quotidianes:
«Avui n’Antònia m’ha fet un arrosset...»
Va seguir amb la seva meticulositat, arreglant els papers i preparant el seu darrer viatge.
En una paraula, jo definiria la persona i la vida d’en Miquel Font amb la frase de mossèn Antoni
Maria Alcover, posada en la ploma d’en Jordi des Racó, quan parlant d’en Tià de sa Real diu: «Era una
casta d’home; com ell, només en neix un cada cent anys, i casi mai aura.»
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Una vegada fet aquest petit recordatori dels canadors de can Font, passem a la presentació del
pregoner.
Bartomeu Font i Tous va néixer a Llucmajor l’any 1963, anà al col·legi de Sant Bonaventura i a
l’institut Maria Antònia Salvà. De jove participà en l’Escola de Mallorquí i fou cofundador de l’Obra
Cultural Balear a Llucmajor.
L’any 1985 inicià els estudis d’enginyer tècnic topògraf a la Universitat de Mèrida. L’any 1988 va
ser becat pel Port de Bilbao. El 1990 presentà la cartografia urbana de Randa com a projecte de final de
carrera.
El 1994 dibuixà els carrers dels nuclis urbans de Llucmajor, i l’any 2000, el mapa del terme municipal
de Llucmajor a escala 1/30.000 i el mapa cicloturístic a escala 1/70.000.

Bartomeu Font i Tous
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És l’autor de la planimetria del llibre Recull de barraques i casetes de Llucmajor, de Miquela Sacarès,
editat per l’Ajuntament de Llucmajor.
L’any 2007 dibuixà el mapa topogràfic del terme municipal de Manacor a escala 1/40.000. El 2008
participà en la Segona Jornada d’Informació Geogràfica de Palma, amb la ponència «La informació
geogràfica de Manacor a la web».
Exerceix l’ofici lliure de topògraf per a nombrosos ajuntaments i organismes oficials,
empreses i particulars, i des de principis del 1997 exerceix també com a topògraf de
l’Ajuntament de Manacor. En aquesta institució destaca la seva contribució a la digitalització
del plànols històrics d’Alcàntara Penya, la coordinació de la cartografia urbana de l’any 2004
i actualment l’impuls de la IDE local i els sistemes d’informació geogràfica de l’Ajuntament.
És dipositari dels importants arxius de can Font, de vital importància per a Llucmajor i la seva història.
Casat amb Carme Mayans, és pare de dos fills: Maria i Miquel.
Amb tots vostès, Bartomeu Font i Tous, canador i enginyer, tècnic topògraf.
Bona fira i bona fermança.
Lluc Tomàs Munar
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LLUCMAJOR, CARTOGRAFIA
I TOPOGRAFIA
En memòria de Miquel Font i Oliver
Bon vespre a tothom.
En primer lloc vull agrair a la corporació municipal l’oferiment de fer aquest pregó i de donar-li
un sentit de petit homenatge a mon pare, i també l’amabilíssima i sentida presentació del senyor Lluc
Tomàs i de tots aquells amics que m’han ajudat, d’una manera imprescindible, amb les imatges, el text, la
informàtica, etc.
S’ha donat la circumstància que aquesta convidada ha coincidit amb el meu retorn a viure a
Llucmajor, perquè, si bé sempre tocàvem mare, fa estona que no hi residia d’una manera continuada,
concretament des de l’any 1985. Sempre recordaré aquesta data de partida, que va ser quan vaig anar a
estudiar a Mèrida, ja que un parell de mesos després, al novembre, vaig rebre un telegrama. Vaig obrirlo amb preocupació. Era de mon pare, i va resultar que em felicitava pels meus vint-i-dos anys. Més o
manco, entre d’altres coses, deia així:
A dins aquest 1985
has començat s’agrimensura
amb una física molt dura,
però, Tomeu, tu procura
acabar n’es vint-i-cinc.
Amb aquella manera seva de dir les coses, entre la diplomàcia i l’humor, em recordava el termini
d’acabament dels estudis amb poques paraules, de forma clara i concisa i, al mateix temps, amb el missatge
de fons: Tomeu, no badis! Afortunadament vaig acabar aviat i de llavors ençà m’he dedicat a exercir de
canador, tot seguint la tradició familiar, i això m’ha permès conèixer molts llocs, moltes persones, i m’ha
duit per camins que, sens dubte, m’han enriquit humanament. El criteri heretat per dibuixar un planet
o un mapa és l’estudi previ suficient, sobretot la revisió exhaustiva, i donar el que pots. Les generacions
anteriors ho feien, ara ho intentam. Esper que el periple d’aquest pregó ens permeti visitar els ports
principals on han recalat la topografia i la cartografia llucmajorera, i que el viatge, si bé no sia massa curt,
tampoc es faci massa llarg.
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I. INICIS DE LA TOPOGRAFIA
A Mèrida vaig aprendre que la topografia és una ciència antiga. Així, a Babilònia ja coneixien els
elements bàsics de la geodèsia i de la cartografia matemàtica, si bé va ser a Egipte quan l’agrimensura va
esdevenir quotidiana puix que, després de les periòdiques inundacions del Nil, era necessari replantejar
de bell nou les partions dels sembrats i del cadastre. Els canadors egipcis eren coneguts entre els grecs
amb el nom d’harpedonaptas: els qui estiren la corda, amb clara referència a aquella amb nusos a intervals
regulars, talment com les cadenes d’agrimensors emprades fins al segle xx. La imatge ens mostra l’escrivà
Menna en els seus treballs.1
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Coneixien el que anomenam triangle sagrat o egipci: aquell els costats del qual són proporcionals als
números 3, 4 i 5. És un cas particular de sèrie aritmètica, del qual després, amb la sistematització grega,
Pitàgores en formulà el teorema: a² = b² + c².
Aquests coneixements de trigonometria també eren coneguts pels xinesos i els hindús. En els vells
tractats matemàtics d’un mil·lenni abans de Crist ja trobam aquesta senzilla i curiosa matriu quadrada
de costat igual a set.2

