
LA NIT
de intereses locales

Teleclub
• Petra 6,

4N77 :-T0AN
Núm. zadt

Medalla
«Ciudad de Felanitx»

Sábado 5 de mayo •

de 1984

Precio: 35 Ptas.
Semanario

Depósito Legal, P.M. 351-1959

Impreso en Editorial «Ramon Llull» FELANITX

Director: Bartolomé A. Pou Jaume
Redacción y Administración: Mayor, 25. Tel. 580160

festa -de l'Angei -a Sant Salvador
Malgrat el temps ventós i ennuvo-

lat, la diada de l'Àngel a Sant Sal-
vador aconsegui congreg:ora ntua-
ri a una molt nombrosa representa-
ció de fidels de tota la contrada, la
qual rendí testimoni de veneració po-
pular a la- Mare de Déu, sota l'ad-
vocació tan nostra de «Sant Salva-
dor».

Enguany, amb ocasió del cinquan-
tenari de la coronació, es pretengué
restituir el caracter de romiatge que
anys enrera havia tengut aquesta ce-
lebració i les entitats Cercle Recrea-
tiu. Llar del Pensionista, La Protec-
tora i S'Estol d'Es Gerricó s'afanya-
ren, amb un entusiasme exemplar,
en enrengar la cosa que, en la seva
vessant popular, consistí en un dinar
de freixura i amb una festa a l'es-
planada de Crist Rei a base de balls
mallorquins.

Però, naturalment, la diada va co-
mençar amb una Eucaristia concele-
brada, presidida pel Rector Mn. Bar-
tomeu Miguel i il-lustrada musical-
ment per la Coral de Felanitx, la
qual hagué de ser seguida per un
bon grapat de fidels des de la clast
del temple, ja que no hi caberen tots
a l'interior.

I Ilavores ja es congrega tothom a
l'esplanada del monument, on es dis-
tribuiren olives dins uns platets de
ceràmica de foc amb una inscripció
allusiva. L'organització fou perfecta
i es notà de debò la bona previssió
de tots els que hi intervingueren,
però sobre tot el bon ofici dels jo-
ves de Sa Recreativa i La Protectora
a l'hora de distribuir Ia menjúa. El
Celler Cooperatiu no podia mancar a
l'hora de les collabdracions i posa
gratuïtament vi a l'abast de tothom.

Un cop donat bon compte del frit
de freixura, del qual se'n Ileparen
els dits tots els que en participaren,
tothom s'arremolina al peu del mo-
nument i En Jaume d'Albocàsser, en
nom de l'organització saludà i agraí
a tots la presència. Pellucam alguns
fragments del seu parlament:
«Aquesta festa d'avui, és només el
pòrtic, la tastada golosa de lo que
ha de ser la gran diada que ja s'a-
tansa, la del dia 27 del pròxim mes
de maig, quan al' cumplir-se els cin-
quanta anys de la coronació pontiff-
cia de la Mare de Déu de Sant Sal-
vador, la imatge serà baixada amb
esment a la Vila, per rebre el vasa-
llatge de tots els felanitxers...» I tot
referint-se a la impossibilitat de bai-
xar la imatge amb carrossa
gué: «Això que en principi i a pri-
mer cop d'ull pareix un soscaire, per
mi, i crec que per tots vosaltres,
també pot tenir i té una altra lectu-
ra ben afalagadora: Es que al llarg

els segles, la gent de nost a nis-
saga hi ha acudit tantes vegad s a la
Mare de Déu, i hi ha posat a tant
d'afecte i amor els seus llavi i les
seves mans implorants damu t Ella
i el Nin. Es que, cuitors en 1 s nos-
tres fretures i desventures, l'hem
sempemtetjada amb tanta con iança,
que la pedra privilegiada en q e fou
tallada, mesquineta, no ha pogut
aguantar aquest prodigi d'am i ha
florit en clivells de mel co una
fruita assaonada. Es allò que en la
parla casolana deim d'una Ma e que
es fa trossos pels seus fills.»

Els grups de balls de S'H rta i
Ca's Concos, l'Escola de Da a de
Felanitx i S'Estol, ballaren fal guers
sota un cel que s'entelava i q e del-
xà caure en alguns moment uns
lleus ruixats de salpasser. En iquel
Julia, que dirigí la ballada, p onun-
cia unes belles paraules entor a la
festa: «... Avui, diumenge • I,
es un dia senyalat i per aix som
tots aquí els qui ens agrada conti-
nuar la tradició dels nostres :vant-
passats. Quantes contarelles • 'amor
dels nostres padrins, dels nost s pa-
res ben segur de molts de n•ltros
aquí presents, guarden amb 24 - losia
l'aire d'aqueixa cuculla i els gine-
brons i estepes que aquí ere en i
floreixen. Quants amors troba en el
primer alè de vida aquí dalt, ID1 ix la
mirada riallera de la Mare cor onada
d'or i de flors de primavera, collides
per mans tendres i posades a 'altar
amb tremolosa magestat... Q antes
vides es prometeren amor als peus
de l'altar de nostra Mare... I és la
festa de l'Àngel que una vegad més
ens fa retrobar aquí dalt .4r fer
festa. Els fills que van a la cas: pai-
ral per participar amb la Ma de
l'alegria pasqual.»

El Rector Mn. Bartomeu iquel
dirigí, abans d'acabar la festa, unes
paraules d'agraiment per a to 's els
assistents i pels que amb ta bon
tranc havien duit el pes de 1 orga-
nització de la festa.

La Imatge de bell nou al seu II c
Diumenge passat poguèrem

templar al seu Hoc en el retaul
jor de Sant Salvador, la imat
la Mare de Déu ja restaur
col.locada damunt la peana,
també ha estat objecte d'una séria
restauració, ja que es trobava tota
clivellada. Ara, aquesta peana, apa-
reix tal con fou concebuda ori ina-
riament, o sia, daurada en la seva
totalitat, menys els quatre à gels
dels cornalons, que son plateja s. No
hi ha dubte que el conjunt ha gua-
nyat en armonia.

.ATLETISML,

En Ja VIII Validemosa-Palma es-
tuvieron realmente magníficos todos
los atletas de Felanitx que tomaron
parte en una prueba, que aún con-
tando con muchos participantes reu-
nió a menos gente que en ediciones
anteriores.

Hubo, como cada ario, tres sali-
das: desde Valldemosa (17 km. apro-
ximadamente), desde Artifoc (11
km.) y desde «Pryca» (2'5 km.). En
las tres destacaron atletas de nues-
tra ciudad.

En la prueba larga, que salía de
Valldemosa, se registró la gran vic-
toria de la atleta independiente Ma-
rla A. Caldentey (70 en la general),
el- tercer puesto en- veteranes-de Se-
bz, stián Adrover (Fidípides) que fue

22.° en la clasificación conjunta,
siendo además el atleta de Porto-Co-
lom, Victoriano Martinez, 40.° en la
general.

Nada menos que el primer y ter-
cer puestos lograron los dos atletas
del Joan Capó, cuya valía es de so-

bra conocida Antonio Peña y Barto-
lomé Salvá en Ia salida desde Arti-
foc.

En la prueba para los más joven-
citos, con salida en «Pryca» también
intervinieron dos atletas del Club
J. Capó logrando ambos el 2.° puesto
de su categoría.

3'. CARRERA A PFI'
«SANT MARC» SINEU

El grueso del pelotón, como se di-

ría en el argot ciclista, se desplazó
el mismo domingo a competir en
Sineu. La carrera «Sant Marc» tam-
poco logró convocar a una gran ma-
sa debido principalmente a la coin-
cidencia de fecha con la prueba an-
terior.

Fueron 33 los atletas del J. Capó
que corrieron obteniendo los habi-
tuales triunfos que en dos pruebas
fueron completísimos al lograr los
de Felanitx las cuatro primeras pla-
zas.
CLASIFICACIONES:
Benjamines

Masculinos. - 1.-Basilio Martin,
2.-Pere A. Bennásar, 3.-Francisco
Monserat, 4.-Guillermo Obrador. 32
clasificados.
' Femeninas. - 2.-María Ramal,

3.-Guadalupe Rincón, 5.-Maribel
Fullana, 10.-Trinidad Suau. 13 cla-
sificadas.
Alevines

Masculinos. - 2.--Juan Pons, 6.-
Tomás Almodóvar, 9.-Miguel Sán-

chez. 29 clasificados.
Femeninas. - No participó ningu-

na atleta del J. Capó. Si lo hicieron
tres chicas de la Escuela de Ca's
Concos siendo 5.» Catalina Perelló y
9.a M. Maimó.
Infantiles

Masculinos. - L-Lázaro Sanche
4.-Mateo Obrador, 7.-Jaime Nadal,
8.-Sebastián Oliver, 10.-Pedro J.
Fullana. 24 clasificados.

