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PROGRAM/I

NiargaNda

Corporació Municipal.
A les 22,30, a la mateixa plaça de Sa Font, vetlada teatral. La

companyia A.G.A.R.A. d'Andratx escenificara l'obra de Jaume Vila-

Diumenge dia 19, al capvespre, passacarrers pels CAVALLETS.
A les 22, Completes solemnes a la parròquia de Sant Miguel

i processo fins a la Font de Santa Margalida. Hi assistira l'Excma.

nova «JO SERE EL SEU GENDRE».

A les 8 del capvespre, ofici solemne amb sermó que dirà
Mn. Manuel Bauça, Rector de la Parròquia. Hi assistirà l'Excma.

Dilluns dia 20, FESTA DE LA PATRONA SANTA MARGALIDA.

Corporació Municipal. Cantarà la Coral de Felanitx.
A les 21, inauguració o ficial de la nova denominació del CA-

RRER DE CAMPOS, amb assistència de les Autoritats de Felanitx
i de Campos.

A les 22, a la plaça de Santa Margalida, FESTA PAGESA.
Cançons i balls populars de Mallorca i de Menorca, amb la parti-
cipació de:

ELS CAVALLETS de Felanitx
RONDALLA D'ES PLA de Petra
CARD EN FESTA de Sant Llorenç
Grup CAMI D'EN BARROTES de Menorca
Grup S'EIXAM de Menorca
S'ESTOL D'ES GERRICÓ de Felanitx

Al final amollada de coets i rodelles.
Tots els actes seran gratuïts.
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Dilluns, festa de la nostra patro-
na Santa Margalida, a Sa Font tin-
drà Hoc una festa pagesa amb la
participació de balladors de Petra,
Sant Llorenç, Felanitx, Maó i el
grup de dansa tradicional Els Cava-
Ilets. La presencia dels grups me-
norquins a Felanitx respOn a la de-
volució de la visita que S'Estol d'Es
Gerricó va fer a Menorca l'any pas-
sat, a on, convidats per aquests
grups ballaren a la capital i diver-
sos pobles d'aquella illa.

L'agrupació «Camí d'En Barrotes»,
compost per balladors molt joves, va
néixer dins l'associació de veins del
mateix nom i a ella pertany, men-
tres que «S'Eixam» es un grup de
cant totalment independent del pri-
mer, encara que les actuacions es
facin de forma conjunta menys quan
es tracta de recitals de cant. Els
principals objectius d'aquestes agru-
pacions maoneses son la recupera-

ció dels balls i músiques antigues
per intentar fer-les populars i per
aixsa un diumenge cada mes, a les
diferents plaçes de Maó fan balla-

des a on conviden a participar-hi a
tothom i ensenyen als qui vulguen
aprende punts i tonades. Però a més
ells creuen necessari fer coses no-
ves com cançons, lletres, i músiques
amb temes actuals que no en falten,
i tot lo que sia cultura popular, per
tal de no quedar estroncats en lo
que pertany als avantpassats, però
sense refuar la tasca de recerca de
les arrels dins la histeria. Rebutjen
qualsevol intent de manipulació per
part de la societat consumista a on
massa vegades el mal anomenat fol-
klore està en mans d'uns pocs que
l'utilitzen com a espectacle o sim-
plement per a mostrar als turistes.
Com a mostra de la noble tasca de
divulgació que fan «S'Eixam» i «Ca-
mi d'En Barrotes», diguem que du-
rant el curs passat han visitat les
escoles de tot Menorca donant a
conèixer instruments, balls i tona-
des populars en un treball molt se-
riós i perfectament organitzat, amb
l'única finalitat d'acostar la cultura
popular als infants.

Durant la seva estada a Mallorca
faran tres ballades, sempre acorn-

Mi.: Que ja tens sa gerra prepa-
rada?

Ma.: Ja l'he deixada. Ara hi ha al-
gua corrent per tot. No veus es
comptadors com s'amaguen dins
ses parets?

Mi.: Lo que veig des de sa faça-
na de l'Església són ets homes de
la Sala que fan feina an es jardins
de sa Plaça i a Sa Font.

Ma.: Perquè s'acosta sa meva fes-
ta. Es felanitxers encara se'n recor-
den i estan agraïts des favor que
los vaig fer dia 20 de juliol de 1490.
Era un any molt sec. En unes ro-
gatives predicades per un dominic
felanitxer, Fr. Guillem Caselles, se
cava a sa font. L'aigua brolla es
dia de sa meva festa.

Mi.: No me podries dir quina san-
ta ets de ses moltes Margalides que
hi ha en el calendari?

Ma.: Som moltes. Jo som sa més
antiga. Vaig néixer a Antioquia de
Pisidia, de l'actual Turquia. Mumpa-
re era sacerdot pagà. Vaig mori ver-
ge i màrtir l'any 304, en temps de
l'emperador Dioelecia. Després de
mi, ni ha hagudes moltes de Mar-
galides santes: de Cortona, cl'Alaco-
que, de Roskilde, d'Escòcia, d'Hon-
gria. Totes hem pres es nona de la
margalida de l'Evangeli.

Mi.: I no creus que això de que
hi hagi dos patrons, jo de la Par-
ròquia i tu de la Ciutat, ja se po-
dria acabar?

Ma.: De cap de ses maneres. Tu
te'n cuides des capellans, i jo me
n'encarragaré des regidors.

Mi.: La ciutat ja no es cristiana
com un temps. Abans es felanitxers
eren tots cristians. Ara molts des
teus patrocinats, si van a missa, no
se n'enteren ni de la mitat:

panyats dels felanitxers. Avui dis-
sapte actuaran a Sant Llorenç i de-
ma participaran a la quinta troba-
da de balls mallorquins a Petra.
Com ja hem dit abans, a més dels
maonesos i felanitxers, el dilluns
tindrem també als grups «Card en
festa» de Sant Llorenç i «Rondalla
d'es pla», de Petra, que molt gene-
rosament hain volgut contribuïr a
que la festa de Santa Margalida si-
gui de lo més lluïda, vetlada que
ha organitzat «S'Estol d'Es Genic&
amb el patrocini de l'Ajuntament.
No importa dir que hi sou tots con-
vidats.

Miguel Juliet

Ma.: Pert, jo crec que Dáu dóna
aigua de sa font a justs i pecadors.

Mi.: Idì) jo crec que cristians sols
ho són es qui saben de què van: es
conscients, es militants, es qui re-
flexionen sa seva fe. Se fa necessa-
ri delimitar camps.

Ma.: Lo que és necessari es quo
sa gent estigui contenta i se'n re-
cordi que aqui dalt tenim una mi-
rada per tothom.

Mi.: Idò jo crec que se fa neces-
sària una triadella. Aquesta espasa
meva comença a estar roveiada.

Ma.: Amaga s'espasa. Deixa que sa
gent sia catòlica a sa seva manera.
Deixa que vénguin a Completes i
l'Ofici justs i pecadors, conscients
i inconscients. No permetis que fa-
riseus estrets amarguin s'alegria des
poble. Deixa s'espasa i el dimoni,
vina a fer. festa. Hi haura ball, hi
haurà cavallets, hi haura una co-
media. Sols hi faltara sa banda de
música. Pere tot sortira rod& ja
que

Dia vint de juliol
fa festa Na Margalida...

Manuel Bawd

EL PRIMER INCENDI
DE LA TEMPORKDA

Dimarts passat, poc abans de les
onze del matt, se va iniciar un in-
cendi a un . pinar de la finca anorne-
nada S illorta d'En Claret, dins
S'Horta Vella, veinat del predi de
Ca'n Alou. Les flames varen iniciar-
se quasi simultàniament a distints
punts, el que denota la causa del
siniestre.

Varen caudir 'a su focar el foc
els Bombers i la Policia Municipal
de Felanitx, els reserves d'ICONA
de Felanitx • i. Manacor i forces de
Ia Guardia 'Civil i nombrosos veins
i collaborà molt eficaçment l'avió
«Canadair» de la base de Son Sant
Joan.