Faig referència a aquests elements bàsic perquè la topografia és bàsicament geometria, si bé, quan
vaig tornar a Mallorca vaig aprendre que també consistia a botar parets.
La història cartogràfica té fites científiques que no podem passar per alt, com ara el gran Eratòstenes,
bibliotecari d’Alexandria i introductor de les coordenades geogràfiques, latitud i longitud; l’insigne Claudi
Ptolomeu, amb els seus sistemes cartogràfics que permeten obtenir una imatge plana del món; Al-Idrissí,
d’origen hispànic i precursor, en certa manera, de les cartes portolanes o cartes de navegar del segle xiii i
posteriors, amb el nostre Abraham Cresques; l’eclosió renaixentista, amb Gerard Kremer Mercator, del qual
encara queda el nom en la projecció utilitzada actualment, la UTM (Universal Transformada de Mercator),
i tants d’altres que ens han ajudat a tenir un mapa mental del món, cada vegada més complet i precís.
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II. LES CARTES PORTOLANES
És aquí quan els mapes comencen a assemblar-se al territori que representen, i és curiós perquè el que
dibuixen de manera central és la mar, són els accidents costaners i els punts de referència significatius per
als mariners, són els camins marítims. Si miram qualsevol carta, com aquesta anònima,3 el que captam
immediatament és el Mare Nostrum.

Llucmajor apareix a la cartografia discretament, però de manera persistent des de finals del segle xiii,
quan neix la cartografia portolana. Mallorca es veu nítidament a la carta pisana, la primera que coneixem
i que pareix que donà lloc a l’escola mallorquina, que va produir bona part de les cartes nàutiques dels
segles xiv i xv, dibuixades in civitate Maioricum. Mallorca era centre productor de cartografia, amb
mapes aleshores tan insuperables com l’Atles Català de 1375, d’Abraham Cresques.4 Vegeu-ne la porció
de les Illes:
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La bellesa d’aquestes cartes i el fet que siguin nostres ens fa entretenir-nos-hi un poc. Podríem estar
hores mirant-ne els detalls, com els que surten a la carta de Gabriel Vallseca, de 1419,5 i que avui trobam
al Museu Marítim de Barcelona. L’any 2009 se’n va fer una reproducció facsímil, coeditada pel Govern
Balear.
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Sobretot, un accident del litoral com és el límit oriental
de la badia de Palma s’hi havia de veure necessàriament
reflectit, i és aquí quan per primera vegada surt un topònim de
Llucmajor: es Cap Blanc o Capocorb. No surt a totes les cartes, en
algunes l’anomenen Cavo o Capo Corpo o Corvo, i en altres Cavo
Branco o Bianco. Potser, sense que es pugui parlar d’una norma
inamovible, els cartògrafs itàlics tenien tendència a anomenar el
mateix lloc Capocorb, i els mallorquins, es Cap Blanc. Sembla que
el primer cartògraf que l’assenyalà va ser Pere Vescomte, resident
a Venècia, en un atles datat l’any 1321. No en tenc la imatge, però
aquí hi ha el detall d’una carta semblant de Joan Martines que
retola el Capo Bianco.6
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III. ELS ISOLARIS

