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El CBIlieltaii dal Telègraf a Falanitx
!Ina -.Casa Szi Aar a Partocalam? la rodella

Una de les qüestions que es trac-
taren dilluns passat a la sessió ple-
naria municipal, fou la de comme-
morar el centenari de la installació
del Telègraf a Felanitx, data que es
cumplirà el proper dia 1 de juliol.
S'acordà que la Comissió de Cultura
s'encarregas de comanar una plaça
cammemorativa que se collocarà a
Ia plaça de Jaume II (plaça d'Es
Mercat), on antigament s'alçava l'e-
difici la Quartera, que fou el primer
emplaçament de l'oficina telegràfica
de Felanitx. Aquest sistema de trans-
missió, avui en dia tan superat, era
fa cent anys una eina valuosíssima i
Ia més ràpida sens dubte dins el
camp de les comunicacions; i la nos-
tra població, que gaudia aleshores
d'una activitat económica molt im-
portant, amb una gran projecció
dins el sector del comerç i l'exporta-
ció, considerà la necesistat d'adoptar
aquest sistema i corporativament
requerí reiteradament de l'Adminis-
tració aquest benefici, que li fou con-
cedit pel juliol de 1884, no sense que
l'Ajuntament s'hagués de fer càrrec
dels costos de la línia des de Fela-
nitx a Manacor.

Les qüestions que es tractaren en
aquesta sessió foren Ines be de trà-
mit i d'escàs interès general. Diguem
així mateix que es va llegir una co-
municació del Consell Insular relati-
va a les subvencions per personal

destinat a la neteja de platges proce-
dent de l'atur; a la vista de la qual
s'acorda sollicitar la contracta de
quatre persones pel temps de dos
mesos.

El temps que resta per precs i con-
suites, el regidor Miguel Barceló in-
sinuà la conveniència d'insistir prop
d'Obres Públiques entorn a la neces-
sitat de canviar l'ordenació de la in-
serció del camí de So'n Negre amb
Ia carretera de Campos. I es Ilegí
una carta de la Confraria de Pesca-
dors de Portocolom interessant una
definició de l'Ajuntament entorn a la
cessió d'un solar per a construir-hi
la «Casa del Mar», cessió que va uni-
da a la reestructuració de la zona
que queda a l'entrada del port a
ma dreta, a continuació del solar de
l'Escola i que comportaria el canvi
de qualificació d'extensiva 600 a
E-400 d'una bona part d'aquells ter-
renys. -L'opinió que es generalitzà,
malgrat les insistents consideracions
del regidor Tomeu Estelrich, fou la
de que l'Ajuntament no pot forma-
litzar un compromís immediat tota
vegada que aquesta reestructuració
resta Iligada a la revissió del Pla
General, i aquest encara tardarà en
anrovar-se. Això no obstant, s'acordà
anomenar una comissió que, un cop
demanada informació a l'arquitecte
Sr. Sorribes, estudiarà el cas i mi-
rara de trobar-hi solució.

el patritroni rt is t c
La restauració de la imatge de la

Mare de Déu de Sant Salvador, feta

recentment d'acord amb tècniques

molt perfeccionades i, d'altra banda,

l'exposició muntada per la Fundació

Battea a la Caixa d'Estalvis fa quin-

ze dies, ens donen peu per tocar el

tema del nostre patrimoni artistic i

de la seva conservació.

Hem de reconèixer, en honor de

la veritat, que el conjunt de les

obres d'art que la nostra ciutat pos-

seeix es ben modest; per això ma- La immensa majoria dels felanit-

teix ho paga que el considerem amb xers ignoren que, a la sagristia de

interès i posem molt d'esment a S'Horta, hi ha uns fragments d'unes

tractar-lo com pertoca. taules gòtiques (no sabem si són
parts d'un antic retaule) que són les

Per ara, no posseïm un inventari , .u
exhaustiu de les obres que el com-

niques restes de pintura medieval
 tenim dins el terme. El Castellq

ponen. Qualcú ja ha assenyalat que

una de les tares del pla general d'or-
. Santueri se veu abandonat a un

procés de lenta destrucció lamenta-
denació urbana és la de no contenir ble. Les peces d'orfebreria de la Par-
un inventari dels edificis a protegir,	 .

roquia no són tampoc accessibles a
inventari considerat preceptiu. Hi la
ha, així mateix, una zona histbrico-

vista del públic. Sobre els edificis

artística relativament protegida, i modernistes, la Fundació Bauçà va

muntar fa anys una exposició de ca-
deim relativament perquè acabam

de tocar amb les mans que la pro- ra a atreure-hi l'atenció del públic.

tecció es molt dèbil i poc eficaç a Vat aquí uns dels valors arquitectõ-

l'hora de la veritat. Ara, aquesta
protecció cobreix certs edificis 

que flics amenaçats de destrucció. En te-

no la se mereixen i, en canvi, no
nim una mostra vergonyosa amb l'e-

arriba a d'altres ben dignes de con- difici del Banc Espanyol de Credit,

servació.	 una interessant

sisteix, com alguns entenen en una
reforma ni renovació.

L'exposició de la Caixa d'Estalvis,
que certament era incompleta, entre
altres motius per insuficiència d'es-
pai, va permetre que els felanitxers
poguessim conèixer una de les pe-
ces més importants del nostre patri-
moni que es l'anomenada Mare de
Déu de l'Esperança, inexplicable-
ment arraconada i sense possibilitat
d'esser contemplada en temps ordi-
nari.

construcció feta

El pasado sábado TIMONER co-
rrió en el velódromo de Campos en-
trenado por Cerdá • Era la 1.a de una
serie de pruebas con vistas al Mun-
dial a celebrar en Barcelona.
SE IMPUSO EN LAS DOS MANGAS

En la 1. a manga de 10 km. con un
tiempo de 10'32 la pareja Timoner-
Cerdá venció seguid de la compues-
ta por Martínez-Oliver a 1 vuelta de
distancia y la de Pascual-Sastre a 3
vueltas.

En la 2.a manga, a la distancia de
15 km. Timoner-Cerdá vencieron con
un tiempo de 16'25 m., seguidos de
Martínez-Oliver. Sólo Martinez le pu-
so alguna dificultad a nuestro gran
campeón.

CONFRONTACION HISPANO -
FRANCESA EN BURDEOS

El pasado domingo viajaban estos
corredores hacia Burdeos con el fin

de correr el martes en esta ciudad
francesa unas carreras tras moto en-
tre corredores franceses y españoles.
Posiblemente hoy sábado volverían a
correr de nuevo en caso de que los
promotores lo considerasen opor-
tuno.

EXTRAORDINARIO
RECIBIMIENTO

A última hora nos hemos enterado
de que en Burdeos se ha tributado
un extraordinario recibimiento a
nuestro paisano Guillermo. La pren-
sa no era parca en elogios hacia la
ya legendaria figura de Timoner.
«Todas las puertas abiertas para esa
gran figura del ciclismo que vuelve
tras veintidós años de ausencia».
Lástima del mal tiempo que azotaba
estos días aquella ciudad.

MAIKEL	 I

En Bartomeu Capó, al programa
de les Fires i Festes de Sant Agustí
de l'any 1954, va publicar una petita
relació d'obres d'art de Felanitx. No-
tem que se referia a objectes i no
a edificis. Com a inventari, però, era
incomplet. No hi figurava, per exem-
ple, una deles figures més notables
que posseïm, que es la Mare de Déu
de l'Esperança ni tampoc cap peça
d'orfebreria religiosa.

N'Antoni Mesquida, al programa
de l'any 80 se va referir a tres pe-
ces existents a la Parròquia d'interès
molt remarcable. Es, per tant, una
tasca urgent emprendre la confecció
d'un inventari més complet, elaborat
amb deteniment, que no sols anome-
ni les peces, sinó que en doni comp-
te de l'estat, característiques, etc.