A mitja tarda es dona per reduït
l'incendi si be restaren alguns guai-
tes en prevenció.

El foc afectà unes vint-i-cinc guar-
terades de bon pinar de tot un cos-
ter del pujol anomenat el Puig des
Paier, tin redol que havia quedat
sense cremar a l'incendi que ara fa
dos anys va reduir a cendre —o mi-
llor dit a «metro»— la major part
del pinar del nostre terme.

Ditileg entire patrens
Sant Miguel, patró de la Parròquia (=Mi.).
Santa Margalida, patrona de 'la Ciutat ( =Ma.).
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Ayuntamiento
de Felanitx

Extracto de los acuerdos que se
formula en cumplimiento de los ar-
tículos 213 y 241 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Ré-
gimen Jurídico de las Corporacio-
nes Locales,, a efectos de su remi-
sión al Consell General Interinsular
y al Gobierno Civil así como su pu-
blicación en las carteleras públicas,
en el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento y su posible inserción
en el B. O. de es,a Provincia.

La Comisión Municipal Permanen-
te de este Ayuntamiento, en sesión
Ordinaria celebrada el pasado día
24, tomó los siguientes acuerdos:

Se aprobó el acta de la sesión an-
terior.

Se acordó no aceptar la oferta de
contrato de mantenimiento de di-
versas máquinas de escribir y calcu-
lar, presentado por D. Pedro Riera
de Manacor y proceder al pago de
Ias facturas de las reparaciones a
que hayan lugar.

Se acordó la adquisición de una
calculadora electrónica marca Ro-
yal, modelo 410 PD por la cantidad
de 25.000,— pts.

Se dio cuenta del Proyecto de Ley
por el que se aprueban las bases de
Ia Administración Local, remitido
por el Sr. Ministro de Administra-

,ción Territorial.

Se autorizan nueve obras meno-
res a particulares.

Se autorizaron las siguientes obras
mayores:

A D. Antonio Fuster Forteza, para
de conformidad al proyecto presen-
tado construir un nuevo edificio de
dos plantas entre medianeras, desti-
nadas a un local cochera la planta
baja y a una vivienda unifamiliar en
planta piso, ea solar de la calle Vir-
gen de San Salvador, con un tasa
de 71.804,— pts.

A D. Juan Gomita Antich, para de
conformidad al proyecto presenta-
do, construir un nuevo edificio de
dos plantas entre medianeras, des-
tinadas a un almacén la planta baja
y a una vivienda en la planta piso,
en solar de la calle San Miguel con
una tasa de 47.586,— pts.

Se aprobaron una relación de
gastos y pagos con cargo al pre-
supuesto ordinario por un total de
2.415.903,— pts.

Felanitx, a 26 de junio de 1981.
El Secretario,

Guillermo Juan Burguera

El Alcalde.
Pedro Mes quida Obrador

O DE SUSCRIPCION
P	 ITrimestre: 320 pesetas.

Provincias: 350 pesetas. mai

SANTORAL

D. 19 Sta. Justa
L. 20: Sta. Margarita
M. 21: S. Lorenzo
M. 22: Sta. M." Magdalena
J. 23: Sta. Brigida
V. 24: Sta. Cristina
S. 25: S. JAIME

LUNA

C. menguante el 24

COMUNICACIONEN
AUTOCARES

Felanitx - Palma por Porreres,
Montuiri y Algaida: A las 6'45, 8,
14 y 17'45. Domingos y festivos, a
las 8, 14 y 18'30 h.

Palma Felanitx: A las 9'30, 13,
16 y 19'30 h. Domingos y festi-
vos, a las 9'30, 16 y 20 h.

Felanitx - Palma por Campos y
Llucmajor: A las 8, 10, 14'30 y
18 h. Domingos y Festivos, a las
8 y 19'30 h.

Palma - Felanitx: A las 9'15,
12'30, 17 y 19'15 h. Domingos y
festivos, a las 9'15 y 21 h.

Felanitx . Porto-Colom: A las
7, 9, 13'30, 15'30, 18'30 y 20'30 h.
Domingos y festivos además uno
a las 12 h.

Porto-Colom - Felanitx: A las
7'30. 9'30, 14, 16, 19 y 21 h. Do-
mingos y festivos además uno a
Ias 12'30 h.

Felanitx. Cala Murada: Jueves
laborables, a las 7 y 18 h. Do-
mingos a las 8 y 12'30 h.

Cala Murada. Felanitx: Jueves
labora'. I 3S a las 730 y 18'30 h. Do-
mingos, a las 9 y 13 h.

Felanitx - Cala d'Or: Diario a
las 6'30 y 16'45. Domingos uno
más a las 11'10 h.

Cala d'Or - Felanitx: Diario a
las 7'30 y 18'30. Domingos y fes-
tivos, a las 12'30 y 18'15 h.

SERVICIOS PARA DOMINGO
Y LUNES

Médico para mañana:

Dr. Francisco Vidal López
Hospicio 30- P.

Para dia 20
Dr. B. Nicolau C. Esquinas, 18

Farmacias de turno:

Sábado y domingo:

Amparo Murillo.
Lunes:	 Catalina Ticoulat.
Martes:	 Francisco Pifia,
Miércoles: Miquel-Nadal.
Jueves:	 Miguel Nadal.
Viernes: Amparo Murillo.    
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La llengua, la cultura, la histèria i els clots autòctons són els
fets diferencials de la nostra nació. Exemple: el carrer d'En
Jaume I de la nostra vila.
La diferència entre Marx i March no està només en la darrera
Iletra.
Les bosses dels pins pareix que han solucionat per sempre el
problema de la vivienda: els pins del Port, mágica solució.
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EDICTO

Formulada y nfildida la cuenta
del Presupuesto Municipal Ordina-
rio de esta localidad correspon-
diente al ejercicio de 1980, se hace
público que la misma, con los do-
cumentos que la justifican, se ha-
llará de manifiesto en la Secreta-
ría de este Ayuntamiento, por es-
pacio de quince días a contar del
siguiente al de la publicacdán de
este Edicto en el Boletín Oficial de
la Provincia, al objeto de que cual-
quier habitante del término mur
nicipal pueda examinarla y formu-
lar por escrito los reparos y obser-
vaciones que estime pertinentes du-
rante el período de exposición y los
ocho días siguientes, de conformi-
dad con lo dispuesto en las dispo-
siciones vigentes, en la inteligen-
cia de que transcurrido que sea el
plazo señalado, no se admitirá re-
clamación alguna.

En la Ciudad de Felanitx, a 7 de
Julio de 1981,

EL ALCALDE,
Pedro Mesquida Obrador

ANUNCIO

Hasta el,próximo día 28 del co-
rriente mes de Julio es tiempo hábil
para la presentación de solicitudes
aspirando a una plaza de Operario
(peón-alba iii1) de este Ayunta miran lo
de Felanitx. Lo que se hace público
para conocimiento de los interesa-
dos.

Felanitx, a 10 de Julio de 1981.
El Alcalde

Fdo.: Pedro Mesquida Obrador

P.° Ramón Liull, 12 - Tel. 581521
FELANITX

LUTO VENTA

Vehículos procedentes de cam-
bio, totalmente revisados.

Estas son algunas de nuestras
ofertas:

Renault R-5 TL PM-G
Renault R-12 S PM-D
Ford Fiesta L PM-J
Citroen Furgoneta PM-I1
Renault Furgoneta PM-M
Seat 127 3p. PM-G
Ford Fiesta L PM-L
Seat 124 Diessel PM-A
Renault 11-4 L PM-A
Seat 127 3pt. PM-F
Renault Furgoneta PM G

Abierto por las tardes.

FACILIDADES DE PAGO

PRECISO APRENDIZ CARPINTE-
RO 16 años cumplidos.