Durant el segle xv apareixen les primeres representacions cartogràfiques de Mallorca a una escala
major. Provenen dels isolaris o llibres d’illes per a viatgers i mariners. És el cas de l’exemple que tenim
de l’obra de Kitäb-i Bahriy, de l’escola otomana, on, en algunes còpies que han arribat fins avui, també hi
trobam el Cap Blanc (Qävu Biyänqö). Per situar el moment a la història d’aquesta obra, poc coneguda a
Europa però de gran difusió en el món otomà i musulmà, l’autor, Pîri Reis, en féu una segona edició devers
l’any 1526, que va regalar al sultà Solimà el Magnífic, al palau de Topkapi, allà a Istanbul.7
23

Bartomeu Font i Tous

IV. V
 ISTA IL·LUSTRADA DEL TERME DE JOAN BINIMELIS (1584)

A finals del segle xvi, l’any 1584, el doctor Joan Baptista Binimelis, de Manacor, escriu una nova
història de Mallorca i de les Illes, i, a més de poder considerar-lo primer cronista, probablement també
fos l’autor del primer mapa o pintura de l’illa, tema poc estudiat i documentat, si bé sembla que serví de
base per al mapa posterior de Vicenç Mut. Binimelis, sacerdot, metge, historiador i astrònom, nasqué
l’any 1538 i fou una de les primeres figures del Renaixement mallorquí. Durant l’any 1604 va haver de fer
front a certa causa inquisitorial, fet que potser dificultà la difusió de la seva obra. Era un home il·lustrat,
que estava al corrent de la cartografia contemporània europea tot citant Abraham Hortellius.8
El que sí es conserva són uns croquis de porcions de la costa de Mallorca i de Cabrera atribuïts a
Binimelis, un dels quals, afortunadament, mostra la costa de Llucmajor. Una imatge bellíssima que crec
que podria ser la primera representació del nostre terme: esquemàtica però inequívoca, amb el massís de
Randa al fons de la silueta del poble de Llucmajor.9
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V. EL MAPA DE MALLORCA DE VICENÇ MUT (1683)
Com hem dit, posteriorment a Binimelis, el següent mapa correspon a Vicenç Mut i Armengol,
historiador, enginyer, militar, físic i també astrònom, en definitiva un altre home renaixentista, que va
néixer a Palma l’any 1614, els avantpassats del qual provenien de Llucmajor. Don Guillem Terrasa, en la
seva crònica, deia: «...Don Vicente Mut, quien deve entrar también en el número de los héroes de dicha villa,
aunque si bien no fue hijo de ella, pero fue nieto o bisnieto de la misma, y sobre todo rama del tronco de los Muts,
del predio Cugulutx…».10 Com a astrònom,11 deixà el seu nom llatinitzat en un dels cràters de la lluna l’any
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1651, i per això podem dir que el cràter lunar Mutus és un poc llucmajorer. La seva imatge ens cartografia
també la seva personalitat:12

L’any 1650 presentà la Historia del Reyno de Mallorca, la qual incloïa, en el segon volum, el seu primer
mapa de l’illa. Posteriorment l’augmentà, i en va treure un de més detallat l’any 1683, el qual crida una
mica l’atenció per la seva orientació invertida: la serra de Tramuntana es troba en la part inferior.13 Mut
és el successor de Binimelis i de Joan Dameto.
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Del nostre terme no en dóna gaire detalls. Com és habitual a tot el mapa, la línia de la costa es
distingeix per l’alt grau d’articulació, i mostra la toponímia costanera i les torres de guaita i d’avís. Els
topònims, en mallorquí, mostren la grafia de Llücmaior. La imatge de detall és d’una còpia posterior de
Juan de Aguirre.14
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VI. EL MAPA DE MALLORCA DEL CARDENAL DESPUIG (1785)