Femeninas. - L-Maribel Obra-
dor, 5.-Victoria Rincón, 10.-Maria
J. Adrover. 15 clasificadas.
Cadetes

Masculinos. - 3.-Miguel S. Pere-
116, 8.-Bartolomé Obrador, 9.-Da-
v4d-Garrido. 14 dasificados.

Femeninas. - 1.-Catalina López,
2.-Juana Ramal, 3.-Antonia Obra-
dor, 4.-Ana María Ruiz. 8 clasifica-
das.

EI president Caiiellas
entregh una senyera a
S'Estal d'Es Eerrial

El President Cafiellas tengué *I
bon gest d'acostar-se a Sant Salva-
dor el diumenge de capvespre per
passar unes hores en companyia dels
felanitxers en la festa de l'Àngel.

Un dels motius que el portaren a
Sant Salvador era el de fer- entrega
a S'Estol d'Es Gerric6 d'una senye-

ra autonòmica que presidira el grup
en el viatge a Córdova en represen-

tació de les nostres illes per a parti-
cipar en el III Festival Nacional de
Folklore «Homenaje a las Regiones»
del 10 al 14 del present mes de maig.

El Sr. Cafiellas els féu entrega taro-

136 d'una subvenció de 50 mil pesse-
tes per aidar a sufragar les despeses
del viatge.

Ayuntamiento de Felanitx
Este Excmo. Ayuntamiento ha

acordado, en sesión plenaria cele-
brada el día 28 de los corrientes,
prorrogar el período de información
pública del proyecto de Revisón del
Plan General de Ordenación del Mu-

nic-ipio, hasta el día 28 de mayo de
1984.

Felanitx, a 28 de abril de 1984.
El Alcalde,

Pedro Mesquida Obrador

con-
ma-

e de
da i
que

Los atietas de Felanitx protagonistas de la
Vaildemosa-Pahna

Victorias de María A. Caldentey y Antonio Pula
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PRECIO DE SUSCRIPCION
Semestre 893 Ptas.
Provincias 970 Ptas.

SANTORAL

D 6 Ntra. Sra. de Belem
L 7 S. Augusto
M 8 Ntra. Sra. Desamparados
M 9 S. Hermas
J 10 S. Juan de Avila
✓ 11 S. Florencio
S 12 Sto. Domingo

LUNA

Cuarto creciente el 8

COMUNICACIONES
AUTOCARES

Felanitx - Palma por Porreres:
A las 6,45 (excepto sábados), 8,
10, 14 y 17,45 h.

Domingos y festivos, a las 8,
14 i 19 h.	 •

Palma - Felanitx: A las 9,30,
13, 16 y 19,30 h.

Domingos y festivos, a las 9,30,
16 y 20,30 h.

Felanitx - Palma por Campos
y Llucmajor: A las 8 y 14 h. Do-
mingos y festivos, a las 8 y 19 h.

Palma - Felanitx: A las 12'30 y
19 h. Domingos y festivos, a las
9,30 y 20,30 h.

Felanitx • Porto-Colom: A las
7, 8,45, 14,15 y 17,30. Domingos y
festivos, a las 7, 9, 12,30 y 17,30
horas.

Porto-Colom - Felanitx: A las
7,30, 9,15 (enlazan con Palma),
16 y 18. Domingo§ 703 (-Palma),
9,30, 13 y ,18,15 ( -Palma).

Felanitx - • Cala Murada: Sólo
domingos, a las 8 y 12'30 h.

Cala Murada - Felanitx: Sólo
domingos,, a las 9 y 13 h.

Felanitx . Cala d'Or: Diario a
a las 7 (excepto sábados y fes-
tivos) y 17,50 (excepto sábados,
domingós y festivos). Domin-
gos, 11,15.

Cala d'Or - Felanitx: Diario a
las 7,45 (excepto sábados y fes-
tivos) y 18,45 (excepto sábados,
domingos y festivos). Domin-
gos, a las 12 h.

Farmacias de turno:

Sábado y domingo:
Catalina Ticoulat.

Lunes:	 Francisco Pilla
Martes:	 Melis-Gayá
Miércoles: Miquel-Naaal.
Jueves:	 Amparo Murillo.
Viernes:	 Catalina Ticoulat.

TELEFONS D'INTERES

Policia Municipal
Funerária	 580448
Ambulàncies
Guàrdia Civil
Bombers

580051
581144
581715
580090
581717

Salón de Peluquería

A. MASCARO
Al servicio del público de FELANITX

C d'ets Horts, 44

Restaurante LOS PINOS
PORTO - COLOM

Comunica que se halla

•ABIERTO Al PÚBLICO

C/. Almirante Cervera 12	 Tel. 575023
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Ayuntamiento de
Felanitx

Extractos de acuerdos que se for-
Toulon en cumplimiento del artículo
8.2 de la Ley 40/1981 de 28 de Octu-
bre, a efectos de su remisión a la
Comunidad Autónoma y al Gobierno
Civil, de su publicación en el tablón
de edictos de esta Casa Consistorial
y en las carteleras públicas y de su
posible inserción en la prensa y en•

el Boletín Oficial.
La Comisión Municipal Perma-

nente de este Ayuntamiento en se-
sión ordinaria celebrada el pasado
día 12, tomó los siguientes acuer-
dos; con la asistencia de todos sus
miembros a excepción de D. Jaime
Ballester Puigrós y D. Fernando Cal-
derón Enguita que se excusaron.

Fue aprobada por unanimidad el
acta de la sesión anterior.

Fue aprobada por unanimidad la
Cuenta de Administración del Patri-
monio correspondiente a 1981 y
1982.

Fue aprobado por unanimidad el
Presupuesto Ordinario y de Inver-
siones del ejercicio de 1983.

Se acordó devolver las fianzas
constituídas por: D. Antonio Capó
Capó como adjudicatario de la ex-
plotación de la Playa de Cala Fe-
rrera, 1981; D.a María Teresa Mulet
Bosch con ,o iIcittia la e- - -
plotación de la Playa de Cala Ferre-
ra, 1982 y D. Matías Capó Capó, co-
mo adjudicatario de la explotación
de la Playa de Cala Ferrera, 1983.

Se acordó devolver la fianza cons-
tituida por D. Jaime Manresa Adro-
ver, contratista de la instalación de
alumbrado público d'Es Clot des
Pou de S'Horta.

Se aprobó la primera relación de
1984 de expedientes de liquidaciones
del Impuesto sobre el Incremento

del Valor de los Terrenos, por un
total de 593.906 pesetas.

Se accedió a la solicitud de Don
Pedro J. Pou Roig interesando la
colocación de un letrero luminoso
'en calle Alonso Rodriguez, n •' 5.

Se informó favorablemente la ins-
talación de un Bar con cocina y mú-
sica en solar número 58 de la Urba-
nización Cala Ferrera, solicitado por
D. Jaime Llompart Campomar.

s -  favorablemente el ex-
pediente de instalación de un Res-
taurante de dos tenedores, en Paseo
_Ramón Llull, 23 (Bar Tulsa), soli-
citado por D. Bernardo Obrador
Ricart.

Se inforrn6 favorablemente el ex-
pediente instruido a instancia de
Islacapers, S.A. para la instalación
de un generador de vapor y depósi-
to de gasóleo.

Fue aprobado el proyecto de ca-
lefacción del instituto de Bachille-
rato de esta Ciudad, anulando licen-
cia concedida en fecha 30-3-83, por
rectificaciones efectuadas en el pro-
yecto.

Se autorizaron veintiséis licencias
de obras menores a particulares.

Se denegó la licencia a D. Luis
Juliá Ferrer para la construcción
de una vivienda anexa a explota-
ción Agricola y Ganadera en la par-
cela número 4, Se Ferradura, de
Porto-Colom, por resultar que di-
cha parcela está ubicada en Zona de
Reserva Urbana en el Plan General
de Ordenación Vigente, sin que se
baya presentado ningún Plan Par-
cial referido a dichos terrenos.

Se concedió licencia a D. Antonio
Obrador Servera, para construir
una vivienda aislada, sita en el so-
lar número 190 de la Urbanización
Lafe de Porto-Colom con una tasa
de 57.690 pesetas; a Complejo Pla-
ya Ferrera, S.A. para construir un
edificio aislado de viviendas en el
solar número 80 bis de la urbani-

zación de Cala Ferrera, con una tasa
de 244.241 pesetas; a Complejo Pla-
ya Ferrera, S.A. para cipstruir un
edificio de local comercial y siete
viviendas en el solar número 80 de
Ia Urbanización Cala Ferrera, con
una tasa de 241.349 pesetas; a Don
Juan Julizi Mestre, Para construir
un almacén y tres viviendas entre-
medianeras, sito en la calle Farta-
ritx s/n. de Felanitx con una tasa
de 123.347 pesetas; a D. Luis Vaguer
Salort, para construir un almacén
sito en la calle Jaime Veny esquina
Guillermo Tirnoner de Felanitx, C011

una tasa de 28.428 pesetas; a D. Mi-
gue Oliver Monserrat, para adicio-
nar una planta sótano al Provecto
con expediente número 1/5.392/81
sito en la calle Arzobispo Miralles,
s/n. de Felanitx, con una tasa de
180.498 pesetas; a D. Francisco Mai-
mOOdrover, para construir una vi-
vienda en planta baja en el solar de
la Pealt, s/n. de Felanitx, con una
tasa de 30.265 pesetas; ,a D. Anto-
nio Capó Capó, para construir un
edificio destinado a vivienda, en la .

calle Martin Sureda, s/n. de S'Hor-
taa, con una tasa de 225.167 pesetas:
a D. Colín Fowler, para construir un
edificio destinado a viviendas y una
piscina, en el solar número 34 de la
Urbanización de Cala Ferrera, con
una tasa de 138.608 pesetas y a Don
Esteban Amores Molina, para adi-
cionar dos viviendas al proyecto con
expediente número 1/5.762/79, sito
en la calle Bartolomé Caldentey de
Felanitx, con una tasa de 79.837 pe-
setas.