Algunes d'aquestes obres, sens
dubte, reclamen una restauració i
avui ja comptam amb tècniques per-
feccionades, com dèiem fa un mo-
ment. Peró alerta, restaurar es una

' 7na molt delicada que exigeix, a
el coneixement de l'ofici, un

respecte per l'obra tractada. No con-

malbé.

Davant això, no acabam de veure

clar que sia justificada aquesta fama

que antany va tenir Felanitx de ciu-

tat sensible a la cultura. Avui ja sa-

bem que l'ha perduda, pen!) és que
en aquest sentit se vénen • cometent
errors de temps enrera.

A una de les darrers reunions de
l'Ajuntament, la Corporació va co-
nèixer un inventari de les
cions deportives de Felanitx i el seu

terme, elaborat per la Conselleria de
Cultura del Govern Autonòmic. Sa-
bem la brutor de doblers que dedi-
cam anualment a promoure la prac-
tica de l'esport. No serem nosaltres
que ens hi oposem; pent) voldríem
recordar que la cultura no es només
esport i per això suggerim a l'Ajun-
tament que elaboras un catàleg de
les obres d'art de tota casta exis-
tents en el terme, i després en tra-
gués les conseqüències.

Pirotècnic

Timoner venció en Campos



SANTORAL

D 10 Pascua de Pentecostes
L 11 San Bernabé
M 12 S. León II, Papa
M 13 S. Antonio de Padua
J 14 San Anastasio
✓ 15 Sta. María Micaela del

Stmo.
S 16 San Aurelio

LUNA

Luna llena el 11

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. Domingos 7,30 (-Palma),
9,30, 13 y 18,15 (-Palma).

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

Cala Murada - Felanitx:
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,
domingos y festivos). Domin-
gos, 11,15.

Cala d'Or - FelanitN: 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 Pilia
Martes:	 Melis Gayá
Miércoles: Miquel-Nadal
Jueves:	 Amparo Murillo.
Viernes:	 Catalina Ticoulat.

TELEFONS D'INTERES

Funeritria
Ambulàncies
Guárdia Civil
Bombers

580448 - 581144
580051-581715

580090
581717

GINECOLOGIA
Nueva consulta: C. Bosch, 9 - 1.° (junto pastelería

llorario: Lunes, martes y miércoles de 16.30 a 19'30 horas

(Pedir día y hora) Tel. 551008

Dr. Cesar Mesón Legaz

FESTA DEL CINQUANTENARI
un record valuosíssim per guardar
tota la vida.

Pot adquirir la cinta de Video
(qualsevol sistema) a

Electrodomèstirs it S4
M. Bordoy, 17 - PI 580535

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

que falleció en Felanitx el dia 1 de junio de 1984, a los 90 años,
habiendo -recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

R.	 I.	 P.

Su hijo Juan; hija política Maria Barceló; nieto Antonio; nieta politica Antonia Obrador;
biznieta María; hermana política Micaela GayA; sobrinos y demás familiares, al participar a sus
amistades tan triste pérdida ruegan le tengan presente en sus oraciones, por lo cual les que-
darán sumamente reconocidos.

Casa mortuoria: Bellpuig, 21
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FELANITX

FELANITX

PRECIO DE St SCRIPCION

Semestre 893 Ptas.
Provincias 970 Ptas.

Ayuntamiento de
Felanitx

Extractos de acuerdos que se for-
mulan 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 14, tomó los siguientes acuer-
dos; con la asistencia de todos sus
miembros:

Sc aprobó por unanimidad el actl
de la sesión anterior.

Se dejó sobre la mesa el pago de
Ia factura por estancia en clínica y
medicamentos del funcionario jubi-
lado D. Lorenzo Tortella.

Se aprobó el Padrón del Implies-
to de Circulación de Vehículos de
1984 que asciende a la cantidad de
12.727.100 Ptas.

Se acordó publicar un anuncio
cr. el Semanario Felanitx, para que
se presenten ofertas para el pinta-
do de las persianas de la Casa Con-
sistorial.

Se acordó encargar a la Comisión
Municipal Informativa de Cultura
el estudio sobre lá edición de un
folleto conmemorativo de la «Diada
de Felanitx a Lluc ». -

Se aceptó la oferta de terrenos
para la alineación de la calle Veró-
nica n.° 18, condicionada al derribo
y transporte de materiales por
cuenta del Ayuntamiento.

La Comisión quedó enterada de
Ias retenciones efectuadas para
aportación al «Consorcio Provincial
para la gestión e inspección de las
Contribuciones Territoriales de Ba-
leares».

Vista la solicitud de la Conselle-
ria de Educación y Cultura, por
unanimidad se acordó proporcio-
nar local y vigilante para la expo-
sición itinerante de «Grabados An-
tiguos y nuevas Estampaciones».

La Comisión quedó enterada de
!a resolución de la C.T.N.E. sobre
cambios de distritos de tarifación.

Se concedieron ocho licencias de
obras menores a particulares.

Se concedió un nuevo plazo para
terminación de obra autorizada.

Se concedió licencia a D. Miguel
Vicens Capó para construir una vi-
vienda unifamiliar anexo a la ex-
plotación agrícola en la finca de
su propiedad sita en la carretera
de Porto-Colom a S'Horta, parcela
n.° 17-B, con una tasa de 43.011 Pts.

Se. concedió licencia a D.a Marga-
rita Bordoy Grimait, para construir
una vivienda unifamiliar aislada en
la finca de su propiedad sita en el
polígono 36 Ca'n Gerrer, con una
tasa de 38.098 Ptas.

Vista la documentación presenta-
da por D. Lorenzo Obrador Rosse-
116 interesando la prolongación de
un edificio de su propiedad en
Porto-Colom, calle Santa María, por
unanimidad se acordó solicitar del
interesado que presente el precep-
tivo proyecto técnico de las obras
a realizar.

Vista la solicitud presentada por
D. Pedro Bennasar Monserrat, soli-
citando licencia para colocar un

voladizo para resguardo de las
puertas de la cochera del inmueble
de la Avda. Tamarells, 13 de Porto-
Colom, por unanimidad se acordó
solicitar del interesado que presen-
te las medidas del voladizo a co-
locar.

Visto el anteproyecto presentada
por D.' Catalina Ballester Rigo y
otro para la construcción de un
edificio de una planta en la calle
Tipógrafo Caldentey de Ca's Con-
cos, por unanimidad se acordó in-
formar favorablemente el citado
anteproyecto.

En el turno de proposiciones ur-
gentes y ,tras ser declarado de
urgencia a propuesta de D. Pedro
J. Balle, se acordó por unanimidad
solicitar de la Conselleria de Turis-
mo de la Comunidad Autónoma de
Baleares la colocación de papeleras
en las playas de eqte término mu-
nicipal.

Felanitx, a 15 de mayo de 1984
El Secretario

Mo. Guillermo Juan Bttrgttera
El Alcalde

Fdo. Pedro Mesquida Obrador

D. Antonio Palmer Vidal



EL INTRA-ORO, hiperminiaturi-
zado, practicamente invisible, se
ubica integramente •en el con-
ducto audltivo y es fabrica do a la
medida exacta de su ureja.

Recubierto por una cape de oro
es un aparato totalmente seguro
para la oreja y sum mante fiable.

El- INTR ./1;0RO le permitirá una
mdiói.460iPrensión,entre am i .
gos, en e l . teléfono.. trente a la

TESTS E IN FORMACIONES
GRATUITAS EN NUESTRO

LABORATORIO ESPECIALIZADO:

OPTICA FLORID
ci cos, 12
MAN ACOR
TEL. 552377

ENDE VINAIA
Du llom i no es animal,
té fuies i no es cap planta,
sap molt i ningú l'espanta
pot fer be i pot fer mal,

SOLUCIÓ A
S'ENDEVINAIA ANTERIOR:

Jo crec que tothom desitja
poder tenir es cap ben clar
per poder-me contestar
a lo que vaig demanar,
que a una calça en català
sempre li diven sa mitja.