Podríem conversar de diversos mapes de Mallorca, però si parlam del mapa per excel·lència, aquest
és el conegudíssim i equilibrat mapa del Cardenal Despuig.
Antoni Despuig i Dameto va néixer a Ciutat l’any 1745. Va estudiar amb els jesuïtes a Monti-sion
i fou canonge de la Seu, rector, bisbe, arquebisbe, patriarca d’Antioquia i arribà a cardenal l’any 1803.
Probablement, tant ell com altres mallorquins, varen beure dels coneixements científics i geogràfics de
28
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Vicente Tofiño, cap de l’expedició que confeccionava els mapes de les costes baleàriques.15 Amb l’ajuda de
Felip Bauzà, col·laborador de Tofiño; del paborde de la catedral, el campaner Julià Ballester, i de fra Miquel
Riutort, de Petra, es va dibuixar aquest mapa de Mallorca i de Cabrera, dedicat a Maria Lluïsa de Borbó.16
És el primer mapa d’una certa correcció geomètrica i abundant en toponímia i en detalls de torrents
i camins. Destaca, per exemple, la grafia del camí de muntanya, camí vell de la costa de Cala Pi cap a
Ciutat i cap a Tramuntana, un camí no radial del poble, sinó que passa per Capocorb, s’Àguila, sa Torre,
es Puigderrós i Son Verí. Al meu parer es tracta d’un camí previ a 1300, any de les Ordinacions de Jaume
II i de la gènesi de la vila de Llucmajor, com també és el cas del camí des Palmer.

29

Bartomeu Font i Tous

VII. EL PLÀNOL DE JERONI DE BERARD (1789)

Jeroni de Berard i de Solà va néixer a Ciutat l’any 1742. Fou capità de la milícia provincial, acadèmic
de Sant Ferran, director de l’Escola de Dibuix i regidor de l’Ajuntament de Palma. Va morir l’any 1795. De
1789 data el Viaje a las Villas de Mallorca, un recorregut descriptiu i exhaustiu de tots els pobles. Per culpa
del mal cap i de la ignorància dels seus hereus es varen perdre part dels seus escrits i dels seus plànols.
Sortosament, el de Llucmajor es va conservar. L’original es troba a la Biblioteca March. En els aixecaments
30

LLUCMAJOR, CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA - En memòria de Miquel Font i Oliver