Sc acordó trasladar a Inversiones

Cala Barbacana, S.A. el informe re-

cibido del Ministerio de Obras Pó-
blicas y Urbanismo relativo al pro-

yecto de construcción de un edifi-
cio de local y viviendas, sito en el

Solar .número 36 . del Pasaje Delfín

de Porto-Colom.

En el turno de la corresponden-
cia oficial se vio el escrito del Rec-

tor de la Parroquia de Sant Miguel
de Felanitx, invitando a la Corpora-

ción a asistir al peregrinage al Mo-
nasterio de Lluc el • próximo día 19
de Marzo. La Comisión y tras ser

.declarado de urgencia, acordó co-

municar tal invitación a todos los

miembros de la Corporaciiín para

su asistencia.
Felanitx, 13 de mrzo de 1984..

El Secretario,
Guillermo Juan Burguera.

• -El Alcalde,
Pedro Mesquida Obrador.

111111n11:01M

1n•111111nMINSIMICNIIMMOIM	

Agraïment
La familia Oliver -Perelló,

davant els nombrosos testimo-
nis de solidaritat i condol
rebuts amb mobil de la
mort de M." Antònia Oliver
Perelló i en la impossibilitat
de correspondre'ls a tots
personalment, ho volen fer
per milli) (l'aquesta nota.

A tots, moltes gracies.
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Cinquantenari de la coronació de la Mare
de Diu de Sant Salvador

Maria i els pobres
La consciência viva de la marginació, la pobresa, l'opressió,

Ia ignorancia, la miseria que constitueixen el pa amarg de mi-
lions de germans nostres, es un altre dels punts focals d'aten-
ció de la nostra humanitat. Gracies a Déu. Perquè això pot do-
nar a entendre, encara que de molt enfora, que tal vegada es
vagi ifent possible allò que deia Jesús: «els cecs hi veuen, els
cpixos caminen... als pobres se'ls anuncia la Bona Nova» (Mt.
5, 11); es a dir, que s'acosta el Regne.

Malgrat sigui limitada i pobra en el conjunt de la huma-
nitat, aquesta es, amb tot i això, una de les més valuoses ad-
quisicions de la nostra história actual.

Maria, Mare de tots i en especial dels més petits, perquè la
seva condició maternal li ho exigeix, petita, pobra, marginada ella
mateixa..., ha d'estar en el centre de la reflexió eclesial sobre
la pobresa, de la vivencia eclesial de la pobresa i del privilegiat
servici eclesial als pobres. A nosaltres ens pertoca posar a 1 um
la seva pobresa «exemplar». I introduir la dimensió de la prefe-
rència de Deu pel pobre, l'oprimit, el desposseït, en el seu culte
i la seva devoció.

Maria proclama que Deli es el que vindica els humils i els
oprimits, el que derroca del seu soli els poderosos, els que alli-
bera el catiu, cura el malalt i ressuscita el qui esta mort. I Ma-
ria proclama gojosament aquesta salvadora veritat, des de Ia se-
va experiencia de pobra, d'oblidada, de sofrent, de petita. Pre-
cisament perquè coneix «les meravelles que Deli ha obrat la
seva petitesa». (Cfc. Lc. 1, 46-56).

Maria del «Magnificat», Maria pobra i anunciadora de 1 alli-
beració dels pobres, Maria testimoni de la preferencia de Deli
pels marginats i els petits, hauria d'illuminar, conduir i er for-
th- la nostra opció per la pobresa i pels pobres des del ce itre
del nostre culte i veneració a Ella, tal com ens la presenta l'E-
vangeli.

No renuncii a recollir aquí la reflexió que ens ofereix el Pa-
pa Joan Pau II en la seva Encíclica «Ric en Misericórdia», so-
bre l'intima relació entre Maria, que experimenta com rung la
misericòrdia divina, i aquesta mateixa «Misericòrdia» (l'amo de
Deu intim i tendre, poderós i sobreabundant de favor, feel, ge-
nerós i més enllà de tota justícia, segons ho entén Joan Pau II)
envers els més necessitats.

Citaré alguns parkgrafs textuals:

«Maria es la que d'una manera singular i excepcional h ex-
perimentat —com ningú— la misericórdia i , també de ma era
excepcional, ha fet possible amb el sacrifici del seu cor la lb-
pia participació en la revelació de la misericórdia divina...)

«Maria, doncs, es la que coneix més a fons el misteri • la
misericórdia .divina. Sap el seu preu i com ho es, d'elevat. En
aquest sentit l'anomenam, «Mare de la Misericórdia»...

«Aquest títol ens parla d'Ella... com d'aquella que, ha ent
experimentat la misericórdia de manera excepcional, «mereix de
la mateixa manera tal misericórdia al llarg de tota la seva ida
terrenal, en particular als peus de la creu del seu Fill; final ent,
com d'aquella que a través de la participació amagada i, al ma-
teix temps, incomparable en la missió messiànica del seu Fil ha
estat cridada singularment a acostar els homes a l'amor qu Ell
havia vengut a revelar: amor que troba la seva expressió més
concreta en aquells que sofreixen, en els pobres, els preso ers,
els que no hi veuen, els oprimits i els pecadors, tal com en par-
la el Crist, d'acord amb la profecia d'Isaies, primeramest a 1 si-
nagoga de Natzaret i mês tard en resposta a la pregunta feta
pels enviats de Joan Baptista».

«Precisament, en aquest amor «misericordiós», manifest en
contacte amb el mal moral i físic, participava d'una manera sin-
gular i excepcional el cor de la que fou Mare del Crucificat del
Ressuscitat —participava Maria—. En Ella i per Ella, a uest
amor no cessa de revelar-se en la història de l'Església i la
Humanitat. Aquesta revelació es especialment fruitosa perq es
fonamenta, per part de la Mare de Deu, sobre el tacte sin ular
del seu cor maternal, sobre la seva sensibilitat particular, s bre
Ia seva especial actitud per arribar a tots aquells que ac ten
més fàcilment l'amor misericordiós de part d'una Mare. És a uest
un dels misteris més grans i vivificants del cristianisme, ta ín-
timament vinculat amb el misteri de l'Encarnació».

(De la carta pdstoral titulada Maria mare i model, es rita
per D. Teodor übeda, bisbe de Mallorca, en ocasió de celebr r-se
a la diòcesi «l'Any de LIuc»).

El retaule «Passió Imaginis»
per Ramon Rosselló

Agustí Duran i Sanpere, en el segon volum de la seva obra
titulada Els retatiles de Pedra. Els retaules del segle XV, (Bar-
celona 1934), dedica tres pagines al retaule Passio Imaginis, de
Sant Salvador. Enguany, en el cinquantenari de la Coroaiq
Pontifícia de Santh Maria de Sant Salvador hem ctregut con,

venient reproduir les paraules de l'esmentat llibre, referents a
Felanitx. El senyor Duran, diu així:

Un cas mereix atenció particular: ocuparia la imatge  corpòria acos-
un retaule de Mallorca, perdut i turnada; i els muntants arquitectò-
solitari dalt l'ermitori de Sant Sal- nics que distribueixen els relleus
vador de Felanitx. Aquest retaule en les obres escultòriques tradicio-
té, ultra la singularitat d'haver-se nals, ací seat substituïts per fines
conservat com únic exemplar en pilastres trenades, copiades de les
terres de Mallorca, la del tema ico- obres dels pintors mallorquins con-
nogràfic i la de l'estil artistic que temporanis. Fins els arcs canopials,
l'informa. Dedicat a sant Salvador, de corbes excessives i caigudes, que
que vol dir tant com Ressurrecció coronen els relleus, són fidel reflex
de Jesús, ofereix novetats ben asse- d'altres que en podríem trobar en
nyalades. Li hauria bastat de tenir els retaules pintats, de Mallorca.
representada la Ressurrecció, apa- Una altra circumstancia acaba de
rellada amb l'escena de la Transfi- determinar el localisme del retaule
guració. iconogràficament parallela, de Felanitx, i es el bancal. El Sant
com el retaule major de la Catedral Sopar, que hi es representat amb
de Saragossa, que té la mateixa la taula parada de cap a cap, i els
dedicació, o be acompanyar la Re- apòstols arrenglerats i en actituds
surrecció d'un resum de la vida de diverses, aqueferats, llevat de sant
Jesús o de la seva Passió, pet-6 Joan, en el menjar o el beure, es
l'escultor de Felanitx preferí donar cópia reduïda i a penes adaptada
al seu retaule una nova distribu- del Sant Sopar que Joan de Valen-
ció: dedica el bancal al Sant Sopar cines havia esculpit, vers l'any 1393,
i dividí la part principal del retau- al timpà del portal del Mirador de
le en tres ordres verticals, destinat Ia Seu de Palma.
el central a les escenes de la Cru-

a la história sacrílega i miraculosa
posades, i els dos ordres exteriors
cifixió i de la Resurrecció, sobre-	

Reina i Mare de
de la Passió del Crucifix de Bent,	 Felanitxrepartida en tres relleus a cada
banda.