INFORMES: EN ESTA ADMON

Vsellmulaereimimotwoosmill1111111 11111111111116	

Superkansas - El Pescapeix

OFERTA DE LA SEMANA

Tambor ELENA 5 Kg.	 495 pts.

Coral Vajilla:
	

71 pts.

FLOR 4 litros:
	

212 pts.
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(Conclusió)

Agost, 28.—Festa de Sant Agustí. Predica don Miguel
Costa i Llobera. Estrenaren l'orgue del Convent completa-
ment renovat. Cantaren la missa del Pare Atril. Era el cus-
tos el vicari don Mateu Alzamora. Aquest vespre passet-
jant-se la música pel poble es pegaren crits subversius.

Setembre.—Don Pere d'Alcántara Penya acaba el pla
general de Felanitx.

Setembre, 20.—Comunicació del Governador al Batle:
«Habiendo llegado a mi noticia que en la noche del 28 al
29de agosto último se habían dado en esta ciudad varios
gritos subversivos que tendían a alterar el orden... en los
intervalos en que una música recorría varias calles de esa
población dirigiéndose al domicilio de V. con objeto de
darle una serenata y como no me haya dado noticia de un
hecho tan grave.. , he dispuesto con esta fecha pasar el
tanto de culpa a los tribunales de justicia para que proce-
dan a lo que haya lugar contra los culpables y exijan a V.
las responsabilidades en que ha incurrido.., y al mismo
tiempo he dispuesto... suspenderle del cargo de Alcalde».

Quan es féu pública aquesta noticia el mateix diumen,
ge dia 20, la música que donava un concert a la placa deixà
el cadafal i aria a cal batle destituït per obsequiar-lo amb
una serenata.

Setembre, 25.—Canta Missa Nova don Joan Capó Bar-
celó.

El vespre arriba de Ciutat un policia amb una orde
del Governador amb la qual destituïa del càrrec de batle
el primer tinent, per haver permès le serenata al batle
destituït.

Setembre, 28.—Beneiren el campanar de Ca's Concos.
Setembre.—La carretera del Port, dia i nit, es un rosari

de carros carregats do bocois de vi.
Octubre.—A la placa de Sa Font s'han muntat uns

«Caballitos del Tío-vivo».
Octubre.—Don Antoni Tauler ha renunciat de vicari i

ha esta nomenat don Antoni Artigues.
Octubre, 26—Fou inaugurat el «Casino Conservador».
Octubre, 28.—A Ca'n Poy de Son Prohens trobaren un

jove assasinat.

Novembre, 13.—Se subhastaren les obres dels abeura-
dors nous del Llevó.

Novembre.—E1 vi ha baixat molt i el mercat va des-
animat.

Desembre.—Per segona vegada han estat destituïts el
batle Bartomeu Alzamora i e primer tinent de batle Jau-
me Vidal que havien tornat ocupar el càrrec.

Desembre.—Actuà per primera vegada a Felanitx el
baríton felanitxer Llorenç Prohens.

Desembre.—Donaren el nom de «Bisbe Puig» al carrer
de S'Arraval.

Batiaments d'enguany 287.
Morts adults 149.
Albats 59.
Casaments 77.

Bibliografia:
Apuntes de aritmética para uso de los niños per J. V.

(Tipografia Felanigense, 1890)
Cansons del dia escrites en es poble de Manacó p'en

Miguel Andreu (a) Corma. (Estampa Felanitxera, 1890)
Almanaque de El Felanigense para 1890. (Tipografía

Felanigense)
Memoria del Banco de Felanitx, 1890. (Tipografía Fe-

lanigense 1890)
P. Xamena

FELANITX
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Avui repartiment de premis de
Ia Colombiffila

Se necesita Auxiliar Administrativo
Servicio militar cumplido.

Informes: Tels. 575619 y 657793

Avui dissabte, a les 9'30 del ves-
pre, a la barbacoa «La Pouderosa»,
se celebrara un sopar en el decurs
del qual s'entregaran els premis co-
rresponents a la temporada que aca-
bam de cloure (1980-81). S'anuncia
una interessantissima subhasta de
coloms importais directament del

Colom campia
d'Espulga de

Gral? Fons pro-
picha de Miguel

Adrover de
Felanitx.

colomer dels grans colomistes bel-
goes Gerard & Michel Vanhee de
\Vervi k.

Tots els coloms aniran provists
del corresponent «pedigrt ., e» signat
per Panomenat ca tupió belga. El
preu inicial dels coloms sera de
10.000 ptes. 

Tal como VellÍCUTIOS anunciando ya
disponemos dei Televisor en color
Kolsiter con garantia total.
para 3 años.

ITOallo en:

Comercial MARO
Zavellá, 7 - Tel. 580621 - Felanitx  

fiara sus reparaciones de Televisión llame a los

Tels. 580621, Zavellá, 7 y 581859. Hospicio, 15              

Electrónica SON tb.  

Radlocassette FM. Stereo
Antena electrónica
Instalación

Ecualizador 7 cortes 50w
Cuatro altavoces   

Todo por 30.000 ptas.

Venta y Servicio Técnico   

	

C. Costa i L'ollera, 6
	

Tel. 580995
	( Junto Pza. Palmeras)

	
FELANITX (Baleares) 
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ROGAI) A pios EN CARIDAD—POR

D. JAIME PLANAS ORDINAS
MÉDICO

que falleció en Porto-Colom, el dia 16 de julio de 1981, a los 53 arios,
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

R.	 I.	 P.
Su afligida esposa María del Carmen Ferrer Font; hijos Margarita y Juan Carlos; padres

Juan Planas y Margarita Ordinas; padres políticos Antonio Ferrer y Margarita Font; ahijada Pa-
quita Ordinas; hermana Juana; hermanos políticos Lorenzo Font, Jaime, Juan, Catalina y Marga-
rita Ferrer, Antonia Servera, Gerda Modic, Bartolomé Sansó y Eduardo Tauler; tíos, sobrinos, pri-
mos y demás familia, al participar a sus amistades tan triste pérdida, les ruegan le tengan presente
en sus oraciones por lo cual les quedarán sumamente agradecidos.

Casa mortuoria: Urb. Spn Rocío, 13 - Porto-Colom

4	 FELANITX
SIMIO	  

iNFORMACIÓN LOCAL
Les noces d'or de la «CAIXA»
a Felanitx

El grup aniscantirs. a Portocolom

Per ahir hi havia anunciada l'ac-
tuació, a la parròquia del Carme del
Port, del grup coral «Discantus»
amb un repertori dedicat a polifo-
nia del Renaixement i Barroc.

Integraven el programa cançons
de Juan del Enzina, Antonio Ribe-
aa, Alvaro de los Rios, Francisco de

Torre, Francis Pilkington, Henry,
Francisco Guerrero, Juan Vázquez,
Juan de Torre i altres d'anònims
dels segles XV, XVII i XVIII. La
peça més antiga programada es «Ste-
lla splendens» del Llibre vermell de
Montserrat, s. XIV.

Es un acte que organitzava el Pa-
tronat Local de Música.

llomenatge a la vellesa
a Portocolom

Demà es celebrara a Portocolom
el Vine Homenatge a la Vellesa, ac-
/e organitzat pel Patronat Local so-
ta el patrocini de la Caixa de Pen-
sions.

L'acte es desenvoluparà sota el se-
güent programa:

A les 13'30, s'obsequiarà als nos-
tres majors amb un dinar a la bar-
bacoa «La Ponderosa». Un grup mu-
sical amenazara l'acte.

A les 19 h. a la plaça de Sant Jau-
e, obertura de l'homenatge palie

amb l'actuació de «Els Validemos-
Sa» .

Tot seguit missa solemne amb la
intervenció del cor parroquial.

Queden convidats tots els veins
de Portocolom a aquest homena'ge.

Pintares de Tomeu Capó al Port

De bell nou En Torneu Capó aco-
deix a la cita estiuenca amb el pú-
blic de Portocolom, presentant una
collecció de pintures de paratges
del Port.