(Una calça)

FELANITX

Tombats a la molsa

Catalunya, comtat gran ti
nacionalisme d'esquerres»

Deiem en un escrit anterior que el nacionalisme d'esquerres encara no
ha trobat el seu floc a la nostra terra. A Catalunya tampoc. Un dels fracas-
sos que han duit les darreres eleccions al Parlament català, deixant de ban-
da els del PSOE i del PSUC, ha estat, sens dubte, el de les formacions na-
cionalistes d'esquerra, representades en aquesta oportunitat per la histórica
ERC i per la coalició EEC (Entesa de l'Esquerra de Catalunya).

ERC, Esquerra Republicana de Catalunya, el yell partit de Macia i de
Companys, ha sofert una de les derrotes més sonades en la seva vida poll-
/lea del 1977 ença. Aquesta formació sols ha rebut la confiança d'un 4 %
dels votants, mentre 1, -èia com anaven cap a CIU la resta dels vots que
havien obtingut el 1980.

Pens que la fuita de vots d'ERC cap a CIU no ha estat en realitat un
«vot de castle», sinó mes be un «vot 'Mil» front a la possible hegemonia
del PSOE en un Parlament on els nacionalistes (de dreta o d'esquerra)
podrien estar dividits. Tanmateix les diferencies ideològiques quant a po-
litica sectorial entre C1U i ERC no són excessivament grans. No hem d'o-
blidar que ERC representa una opció social-demócrata anti-marxista, i que
CIU fa el paper d'un partit de dretes avançat, que es situaria en el centre-
esquerra sociològic. Els punts en comú entre amdós partits són, clones,
evidents.

En aquesta disputa electoral també hi era present una formació molt
més esquerrana que ERC. Entesa de l'Esquerra dc Catalunya integrada
pels escindits d'ERC, Nacionalistes d'Esquerra i independents, que tanma-
leix sols ha pogut arreplegar un 1 % dels vots. La manca de presencia
electoral d'aquesta agrupació política ve determinada per dos fets fona-
mentals: la manca d'unitat i la manca d'un espai social. La manca d'uni-
tat de l'esquerra nacionalista dels PP.CC. no es un fet extraordinari, sine)
més be un fet dramatic que es repetcix molt sovint; la manca d'un espai'
sociològic també és un fet corrent en aquests partits, si Ilcvam el cas
cl'ERC a Catalunya, i el del PSM a Mallorca i Menorca.

A Mallorca el partit nacionalista d'esquerres que tenim es el PSM, qui,
al contrari que ERC, representa rúnica oferta nacionalista que tenim, per
manca d'ofertes a la seva dreta, mentres no es consolidi l'opció d'UM.

La posició del PSM, doncs, Os prou delicada. El seu caracter de par-
tit nacional i de classe, amb un esp.ti social molt reduït, el fa estar sem-
pre entremig de les opcions majoritàries, havent d'optar, d'una manera
o d'altra, per alguna d'elles. Per això ens trobam que, a vegades, el PSM
recolza al Parlament de les Ines opcions presentades per partits que ni són
nacionalistes, ni són d'esquerre (com AP), i de vegades en recolza d'altres
presentades per partits d'esquerra (més o menys descafeinada) que no
són nacionalistes (com el PSOE). Precisament aquest paper de partit
«frontissa» em pens que li fa més mal a aquest partit que altra cosa,
perquè el fa decantar-se cap a opcions que ben poc —o gens— tenen que
veure amb la seva línia. Endemés a Utinie partit nacionalista i d'esquerres
que tenim a Mallorca se li presenten altres problemes: si segueix amb la
seva liana tradicional seguirà essent un partit minoritari, amb un espai
social molt reduït; si intenta eixamplar aquest espai sociològic, tot adap-
tant el seus idearis socialistes a la realitat de la majoria de per tal
de guanyar més vots en les eleccions, pot arribar a confondre's amb el
PSOE, Com ja ha succeit a vegades en altres llocs dels PP.CC . o a la nostra
mateixa illa, on la gestió del PSM i la del PSOE s'han arribat a confondre
de vegades. Aquesta darrera opció, la d'atracar-se al PSOE tot cercant mes
«floc», pot ser prou perillosa perquè en aquest cas de confussió el vot
sempre va cap al partit majoritari, al partit del «vot , útil» o al partit que
més doblers té per dirigir campanyes electorals.

El futur del nacionalisme d'esquerres a Catalunya es tan incert com
el del País Valencia o el de Mallorca, si no canvien les coses properament.

Ramon Turnzeda
maig 1984

Novedades LOBELIA
GRANDES LIQUIDACIONES

Temporada Verano 83

Blusas señora desde	 1000 pts.
Batas	 675 pts.
Jerseys señora desde	 700 pts.
Jerseys niño a	 5n0 cts.
Pantalones cortos niño	 800 pts.

De qui sin les flors?
Arrib a la vila per una carretera mal cuidada, signe d'incomunicació.

De veritat que els darrers kilómetres, entrant a Felanitx, de la carretera
que uneix la ciutat amb Vilafranca, són realment dolents: estrets, plens
de voltes i —sobretot— amb un sol poc menys que intransitable.

Poc transit. Desiara un tractor o una furgoneta. Quasi cap turisme.
I és que apart la poca relació comercial entre els dos pobles veinats,
l'anada a la capital des de Felanitx es fa per altres carreteres, tradicional-
ment Ines freqüentades.

Arrib a la vila, un horabaixa de primavera, quan el sol es pon. Vaig
de cap a llevant mentre el crepuscle em va entrant a fragments pel
retrovisor del cotxe. Al davant un cel clar, al darrera uns colors vermells
de posta.

Una mica de vent mou els sembrats. Entre els seus verds, uns colors
riles vius delaten les fors mig amagades, fugint de les voravies: les
roselles. Aquestes intenten fugir dels camins, tal vegada per poder viurc
més. No volen caure en mans assassines que les portin a casa com mostra
d'aquest temps. Volen viure i morir al seu lloc, a la terra. Volen quedar
enmig de les herbes, servint de contrast.

De qui són les flors? A qui pertanyen aquestes roselles i margalides

(pie la Primavera porta?
Són de la terra, de la

La seva riquesa esta en
l'entorn que els hi pertoca. 	

Pere Estelrich i Massutí

PREGARIA
A la Mare de Déu de Sant Salvador

Mare de Déu del nostre poble

sia el teu nom santificat,
t'anomenam Reina i Madona.
Venga a nosaltres el sant Regne

regne de pau i de justija
de germanor i veritat.
Com fills volem vostre heretatge,

suprem tresor de nostra terra,
faci's la vostra voluntat.
Donau-nos pa i goix: penyora
es vostre Fill i benaurança.
I perdonau el nostre oblit;
el món que ens entorpeix encorta

la pobre almoina que donam.

No permeteu que sopeguem
enlluernats d'enganys i somnis,
nodrits de pols i d'aigua morta

i alliberau-nos de tot mal.

La llum de vostre estel per sempre

volem que ens acompanyi, empenta

per dins el freu de nostra vida:

camins extraviats que ens feim

cercant el focs follets de glória.

I que ens trobem amb Vós, Patrona

damunt Sant Salvador. Senyora,

donau a Felanitx el Fill

Ressucitat i VIDA NOVA.
Denver, maig 24-84

Jaume Prohens, C.R.

Se venden en
PORTO-COLOM

directamente del

constructor

PISOS
en C. Marina, 48
C. Mendez Ntifiez, 6
y Urbanización LAFE 14

50 0
/. entrada y resto

20 años

Construcciones
PUIG-HUGNY

Tels. 575113-581719-575880

Natura. De ningú més. Deixem-les viure Mures.
el seu encant... i aquest desapareix fera de



CoLlegi Sant Alfons d'E.G.B.
El Collegi Sant Alfons d'E.G.B. comunica que s'ha tancat la

matricula pels nivells ler. i 2on. d'E.G.B. pel curs 1984-85, per
haver-se completat el número d'alumnes que el centre pot admetre
en aquest nivell.