Era un cristià que posh un cru- (A la Mare de Dal de Sant Salvador,
cifix a casa seva, davant el qual feia	 ers el 50è aniversari de la seva

, sempre devota oració. Passa des-	 coronació)
prés aquella casa a un jueu, i un	

A Mn. Gabriel Adrover, Pyre„
dia que tenia convidats a la seva	

a la seva germana monja i al
taula els prohoms de la seva llei,	 seu nebot prevere
un n'hi hagué qui s'adona de la
imatge i en féu delació al príncep De Felanitx Reina i Mare
dels jueus. D'això vingué que tots Verge de Sant Salvador,
es reunissin i fessin sofrir a la a l'hora darrera i ara
imatge tots els oprobis de la Passió, moustrau-nos el vostre amor.
fins que clavada que li hagueren la 

Sa vostra gent vos estima,
Ilançada al costat, n'isqué sang en vos visita, vos 

venera,
tanta abundancia, que la pogueren vos té per 

seva, vos mira,
repartir per les sinagogues, i tots 

vos té per felanitxera.
els malalts que se n'untaren guari-

A nostra vila lligadaren de seguida. La conversió dels
per la história i per l'espaijueus fou aleshores obra breu, i el
com no heu d'esser estimada,bisbe els bateja en gran multitud.
fent feina an es mateix tai?El fet de trobar una història de

jueus tan minuciosament referida Amb Vós el poble ha nascut,
en un retaule, per tenir pel cas del de petit agombolat
de Felanitx una justificació históri- per Vós; de gran ha crescut
ca i geogràfica. L'illa de Mallorca sempre en el vostre costat.
fou, en efecte, l'única terra catala- 

Sabem que de tota
na en la qual les velles lluites anti- 

vos tenen devoció,semites persistiren no solament al vostre puig tan alt domina
llarg de la quinzena centúria, sinó tants 

de pobles al redó!fins a temps molt més avançats. I
D'això n'estam molt contents,el retaule de sant Salvador, en que
que també els felanitxersIa història de Bent hauria pogut
s'escampen per tots els ventsésser estalviada, sembla, pel fet
i se donen als dames.d'aparellar-la a Ia Crucifixió, un re-

tret al Ilinatge de jueus, que vol Sou bona felanitxera,
represebtar dues vegades deïcida.	 oberta, fina, cordial,

La tècnica de l'escultura sembla sou de totes Ia primera
també insular, perquè s'aparta de dona de cor maternal.
la tradició formal dels retaules 

de Acolliu els vostres fillspedra, dels quals pocs models po-
 cis d'aprop i els d'enfora,dien existir a Mallorca, i es decanta 

sal vau-los de tot perilla la distribució característica dels
ara, suara, a tothora.retaules de pinzell. Un relleu cen-	

Gabriel Frontera, Pyre.tral, més gran, pren el lloc que

•



 

Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social

Secretaria General para la Seguridad Social
Instituto Nacional de Servicios Sociales

ANUNCIO

Se convoca concurso para la adjudicación de la explota-
ción de la Cafeteria del llogar de la Tercern Edad de Erlanitx, del
Instituto Nacional de Servicios Sociales, sito en calle Mar n."
de Falanitx.

Los interesados en participnr en el concurs o pueden pedir
información en el propio Hogar o en las oficinas de la Dirección
Provincial del INSERSO C. Reina Esclaramunda n.° 9, 2." planta.
Palma de Mallorca,

El plazo de presentación de solicitudes linalizará el pró-
ximo dia 16 de mayo a las 13 horas.

Palma de Mallorca, 30 de abril de 1984

- LA DIRECTORA PROVINCIAL EN FUNCIONES.     

cine p rincipa 1 

Hoy sábado a las 9'30 y mañana  domingo desde las  3	 Tel. 580111
¿Es un juego de niños. . . 0 es el comienzo de la guerra nuclear?

JUEGOS DE GUERRA
La verdad es que un niño puede hacer temblar al mundo entero
En el mismo programa:

CALIFORNIA GIRLS
Bueno... vd. verá!

PROXIMA SEMANA

Viernes dia 11 a las 9'30
—Si vió la primera parte, no deje de ver la segunda.
—Si no vió la primera parte, no puede perderse esta.

Aterriza como puedas II parte
Y

TIRICENO

FELANITX

La Caixa Mina 100.000 p esetes per

les obres del Calvari
Ja estan per acabar les obres de

restauració i adesament del «Calva-
ri» que, entre altres coses, han ser-
vit per demostrar que on hi ha soli-
daritat no hi ha res impossible.

El proper 13 de maig, sera ocasió
ben escaient perque els conveïns pu-
gin i comprovin lloportunitat d'a-
questes millores que han estat pos-
sible gracies a l'entusiasta ajuda per-
sonal i económica de tants de fela-
nitxers.

Pena encara hi ha més. Els capda-
vanters de la Croada de l'Amor Diví

i
ue han unit esforços perquè es po-
essin realitzar, les obres esmenta-
s, trobaren que a l'Oratori hi man-

caven nns banes pel deseans i reco-
Iliment dels qui acudien a la bella
esalesiola.

El pressupost anava estirat una
cosa de no dir, però sobrava entu-
siasme i desitjos de fer una obra
ben acabada i mereixedora del lloc
sagrat del «Calvari».

I acudiren, confiats, on veritable-
ment podien donar la ma que, en
aquest cas, havia de ser generosa i
munífica. La Caixa de Pensions, per
mitja del seu Delegat a Felanitx, Cin-
to Farrús, ha fet possible aquesta
realització, entregant 100.000,— pes-
setes per aquest fi.

Amb aquesta nota, voldríem agrair,
de bondeveres, aquest gest de LA
CAIXA i al mateix temps convidar
als nostres veïns a pujar al «Calva-
11» el proper dia 13.	 e'
LA COMISSIO DE LES OBRES

DEL «CALVARI»

Nombramientos en Banca March
D. Miguel Massutí Rosselló, Direc-

tor de la Sucursal de la Banca
March en mieStra ciudad, ha sido
nombrado Consejero Regional de la

citada Entidad en Beleares y asi-
mismo, Consejero Local.

Al mismo liempo ha sido nom-
brado para sustituirle en el cargo de
Director de la Sucursal en nuestra
ciudad I). Domingo Noguera Coll
que actualmente desempeñaba el
cargo de Director de la Banca March
en Ibiza.

Nuestra sincera felicitación al Sr.
Massitti por tan importante nombra-
miento y nuestra sincera bienvenida
al Sr. Noguera.

Sorteo -Paga doble» de «Sa Nostra»
En el sortéo• «Paga doble» efectua-

do por «Sa Nostra», correspondiente
al pasado mes de abril, resultó agra-
ciada D.» Isabel María Sitjar Cerda,
cOn 6.903 pesetas.

Festa del Crist del Calvari i pujada
de la Mare de Déu de l'Encontrada

El proper diumenge dia 13, a l'ora-
tori del Calvari se farà la festa del
Sant Crist. A les 6 del capvespre sor-
là de la Parròquia la comitiva, por-
tant la imatge de la Mare de Déu de
l'Enterrossall. Un cop a l'oratori se
dirà solemne missa concelebrada

amb humilia. Despres cI l'Eucaristia
es procedirà a la benedicció dels
camps i els fruits.

Lhavores es collocara la imatge de
la Mare cle Déu damunt la rnsmsula
especialment disposada i es cantara
Ia Salve. Clourà l'acte l'adoració del
Sant Crist del Calvari.

,Es fará una collecta especial per a
les obres de restauració.

Es convida a tola la població.

Hermandad de Donantes de Sangre
de la S. S.

El próximo limes (Na 7, a partir
de las 6 de 11 tarde, en el local de la
antigua Acción Católica del C. (lets
liorts, se procedera a recibir dona-
clones de sangre.