La mostra, será inaugurada el pro-
per divendres dia, 24, a les 8 del cap-
vespre, al local dels baixos de la fin-
ca que fa cantonada entre els car-
rérs Cristàbal Colon i Togores.

La mostra restara oberta fins dia
2 d'agost i poUra esser visitada tots
els dies de 8 a 10 del capvespre.

de sociedad
DE VIAJE

Per passar les vacances a Porto-
plom, arriaren de Barcelona D.

Felix Viflals i esposa D.a Mercè Se-
fían.

Procedentes de Marsella y con el
objeto de pasar sus vacaciones en
Porto-Colom, llegaron D. Mateo
Adrover Alcover y esposa D.' Josy
Mattola.

Estuvo brevemente en Felanitx,
nuestro buen amigo D. Miguel Quet-

glas Bibiloni, director general del
Holiday Club Pontinental de Torre-
molinos.

NATALICIO
L os esposos D. Miguel

Enseriat Artigues y D.a Micaela Ri-
go Juan, han visto aumentado su
hogar con el feliz natalicio de su
tercer hijo, una preciosa niña, que
en el bautismo recibirá el nombre
de María Magdalena.

Felicitamos a los venturosos pa-
dres.

PRIMERES COMUNIONS

Dimnenge horabaixa, al Santuari
de Sant Salvador i de mans del P.
Jordi Tarrés, claretia, va rebre per
primera vegada la sagrada Eucaris-
tia, la nina M.a del Carme Vidal
Mangas.

Divendres dia 10, a la parròquia
del Carme de Portocolom, reberen
per primera vegada la sagrada Eu-
caristia, els germans Maria Josep i
Antoni Miguel Obrador.
Ahir, a la mateix a lesglesia, la va
rebre el nin Xavier J. Nicolau Oli-
ver.

Felicitam als nou cornbregants ai-
x4 com als seus pares.

LLICENCIADA

A la Universitat de Palma, acaba
d'obtenir la llicenciatura en Filoso-
tia i Lletres, ram de Filologia Hispà-
nica, secció de Catala, Catalina Bar-
celó Antúnez.

Enhorabona.

NECROLOGICA

El pasado miércoles día 1 de ju-
lio, falleció en nuestra ciudad, a la
edad de 83 arios y después de reci-
bir los santos sacramentos, D. Cris-
tóbal Piña Fuster (Rosa). D.e.p.

Reiteramos nuestra condolencia a
su familia y de un modo especial a
su esposa D.a Catalina Mas, hijos
D.a Catalina y D. Jaime e hija polí-
tica D.a Antonia Barceló.

	AV 	Alnimat

Dia 18 d'octubre de l'any 1931 s'i-
naugura a Felanitx la sucursal de la
«Caja de Pensiones para la Vejez y
de Ahorros de .Cataluña y Baleares*.
L'Entitat a l'hora que inaugurava la
seva activitat d'estalvi, abordava tot
un programa social i benèfic que es-
devingué per aquelles saons precur-
sor del que encara estaria un gra-
pat d'anys d'assumir l'administra-
ció estatal.

El seu edifici nou de trinca, aco-
llia a més de les oficines de la Cai-
xa, les dependencies de l'Instituto

de la mujer que trabaja, la Biblio-
teca, amb una sala especialment de-
dicada a temes agrícoles i la Casa
Agrícola.

Dins un parell de mesos doncs,
es compliran cinquanta anys de l'es-
tabliment de la Caixa a Felanitx i

els seus dirigents, comptant amb el
recolzament de la comunitat felanit-
xera, volen celebrar aquesta cir-
cumstancia.

...vagues

CLASES PARTICULARES E. G. B.
Informes: Tel. 580482

....emmornilMNOP  41111111Baim

A PARTIR DEL LUNES DIA 20.
todos los que sepan quitar el
hueso del albaricoque sin lasti-
marlo, pueden acudir al sequer
11.0 1, camino de Son Prohens a
partir (lelas 8 h., para elaborar
«bolas».

VENDO LANCHA 5'50 m. eslora.
Motor Diesel Perkins.
VeloCidad 20 nudos. Precio inte-
resante.
Informes: Tels. 581984-85

AMW111111~....41

BUSCO COCHE.:RIA PARA ALQUI-
LAR en Felanitx.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

,1201, • 11.11V,A.•-•Amoso

No fa gaire que el Delegat Rafe/
Socias reuní a representants de l'A-
juntament i dels mitjans de comu-
nicació, directors de centres esco-

lars i altres persones lligades a les
institucions culturals, per tal d'ela-
borar conjuntament un programa
per celebrar aquestes noces d'or.

D'entre les coses que es suggerf-
ren volem esmentar la publicació
d'un llibre que recollís textes d'au-
tors felanitxers o be no felanitxers
però referits al nostre poble, el qual
es pensa que es podria ilustrar tal
volta amb dibuixos. Una comissi6
fou encomanada de dur a terme
aquest projecte. També es pensà
d'organitzar unes activitats. de cara
als escolars i es planteja de lluny
un esbós de l'acte que clouria la
celebració jubilar.

Per be que un poc primerenques,
aquestes són les noticies que entorn
a aquest cinquantenari podem ofe-
rir als nostres lectors. Passant el
temps pensam tornar sobre el te-
ma, a mesura que poguem oferir no-
ticies més concretes.

Agradecimiento
Ante las muchas manifes-

taciones de pésame recibi-
das por la familia Planas-
Ferrer, con motivo del falle-
cimiento de Jaime Planas
Ordinas, su esposa, hijos,
padres, padres políticos y
demás familiares, en la impo
sibilidad de corresponder-
las a todas personalmente,
quieren hacerlo a través de
esta nota.

A todos muchas gracias.

,,cortrmantioneivrAMONAMMINIIN4legirtillreAcquITAIMINFO
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Focmuta
Aquest títol, no és res personal,

sinó més bé, un qualsevol dels que
s'haguérem pogut posar, tal vegada
aquest ens ha agradat més per la
poca duració de la flor i, tal vega-
da, d'aquesta columna.

La firma de valtor, no és un in-
tent d'involucrar tan noble animal
en la nostra ideologia, silla una ma-
nera de retre. tribut a tan magnà-
nim volador de la nostra serralada
que va pel comí de desaparéixer, i
que aquests dies, els del GOB, els
recontava.

Es casualitat el primer tema trac-

LA DROGA
Quan els de la generació dels que

ara tenen fills d'una quinzena d'anys
,que van pel mitg, i molts altres,
senten a dir, que aquell o aquell al-
tre se fumen porros, es posen les
mans al cap, i molt més, quan el
seu fill els hi diu, si es que ho fa,
que la nit passada, es va fumar un
porro.

Na obstant, després anirà, aquest
que tan s'ha escandalitzat, de tan
gran infracció del nostre tex te pe-
nal, a un bar i s'omplirà de suc, pot

, esser que fins i tot agafi una gate-
ra, o veurà up amic seu en aquesta
:situació, i es quedara tan ample.

El que no tenen en compte, es que
una gatera, perjudica tant o més el
cos com ho pugui fer una bona em-
porrada. Imaginau-vos si deu esser
ver, que ho ha dit fins i tot la ma-
re TVE, sacrosanta i puritana, i vio-
lada per tots aquells que ja sabem.

El primer que s'ha de fer abans
, de parlar de les drogues és assaben-
tar-se de la seva divisió. La classi-
ficació, és de dures i blanes. Segons
un ccnveni que hi llagué a Ginebra
a l'any 61 damunt aquest tema, s'en-
tendrà per cultiu de droga, el del
Cascall, Arbre de Coca, i el Can-
nab:s Indica. Les dues primeres
plantes, juntamentamb l'es pe rit,
—aquest que es ven a tots els bars,
i que fins fa poc, per esser «ma-
cho», segons TVE, l'havies de beu-
re, i que ara s'anuncia mijancant
subtils imatges—, les podem inclou-
re, lotes dins un paque,, a la classi-
ficació de drogues dures, dignes
•'esser prohibides per tot arreu, ja
que tenen efectes greus per la sa-
lut de la persona, i creen gran ha-
bit.