El Director,

Antoni Vicens Massot

Restaurante LOS PINOS
PORTO - COLOM

Comunica que se halla

ABIERTO AI PÚBLICO
Carnes selectas y pescado fresco

C/. Almirante Cervera, 12	 Tel. 575023

4	 FELANITX

iNFORMACIÓN LOCAL
Concert de Música de Cam ra

Organitza per l'Ajuntament de
Felanitx sota el patrocini de la Con-
selleria de Cultura del Conseil de
Mallorca, dijous dia 14, a les 9'30 del
vespre, a l'església de Sant Alfons hi
haura un concert a càrrec de l'or-

questra de ca bra liege ns bu rger
Solistenensembie, integrada per 14
profeseors alemanys i dirigida per
Wilfried Koch. El ncert versara
sobre els compositors Haendel, Mo-
zart i Elgar i coin solista de piano
intervendra Joan Moll.

Tots hi sou ro n vid a ts

-Art Eivissa 84. a -Sa Nostra.
Dimarts dia 12, s'obrirà a la sala

de 14.Skil Nostra», una exposició col-
lectiva d'artistes eivissencs que es
presenten so ta l'indicatin «Art
Eivissa 84», a la quai hi ha u obres
de gairebé totes les tecniques pic-
ter ri q ties.

La mostra restara muntada fins
dia 21.

Entrega de diplomes
El passat dia 24 de maig foren en-

tregats per l'illustríssim Sr. D. Fran-
cesc Gilet, Conseller de Cultura, a la
Delegació de dita Conselleria a Ma-
nacor, els diplomes de «Mestre de
Català» a Dona Carme Servera, Dona
Francisca Noguera i Dona HorOnsia
Vilaret. Al mateix temps a Dona Hor-
tènsia li fou entregat un pergamí,
signat pels responsables dels cursos
de Reciclatge de la Comissió Mixta
Ministeri d'Educació-Govern Autò-
nom de les Illes Balears a la Ciutat
de Manacor, on manifesten el testi-
moni de la seva admiració a la Mes-
tra de Català, a la Senyora HOR-
TENSIA VILARET I QUINTANA pel
seu exemple de dinamisme i de re-
novació constant.

3.
11:

Dia 18:
Dia 19:
Dia 20:
Dia 22:
Dia 27:
Dia 29:
Dia 30:
Dia 31:
Total recollit

litres per metre

Vigilia Diocesana d'espigues a
Sant Salvador

Amb motiu del cinquantenari de la
coronació de la Mare de Deir de
Sant Salvador, la Vigília Diocesana
d'Espigues de l'Adoració Nocturna,
que se celebrarà el proper dissabte
dia 16, de les 11 a les 2 de la nit,
tindrà Hoc al Santuari de Sant Sal-

Hi haura un servei d'autocars des
de la plaça d'Espanya cap a Sant
Salvador. Les persones interessades
en fer-ne Ils que avisin abans del dia
16 a migdia a l'Empresa dels Auto-
cars Caldentey.

La pluja registrada durant el pas-
sat mes de maig es la següent:

Dia 2:	 10'3 litres
Dia	 0'4
Dia	 12'6

Oratori del Calvari
Tots els diumenges del present

mes de juny, la capella del Calvari
restzira oberta als fidels de les 4 a
les 8 del capvespre. Totes aquelles
persones que vulguin pujar-hi saben
que podran visitar l'oratori del Sant
Crist.

Sorteo «Paga doble» de -Sa Nostra.
En el sorteo efectuado el pasado

mes de mayo entre los pensionistas,
resultó agraciado con 25.450 ptas.
D. Andrés Monserrat Bauzá, domi-
ciliado en la 1.' Vuelta, número 267.

Festa de la Santíssima Trinitat
Degut a les imminentes reformes

a realitzar a la casa-convent de les
religioses Trinitaries, al festa de la
Santíssima Trinitat se celebrara a la
Parròquia, diumenge dia 17 de juny,
a les 11 del matí.

La Comunitat de religioses Trinità-
ries convida a tots els fidels.

Hogar del Pensionista

Excursión
El lunes día 18 de junio se tiene

prevista una excursión a Porto Cris-
to, Cala Millor y la Cosia de los Pi-
nos.

Para más información en el Hogar
del Pensionista.

de sociedad
PRIMERES COMUNIONS

Dissabte passat a l'església de Sant
Alfons, va rebre per primera vega-
da la sagrada Eucaristia, el nin Car-
los Guerrero Carreño.

El sendema diumenge, a la parrò-
quia de la Immaculada de Ca's Con-
cos la varen rebre els germans Ma-
ria i Miguel Adrover Rigo i Joan Vi-
dal Rigo.

Els enviam a tots l'enhorabona que
feim extensiva als seus pares.

NECROLÒGIQUES
Dia .25 de maig entrega la seva ani-

ma a Deu a Felanitx, a 75 anys i des-
prés de rebre els sauts sagraments
i la benedicció Apostòlica, D." Cata-
lina Bennàsar Vidal Vda. d'Adrover,
de Ca'n Prim. D.e.p.

Reiteram el nostre més sentit con-

dol a la seva família i d'una manera
especial als seus fills Margalida i
Jaume fills polítics Francesc Mon-
serrat i M." Lluíssa Mestre.

El pasado día, 29 de mayo descan-
só en el Señor en nuestra ciudad, a
los 83 años de edad y después de
recibir los auxilios espirituales, Don
Miguel Obrador Mascaró (Llagosta).
ID.V.

Enviamos nuestra mas sentida ex-
presión de condolencia a su esposa
D.' Magdalena Serra, hijos D.' Mar-
garita, D. Miguel y D.' Antonia y
demás familiares.

Dissable dia 16 de juny, a les 8
del eapvespre a San( Salvador,

NXXVIII D11 DEL CREUAT

VENDO MOTO COTA 74 en buen
estado, precio 70.000.
n f.: Tel. 580313

ANCA DELINEANT
Tell'. 580826

HELADOS

MARTIN

BARTOMEU OBRADOR i ADROVER
arquitecte

Cr!. Dameto, 26

Telélon 58 08 26

XXXVIII MA DEL CREUAT
PROGRAMA

Dissabte, dia 16 de juny, al Santuari de Sant Salvador, a les
7'45, VESPRES CANTADES, i acte seguit, MISSA amb homilia
que dira cl Pare Antoni Oliver Monscrrat, Vicari Provincial dels
Teatins.

En sortir de Missa a unes clepencVmcies de l'hosteria, la
Creuada convidara als assistents a un senzill berenar de frater-
nitat.

Es prega als creuats venguin acompanyats dels seus familiars.
Dijous,, dia 21, Festa del Corpus.—Recomanam als creuats que

participin a la Missa solemne que se celebrara el capvespre a la
Parròquia, i que vulguin assistir a la Processó Eucarística, des-
prés de l'ofici.

15:
14:Dia	 6

Dia	 1'8
17:Dia	 10'4

0'6
28

4'6
0'5
0'7
0'7

18'2
1

durant el mes,
quadrat.

95'8

vador.

Pluja

Salón de Belleza CATI
Costa i Llobera, 5 b. Tel. 581384

Comunica a sus clientes y público en general, que a
partir del día 26 de junio, les atenderá en Felanitx los MAR-
TES Y JUEVES y en Porto-Colom los MIERCOLES, VIER-
.

	 Y SABADOS (Pasaje Delfín 1.° piso Edif. Delfín, entre
Hotel las Palomas y Hotel Belsana. Tel. 575168).

LIMPIEZA DE CUTIS — TRATAMIENTOS CORPORALES —
TRATAMIENTOS FACIALES — MANICURA Y PEDICURA —
DEPILACION — MASAJE Y SAUNA — MAQUILLAJE



FELANITX

La nostra
Auto • ola •

G OVERN BALEAR
A la història del nostre poble sempre hi hagut un fet que ens ha marcat fonamentalment: la nostra insularitat.