hi col·laborà el doctor Sebastià Sans, prevere de la Catedral i expert en matemàtiques, geografia i dibuix.
També es beneficià de les noves tècniques introduïdes per Tofiño, tal com conta en els motius
preliminars de la seva obra, tot meravellant-se dels nous instruments: el teodolit.
«...con la más exacta, fácil y segura prontitud, reduce al plano horizontal, de cuyo instrumento saqué un
perfecto y cumplido modelo de madera de indias embebido en linaza, cosido con todas las piezas delicadas hechas
de metal, construidas por el Dr. Sebastián Sans…».
Degué ser, aquest teodolit, un dels primers fets a Mallorca, en temps de mestres que fins i tot s’atrevien
a construir-los si feia falta. Salvant les distàncies, vull recordar que mon pare, en la seva joventut, també
en fabricà un, reciclant velles peces de ràdio i goniomètres escolars.
Sempre m’ha impressionat, i per això ho vull recalcar, la capacitat de feina titànica d’aquells
personatges, ja que topografiar i dibuixar molts de pobles no és feina de dos dies, i tot gratis et amore.
La còpia que en mostram és una versió en color,17 on trobam els principals punts de la vila, els noms
dels carrers i les creus principals, i on s’han situat els molins. Destaca la vista del perfil que dibuixa, o la
façana de l’antiga església parroquial.
De Llucmajor, entre moltes altres qüestions, es fixà en el Quadrat. Diu: «En esta población observaron
grandemente las leyes impuestas a su fundación en orden a la disposición de las calles. Se delineó un cuadrilátero
de 100 destres por lado y se ven estas cuatro calles formadas, que causa gusto ver en lontananza tan largas,
derechas, llanas y pobladas de buenas y decentes casas…».18
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VIII. EL PLÀNOL D’AMILLARAMENT (1860)
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En el segle xix es consolidaren les primeres tasques cadastrals, amb funcionalitat tributària, que
intentaren regularitzar la fiscalitat i completar gràficament els primitius estims de 1580 i 1695. Entre
1857 i 1862 es dugueren a terme els amillaraments i els plànols de les finques de bona part dels 49
municipis que existien aleshores a Mallorca. Els geòmetres que hi participaren foren el mallorquí Pere
d’Alcàntara Penya i d’altres venguts de fora com Pedro Moreno i Miquel Sorà, a més d’altres agrimensors
com Gaspar Mas, de Montuïri, o el català Joan Rusiñol,19 i tants d’altres canadors i ajudants que queden
en l’anonimat.
El plànol del terme de Llucmajor pareix que fou realitzat per aquest darrer canador, Joan Rusiñol,
sota les ordres dels empresaris Pedro Moreno i Casimir Urech. L’exemplar a què tenim accés es troba a
la Rectoria, a la parròquia, a escala 1/10.000, no en gaire bones condicions, i no s’hi ha trobat la firma
de l’autor. L’original de l’Ajuntament no està localitzat, si bé el Dr. Bartomeu Font i Obrador el cita a la
publicació del manuscrit de l’amo Antoni des Forn, a les Fires de 1972. Sobretot, la informació gràfica ha
perviscut gràcies a uns treballs escolars, de principis del segle xx, que reduïren l’original a la quarta part,
per la qual cosa avui es conserven devers mitja dotzena d’aquestes reduccions, una de les quals es troba
en procés de digitalització.20
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IX. PLÀNOLS D’ESTABLIDORS. ELS CANADORS
Els canadors llucmajorers que coneixem són: en Llorenç Clar, que a les Talles de 1732 l’anomenaven
el Canador; n’Antoni Noguera Romaguera, que apareix als amillaraments de 1862; n’Antoni Monserrat
Tomàs (1857-1952); en Bartomeu Font i Font (1887-1971), que treballava juntament amb l’anterior,
testimonis tots dos dels establits predials de finals del segle xix i principis del xx, i mon pare, en Miquel
Font i Oliver (1937-2011).
Don Gabriel Moragues, que fou aparellador municipal, féu la caricatura del padrí Font i l’acompanyà
d’una carta explicativa dirigida a mon pare, de la qual no puc resistir-me a transcriure uns paràgrafs:
«Yo quise describir su desprecio por las vanidades
en el desaliño en el vestir; su amor a lo práctico en
sus grandes botas, en el pañuelo al alcance de su
mano; su meticulosidad en su lapicero encadenado;
su dedicación en la pantómetra y la cinta métrica,
expresión de su sencillez profesional; su “violín de
ingres” en el tratado de gnomónica; su arraigo en
el fondo rural “llucmajorer” y su catolicismo recio,
exagerado si se quiere, en la iglesia parroquial cuya
torre acaricia las nubes.
Forman los pueblos sus hombres, los que en ellos
viven, sean altos o bajos, humildes o poderosos, y es su
espíritu y su sensibilidad la que forma su personalidad.
Hoy, como antaño, el materialismo vulgar y soez nos
rodea y nos domina, y el pueblo admira y respeta a
quien tiene poder y riqueza y desprecia al que como
“Pere de Son Gall” vivió en la aristocracia del espíritu
y en la pobreza de la bohemia, sin tener en cuenta ni
valorar la importancia que supone el cimentar una
recia personalidad en esta bohemia y en esta sencillez.
Tu padre ha tenido una recia personalidad, y
desgraciado de aquél que pasa por este mundo sin dejar
huella, sin dejar recuerdo, porque metido con él en el
ataúd, va su sombra. Tu padre partirá, qué duda cabe,
pero su sombra quedará entre nosotros como un frescor
veraniego, como un gotear de agua cristalina, como un
perfume sutil, como un recuerdo en el corazón.»
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Del procés de parcel·lació agrària, dels establits, a l’arxiu municipal, només de l’any 1912, hi trobam
documentats l’establit de Binificat (de Mariano Gual de Togores, comte d’Aiamans), d’una part de Bennoc,
de Son Noguera des Frares i d’una altra part de Son Mesquida. Mirau com n’era de ràpid el procés que,
talment com desfer calça, l’any següent, el 1913, el comte d’Aiamans també parcel·lava Son Julià.
Del bon grapat de plànols d’establidors que conservam, he seleccionat el de s’Aresta de 1920, d’Antoni
Monserrat.
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Bartomeu Font i Font, el padrí Font, heretà el despatx i els llibres del seu conco, Antoni Font Caldés
(1835-1908), que duia papers del comte d’Aiamans i feia escriptures a la caseta del carrer des Cap Puig.
El plànol és de Son Taixequet, de 1925:
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De mon pare hi ha una producció de feines tan grossa i tan variada que és difícil triar-ne alguna. Per
la curiositat que representa, vet ací aquest dibuix que ell va recuperar de Plaça, de devers 1907, amb les
antigues alineacions:
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Per acabar de conversar de canadors, a la imatge publicada l’any 1617, hi podem veure una bella
representació de l’ofici, amb la corda nuada, supòs que cada mitja cana (quatre pams). D’aquí, i amb els
llinatges del padrí Font, ens vàrem inspirar per dissenyar el logotip de Font i Font.
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X. CULTURA POPULAR