A la segona classificació, de dro-
gues fluixes o blanes, hi podem in-
cloure la Cannabis Indica, més co-
neguda per grifa o per marihuana.
Es la de més consum a les Illes.
Amb ella es fa el conegut porro, i
el tabac. No vull dir que aquesta
darrera hagi de gaudir de lliure mer-
cat, ja que no fa cap bé a la salut
de la perssona, però, horn creu, que
si esta legalitzat l'alcohol, per les
meteixes cinc-centes també lo hau-
ria d'estar la grifa.

Creim que l'ideal, seria , que no
hi hagués cap drogue ni alcohol de
lliure mercat, si no que tenguesin
un comerç restringit, en questió de
segells, o com a mínim d'edat.

Voltor

PORTO-COLOM
by NIGHT

Escribe SKORPIO

Presenta:

c(CalipSOD
la DISCO de Porto-Colom

«No tengo confianza en alguien
que no bebe» confesó el HUMPH-
REY BOGART. «Quizá los que no
beben tienen miedo de la verdad,
de que se descubra»... Así que no
fingir, no ponerse una careta para
salir a la calle y otra para andar
por casa. Pero esa ley, es, sólo pa-
ra los auténticos «divinos», quienes
Ia acatan con una ritual rigurosi-
dad. BOGART, todo un mito, murió
fiel a sus «arraigados» principios
con sólo treinta kilos de peso. Mo-
rir poco debe importar cuando se
ha cubierto la trayectoria. La espi-
nosa senda de la vida. Que sóla es
una. Pero suficiente.

Hay que arrancar de una base, al
menos. Una buena cena en un buen
restaurante puede ser la gran cla-
ve —o en casa, pues la crisis es
bien general—. La mejor catapulta
para el mejor lanzamiento. Chorro
y propulsión con destino a las re-
cónditas inmensidades de «una gran
noche».

Después de la opípara cena rega-
da con elegidos caldos se puede acu-
r1 ir a este misterio, eterno, que es
la noche. Una «zapata donde edifi-
car con garantías», diría el arqui-
tecto. Normalmente los que tienen
el cuerpo sano salen airosos, para
repetir hazañas. Que las hay aun-
que se ponga en duda.

La frase que está en boga, una in-
troducción opor tu na puede ser:
«SIENTES MI AMOR». Es la que se
deja oir por el «Calipso».

Donde Mateo, un buho vigilante
a la entrada, con sombra negra/
blanca, es una chica dulce, de piel
suave como el celofán le tiende
compañía y cálida amistad. Un bu-
ho con pistola a lo Tejero, pero que
no mata a una mosca, lo que siem-
pre es de agradecer.

Mientras dos cómunistas, que gas-

Tliorta

Malgrat no haver-lo convidat, el
foc ha tornat esser present als nos-
tres pujols. Encara que quasi tots
el rebutjen, sembla haver-n'hi que
senten una estranya, i macabra afi-
ció, cap a aquest turment que, es-
tiu rera estiu, va assolant garrigues
i més garrigues. Ens quedarem ben
prest, sense cap arbre verd, tot se-
ran ben aviat puigs endolats, amb
soques de pi vestif;les de negre i amb
llàgrimes de reina, que aniran sor-
tint clamant a Déu aquella pau que
els humans els hi hem negat.

Tot això, ho hem d'agraïr, a uns
elements, piròmans per més infor-
mació, que no els faria cap mica
de gracia que els hi cremassin ca
seva, així com ells cremen la casa
de tants i tants de sers germans
nostres, ja que al cap i a la fi tam-
bé han estat creats pel nostre Pa-
re; ara bé, diuen que no tenen un

tan sillón en el Consistorio se cuen-
tan sus quejas. Uno peor, arrastra
una «asiática» de pronóstico. Al
tiempo que Salvador y Toni (eter-
nos amigos) con Mónica y Ulli cir-
,undan una sangría de efectos de-
moledores. A ver.

Y una, o dos miradas relámpago
a una cara, Un impacto alarmante.
Uno reconoce en la noche a un per-
sonaje que hizo furor tiempo atrás
en Porto-Colom durante más de una
década: «Rin Tin Tin». Hoy casi
irreconocible, con canas, mudo, per-
plejo y decepcionado. La glosopeda

nivell intellectual tan elevat coi%
l'humà; no obstant en moltes coses
ens avantatgen. I jo ja m'estic de-
manant, si lambe no ens estan su-
perant amb intelligència, sobre tot
si tenim en compte, que hi ha
aquests elements, que deuen tenir la
seva més petita que la que pugui
tenir una formiga. En el que sí su-
peren a tota bestiola vivent,
estan demostrant any rem any—, és
en la caparrudesa. En això, ni els
porcells de llet els hi fan ombra.

Quan només ens quedi un arbre,
el posarem dintre una campana de
vidre, per preservar-lo de la vana.-
lica acció de l'espècie humana.
El dilluns i tretze, varem poder ven-
te, com ja ens queda un puig me-
nys a cremar, i una passa menys,
per a morir-mos ofegats per man-
ca d'oxígen.

Vicenç

de todo «picador», el tiempo. Jodi-
da vejez. ¡Si no fuera porque soy
buen fisonomista!.

Pero dentro está la ebullición, con
Tony, el disc-jokey, como director
de los / movimientos / sacudidas
marcha / ánimos / de los auto-pre-
sos de esta promiscuidad / ritmo f
voltaje / y carburante / que condu-
cen a una situación alucinante, pe-
ro muchas veces necesaria para se-
guir respirando, hozando en este
mundo bestial, pero terriblemente
humano...

(Continuará)

Llibreria i Papereria

RAMON LLULL
comunica als seus benvolguts clients i at

públic en general, que tots els diumenges de
juliol i agost estarà tancada.

Els pregam que vulguin perdonar les
molèsties.

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

D. JAIME PLANAS ORDINAS
Presidente del Club Náutico Porto-Colom

que falleció en Porto-Colom el dia 16 de julio de 1981, a los 53 arios,
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

R. I P.

La .Junta Directiva del CLUB NAUTICO PORTO-COLOM al participar a los socios tan triste pér-
dida, les ruegan se sirvan tenerle presente en sus oraciones, por lo cual les quedaran sumamente
agradecidos.



mai ean ias
deportivas

MIMA,

por
gentileza de

cristalería
felanitx
Bellpuig, 105- Tel. 581289

wovadado LO BEL1A
GRANDES REBAJAS

Sensacional descuento
Pantalones largos niño desde 600 ptas.

cortos niño	 » 300
Camisas manga c. niño	 » 500
Jerseys niño, niña 950
Pijamas niño 500
Pantalones caballero y Sra. desde 1200
Jerseys Sra. 600
Blusas Sra. 700
Faldas Sra. 500
Vestidos Sra. 1 200

¡Aproveche esta gran oportunidad!
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FELANITX

—Pues no vendrá LIZAOAIN a
invernar a FELANITX, parece que
la posibilidad está totalmente des-
cartada.

Pero suena con insistencia el
nombre de un experimentado juga-
dor, con la garantía de la 2.» divi-
sión sobre sus espaldas. Los técni-
cos merengues vienen echándole los
tejos desde hace algunas semanas:
La cantidad que exige, el menda, es
respetable, pero sin llegar al kilo
de verdes. También es exterior zur-
do.

—En caso de que no fructificasen
también estas gestiones hay un nue-
vo repuesto. Una nueva operación.
Se trata de otro jugador de las mis,
mas condiciones, pero con un pro-
blema a sortear, pues es codiciado
por el Constancia. Lo que demues-
tra que los tiros de los técnicos me-
rengues no andan descaminados, tie-
nen buen tino. ¡Pero falta acertar
la «presa»!