Aquest fet ha estat, i és, cl gestor-d'una consciència que no ha dc menester motius reivindicatius per a cultivar Ia nostra
personatitat perquè, d'una - manera o d'altra, sempre l'hem sentida així.

Avui, el fet autonòmic és una realitat determinada Inurement pel conjunt de pobles que formen aquesta gran nació: ESPANYA.
S'han reformat codis i s'han promulgat !leis per a establir un marc legal; els Estatuts d'Autonomia.

El nostre Estatut d'Autonomia defineix les funcions pròpies de l'autogovern per a les nostres Institucions: Parlament, Govern
Presidència, i les faculta perquè tutelin la llibertat, la justicia, la igualtat i el progrés sècio-cconõmic de tots els ciutadans de Ics

Illes Balears.
L'Estatut d'Autonomia fomenta els sentiments comuns de nacionalitat dels pobles de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera,
així com la idiosincrasia dc cadascuna d'aquestes, i els preserva com a vincle de gernianor i de solidaritat entre totes les nostres

Illes.

Tots plegats perquè som un sol poble.

.  III:	 ......... I..	 .

.	 .. 	 )1:.	 "
	,,,,,,	 ..........	

""1
	till .....   I./  ..... 



FELANITX

Des del Penya-Segat

La história que escriuen els homes
esta plena de guerres, treves, qual-
que armistici i poca cosa més. A
qualque personatge, el poble arriba

fer-li, fins i tot, un monument. Ara
be, d'aquestes persones que dia a
dia fan, acaramullen granets, que
fan «POBLE», d'aquestes poc se'n
parla. Sí el dia que deixen aquest
)nón; «oh!, era una bona persona»,
«sempre estava content», «aidava a
tothom» Perõ d'aquests granets
que com els que formen el mares i
en fan una peça compacta, d'aquests
treballs que dia a dia fan els mem-
bres d'una societat, d'un poble i que
li donen una manera de ser, una
manera de pensar, una forma de veu-
re la vida, fins i tot una llengua, d'a-
quests fets no se'n parla. I fins i
tot es comprensible. Perquò com
deia En Bernanos l'aire que respi-
ram pot venir enverinat dels altres
coin també, pot venir endolçat i
aquesta atmosfera que uns i altres
cream sense adonar-nos es la cosa
Ines gran, es Foi -gull humà, orgull
que en aquest cas el trob una virtut.
I no se qui un dia va entestar-se
en condemnar aquest orgull/virtut
de la nostra condició humana. Nei-
xen d'això aquests mutismes?

Gabriel Julia Adrover

I tot això per a dir que Don Jor-
di, Es Mestre d'es Faro, va deixar
qualque cosa al poble on per espai
de molts anys imparti ensenyança.
Jo, si em permeteu l'expressió, em
sent orgullós d'haver estat alumne
seu per espai de tres cursos esco-
lars, d'ell en tenc un bon record,
cl'ell qualque cosa va quedar dins
jo. Record com uns nins que venien
de foravila a l'hivern, plovent, els
feia posar vora l'estufa de llenya per
eixugar-se. Com un cija varem apor-
tar tots una pesseta (d'aquell
temps) i ens compra caramels per
a festejar les fetes nadalenques, com
a mi i a molts d'altres ens dugué al
Castell de Santueri (això que avui es
diu «visites tècniques») i alla ens
explica un poc la história del Castell
i la llegenda dels «moros i de les
alfabies», com ens ensenyava can-
çons, comedies... que després en una
vetlada alla a «La Caixa» dcl carrer
del Call, al davant dots nostres pa-
res es convertien en motiu d'orgull
ciels mestres, alumnes i pares. Ell
va esser el primer mestre que es va
desprendre d'aquelles «enciclopè-
dies» d'En Porcel i ens va dur un
altre tipus de text i que, avui, a la
llunyania trob que va fer molt be.

D'ell record unes - paraules que un
cija ens digué: «molts de nins a qui
he donat escola, un pic que ja no
venen amb mi i es fan grans deixen
de saludar-me i això trob que no esta
be». Per això, per ventura, sempre
que ens topàvem ens saludàvem
sovint, fèiem una «xerradeta».

I es que Don Jordi per a mi es un
bon record. D'ell a més de llegir,
escriure, fer comptes, m'agradaria
haver après aquella serenor del seu
semblant, aquell «fer de mestre» tan
benvolgut pels qui habiten les Vi-
les, els quals saben que «fer de mes-
tre» es qualque cosa més que des
de la tarima explicar teoremes, sin-
taxi...

I es que, sovint, sense adonar-nos,
els majors som el model dels petits
escultors que des del primer mo-
ment que veuen la claror del dia/
vida comencen a modelar la seva
pròpia talla.

Don Jordi per a mi fou un bon
model.

La Verge ens espera
Dissabte dia 16 de ¡tiny

XXXVIII DIA DEL CREUAT

No ntanquis a la cita

HELADOS

MARTIN

ATLETISME

Carrera escolar
«Ca's Concos 84»

Tingué Hoc el passat diumenge de-
mati, amb la pres,:mcia continua d'un
bon vent i amb una adequada orga-
nització per part de l'Associació de
Parcs dc l'escola de Ca's Concos del
Cavaller.

Aconseguiren l'objectiu d'acabar
Ia cursa un total de 116 atletes pro-
vinents de 10 Collegis o Clubs dis-
tints: Joan Capó (36), At. Pollença
(26), Ca's Concos (24), Campos (101,
Porreres (6), Sant Alfons (5), Sant
Joan (3), Manacor (2), Montuïri (2)
i Samurai (2). Ës d'esperar, vist el
bon desenvolupament de la prova,
que la participació augmenti en suc-
cesives edicions.

CLASSIFICACIONS

(Els tres primers de cada catego-
ria i el millor classificat local —de
Ca's Concos—.)

BeiljülninS masculins

1. Basilio	 Martin (Joan Capó)
2. Jaume Blanch (Porreres)
3. Pere A. Bermasar (Joan Capó)

Local: Jaurne Rige (7).
24 classificats.

Benjamins femenines
I. Catalina Karmany (Sant Joan)
2. Maria Ramal	 (Joan Capó)
3. Maria Eng. Cuadrado (Pollença)

Local: Glória Mas (5).
9 classiricacles.

Alevins inesculhrç

I. Joan Pons (Joan Capó)
2. Joan Barceló (Montuïri)
3. Antoni Mesquida (Porreres)

Local: Jaume Obrador (17).
21 classificats.

Alevins femenines
1. Marin Alzamora (Sant Joan)
/. ApollOnia M.a	 Moll (Porreres)
3. Maria Barón (Campos)

Local: Catalina Maimó (6).
16 classificades.

Infantils masculins

1. Bartomeu Ginarcl (Samurai)
2. Lazar() Sanchez (Joan Capú)
3. NIoten Bennasar (Joan Ca pó)

Local: Mateu Obrador (4).
(J. Capó)

18 classificats.
Infantils femenines
1. MaribJ Obrador (Joan Capó)
2. Marisol Nlart in 	•.f (Joan Ca' )
3. Catalina jllall	 • (Sant Joan)

Local: Pilar Obrador (11).
(J. Capó)

12 classificades.
Cadets masculins

1. Antoni Peña 	(Joan Capó)
2. Bartomeu Salvà	 (Joan Capá )
3. Manuel Sanchez . 	(Manacor)

12 classificats.

Cadets femenines
I. Catalina López 	(Joan Capú)
2. Alfonsa López	 (Joan Capó)
3. Francisca Escribano (Pollença)

4 classificades.