Cursets de Cristiandat
A la Ultreva del proper dimarts

dia 8 a les 9'30 es parlará dels mis-
sioners del Burundi.

Hogar del Pensionista
ELECCIONES PARA
NUEVA JUNTA

El próximo domingo día 13 se pro-
cederá a la votación para elegir una
nueva Junta de Gobierno, por parte
de todos los socios del Hogar. La vo-
tación podrá realizarse desde las 10
hasta las 17 horas. Deberá presentar-
se el carnet a la hora de votar.

EXPOSICION
DE FLORES Y PLANTAS

En los locales del Hogar se cele-
brará una exposición de flores, plan-
tas y trabajos manuales, con parti-
cipación limitada a las personas de
Ia tercera edad. La inauguración será
el próximo sábado a las 19 horas y
podrá ser visitada durante todo el
domingo día 13.
EXCURSIONES

Se ha organizado una excursión de
12 días completos con visita al piri-
neo aragonés, Navarra y Zaragoza.
Salida última semana de mayo. Para
más información dirigirse al Hogar.

Para el proximo día 14 se proyecta
una excursión a la zona de La Victo-
ria de Alcadia. Mas información en
el Hogar.

Sección Religiosa
ESGLÉSIA DE ST. ALFONS

FESTA DEL PERPETU SOCORS

Avui horabaixa, a les 6'45 es canta-
ran Vespres a la Mare de Den i a
continuació Missa.

Derna diumenge, festa de la Verge
del Perpetu Socors, a les 5 del cap-
vespre hi haura exposició del Santis-
sim i torns de vetla.

A les 6'30, Rosari, acte de Consa-
gració i Reserva.

A les 7, Missa concelcbrada que
presidira el Rd. D. Bartomeu Miguel,
Rector de la Parròquia, qui dira l'ho-
milia.

VENDO PISO en PALMA, C. Arqui-
tecto Bennasar.
Inf: C. La Niña, 16 - Porto-Colom.

Coses d'Es Port
Como resultado de la solicitud he-

cha por la Asociación de Padres de
Alumnos de la Escuela de Portoco-
lorn, el pasado día 6 de febrero, el
Conseller d'Educació i Cultura, Ilmo.
Sr. D. Francisco Gilet, resolvió con-
ceder a la escuela una subvención de
150.000 pesetas para material depor-
tivo, por lo que esta Asociación le
queda profundamente agradecida.

Asociación de Padres
I nosaltres les donam l'enhorabo-

na a l'Associació de Pares i les gra-
cies al Sr. Gilet per haver aconse-
guit aquesta ajuda que molta falta li

, feia a l'escola que tan escassa va
de medis. Perquè si hem d'esperar
que se moguin els que pareix que es-
tan per això, podem esperar d'asse-
guts i els nins que juguim amb una
pilota de pedaç. Només ens falta que
l'ampliació de l'escola sia prest una
realitat, així com el camp d'esports
deixi d'esser un somni. Els nins ho
mereixen tot.

Gent d'Es Port

Alta peluquería señoras
V caballeros
manicura y estética

Rafa Rubio
profesionalidad - lujo - confort

como en los mejores salones de
Palma

C. Atolls, 2 (en frente medico
Dr. Enrique Miguel)

HORARIO:
Nlaiikna 930 a 1 - lardy 330 a
Viernes v sabado no cerramos al

mediodia.

VENDO SOLAR, 600 m2. Parte
edificada.
C. San Agustin (esquina Sta. Ca-
talina Tomas)
Inf.: Tel. 5S0902

INFORMACIÓN LOCAL



I Certamen de Naps Felanitx 1984

Primer
premi

A //lor Ani)ni
Boig Barcebi

—La familia Nap ha anat a
veure el pla d'ordenació.

—El pare jeu...
—La mare plora...
—I els napets?
—Han duita sort els petitons:

no han entes res.

Mende honorifica
FITXER PER AL DICCIONARI NAPER-BASIC

NAP:
	

Planta «Brassica nantis». Pa (en castellà a s'enre-
vés). Pardal («nabo», argentinisme). Moneda de
cinc pessetes, que un temps se deia «un duro» (un
nap blan, no va). Repussall d'home, una merda.

NAPADA:
	

Aficada o cop de nap, o al nap.
NAPALM:
	

Anima de nap, o millor nap sense anima.
NAPEA:
	

Ninfa dels prats i els boscs:

NAPER:
	

Un merder de naps. 	•
NAPERIA:
	

Botiga, tenda, magatzem, dipòsit o arxiu de naps.
NAPIA:
	

Nas en forma de nap ( paraula del «lunfardo» ar-
genti).

NAPISME:
	

Afició als naps, així com feixisme ho es als feixos
(i grossos!), peronisme, als emperon8 (i més gros-
sos! ).

NAPISTA:
	

Aficionat als naps, no confondre amb «gay» pot
esser ben mascle, o dona que nom Pista.

NAPOLEÓ:
	

Repussall d'home, però francês al que els espa-
nyols feren ballar a Bailén. Tafoner de naps oleics.

NAPOLEONIC: Tafoner de naps oleics, electrònic.
NAPOLS:
	

Naps que encara duen terra des solc.
NAPOMERIA: Malnom dc dona poma amb excés, o excedida de

poma, que pot arribar a pomada o pomot.
NAPOMETRIA: Art de mesurar naps, tractat de pesos i mesures

de naps (n'hi ha que no es poden mesurar són
fora mida).

NAPOTECA:
	

Prestatges a on estan els naps tipus, de consulta,
o mascles.

NAPOTISME: Art de tenir un nap enxufat pel govern, nacional,
autonòmic o municipal.

NAPUS:
	

Nap (en llatí). Apòcope de «no n'hi ha pus» de
naps.

SINAPISME: Afició a dir que sí als naps, o als napistes.
Mique! Antoni Enginyer

VIII SETMANA DE MÚSICA
DIUMENGE DIA 6

CONCERT DE GUITARRA
Tomeu Artigues i Josep Sbert

Capella de les GO. de la Caritat, a les 9,30 del vespre

DILLUNS DIA 7
BANDA DE MÚSICA DE FELANITX

Església Parroquial de St. Miguel, a les 9,30 del vespre

DIMECRES DIA 9
CONCERT DE PIANO A QUATRE MANS

Margalida Palou i Esther Vives
Església de Sant Alton's, a les 9,30 del vespre

DIJOUS DIA 10
QUARTET DE CORDES MALLORCA

Capella de les GG. de la Caritat, a les 9,30 del vespre

DIVENDRES DIA Il
CAPELLA MALLORQUINA

Església Parroquial de St Mique!, a les 9,30 del vespre

DISSABTE DIA 12
NINS CANTORS DE SANT FRANCESC

Església del Carme de PORTOCOLOM, a les 7 del capvespre

DIUMENGE DIA 13
ORQUESTRA DE CAMBRA

ELS SOLISTES DE MALLORCA
Església de Sant Alfons, a les 9,30 del vespre

FELANITX

El «Cronicú felanitxer» de Ramon Rosselló i
«Els Carrers de Felanitx» de Mn. Pere Xameria
Fa una partida de setmanes que

la b bliografia de la nostra cimat
s'ha vist augmentada en dos llibres
que be mereixen un comentari per-
que els nostres lectors quedin assa-
bentats de la nova aportació a la
coneixença del passat de Felanitx,
que tant un com l'altre dels nos-
tres historiadors locals han donat
a llum (una mes entre les moltes
que ja tenen editades) i que servei-
xen tan admirablement per refres-
car la memória collectiva i recor-
dar-nos que tenim a l'esquena un
llarg enfilai d'anys que, volguem no
volguem, han conformat en bona
part el present i que d'ad hem de
partir per configurar el futur, un
futur ple d'interrogants, pet-6 que
es presenta com una tasca inaudi-
ble a !a qual ningú amb conscien-
cia viva de servici al bé comú, que
es el tret principal del que en justi-
cia vol ser anomenat ciutadà, i a
más cituada felanitxer, no pot ne-
gar el seu ajut.

Presentar als nostres lectors mos-
sen Xamena o Ramon Rosselló se-
ria una niciesa inútil, car tots els
qui ens lleigexen saben prou bé
quins son els merits contrets per
ambdós autors en llur treball de
rccerca histórica, que evidencia una
vocació exemplar, un tremp singu-
larment dotat per escorcollar pa-
pers antics que dormen en els ar-
xius, que revelen als qui s'hi
acosten amorosamcnt infinitat
dades no sabudes per les genera-
dons presents i que vénen a for-
mar l'arbre genealògic de la familia
felanitxera, perquè ells, mossèn Xa-
mena i en Ramon Rosselló, són
forjadors de la mernõria plural de
la comunitat.