—Sólo dos nombres sonaban para
asumir la PRESIDENCIA DEL C.D.
FELANITX, sólo DOS. Pero a la ho-
ra de cerrar la edición no había can-
ditaduras con carácter oficial, lo
que hace presumir que un joven y
dinámico personaje, que adora el
fútbol cantidad que ya está metido
de lleno en el tinglado del club, se-
rá el futuro presidente... ¡Suerte!.

—Comenzó, para más gloria, el
III TORNEO DE TENIS DE POR-
TO-COLOM, que con motivo de las
Fiestas de San Jaime llega a puerto,
felizmente, a pesar de las tempes-
tades y las dramáticas circunstan-
cias que lo envuelven. Los organiza-

dores haciendo de tripas corazón
consiguen reunir a la plantilla y
concretar las partidas, que parecien-
do fácil resulta tarea infrahumana.

—El pasado domingo en «Chez
Pepito's» tuvo lugar, en los recove-
cos de un sombrero de paja, el sor-
teo de este TORNEO DE TENIS,
que gracias a los inexplicables mi-
lagros que se producen día a día lle-
gará a buen término. Muchos parti-
cipantes, que deben enterarse del
horario de sus partidas en este
cal, hacen pensar que el TENIS es-
tá de moda.

— Pero los aficionados al fútbol
están ansiosos de partidos, a falta

de ponposos fichajes y novedades
en el seno directivil, esto lo tendrán
en breve. El próximo mes de agos-
to será «demasié». Pues el C.D. FE-
LANITX concurre, tras un lapsus,
al TORNEO DEL MELON, amén de
unos amistosos que disputará.

El REAL MALLORCA jugará en
FELANITX con luz artificial, y am-
biente de gala. También hay que
pensar que el próximo TORNEO
CIUDAD DE FELANITX será una
oita a no olvidar. En fin, que el
próximo mes será eminentemente
futbolero.

MAIKEL

Cámara Agraria Local
FELANITX

Por la presente se pone en cono-
cimiento de todos los cultivadores
de cereales de este Término Munici-
pal, que por el SENPA se ha habili-
tado un almacén en esta localidad
para la recogida de trigo. Dicho al-
macén permanecerá abierto los lu-
nes, miércoles y viernes de cada se-
mana y estará ubicado en el Carrer
de Campos, 113.

Para la entrega de trigo es impres-
cindible la Cartilla de Agricultor de-
bidamente diligenciada.

Felanitx, 14 Julio 1981.

EL SECRETARIO

URGE MODISTA con mucha expe-
riencia en corte para larica de
confección. Interesantes condi-
ciones.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

•nn=1111i	 	41•111111111=1110•111111111

Cine Principal
Teléfono 580111

Jueves día 23 a las 9'30 y domingo día 26 desde las 3

¿Quién se atreve a poner en duda la posibilidad de que otros seres

habitan los infinitos planetas del universo?

¡¡Este es el relato más famoso e impresionante
que jamás fue contado!!

La guerra de los mundos

Viernes 24, y sábado 25 a las 9'30 de la noche

¡La pasota más fascinante del 81!

Cuantos la rodean quieren aterrizar en picado

Una chica apta para todo...

De criada a señora
CARMEN VILLANI y
JOSELE ROMAN

Una película con mucho cosquilleo.

TIENE DE TODO ¡Y EN CANTIDAD!

Gene Barry

Ann Robins

Complemento: «PEPITO PISCINAS),

Hoy, sábado:

Pasión prohibida
Y

cc LA SENORA HA SIDO VIOLADA»

También:

EMMANUELLE: Las noches porno del mundo

CLASIFICADA

Mata:lana, domingo: 

El barco de la muerte
Y

«El adios  de un campeón»



A E - TELEFUNKEN
Le ofrece: un concesionario oficial con
servicio técnico en Felanitx en el C,arrer
D'ets Horts, 44.

Disponemos de toda la gama TELEFUNKEN y toda la de

electrodomésticos AEG y una sensacional sala de audi-

ciones con sofisticados equipos de alta fidelidad.

INAUGURACION EN SEPTIEMBRE
Concesionario: JUAN VICENS

S'ARRAVAL
INMOBILIARIA S. A.
DE INVERSIONES Y PROMOCIONES

Plaza Arrabal, 8 • FELANITX (Mallorca)

Tel. 580058

PORTO-COLOM
- Casa en La linea parte Aduana: 7 a 8 hab., comedor, cocina
— Piso 1." linea: 4 hab., comedor, cocina, bario, terraza

Apart. dúplex: 4 hab., sala comedor, cocina, bario, aseo
terraza. Vista al mar.
Casa en calle Norte: 3 hab., sala comedor, cocina, bario,
terraza cocheria.
Apart. Cala Marsal: 3 hab., sala comedot, cocina, baño
terraza.

FELANITX
Casa calle Bmé. Caldentey: 4 hab., sala comedor, cocina,
baño.

- Casa en c./ Mar: 4 (habitaciones, comedor, cocina,
ño y patio.
Casa calle Caridad: 3 hab., comedor, cocina, patio.
Piso y almacén Cantó d'En Massana.

PALMA
— Pisos junto Marqués de Fuensanta: 3 y 4 hab.

sala comedor, cocina, baño, aseo, terraza.
PORTO PETRO

-- Apart.: 2 hab., sala comedor, cocina, bario, terraza.
FINCAS RUSTICAS

- Son Suau, casita de campo con media cuarterada.
Arboles frutales.
Es Collet una cuarterada y media. Algarrobos
S'Espinagar casa con agua y electricidad 2.300 m2. de terre.
Son Barceló casa con media cuarterada aprox.

Facilidades de pago.
ALQUILERES

— Casas, aparts., chalets en Porto-Colom temporada verano.
DEMANDAS

— Cocherias
— Locales comerciales en Felanitx

ba-

FELANITX	 7

Problema dels minusvAlits
A finals de l'any 1980, davant les

dificultats que suposava pels afec-
tats de qualque mena de disminució
física assistir als collegis especialit-
zats, pel fet de que no coincidien
els horaris dels autocars amb els de
l'escota, havien d'esser molts d'ells
acompanyats pels seus pares, la qual
cosa, feia que perdessin el dia. La
solució que s'adopta, fou estudiar
un possible transport propi, que
arias a cercar els allots a les cases
o pobles, i els tomas una vegada
acabades les classes.

S'estudia el tema, i damunt la tau-
la, sortiren els pros i els contres,
poguent-se comprovar, que el pres-
supost era realment elevat, lo ,que
exigí que es cercassin coHaboradors,
per tal de poder subvencionar el
cost del transport. Els primers en
collaborar foren, com es lògic, els
pares i el collegi. Amb ells es soli-
daritzaren tot-dúna el Consell i el
Serem. En vista a la millora que re-
portava aquest servei als municipis,
es demanà ajuda als ajuntaments,
repartint impresos in for ma tius.
Aquests respongueren positivament.

Anem ara a analitzar un fet con-
cret que succeí al nostre Ajunta-
ment. Davant la campanya, es solli-
cita una entrevista amb el Batle, ci-
tant aquest als interessats un dia a
una hora. Però quina no fou la sor-
presa quan el batle s'excusa una ve-
gada arribada l'horà de l'entrevista,
en uns treballs

Dona, segons les seves paraules,
plena autoritat a dos regidors, els
quals tengueren un tracte molt ama-
ble, i s'acorda restar en contacte du-
rant les evolucions del projece. Di-
gueren que recolzaven la idea en
tot moment, decidint-se informar a
tots els possibles afectats per si po-
gués interesar-lis. S'els digué que
també s'estudiaria un possible cen-
tre a Manacor.

Així queda tot de moment; sera-
blava que sols restava la més que
segura aprovació per part del ple
de l'Ajun,ament, deixant-la pel pro-
per que s'havia de celebrar en el
mes de desembre.