Tornar la visita a la nostra Mare
com a creuat i felanitxer

Dissabte dia 16 de juny

XXXVIII DIA DEL CREUAT

A la memória de Don Jordi Llaneras o la
història d'un bon record

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

D. Miguel Obrador Mascaró
(LLA ( ìOSTA)

que filleció en Felanitx el dia 29 de mayo de 1984, a los 83 aims,
habiendo reel bido los santos Sacra mentos v la Bendición Apostólica

D.	 E.	 P.

Su a lligida esposa l'agdalena Serra; hijos Margarita, Miguel y Antonia; hijos politicos An-
tonio, Esteban v Angelines; nietos; ahijado Miguel Mestre; hermana politica Barbara; sobrinos y
demas familiares, al parlicipar a sus amistades tau tri,te perdida ruegan le tengan presente en sus
oraciones, por todo lo cual, les quedaran sumamente agradecidos.

Casa mortuoria: C. Ntolinos, '26 (Ca Na Magdalena Vica)

Cataiirta Bennetsar Vidal
Vda. de Bartometi Adrover'(De Ca`n Prim)

va morir a Felanitx, el dia 25 (le maig de 1 )84, a 75 anys, havent rebut els
sants . sagraments i la Benedicció Apostólica

Al cel sia

Els seus fills Margalida i Jaume; fills politics Francesc i Maria Lluissa; nets Miguel i Barto-
meu, Catalina i Bartomeu; germans, germans politics, nebots i els altres parents, vos demanen que
encomanen la seva anima a Deu.

Casa mortuòria: Dameto, 24
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— Mon pare va dur els
raïms a un cup.

— El meu a un celler.

— El cup pagava poc...

— El celler a poc a poc...

I entre pttc j poc

— ...Albercoc!

— No me parlis d'alber-
ems!

— Els albercocs a un se-
quer...

— Al sequer del celler...?

-- I tu què creus que con-
ye?

— I jo què

RUES DE CINNASESMA A SSW
Patroc!nades per l'Ajuntament de Felanitx

PROGRAMA
AVUI DISSABTE

A les 15'30, marxa ciclista. ;El recorregut sera el següent: S'Hor-
ta, Calonge, Ca's Concos pe's Pujol, Felanitx, So'n Macia (per la
carretera de Manacor), El Bosque i S'Horta.

A les 18, inauguració d'una exposició de dibuixos i aquareHes
de Joan Binimelis Grimat, a Ca Na Pau de la plaça de Sant Isi-
dre, 3.

A les 22, amollada de coets.
A les 22'30, verbena amenitzada pels conjunts GEMINIS i

HITS.
DEMA DIUMENGE

A les 9, cercavila per la banda de cornetes i tambors de Lluís
i Simonet.

Tot seguit inauguració de la FIRA DE SANT ISIDRE, durant
la qual se celebrarà el I CONCURS DE BESTIAR OVI.

A les 11, Missa solemne concelebrada, amb homilia a càrrec de
Mn. Miguel Barceló Manresa, fill de S'Horta.

A les 12, vi espanyol, per gentilesa del Banc de Crèdit Balear.
Seguidament inauguració de l'exposició de dibuixos i treballs

manuals al collegi «Reina Sofia». Els alumnes participants al tor-
neig comarcal de Voley-Bol, guanyadors de zona, donaran una exhi-
bició dirigits pel seu professor Josep Rigo Ginart.

A les 13, recorregut incògnit.
A la mateixa hora partit amistós de futbol entre els equips

Barracar i S'Horta en la categoria de benjamins.
A les 17'30, partit de campionat de Lliga de 3 • a Regional Jove-

nil, entre S'Horta i Atlètic Llubí.
A les 22, a la plaça de St. Isidre, actuació del grup de cant

.Ca.'n Frontera» i del grup folklòric «Aires de Marina».
DILLUNS DIA 11

A les 10 Missa en sufragi dels difunts de la parròquia 4

A les 10'30, prova de TRACTORS.
A les 15, TIRADA AL PLAT en el Puig Sauvatge,
A les 17, partit de futbol entre fradins i casats. Després del

partit, jocs infantils, carreres a peu per distintes edats i d'altres
competicions per a infants.

A les 22, REVETLA I FI DE FESTA, en el decurs de la qual
hi haura el repartiment de trofeus,
DISSABTE DIA 16

A les 22, un grup de joves de S'Horta posarà en escena l'obra
de Joan Mas, «MOLTA FEINA I POCS DOBLERS».

Autocares J. Caldentey
Linea Felanitx - Porto-Colom

HORARIO DE VERANO

Vigente a partir del dia 16 de junio de 1984.

DIAS LABORABLES
Salidas de Felanitx: 7, 8'45, 14'15, 17'30 y 20'15. ;

Salidas de Porto-Colom: 730, 9'15, 16, 19 y 20'45.
DOMINGOS Y FESTIVOS

Salidas de Felanitx: 7, 9, 1230, 15'30, 17'30 y 20'15.
Salidas de Porto-Colom: 730, 9'30, 13, 16, 18'15 y 20'45.
OBSERVACION: El servicio Felanitx-Porto-Colom de las 20'15

sólo combina con Palma-Felanitx en su salida de las 19 horas de
Ia Cafeteria Alcalá.

FELANITX

.5.14 exuartionsa

autocares

J. CALDENTEY, S. A.
Tel. 580153

C. D. FELAN1TX
1.0 M. Rial, 15 goles.
2.° Seminario, 12 goles.
3 •0 Vicens y M. Angel Caldentey, 7

goles.
4.° Bauzá, 4 goles.

FELANITX ATCO.
1.0 Cano, con 7 goles.
2.° Carias, con 5 goles.
3.° Roman, Obrador II y Veny, con

3 goles.
JUVENILES:

1.0 Cerro «Pirri», 15 goles.
2.° Crucera «Guindi», 14 goles.
3.° Aznar, 8 goles.

INFANTILES:
1.0 Antich, 30 goles.
2.° Barceló, 11 goles.

ALEVINES:
1.0 Gallardo, 35 goles.
2.° Pascual, 18 goles.

RESULTADOS
FELANITX ATCO., 5 - LLORET, 4

(2.a regional)
Goles de Covas (2), Cano, Veny y

Cañas.
Un partido que significaba la des-

pedida de la categoría para el equi-
po filial, pasara lo que pasara. Del
3-0 ,a favor de los locales, se pasó a
un inquietante 3-3. Las cosas con un
5-3 a favor de los pupilos de Vaguer

, parecían claras, pero a quince mi-
nutos del final el marcador quedaba
sentenciado con el definitivo 5-4, pa-
sando apuros el Ateo. que jugaba con
sólo diez hombres a resultas de la
lesión de J. Obrador.

Nota.—Así de esta forma termina
Ia liga para todos los equipos felanit-
xers. La próxima semana daremos
los ganadores de esta lista de go-
leadores, que se han hecho acreedo-
res de un espléndido TROFEO dona-
do por la empresa «AUTOCARES
CALDENTEY», cuya entrega tendrá
lugar dentro de breves fechas.

SKORPIO

HELADOS

MARTIN

Alta peluquería señoras
y caballeros
manicura y estética

Rafa Rubio
profesionalidad - lujo - confort

como en los mejores salones de
Palma

C. Horts, 2 (en frente médico

" Dr. Enrique Miguel)
HORARIO:

Mañana 9'30 a 1 - tarde 3'30 a 8
Viernes y sábado no cerramos al

mediodía.

VENDO CASA EN PORTO-COLOM
parte de la Iglesia.
Inf.: Tel. 580410

SE ALQUILA PISO, CENTRIC°,
ideal para recién casados.
Inf.: Tel. 580130 ó en esta Admón.

SE ALQUILA CASA DE CAMPO
INFORMES: EN ESTA ADMON.