L'edició d'aquest últim volum del
oCronicó felanitxer» que va des del
1228 al 1399 (els altres dos volums
ja publicats ho foren el 1975 i el
1,978 respectivament i van des del
1400 al 1550) ha estat patrocinada
pel nostre Ajuntament, com ho ha-
vien estat els altres; d'aquesta ma-
nera la Corporació Municipal fela-
nitxera, la d'ara i les d'abans, de-
mostra tenir una lloable sensibilitat
pels problemes culturals i patentit-
za que no li són indiferents ni d'un

bon tros totes les coses que ata-
layen a la formació cívica dels con-
ciutadans basada en la le( tura
d'obres histúriques que són una
mina de noticies petites i rans
sobre els segles finits i que, gr,icies
a aqucst Cronicó, (som l'únic j oble
de Mallorca que té una crc nica
semblant) reviven i es fan cuasi
contemporanis als felanitxers d'avui.

El llibre de mossèn Xamena «Els
carrers de Felanitx» es digne com-
panyó dels seus anteriors. Desvela,
amb paciencia benedictina, una mu-
nió de detalls desconeguts sobre la
menuda história (I» quelcom que
cils es tan familiar com són els
carrers de la vila, que trepijam mil
vegades cada dia sense adonar-nos
que cada carrer, amb els seus habi-
tadors, es un fragment viu del con-
junt total que constitueix Felanitx.
En ells hi han viscut generacicns i
generacions d'avantpassats que fa
anys o centúries que passaren avall,
però que deixaren el testimoniatge
mut de llur existencia, la petada
de llur pas, en una teringa de cases
on ells visqueren i moriren i a
on nosaltres vivim i morirem. Un
carrer es una cosa entranyable que
fa olor d'humanitat i recorda mo-
ments darmatics o dolços de tots
i cada un dels seus veïnats. Per
això el llibre de mossèn Xamena
es important.

No cal dir que com a felanitxers
sentim una profunda satisfaccio de
poder comprovar que la vocació
investigadora dels dos historia-lors
locals no s'estronca i que esperam
que continuin per aquest carrr: en
el quai han recollit fruits tan sabo-
rosos.

F. R. M.

de sociedad
PIMERA COMINO

Dissabte passat, en el Santuari de
Sant Salvador, va rebre per primera
vegada la sagrada Eucaristia, la nina
Maria Aclrover Huguet.

Li enviam l'enhorabona, que feim
extensiva als seus pares.

OFERTA

SUPERHAIBAS
Sopa «Nomen» 3 paq.	 95 ptas.
Atún «Miau»
	

69 ptas.
Melocotón Almíbar
	

49 ptas.
Lejía Conejo 5 litros
	

159 ptas.

No olvide encargar su pollo al ast al Tel 581618
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FELANITX

DES DE FELANITX AMB... Les rates i el flautista
Se rumoreja, com a cosa certa,

que la capitalitat de Manacor no
te retop i que, el manacorers, són
l'hòstia; uns tios que, a l'hora d'aca-
parar, en Hoc de fer l'orni o de fer
els ulls grossos, mos fan farina.
Sens dubte, anam de mal borras

adesiara, o pagam la festa o pagam

els plats trencats. L'evidència, es

ben evident: no som cap de res

amb prou feines, acabarem la lliga;
a Ses Coves, ni tan sols hi ha una
bassa; en floc d'un riuet tenim un
torrent() i, per no tenir un clau, ni

podem pressumir de catedral.

Naturalment, per a qualsevol pin-
tor, és molt això d'exposar a Ma-
nacor perquè no hi ha dubte que,
els manacorers, tant de pintura
com d'altres coses, en saben un
niu. N'Andreu Maimó, amb el zum-
zeig de les nostres ones i amb el
mormoleig dels nostres arbres a
dins dels quadres, exporta cultura
amb l'esperança de trobar un alli-
cient per a seguir creant, un motiu,
pera seguir creient en la pintura;
re-exposa, conscient de que és, ara
com ara, una de les poques reali-
tats que sostenen la pintura fela-
nitxera.

N'Andreu i el seu seu art, igual
que la gent i que les coses, viu el
seu propi destí; esta subordinat a
unes circumstàncies estranys a ell,
a una conjetura que el fa.' canviar
en benefici d'altres idees o d'altres
valors; d'uns valors nous, d'un dis-
tint modo d'entendre les coses. L'ar-
tistaire, intueix això; sap que els
conceptes evolucionen constantment
en funció del gust o de la moda,
del pensament que emana d'un sis-
tema determinat. Es evident que la
comprensió, la interpretació i la
representació dels distints aspectes
d'aquest sistema, que la realitat
del moment, es fonamental a l'hora
de realitzar qualsevol obra. La sen-
sibilitat de n'Andreu, aplicada al
llenç mitjançant uns principis

•sics d'unitat i d'harmonia entre
espais, ofereix a l'espectador una
agradable relació entre les parts i
el tot, un calcul i una metodologia
que s'imposen en l'organització del
treball, és a dir, en la presentació
del quadre com a producte final.

N'Andreu, també esta submergit

a dins del procés natural d'un sis-

tema. Normalment, un munt de

fonts d'informació li permeten co-

nèixer les exigències de l'avantguar-

da i els mètodes formals valits per

a descompondre l'estructura dels

problemes; d'uns problemes que,

pensant en el procés d'elaboració,

tan sols s'analitzen des de fora en

funció de les tècniques, dels mèto-
des i de l'economia; d'uns proble-
mes que, al fons, són la base del
procés creatiu, el que determina la
concepció i l'avenir del quadre. Per
esguard les formes queden
incloses dins del procés creatiu fent
que, el valor artistic, se miri en
funció de l'equilibri de l'obra i del
sentiment que emana d'aquest equi-
libri.

D'ordinari, estam rodejats i, en
conseqüència, influenciats, pels ob-
jectes i de consum. La missió
ciels artistes d'ara, és la de sensi-
bilitzar l'estètica quotidiana; la de
clarificar l'aspecte formal dels pro-
ductes que ens enrevolten, propo-
sant i programant la seva elabo-
ració. N'Andreu, incluit dins les
influencies originades per les ne-
cessitats de l'entorn, no tan sols
reprodueix la natura sinó que tam-
bé la intervé amb l'esperança de
crear un nou equilibri entre ell i el
medi. Es tracta d'alliberar a l'ho-
me de l'alienació que produeixen la
tecnologia moderna, la vulgaritat
d'un sens fl d'imatges i la normalit-
zació dels utensilis, en favor d'unes
formes i d'uns colors que, fora de
l'ordre represiu, ens redimesquin
de l'avui apropant-nos al demà.

Miguel Llodra

(Resum argumental de la farsa
de Jordi Teixidor El retaule del
flautista publicada per Ed. 62 en el
n.° 3 de la collecció de teatre «El
Galliner» dins «Els llibres de l'Es-
corpí. Ja que no tenc el permis de
l'autor m'he permès el luxe d'ale-
gir i suprimir segons ha convingut
a la meva interprenci()).

A Pímburg (Alemanya), i en el
segle XIV, es patí una plaga de
rates. Com és de llei, els barris
baixos de prop del moll erem els
més afectats pel flagell. Els vila-
tans, que veuen agreujar-se el pro-
blema sense remei, acudeixen en
massa, guiats pel Sabater, a pro-
testar davant la casa de la Vila. El
burgmestre Schmid intenta burlar-
se'n tot dient que les rates no són
competéncia de l'ajuntament. Res-
ponen els vilatans que, en conse-
ctiiencia, no pensen moure's de da-
vant la casa de la Vila fins que
l'ajuntament no prengui cartes en
el joc. Aiximateix Schmid aconse-
gueix calmar momentàniament els
ànims amb l'ajut del Reverend
Grundig, qui engega un discurs mo-
ralista als vilatans congregats.

Per la seva part, els apotecaris i
els manyans (fabricants d'ojectes
de ferro com claus, panys, etc.) de
Pímburg ofereixen al burgmestre el

„seu treball i els seus articles per a
combatre la plaga a canvi, natural-
ment, d'unes bones retribucions.

Per?) s'ha de reunir el Consell
municipal per a prendre alguna re-
solució. Tal com sempre passa, els
regidors no viuen als barris infes-
tats de rates, car tots són de les
cases bones de Pímburg. Tots, al
principi de la reunió, són favora-
bles a la no intervenció del Consell
per a exterminar la plaga: qui té
rates a ca seva que les mati. Pere)
mirau per on que durant la reunió
l'agutzil ha d'interrompre ara i adés
per comunicar-los que els seus res-
pectius negocis o establiments han
estat invadits per les rates. Entre
nosaltres, això havia estat una cons-
piració de Hans i Frida que amb
uns sacs havien transportat anima-
Ions a les cases i magatzems dels
regidors.

Després de les comunicacions de
l'agutzil, els regidors muden de pa-
rer i cliuen negre alla on abans
deien blanc, creuen en la gravetat
dei problema, i adopten la solució
més evident: el mata-rates i les ra-
teres ofendes a l'ajuntament per
apotecaris i manyans.