La cartografia i la topografia evoquen paisatges i territoris; són una representació mental del fet
geogràfic. Però les imatges de la realitat poden ser molt variades, com aquest dibuix de Gràcia, de l’arxiduc
Lluís Salvador,21 o les que trobam a la cultura i a la saviesa popular:22
En venir capavalleta
mon enteniment rodola
baix de Gràcia és sa Mussola,
es Pujol i s’Aresteta.

Torràlitx no és massa gran
són cent i vint quarterades
i diuen que ses errades
ses muntanyes no les fan.

Igualment, trobam lliçons al refranyer: «Val més un dit en es front que una quarterada a s’horta»,
com deia mon pare, o aquell altre que vaig aprendre a Mèrida: «Cuando un tonto coge una linde, la linde
se acaba y el tonto sigue. »
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XI. ELS MAPES TEMÀTICS A LLUCMAJOR
Dels estudis publicats sobre diverses matèries en què s’ha realitzat cartografia, n’he seleccionat alguns
a mode de tast, sense pretendre ser exhaustiu. Com més grates, més informació surt, i el tema excedeix el
temps disponible. Vet-ne aquí alguns:

1. Josep Mascaró Passarius
Entre 1952 i 1962, aquest menorquí, cartògraf i historiador, enllestí l’obra magna del Mapa General
de Mallorca i el Corpus de Toponímia.23 Durant molts d’anys els estudiosos, els excursionistes i tothom en
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general ha consultat els mapets a escala 1/31.250, que són una font inesgotable d’informació, així com
un altre exemple de feina titànica, i més encara quan moltes de vegades l’únic mitjà de transport era la
bicicleta.
Fixau-vos en la quantitat de jaciments indexats en el mapa arqueològic del terme de Passarius que
Font i Obrador publica a la Historia de Llucmajor,24 o a la porció del full corresponent a Llucmajor:
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2. Vicenç M. Rosselló Verger
Entre els centenars d’articles i llibres que ha publicat l’apreciat professor Rosselló, n’hi ha un, Mallorca,
el Sur y Sureste, que endevina de ple sobre el nostre terme.25 És una acuradíssima tesi doctoral, d’estudi
geogràfic i econòmic, publicada l’any 1964, que vessa d’informació interessant pels quatre costats.
Hi trobam mapes de cultiu, d’usos, de població, etc. Vegeu com a exemple alguns mapes de l’evolució
urbana de la Vila:

I si voleu comparar, mirau una fotografia de
1989:
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3. Llucmajor, espai educatiu i recursos ambientals

En el llibre d’aquest títol, publicat l’any 1986 per Jaume Oliver i Francesca Florit, entre moltíssims
d’elements didàctics, toponímics i bibliogràfics, hi trobam un mapa de terme a escala 1/50.000, firmat
conjuntament amb Miquel Font, adient i molt complet per a la funció que té.26
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4. L
 a toponímia de la costa de Llucmajor, de Cosme Aguiló
Adrover (1996)

Santanyiner, nascut l’any 1950, Cosme Aguiló és doctor en filologia, especialitzat en l’estudi de la
toponímia. El rigor de la seva feina i el seu apassionament l’han duit, avui en dia, a ser una de les persones
amb més renom en la matèria.
A Llucmajor hem estat afortunats, ja que estudià la toponímia de la costa, que va publicar l’any
1996.27 En un dels moments de lectura, mon pare deixà una nota manuscrita que deia: «Safrà? Sí safrà!
No safrà bord. Safrà des bo. Enhorabona! Endavant!»
Fixau-vos en la densitat i la meticulositat de la feina feta, que recull noms com sa Creta, al litoral
des Pas, que, segons l’autor, és una preciosa relíquia, testimoni de l’antic català de Mallorca. Va fer una
feina urgent i necessària per preservar aquest patrimoni immaterial que, com d’altres, si ens descuidam,
quedarà perdut dins la memòria.
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5. Atles Lingüístic del Domini Català
La topografia s’estén més enllà de la representació del territori: qualsevol camp de la ciència pot tenir
la seva representació cartogràfica. Aquí veim un atles de paraules, de variants dialectals recollides a 190
poblacions, que han donat una base de dades de gairebé mig milió de registres.28
Llucmajor surt en aquest atles, tal com es veu en l’exemple dels mots veí, veïnat o veïnès.