SE NECESITAN MUJERES PARA
PARTIR ALBARICOQUES, en el

mes de JULIO. (De 1(i a 64 años).
Inf.: Tels: 580003 y 580298

Para las FOTOGRAFIAS del D.N.I,
se hacen al minuto en los

siguientes"estudios:

Foto Bennásar
Foto Monserrat
Foto Oliver
Foto Royal
Foto Sirer

SUPERHAIBAS
OFERTAS

Tambor Luzil 5 Kg.	 695 pts.
Lejía Conejo 4 I.	 150 pts.
Mimosín 4 I.	 195 pts.

No olvide encargar su pollo al ast al Tel. 581618
(antes de las 12 bores)



CINE FELANITX
Noy sábado a las 9'30 noche y mañana domingo desde las 3

JUAN VIDAL - A.P.I.C. 9722

NECESITAMOS:
Para alquilar o vender temporada 84:

APARTAMENTOS, PISOS, CHALETS,
CASAS DE CAMPO, FINCAS RUSTICAS.

PROMOCIONAMOS SUS INMUEBLES EN:
ALEMANIA, SUIZA, AUSTRIA E INGLATERRA.
VENTA EN EXCLUSIVA EN URBANIZACIONES:
La Fe, Ca's Corso, Sa Punta 2.* Fase
y Parcelación Ca'n Cirerol.

CONSTRUCCIONES,

URBANIZACIONES
E INVERSIONES
INMOBILIARIAS

Para informes: Nicolás Juliá, Salustiano Moreno,
Antonio Palmer

OFICINA EN PORTO-COLOM: C/. Alcalá Galiano, s/n.
(Edificio Arosa)
Horario: Laborables, de 10 a 13 y de 16 a 19 horas.
Sábados, de 10 a 13.
Tel. 57 52 34
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anys
enrera
CORONACIÓ DE LA MARE DE
DEU DE SANT SALVADOR

Abans que em demaneu de noves,
vos sortiré per l'adrec..-ra per fer
memòria de la festa aniversari de la
Coronació Pontificia de la Mare de
Deu de Sant Salvador, d'ara fa vint-
i-cinc anys.

Pei-6 an2m per parts, com les co-
mares.

Com tots sabem, l'aniversari jubi-
lar es el 8 de setembre; però tal ve-
gada per matar dos aucells amb un
sol tir o conveniències més fonamen-
tades, es va anticipar al 5 de juliol
de 1959, unint-la als vint-i-cinc anys
de la inauguració del Monument de
Crist Rei.

Enguany, per no fer la competen-
cia a la Mare de Deu de Lluc, han
fet dos doblers de lo mateix, cele-
brant els cinquanta anys amb ante-
lack"), però en solemnitat digna de
Pesdeveniment commemoratin i n sa
tisfacció plena de tots els felanit-
xers.

Vegem alguns dels molts actes
que es feren en aquelles saons. El
«FELANITX» publicava la present
Nota:

FUNCIÓN MARIANA.
En cumplimiento de las consignas

dadas por la superioridad religiosa
y para dar más esplendor a este
año jubilar, las Hijas de Maria su-
bieron el pasado 16 de Mayo a dicho
monte, celebrándose en la iglesia del
Santuario una solemne función ma-
riana.

Pel mateix temps Radio Juventut
de Felanitx va convocar un Certamen
literari en honor de la Verge de Sant
Salvador; pet-6 ja en farem ressò
riles endavant, per què els guanya-
dors no es proclamaren fins el se-
tembre com, també, altres premis
artístics.

Altra
El doinin o (Pa 2 , ( 7 Junio, la

Cruzada del Amor Dir .zo, Súplica
Perpétua, Visita Domiciliaria de la
Sagrada Familia, Escapulario Azul,
todas ellas Asociaciones piadosas ra-
dicadas en San Alfonso, juntamente
con alumnos del Colegio y familia-
res, subieron al Santuario mariano
para conmemorar los veinticinco
años de la Coronación de la Virgen
de Sant Salvador.

Celebró la misa el P. Andrés Pas-
cual, C.R., predicando el Cura-Arci-
preste Sr. Rebassa. La Capella Teati-
na interpretó la Misa «In honorem
Scti. Cajetani» a 6 voces, del P. Ca-

La setmana següent el Convent
també convocava les seves milicies
espirituals:

La Adoración Nocturna, y Cofra-
día de Nuestra Señora de la Correa,
Asociaciones dl Convento de San
Agustin, acompañadas de los alum-
nos de su Escuela y familiares, rin-
dieron visita al Santuario de San
Salvador, celebrándose Misa Mayor
V sermón pronunciado por el Sr. Re-
bassa.

La Festa Commemorativa es va
celebrar el diumenge dia 5 de juliol,
conjuntament amb la de l'Aniversari
de la inauguració del Monument de
Crist Rei, coin haviem recordat
aban.

A las 11 llegó al Santuario el Dr.
Jesús Enciso Viana, Obispo de Ma-
llorca. Fué recibido por la Comuni-
dad Parroquial y de Ermitaños; por
la Escolanía Parroquial y autorida-
des locales con su alcalde D. Miguel
Antich, Jile Comarcal D. Martin Bo-
net, Capitan de la Guardia Civil Don
Sebastian Quet glas.

También estaban presentes los al-
caldes de Manacor, Santanyí y Po-
rreras.

Se organizó la procesión, desde el
Santuario, formada por la totalidad
de estandartes de las distintas Aso-
ciaciones piadosas de nuestra ciu-
dad; seguía la Cruz Procesional, Es-
colanía Parroquial y Clero de Fela-
nitx, juntamente con el de las dis-

tintas parroquias de nuestro Arci-
prestazgo.

La Virgen de San Savador fué lle-
vada en andas por sus celosos guar-
dianes, los Ermitaños, acompañados
por representaciones de todas las
Ermitas de la Isla.

Actuaba de preste el Vicario Ge-

neral Dr. Planas Muntaner, asistido

por D. Gabriel Adrover, ecónomo de
Porreras y D. Francisco Binimelis,
ecónomo de S'Horta.

Actuó de presbítero asistente el
Arcipreste de Manacor D. Monserra-
te Binimelis. A continuación seguía
el Obispo, asistido por el Dean Don
Juan Rotger, Chantre D. Juan Ense-

ñat y Arcipreste D. Andrés Caimari,
acompañados de otros canónigos de
la Santa Iglesia Catedral. Cerraba
el cortejo nuestra banda municipal,
bajo la batuta de D. Nadal Albans,
dirigiéndose al Monument° de Cris-

to Re: , en donde la Venerada Ima-
gen fué colocada bajo el baldaquino
del mismo en artístico altar. Se can-

tó la Misa de Angelis.

Después del Evangelio el Prelado
pronunció paternal alocución.

Finalizado el Santo Sacrificio de
nuevo se organizó la procesión de
retorno de la Virgen a su Santuario,
en medio de gran entusiasmo popu-
lar.

Por la tarde salió del Santuario
Solemne procesión con el Santísimo.
El Sr. Obispo, desde la explanada
del Monumento, renovó la Consagra-
ción de Mallorca al Sagrado Corazón
de Cristo Rey.

Com veis hi va haver altar fumar
i missa de més de tres, tal com re-
queria la commemoració per partida
doble..

La Verge de Sant Salvador i Crist

Rei varen quedar més contents que
un pasco davant tantes mostres dc
fervor i entorns que els hi feren els
seus devots; i conten els que saben
llegir al semblant de la Mare Ben-
volguda, que tenia una expressió tan
notada, corn si volgués esclafir amb
aquestes paraules:

—«Més ditxosa sere, encara, quan
el 27 de maig de 1984 la fe del meu
poble em conduira al replà de la
Parròquia per sentir-me totalment
integrada dins la comunitat felanit-
xera».

Fins una altra, si Déu ho vol.
D'ALLAVORS

XXXVIII DIA DEL CREUAT

dissabte dia 16 de juny.' a les

de la tarda.

NO POTS FALTAR

HELADOS

MARTIN

Cortinas todasiclases
EXPOSICION Y VENTA:

ANDRES VADELL
Mar, 60 - Tel. 580359

DESMADRE CITY U.S.A.
Interesante, original. única... ¡Un desmadre!