Heus adi que mentre Schmid re-
posava a ca seva, després d'acabat
el Conseil, tot pensant amb preo-
cupació sobre rates i ntervencions
municipals, hi arriba Walter Rom-

berg, prestigiós flautista que ja so-
luciona un cas semblant a Hame-
lin. Llarga estona parlaren Schmid
i Walter fins a acordar que per mil
escuts (deu vegades menys que apo-
tecaris i manyans) aquest no deixa-
ria rata viva a Pímburg. La notícia
s'escampa amb la conseqüent ale-
gria (lets pimburgesos i la decepció
d'apotecaris i manyans, els quals,
abans que el llautista tingués temps
d'enllestir la feina, tramaren un
pla per a eliminar-lo: acudiren al
Reverend Grundig i aquest, com-
prensiu (comprensiu amb allô que
li va convenir esser comprensiu),
acusà a Walter de bruixot i ordena
que l'empresonassin per a esser
més endavant cremat a la foguera.

El burgmestre Schmid, que no hi
estava d'acord, però que no pogué
fer canviar d'opinió al Reverend,
intentà d'amagat parlar altra vega-
(la amb Walter renovant-li l'oferta.
Així i tot, el flautista, que ja s'havia
enfadat, no ho accepta i aconseguí
fugir de la presó.

La gent novament protesta i la
milícia hagué d'intervenir perquè
volien entrar a la casa de la Vila.

De totes maneres l'ordre (plea res-
tablert (l'ordre sempre queda resta-
blert) gracies a la milícia (sempre
gracies, moltes gracies, a la milícia).

El Consell municipal es torna a
reunir amb presència del Sabater,
cabdill popular, per a repartir les
rateres i el mata-rates entre la po-
blació. Quan el Sabater veié la
repartició se'n ana molt enfadat
perquè quasi bé tots els raticides
anaven a parar als establiments
dels regidors.

La plaga es féu més i més gran.
Els pimburgesos hagueren d'aban-
donar la seva Vila. Però moltes
rates partiren amb ells i de llavors
erica tots els municipis gasten mi-
lions d'escuts en inútils campanyes
de desratització.

Nota: una comparança a deshora
pot destruir tot l'encant de la sim-
plicitat. Anau alerta.

Nicolau Barceló

Reparación y

venta de
persianas

venecianas

Buzones, papeleras
EXPOSICION Y VENTA:

ANDRES VADELL
Mar, 60 - Tel. 580:159

DAVID BOWIE en un film de MAGISA OSHIMA

FELIZ NAVIDAD MR. LAWRENCE
Las más atroces barbaridades en una obra impresionante

Complemento:

-LAS LOCAS PERIPECIAS DE UN SEÑOR MAMA»

Viernes 11 y sábado 12 a Ias 930 noche, domingo 13 desde las 3

Un film de SAM PECKINPAH con BURT LANCASTER Medicina Interna
Dr. José M. Orriols

Consulta particular:
Pasaje de las Sivinas sn. (Frente Bolera) - PORTO-COLOM.

110RARIO: Dias laborables, lunes a viernes de 5 a 8
Tel. 575051

Además

CLAVE: OMEGA
((HANKY PANKY»

con Gene Wilder



FELANITX

El Felanitx mereció ganar Li Ses Salines
Ses Salines, 1 - Felanitx, 1

Curl igualada a un gol finalizó el
partido que disinital on día 29 el
Ses Salines y el Felanitx, correspon-
diente al campeonato de liga de ter-
cera división. Al descanso se llegó
con 0-1.

EL COLEGIADO SE PASO...
Deficiente arbitraje del señor Ber-

gas, que expulsó por doble amones-
tación al felanigense Vicens. Amo-
nestó a Bonet, Rigo, Maimó y Zamo-
rano.

No sólo concedió autenticidad al
gol local, sino que anuló uno a Se-
minario (que tenía mucho que dis-
cutir), amen de un penalty claro que
cometieron los locales en su area...

Casero, omiso, y encima expuesto
a recibir las iras de unos descontro-
lados... Vamos, que para quedarse
en casa.

ALII4EACIONES
Ses Salines: Vidal, Sebastian, Vi-

cens I, Garí, Oliver, Rigo (Calden-
tey), Bonet, Julia (Sainpol), Adro-
ver, Leo y Nadal.

Felanitx: Adrover, Zamorano, Pé-
rez, Perelló, Oliva, Maimó, Miguel
Angel, Valentin (Murioz), Seminario,
Vicens y Rial.

GOLES
0-1. Minuto 40. Martin Rial, de ca-

beza.
1-1. Minuto 76. Oliva, tras un gran

disparo.

COMENTARIO
Partido regular de juego y con

gran emoción, sobre todo en la se-
gunda parte y juego duro en los úl-
timos minutos.

Ses Salines jugó bien los primeros
veinticinco minutos y, a partir de es-
tos momentos, la línea medular se
vino abajo y el Felanitx mandó en el
campo, salvando Adrover dos gales
cantados.

En la continuación, el Ses Salines
jugó con más profundidad, per le
fal4ba conjunción; de todas formas,
el &npate llegó en una jugada dudo-
sa de la que el colegiado se desen-
tendió.

NOTA: En las gradas técnicos del
C.F. Valencia para ver en acción a
SEMINARIO, jugador que interesa
a varios equipos de La división El
Real Mallorca, el único que nc ha
dicho esta boca es mía. Como s em-
pre.	

s.

SE NECESITA CHOFER carnet de
1. para Taxi.
In formes, Tel. 575745

Informes: Fartaritx, 27.

1:411utocares

Mas a.

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

Tels. 580246 - 581135 — FELANITX.

* El otro día vimos entrar —fu-
rioso— en esa redacción a JORDI
GAVINA (El auténtico). El «divino».
Estaba de un humor de perros. ¡Aquí
no se vende una escoba! ¡Con razón!
Esta sección tiene que pegar... y
¡fuerte! Caigam votos del canto que
se tercie... pero aquí hay que atinar,
fuerte.

Y es lo que prometemos hacer si
no se enmienda la plana. Atacar,
pero firme. Van a rodar cabezas, a
lo «Glauber Rocha». «Cabezas corta-
das».

Y es que entre tanto robo vil, tan-
ta multa, tanto politico... y otras aves
de este «paraíso»... No nos quedará
más remedio que sentar unas «nor-
mas»... ¡Vamos todos a pasar por el
tubo! Los que han entendido que
obren en consecuencia, porque si no
(no se amenaza) se las prometemos
«moradas».

• Excelente trabajo el de PERE
XAMENA en sus «CARRERS DE FE-
LANITX». Ingeniosa la portada que
presenta la edición confeccionada
con un «maravilloso» dibujo de MI-
QUEL RIERA, un artista que no se
prodiga.

• Pues la marcha que cogieron
los de «L'Equip Tulsa» el pasado
martes fue de órdago. En «Can Gus-
tí» se pasaron un pelín... y más. TO-
MEU PENYA y el «gran» SALVA-
DOR se lanzaron, guitarra en mano,
a los infinitos acordes del espacio
interestelar... El vino tinto corría a
raudales.

Menos mal que, como era de espe-
rar, el aterrizaje fue en «Casa Pila»...

Así, cualquiera.

• Por cierto que a los nombres
de MESTRE-OLIVER, TOMEU PE-
NYA, JOAN PLA... etc. .. habrá que
añadir a «RECORDS ESCOLARS» el
nombre de JOSE FERRER, más co-
nocido por (Pep Catalá). Un hom-
bre que lo ha sido todo en la in-
dustria cinematográfica, tanto en los
tiempos del mudo como del sonoro.
Un señor con auténtica flema ingle-
sa que fue protagonista en su día de
«CONTRABANDISTA POR AMOR».
También trabajó en «BOLICHE» ...
Lo cierto es que lo de actor siempre
le supo . a poco, así que pasó al mon-
taje, a guionista, a ayudante de di-
rector... ¡y por fin volverá a su Fe-
lanitx para interpretar con su culti-
vada experiencia, a hacer cine!

Habrá que decir al final de su in-
terpretación, con admiración «¡Cha-
peau!».

JORDI GAVINA

BUSCO CHICA para cuidar dos
N1ÑOS
Inf.: Tel. 580402 (por la noche)

VENDO CASA CON COCHERIA
en Porto-Colom, calle Tauler.
lnforrne en C. Tattler, 55
Tel. 575905 -

Se necesitan

Señoras y señoritas

Para hacer toda clase de bisutería

GINECOLOGIA
Nueva consulla: C. Bosch, 9 - 1.° (junto pastelería S'Illot) •

Horario: Lunes, martes y miércoles de 16'30 a 19'30 horas

(Pedir día y hora) Tel. 551008

Dr. César Mesón Legaz

Li ofcr .int Per ilita'imPo.T..i(5
ZeVetleitnent partir chin any •

itp surf S()1)I,N100. 	•
• (4dill'optiMist '()Prs;(, •	 .	 ••

detallada ;fittalsronl de le%	 qirtnes,



COCHES DE
SEGUNDA MANO
En el Mercado National

Ocasión Fkmatilt.
encxnitrarti coches a elegir
Cuire Iodas las marcas.
tinotk!k)s y precios.