Un dels coordinadors i codirector de l’Atles Lingüístic del Domini Català és el campaner Joan Veny i
Clar, Boleno per la seva cama llucmajorera.
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XII. CARTOGRAFIES DE PRODUCCIÓ OFICIAL
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A partir de finals del segle xix, l’Estat començà, de manera lenta però sistemàtica, a fer mapes que
arribaren a tots els punts de la geografia espanyola.29
L’Institut Geogràfic Nacional, el Servei Geogràfic de l’Exèrcit, el Cadastre i d’altres organismes varen
anar responent a la necessitat inherent a qualsevol societat moderna de disposar de cartografia. Cal
destacar, en referència a la imatge de Llucmajor, els perfils de la costa amb els imponents penya-segats i la
batimetria, que apareixen als mapes de la Comissió Hidrogràfica dirigits per José Gómez Ímaz, realitzats
l’any 1894.
Veim un detall de l’antic mapa del Servicio Geográfico, a escala 1/10.000, de Cala Pi.30 El dibuix
encara està fet a mà, de quan no hi havia ordinadors, però sí delineants molt superiors als actuals
operadors informàtics, quan la qualitat passava davant la productivitat. Gràficament, només hi falta
color, per això vull manllevar a l’estimat Joan Veny unes paraules del seu pregó de 1974:31 «El perímetre
coster, de migjorn a ponent, és penyalós, brau, altívol; amb la gràcia incisiva de cales i calons d’escarpades
voreres; a Cala Pi, la mar es fa riu d’aigües color de cel, de bellveure, d’assutzena, creuades per donzelles
i escorballs. Cap a ponent, la suavitat blanca de la platja fa de fita d’una costa atractívola per la seva
selvàtica grandesa.»
Però no tot han de ser lloances. L’ortografia que figura en el mapa és un desastre, és un de tants
exemples del que passa quan els mapes ens fugen de les mans i no en tenim el control. Si els polítics
actuals no rectifiquen, quan tenguem funcionaris que no coneguin imperativament la nostra llengua,
què faran quan vagin de camp, sense entendre ni saber destriar el llenguatge d’aquí? Pareix mentida que,
en lloc d’avançar, reculem en temes ja superats, per culpa de la mediocritat general política, utilitzant el
millor dels adjectius.
Actualment, és el Govern Balear, mitjançant l’empresa SITIBSA (Sistemes d’Informació Territorials
de les Illes Balears), qui du a terme la cartografia oficial de referència: el mapa topogràfic a escala 1/5.000
(MTB). La cartografia es torna a fer a Mallorca, per equips professionals i interdisciplinaris, de la qual
resulten mapes moderns que ofereixen un ventall de possibilitats immens, amb bases de dades associades,
en tres dimensions, servits per Internet a l’abast de tothom, en formats estàndard i interoperables. Aquí
teniu un detall de la zona de la vila, de la darrera actualització de l’any 2006 d’aquesta cartografia de
referència:32
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XIII. MAPA DEL TERME A ESCALA 1/30.000 (2000)