Arribat el mes de febrer, s'inicia
el transport. Tots els ajuntaments,
havien contestat afirmativament i

la collaboració fou completa, exepte
la que havia de donar el nostre
Ajuntament, aquest havia guardat el
més absolut silenci damunt el tema.

Se torna insistir a la sala, all à
s'excusaren diguent que havien per-
dut els impresos que s'havien re-
partit, però que no es preocupassin
que ells no quedarien darrera els
altres ajuntaments. Aquesta vegada,
el que si es va fer, fou anar a cri-
dar a persones en problemes simi-
lars, per demenar-los si els interes-
sava el fet. A tal fi es va fer una
reunió, on l'únic que no fou con-
vidat, va esser el promotor de la
idea que, ben segur, hauria donat
una informació clara del tema.

Finalment, certa persona, incita a
la mare, perquè es presentas, acota-
panyada de la nina davant el Batle,
el qual, els rebé molt amablement,
i els hi va prometre com aquell que
diu, l'oro i el moro, però Ilamenta-
blement res no arriba. L'únic que
si s'ha aconseguit, es, que els hi di-
gués, certa persona vinculada a l'A-
juntament, que els pares no se preó-
cupaven prou per això. I jo vos de-
man, Qui pot tractar de despreocu-
pats a uns pares que estan passant
tota la vida pendents de la seva fi-
lia disminuida? Per ventura la ma-
re no té dret al descans com qual-
sevol altre mare? Descans que té a
les hores d'escota.

Més bé que despreocupació, diria
que es desinformació el que' tenen
els pares, perque moltes d'aquestes
finestres que es diuen d'informació,
més valdria es diguessin de desin-
formació, perquè gaire cosa més no
fan.

Aquests cassos, precisen d'aten-
cions especifiques, que només po-
den donar els centres especialitzats,
perquè tenen els mitjans materials
i humans necessaris per ajudar a
tot, infants i adults. Ja a l'escota,
ja als tallers, aconsegueixen una
formació que sorprèn a propis i es-
tranys, cosa aquesta que no s'acon-
seguiria mai a ca seva. El cas que
jo conec de S'Horta, n'estan molt
contents del tractament rebut i del
progressos aconseguits.

I jo deman. Què fan els Srs. Re-
gidors de Sanitat i Cultura per
aquesta gent? Quina resposta dona
l'oposició damunt aquest fet, si es

que ho conegueren?
No diu la Constitució al seu arti-

cle 14 que els espanyols són iguals
davant la llei, sense que pugui pre-
valer cap discriminació, per qualse-
vol condició o circumstància perso-
nal; i l'article 27, no diu que tot-
hom té dret a l'educació; i l'article
49, no diu que s'ha de promoure
una atenció especial als disminuits
per tal d'aconseguir que els hi si-
guin respectats els drets reconeguts
per la Constitució.

Vull que sapigueu, que l'Estat
aporta doblers per ajudar a tata
aquesta gent, i crec que el dret es
de tots, i no només dels de Madrid
o Ciutat. Senyors meus, sabeu que
ho és de bo de fer encalentir cadi-
res quan se té tan ampla majoria,
i no estau aquí per dir bones parau-
les quan se vos requereix, si no més
bé per fer feina. Per les seves obres
els coneixereu! Crec i dic, que no
s'ha de discriminar als que sempre
hem discriminat, els disminuïts. Pel
fet de viure entre nosaltres tenen
els mateixos drets que nosaltres;
els hi hem de donar per tant l'opor-

tunitat de disfrutar de la vida, i de
defensar-se dins ella. s aquest un
problema que fent-li el cap fuit, no
s'arreglera mai, l'hi hem d'envestir
de cara, tots junts, però amb la Cor-
poració Municipal davant. El pro-
blema és de solidaritat humana, ii.
no perquC no sigui un problema on
un s'hi pugui Huir l'hem de deixar
de banda.

M'hauria estimat molt més, en uit
tema com aquest, donar la enhora-
bona a l'Ajuntament, però desgra-
ciadament, li hem hagut de posar
una nota negativa

El que hem de fer ara, es treure
a tots aquells que romanen en ca-
dires de rodes, o com sigui, que es
degut a qualque problema de para-
lisi cerebral, i donar-los aquesta
oportunitat que damanam. Si en
coneixeu qualqún, i voleu més in-
formació, sense haver d'enealçar pa-
drins i altres punyeteries, podeu di-
rigir-vos a ASPACE. Carrer de Mon-
tision n.° 13 Ciutat. El telèfon és el
21.79.40. El director és en Domingo
Llull.

Joan i Vicenç

SE VENDE local 250 m2.
apto para cualquier negocio

Antiguo Bingo Centro de Arte y Cultura

Informes: Cine Felanitx - Tel. 581231



8	 FELANITX

letra la vida i els !libres

A la placeta de Sa Font, nucli de
Felanitx, sempre em trob bé. Prest
sera Santa Margalida i una vegada
més es repetiran els aires de festa,
el ball dels cavallets, els domestics
coets, els raïms grenyals, el gotejar
ile l'aigua, l'estar a la fresca, les
converses inconcluses,... Per prime-
ra vegada la festa patronal esdevin-
drà entre les padres centenarias
convertidas, per dret propi, en con-
junt històric nacional.

Feia temps que anava enclarrer
de tenir una conversa tirada amb
dona Magdalena Poli,' tan acostada
al teatre. De nin, la ‘a-écord a n'Es
Carritxó, on jo hi tenia una tia mon-
ja, dirigint el drama uFabiola» i
completant l'horabaixa 'teatral amb
poesies recitades per nines vestides
de pagesa jell balla la idea, no vol-
dria anar confús, d'un cos de dan-
sa andalusa, sortint entre arcs d'ar-
bossera, amb vestits de topos. Tenc
present que la representació era a
un magatzem, net i amb molta de
capacitat. La gent seia a taulons o
a cadires duites de ca seva.

Dona Magdalena se'n recorda de
moltes de coses però no pot preci-
sar detalls, Com m'hauria agradat,
amb la certesa que ens hauria pro-
porcional ima síntesi del teatre, d'un
teatre, a Felanitx i comarca.

Ansiós d'assolir unes respostes so-
bre teatre, per a satisfer la meya
turolla, parlarem arab dona Magda-
lena i el resultat restia plasmat a
les següents preguntes i respostes,
contestades per escrit i que respec-
taré fidelment.

—Quan començà la seva afició al
teatre? Qui va poder influir en la
seva vocació teatral? Quan comen-
ça a dirigir teatre?

—Molt senyor meu. No sé si po-
drà 'llegir-ho no hi veig ni ja sé es-
icriure doncs he perdut sa vista qua-
si de tot. M'ha costat pena i sort
que Na Catalina nostra m'ha llega
ses preguntes. Vaig començar, cree
que a cosa de 20 anys amb ses ni-
nes més grans i vaig veure que agra-
dava a tothom.

obres dirigí i quines ten-
gueren més exit?

—Quan araren]. a S'Horta, que
nombraren es meu germà vicari, en
vaig dirigir moltes paró ses que ten-
gueren més exit foren «Juana de
Arco», aquesta fou apoteósica, i lia-
vors «Fabiola» que també resulta
un exit i moltes d'altres que no re-
cord. Ses, , germanes Nadal eren ses
protagonistes.

-1--Va interpretar mai alguna obra
o tenia més vocació per a dirigir?

públic aplaudia amb entu-
siasme. Jo feia tot lo possible per
iluir-me en el vestuari. A «Juana de
Arco» la vaig vestir amb un «traje»
de guerrer folrat de paper de plata

pereixia una autêntica armadura.
A S'Horta, sa vicaria i ses capelles
de l'església amenaçaven ruina i
amb comedies, totes foren restaura-
des p'es picapreder§1 os meu ger-

per Miguel Pons

—De quina collecció eran les
obres. En castellà o mallorquí?