REVISADOS
PUNTO POR PUNTO
Cuches selee.cionaclos y
con la garantia de estar
revisados, punto por
punto por Renault.

FINANCIADOS
A SU COMODIDAD
con la tomui do pago a
estudiar en eada• ras°,
La quo mejor se adaplq
a sus posibilidades„

8	 FELANITX

LA PLAÇA DE CAS CONCOS
Sr. Director del Setmanari
«FELANITX»

Estimat Sr. Director:

Li agrairem vulgui incloure aques-
tes lletres en ei seu apreciat setma-
nari, com  a comentari a l'escrit del
passat número de 28 d'abri] que fir-
ma Joan Maim6.

Es 'ben ver que fa goig una plaça
ben situada, i una zona verda amb
arbres i flors. També ès ver que el
casc urbà de Ca's Concos quedaria
magnificamentl completat d'aquesta
manera. Però rio és manco ver que
el Sr. Maimó o els seus assessors no
han caldulat ni diuen clarament el
cost ifese-taixt) suposaria, i sobre qui-
nes espatles recauria.

Si l'Ajuntament de Felanitx o una
entitat autonômica o estatal poden
respondre dels molts de milions de
pessetes que suposa la indemnitza-
ció de cases i solars amb el seu just
preu endavant! Però no creim supo-
sar malament si opinam que, en tot
cas, l'elevat cost d'aquesta plaça re-
cauria damunt les economies de tots
els concarrins, i no seria cosa de
pocs duros.

En quant a dir que els nostres in-
teressos (els dels propietaris de so-
lars, cases, tallers i altres installa-
cions que haurien de ser exropia-
des), siguin ridículs, trobam que es
tracta d'una qualificació poc respec-
tuosa, que desconeix la realitat i que
pot sonar a ofensiva, perquè cap dels
qui, per sort o per desgracia, hi te-
nim propietats no som •millonaris
sinó treballadors. I els interessos de
tots els concarrins que hagin de pa-
gar —a la curta o a la llarga— les
despesses de les indemnitzacions,
tampoc no creim que siguin ridículs
sinó ben legitims.

Per altra part, si s'ha de donar
una ptssa, que es faci bé i d'una ve-
gada; i que no se'ns mantegui dins
Ta inseguretat de cabales i projectes
que ni es realitzen ni ens deixen
moure cap classe de reforma ni ens
donen cap altra solució.

Esta clar que volem la millor so-
lució per a Ca's Concos, perte) tocant
amb els peus en terra.

Atentament,

Rafel Rigo Barceló
Francisca Barceló

Margarita Ferragut Mainte)
Teresa Escalas Bonet

ENDE VINAIA
No té peus però poc córrer,
no té dits i du anells,
si sa posa entre jo i
sa fesomia m'esborra.

SOLUCIÓ A SA PASSADA:

Ara, clar, vos ho dire
i no estic empegueit,
un cotxe es un boc amic
des qui el sap manejar bé.

(Un cotxe)

Tres noms de Hoc felanitxers
per Cosme Aguiló

II Es Cocons d'Envelar, o Es Cocons d'En Velar?

Dins el segon volum-homenatge a Francesc de B. Moll, aparegut a
RANDA, 10, (1980), vaig publicar un estudi sobre els topònims de les
nostres costes. El nom en qüestió hi figura com a Es Cocons d'Envelar,
classificat dins l'apartat de topònims generals per la freqüência d'un cos-
tum, ja que hi faig constar com els mariners felanitxers conten que da-
vant aquest Hoc de la sortida del port, «s'envelava», es a dir s'hissaven
les veles de l'embarcació. L'articulació era amb /e/ neutra; envelar fou
pronunciat pels informadors tal com deim encetar.

Crec que es arribada l'hora de situar les coses en el seu lloc i rec-
tificar, ja que allò que em contaren els mariners no deu esser altra co-
sa sine) una etimologia popular ,Que caigué en terra fèrtil. Tenc a la vis-
ta la fotocòpia d'una planimetrit gnifitar del port, datada el 20 de gener
del 1807, aixecada per a situar la posició de la bateria de tres canons,
al costat de Sa Bassa Nova. Fou trobada a Madrid pel meu amie Joan Gon-
zález. No vaig poder dissimular la meva sorpresa en veure que una ra-
conada devora Es Portitxol duia escrit, amb calligrafia d'aquella epoca,
«Corral de Belard». Sense por a l'error es pot afirmar que els cocons
qiiestionats es troben en un indret que, a principis del segle XIX, es
deia Es Corral d'en Belard, i es clar que aleshores aquest nom era pro-
nunciat amb /e/ neutra. No hi ha dubte que aquí tenim una mostra de
l'evolució, totalment normal i típica, del llinatge mallorquí Berard. La
seqüència evolutiva degué esser la segiient: Berard passa a Be/ard per
canvi de la consonant liquida (com del nom de Hoc llombarder Na Be-
renguera n'hi ha que en fan Na Belenguera). L'estadi segiient degué
ser el pas a Velard, per substitució de la labial. Després cauria la con-
sonant final per contaminació del verb envelar, en un Hoc que per coin-
cidencia amb una acció reiterativa era del tot escaient.

Prop d'Es Llombards hi havia una antiga possessió coneguda per
Son Berard en el segle XVIII, de la qual n'era enfiteuta el cavaller ciu-
tadà Jeroni Berard i Sola. Ho han dit els historiadors . Per iniciativa de
l'ajuntament es va parcelar, i molts dels bocins de l'antic latifundi s'a-
nomenen avui per Son Belard. El canvi de liquides s'ha consumat, i ade-
siara no falta gent que canvia la consonant inicial client Son Velard. El
paraHelisme de les mutacions em sembla mes que evident.

Eu coches usados
RENAULT

fiene su ocasión.

CONCESIONARIO

FRANCISCO MANRESA OLIVER
C. Campos, s-n - Felanitx

Exposición abierta sábados todo el dia y domingos por la mañana

TENGO CASA PARA ALQUILAR SE VENDE LLAUT MADERA 23
en Porto-Colom, temporada vera- 	 palmos, motor Andreu.
no parte Aduana.	 Inf.; Tel. 581298 (noches).
Informes: 560045.

GOLEADORES
144 ervations/

06,7

autocares 1"11111W—
J. CALDENTEY, S. A.

Tel. 580153

C. D. FELANITX
1.0 M. Rial, 13 goles.
2.° Seminario, 11 goles.
3.° Vicens, 7 goles.
4.° M. Angel Caldentey, 5 goles.
5 •0 Bauzá, 4 goles

FELANITX ATCO.
1.0 Cano, con 5 goles.
2» Callas, 4 goles.
3 •0 Román, 3 goles.
4» Obrador I, Obrador II y Veny,

con 2 goles.
JUVENILES:

1.0 Crucera oGuindi», 14 goles.
2.° Cerro vPirrip, 13 coles.
3.° Aznar, 8 goles.

INFANTILES:
Antich, 30 gales.

2." Barceló, 11 gules.
ALEVINES:

1." Gallardo, 35 goles.
2.° Pascual, 18 goles.

RESULTADOS
SES SALINES, 1 - FELANITX, 1
FELANITX ATCO., O -
PUIGPUNYENT, 1

Un gol al principio del partidc; sir-
vió para demostrar, una vez mas,
que los filiales no marean un gol ast
como así.

Mucho pase corto, mucho marcaje,
pero no hay quien se meta en el área
y... menos dispare.

El entrenador saca a un «ariete»
y este... termina jugando de «libe-
ro». .. Para qué decir más...

SKORPIO

Pella Quinlelistica C. D. FELANITX

Oviedo-Las Palmas	 1	 x2 lx
R. Vallecano-Castilla	1x2 2 2
Hercules-Huelva	 1	x 1
Bilbao At.-Celtá	 lx 1 2 lx
Cartagena-Castellón 	 1	 x 1 2
Coruña-Algeciras	 1	 x 1
Santander-Elche	 lx 1 2 1x2
At . Madrileño-Linares	 1	 1	 1
Barcelona At.-Granada 1x2 x 1
Sabadell-D. Alavés	1x2 1	 1x2
Binefar-Logrofiés 1	 1	 x2
Ibiza-Calvo- Sotelo' lx lx	 2
Albacete-Alcoyano	 1 lx 1
Córdoba-D. Aragón	 1 2 x2 x2

Primera columna: 432 apuestas.
Segunda columna: 64 apuestas.

Patrocina

Autocares GRIMM S. A.
Autocitres de lujo
Servicio Microbuses
Taxis

Tel. 581135-580246 FELANITX

SE DAN CLASES DE INGLES EN
FELANITX
Horas a convenir. Precio economico

Informes: Tel. 580363