49

Bartomeu Font i Tous

Vaig tenir l’oportunitat i la sort de col·laborar en la commemoració del 700è aniversari de les
Ordinacions del Rei Jaume II que feia l’Ajuntament amb aquesta generalització cartogràfica, però he
de confessar que cada vegada que la mir hi descobresc nous defectes. Per això en conversaré poc, no
sia cosa que tiràs pedres a la nostra teulada. Qualque dia, si tot va bé, en traurem una edició revisada i
augmentada. El mapa, en format digital, té relació amb un altre a escala 1/75.000 publicat com a mapa
de situació al llibre Recull de barraques i casetes de Llucmajor.33
A la llegenda podem veure els elements que hi vàrem incloure. El mapa és una representació mental
d’una realitat, en un moment i a una escala determinada. Evidentment, de representacions, realitats,
moments i escales n’hi ha molts i, per tant, també pot haver-hi infinits plànols. L’ull i la visió de qui el
dibuixa sempre és com una retxillera estreta, i el mapa únicament mostra aquesta porció.
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XIV. I NFORMACIÓ GEOGRÀFICA ACTUAL A
L’A JUNTAMENT DE LLUCMAJOR
Llucmajor disposa d’una cartografia urbana excel·lent a escala 1/500, i no crec equivocar-me si dic
que és la millor de Mallorca, després de la de Palma.
Avui dia, les captures de la informació, els vols fotogramètrics, els processos automatitzats, l’edició, la
distribució i totes les etapes de la producció cartogràfica són fruit de la revolució informàtica i tecnològica
del segle xx. Com a exemple d’això, mirau l’espectacularitat d’aquests fotogrames, de píxel 6 centímetres:
com s’hi veuen els detalls de devers el Club Nàutic de s’Arenal!
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D’aquests formats ortofotogràfics, és a dir, de fotografies aèries que han tingut un procés de restitució,
en resulten imatges rectificades, que ja no són una projecció cònica, sinó que permeten mesurar
directament sobre elles tal com si fossin un plànol. Així, i amb la georeferenciació, en què les imatges ja
tenen unes coordenades conegudes, és més fàcil fer estudis d’evolució urbana, comparació de cultius, etc.

2002

2010
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XV. EL SEGLE XXI, UN NOU PARADIGMA
El resum del nou mil·lenni és vell: qui més dóna, més té. La tribu global ha arribat i ara la xarxa amb
majúscules és Internet. Avui ho podem trobar tot a l’espai virtual i, com no podia ser d’altra manera, la
cartografia d’aquí i d’allà, d’ara i d’abans, està tan a prop com un clic de ratolí. La informació a l’abast dels
usuaris és tan infinita com els papers del despatx de mon pare.
Només algunes connexions per veure’n el potencial: a la IDEIB (Infraestructura de Dades Espacials
de les Illes Balears) hi trobareu una font molt útil d’informació geogràfica: topogràfics i fotografies de
diverses èpoques, serveis temàtics, connexions i superposicions amb altres administracions... Si no en
coneixeu l’adreça d’Internet, no us preocupeu, qualsevol cercador us hi durà.
Existeixen moltes altres pàgines interessants, com la de l’Institut Geogràfic Nacional, la IDE
d’Espanya, el Centre Nacional d’Informació Geogràfica, les biblioteques digitals,34 etc., que trobarem o bé
amb els hipervincles, o bé amb els cercadors. Podem aproximar-nos a les tecnologies de la informació i
aprofitar els recursos que hi ha a l’abast, tot això a partir d’un simple navegador que ens permetrà cercar les
dades disponibles, seleccionar aquelles que a nosaltres ens interessin, veure-les, superposar-les, consultarles i fer-hi feina amb un conjunt d’eines cada vegada creixent. Tot això, d’una manera transparent, sense
preocupacions de formats, ni de sistemes de referència, etc. Avui, com diuen els entesos: «No és que la
xarxa interconnecti sistemes entre ells, és que la xarxa és el sistema.»35
Dins el món digital que ens ha tocat viure, l’interès ha passat de voler saber la superfície d’un terme
municipal i els seus cultius, a voler saber quantes pàgines web tenim, o quantes pàgines web conversen
de nosaltres. La presència digital i el rastre dins la xarxa és el que ens defineix. Per tant, la cartografia
també ha de representar aquesta realitat. A mode d’exemple, hem analitzat les dades de les visites que
rep el portal de l’Ajuntament de Llucmajor. Al llarg de l’any passat foren 126.000 visites, que procedeixen
d’uns setanta-cinc països, i res millor que tenir la representació que ens ho mostra, dinàmica i en format
de vídeo:

llucmajor.org_world
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Seria desitjable que en el futur les Fires tinguessin una presència més notable dins la xarxa. Això
voldria dir que serien més cosmopolites, més actuals. Tant de bo que en el mes d’octubre sortissin més
llampecs i tinguéssim visites des de tot el món.
Per acabar vull discutir allò de «són temps dolents per a la lírica.» No és vera! Són temps d’oportunitats
i de fermances:36
El temps inventa àtoms de colorins,
Llucmajor és una festa que ens omple de joia,
cada finestra obre un nou matí
ple de llums i ple d’orquestres,
ple d’enigmes submarins.
I cada dia feim una festa
a una platja que hem fitat a cada destre...
Amics i amigues, moltes gràcies, bones fires i bon vespre!
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