—N'hi havia de tota classe. No
puc dir-li més parque no ho sé.

—On anaren a representar? Quins
pobles entenien més de teatre?

—Anàrem a Santanyí, Manacor,
Llucmajor, Campos i per tot erem
molt aplaudides i totes, una servi-
dora i comediantes sortíem molt
contentes.

—Quines obres li agradava més
dirigir? Autors preferits.

—Totes m'agradaven i en quant a
n'ets autors mea prefferits m'aren
igual dones no sabia ni llegia ets
autors.

—Va dirigir alguna comèdia amb
joyas i atlotes? Hi havia dificultats?

—En vaig dirigir una i el Rector
Mora posa es crit en el cel i no en
poguérem fer més, ja mos bastava
lo que dirigia.

—Què preferia el drama o el Sai-
net? Com es componia una vetlada
teatral?

—De totes les representacions,
tothom en sortia molt satisfet. Sa
que va tenir mes èxit de totes fou
«Blanca Nieves y los siete enanitos».
Totes les vetlades i totes ses obres
omplien es teatro.

—I a Felanitx quines obres ten-
gueren mês èxit i on es represen-
taven?

—Ja ii dic que fou «Blanca Nie-
ves» i ses mallorquines que compo-
niem de ses rondaies «N'Estel d'Or i
na Juanota», tant es així ,que molts
havien de plorar i alguns sortir per
no veuré lo que feia passar de so-
friments i càstigs sa madastra a la
pobra Catalineta.

—A vegades recitaven poesies
dins la funció. Recorda alguns au-
tors i algunes poesie0

—Sempre an ets intermedis o bé
recitaven una poesia o hi havia un
cuplé, un ball, un rigodons penó no
li puc dir ets autors perquè no me
record de cap autor. Feia lo que jo
sabia o m'agradava i agradava o a
lo menos aplaudien molt.

—Recorda els noms d'algunes co-
mediantes?

—Si que puc dir que en tenia
quatre o cinc super pe/ti es noms
no me record de cap. Unes s'han
casades o se'n anades d'es poble.
Na Trini, na Serral, na Felisa, sa de
ca's capeller de S'Anaval,...

—Va tenir dificultats? En temps
de la República hi havia dificulr
tats?

—No vaig tenir cap dificultat es
temps de sa República i com que
amb jo venia una monja, Sor Mag-
dalena, feiem lo que voliern i ningú
mai me va fer es comptes.

—Quina obra ha dirigit la darre-
ra?

—No li podré contestar perquè
n'he dirigides tantes que no me re-
corda de sa darrera.

—Tenc entés que En Tomen Obra-
dor,(a) Gerrer, també en dirigia.
Quina classe d'obres montava?

—En quant a n'En Tomeu Gerrer

no li puc contestar mês que em te-
nia molta de rabia i no va fer co-
bona.

—Quina obra li hagués agradat di-
rigir? Ha estat lectora de teatre?

—Jo li puc contestar què només
me mirava les que vaig dirigir i lla-
vors ja me bastaven perquè ja te-

nia feina doncs a cada una le mos
feien representar unes guantes ve-
gades.

—Va escriure alguna obra de tea-
tre?

—No perquè ja me bastaver4 ses
que coneixia i sabia.

—No enyora aquelles funcions a
ca ses monges o a n'Es Carritxó o
a S'Horta?

—Ja tot es temps ha passat i li puc
dir que encara m'agradaria poder-
ho fer però ja no és possible.

Molt atenta, dona Magdalena al
final de les respostes escriu: «re-
cords d'En Joan, de Na Catalina i
propis per vosté i la seva familia».
Moltes gràcies, dona Magdalena per
Ia seva amabilitat, per aquesta bau-
la poc estudiada del teatre a Fela-
nitx.

Felanitx va tenir una certa incli-
nació teatral. Temporades de sar-
suela —ja no ha estat del meu
temps— funcions de revista i de
teatre. Hem vist en plena eufòria
«Es Teatro» i hem lamentat la de-
cadencia del teatret de «Sa Caixa»,
on hi representarem «Auto de Pa-
sión» de Lucas Fernandez, quan ja
érem grandes. «Els Reis» era una
representació obligada, que s'hauria
de mantenir, però ara els teatres, es
a dir els cinemes no tenen escena-
ris. A la memòria autors represen-
tats com Echegaray, Oscar Wilde,
Jardiel Poncela, Calvo So te lo,...
També les difícils i tècniques posa-
des en escena de Vean -1°m Gallet a
Ca's Concos que ens agradaria re-
memorar algun dia. L'èxit rodó
d'«Un,cintadà a matances» dels au-
tors felanitxers Bernat Bennassar,
Miguel Juan, Miquel Massuti i Jau-
me Oliver. L'encert de «Maribel y
la extraña familia» de Miguel Mihu-
ra, representada el juny de l'any
1960 per Maria Fernanda D'Ocon i
Carlos Muñoz, i tal .vegada la més
ambiciosa i lograda representació,
amb motiu del IV Congrés Eucarís-
tic Comarcal, 1961, a S'Escalera de
la parròquia, de l'auto sagramental
de Calderón, «Pleito matrimonial
del alma y el cuerpo». No podem
oblidar aquells anys de febre tea-
tral, representacions i lectures a
l'Institut Laboral, Centre d'Art i
Cultura, Sa Botigueta, Radio Juven-
tud, 0.A.R.A., Acció Catòlica i altres.
Foren con,eguts autors com Sastre,
E. Neville, B. Farra, Diego Fahri, T.
Williams, Faulkner, Buero Vallejo,
C. Muñiz, Valle-Inclán, Priestley,
Dragun, T. Wilder,... per acabar a
no res, per acabar sens teatre, per
acabar embadalits davant la caixeta
d'esta aquí i no et moguis.

Dona Magdalena Pou, que tant va
fer per el teatre, un teatre en mi-
núscula pena a la fi teatre, ara, con-
templa des del «palco» del seu ca-
sal, l'esdeveniment del teatre-vida
dels felanitxers. Naixements-bateigs,
morts-exèquies. (Qui no recorda —i
enyora un poc— els acornpanya-
ments dels morts, capes pluvials,
dalmatiques, creu alçada i cirials,
banderes, «ploradors», atxes, can-

La V Trobada de
Balls Mailorquins

Per denla, diumenge, está anun-
ciada la V Trobada de Balls Mallor-
quins, que enguany es celebra a Pe-
tra coincidint amb les festes patro-
nals d'aquella vila. La ballada a la
cual hi participaran uns vint-i-tres
grups de tota Mallorca i dos de Me-
norca, començarà a les 6 de l'hora-
baixa a la placa de l'església i Fe-
lanitx estarà representat per S'Es-
tol d'Es Gerricó.
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mercado nacional de

ocasión
Nuestro PAo:. .cat^:o Naciavic! de
Ocasión !e ofrece siempre "oca-
siones de ccrfianza": coches re-
visados y pue3i.P. a punto.
Esta sornana e h{- camOs una
oferta espeo. Venga a veiTio
Cúli
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FACILIDADES DE PAGO

Francisco Manresa
Agente Renault
Gral. Mola s-n
Tel. 581984-85

VENDO OPTIMIST en muy buen
estado.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

VENDO MUEBLES en buen estado.
Pp6a6

INFORMES: EN ESTA ADMON. I

VENDO 3 FURGONETAS, buen es-
tado marcas: Avia - Sava - Dkw
Inf: Tel. 581236. Sr. Capó.

tics, sons de campanas, el poble,...
morts classificats,...) i l'alegria de
les noces, ara amb ruixades d'arróc
i somriures de reportatge, al teatre
natural de S'Escalera i amb el taló
de fons la façana monumental de
la Parroquia.

Que per molts d'anys pugui gau-
dir, dona Magdalena, de l'habitual
espectacle.

Cala Figuera de Santanyí
Juliol 1981.

Preguntes a dona Magdalena Pou
sobre el teatre