Además:

TODOS AL SUELO
PROXIMA SEMANA: Viernes 15, sábado 16 y domingo 17 

Nos complacemos en cerrar la temporada cinematográfica
con la obra cumbre del cine español actual

CARMEN
Director: CARLOS SAURA

Intérpretes;,António Gades, Laura del Sol, Paco

Galardonada en el FES rivAL DE CANNES

Reparación y

venta de

persianas

venecianas
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in la asamblea del C. D. Felanitx no
sa solucionó nada.
Ohnisión del presidente José L Forteza

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

Tels. 580246 - 581135 — FELANITX.

• Felicitamos al equipo de BA-
LONCESTO femenino del «JOAN
CAPO» que GANO merecidamente el
«TROFEO JORGE JUAN» al derro-
tar en la final al SANTA MONICA
por (38-36), cuando a priori no eran
precisamente las favoritas. Enhora-
buena a las chicas y a su «mister»
Sr, MAYOL.

• Hemos podido seguir los pa-
sos de MIQUEL BARCELO a través
de la prensa. En «EL PAIS» en su
sección de arte daba cumplida cuen-
ta de los jóvenes pintores españoles
que exponían en el MUSEO DE AR-
TE MODERNO de NEW-YORK. El
cuadro de M. Barceló «Mesas calien-
tes» hacía encender de elogibs al
crítico americano P. LARSON.

Nuestro artista que esta presente
en la BIENAL DE VENECIA, donde
se hallaba estos días, en su largo
trotar, está consiguiendo triunfar en
todo el planeta.

A • principios de julio tendremos
oportunidad de dialogar con él en
Porto-Colom, donde va a pasar Una
larga temporada de «relax», antes
de emprender nuevas «aventuras».

• TIMONER, que está en FRAN-
CIA, consiguió VENCER en CAM-
POS el pasado sábado. Era la pri-
mera carrera de un ario que va a

ser un autentico «tour de force»
para nuestro campeonísimo. Espere-
mos que en BURDEOS consiga nue-
vos éxitos.

• Hay que ver hasta donde llega
el cine, hay que ver y asombrarse
attic los magníficos efectos especia-
les de «AULLIDOS». Hay que lamen-
tar que una película tan interesante
corno «EL AÑO QUE VIVIMOS PE-
LIGROSAMENTE» haya pasado
corn pletamen le desapercibida para
los «cinéfilos» locales... ¿Es que los
hay?

• Sencillamente magistral es el
VIDEO que han realizado algunos
componentes de «L'EQUIP TULSA»
con motivo del «CINQUANTENARI
DE LA CORONACIÓ DE LA MARE
DE DËIJ DE SANT SALVADOR». En
el que hay unos magníficos comen-
tarios de varias personalidades fela-
nigenses que realzan unas espléndi-
das imágenes, que podremos ver
pronto, en pantalla gigante, segura-
mente con motivo de las Fiestas de
nuestra patrona Santa Margalida.

JORDI GAVINA

Eléctrica
CONTRERAS

Instalaciones domésticas, una
vivienda, desde 79.650 pis.

Precios a convenir para cons-
tructores.

Instalaciones industriales.

Se instalan y reparan ANTE-
NAS DE TELEVION AM, FM y
Colectivas.

Presupuesto sin compromiso.

Taller, Jaime, 1. Part. Zavellti, 14
Tel. 580340

En «La Ponderosa» el pasado vier-
nes, con mucha asistencia de socios.
simpatizantes, mandatarios y jugado-
res, mucha más de la que acude a
los partidos del primer equipo, tuvo
lugar la Asamblea del Club Felanit-
xer.

Al final hubo cena de comparieris-
mo y entrega de trofeos a todos los
jugadores de los equipos que compo-
nen las plantillas del C.D. Felanitx.
LAS1 CUENTAS

Pendiente de recibir la subvención
del Ajuntament felanitxer y lo que
se pueda llegar a percibir por el
traspaso del jugador Seminario al
C.F. Valencia, el deficit asciende a
un millón trescientas mil pesetas, ci-
fra —visto lo que queda por co-
brar— no demasiado elevada, pu-
diéndose considerar una gestión eco-
nómica positiva, toda vez que cuan-
do la actual directiva se hizo cargo
del club (hará tres años), el deficit
ascendía, casi tres millones de pe-
setas.

BALANCE DEPORTIVO

También cabe considerarlo positi-
vo, ya que se ha logrado la perma-
nencia, los equipos filiales --que for-
man una espléndida cantera— han
nutrido de jugadores al primer equi-
po, logrando con creces la meta tra-
zada de antemano. •

DIMISION DEL PRESIDENTE

Jose L. Forteza presentó la dimi-
sión, haciéndose cargo en funciones
de la presidencia, el vice Bernar-
do Veny.

UN PLAZO DE TREINTA DIAS
Se da un plazo de 30 días para

que los interesados en regir los des-
tinos del Club puedan presentar la
candidatura. Lo que no parece pro-
bable, ya que de momento no se vis-
lumbran muchos interesados en asu-
mir la presidencia, por no decir nin-
guno. En el peor de los casos el
club podría pasar en manos de una
gestora en espera quo surja algún
candidato.

Vista la situación friamente, inclu-
so peligra la existencia del Club, ya
que podría llegar a desaparecer en
caso de que nadie se responsabiliza-
ra de la entidad. Lo que sería de la-
mentar, más ahora que hay una au-
téntica cantera de jugadores, carga-
dos de ilusiones y con bastante por-
venir, que a la postre tiene que ser
Ia solución para los males que pa-
dece todo el fútbol balear, que en-
tran directamente en el orden eco-
nómico.

RUEGOS Y PREGUNTAS

Algunos se quejaron de que la ac-

tual directiva planteó con rapidez

todos los problemas, no dando lugar

a que algunos interesados pudieran

exponer sus puntos de vista y de no

incitar a que «algunos futuribles»

recibieran el «empujoncito» preciso

que les obligase a mayores respon-

sabilidades. Pero vamos, la situación

es preocupante, hay que atacar el

asunto con decisión si queremos se-

guir contando en Felanitx con un

equipo de categoría nacional.
Joan Ribas

.....»1n1•1 61
J
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cine incipal
Hoy sábado a as 930 y mañana domingo desde las 3

todavia hay cosas que no podemos imaginar.
Entre lo inocente. lo romántico. lo sensual y lo inconcebible,

Io decisión de Sophie

Tel 580111 BASQUET

Les junenils del Joan Capó guanyadores
del troten ((Jorge Juan»

también en el mismo programa:

El Cine Español se enorgullece de que esta película
sea de nuestra nacional4Wad.

1919 crónica dei alba .

PROXIMA SEMANA Viernes 15, sábado 16 y domingo 17

Lo esencial de Hitchcock

La ventana indiscreta
con James Stewart y Grace Kelly

además de

Juana La Loca... de vez en cuando
con José Luis López Vázquez, Fernando Fernán Gómez,

Lola Flores, Juanito Navarro, etc.

Les nines de la categoria juvenil
que ha dirigit en Pere Mayol, «Caba-
neta», culminaren la seva fenomenal
temporada amb l'obtenció del tro-
feu «Jorge Juan» el passat divendres
davant el Santa MOnica en el pave-
lló de Llucmajor.

Aquest trofeu ve a ser l'equivalent
a la competició de Copa a altres de-
ports. En aquesta categoria s'inscri-
gueren els set equips millor classifi-
cats del Campionat .de Mallorca.

El rival, l'equip Santa Mònica de
Ciutat, es prou conegut per tots els
aficionats i amb aquestes jugadores
ha obtingut pràcticament tots els ti-
tols a les darreres tres o quatre tem-
porades.

El resultat fou 38-35. Després d'un
primer temps pie de imprecisions i
amb un tempteig advers (13-17),
s'enregistra a continuació una explo-

sió en el joc de les felanitxeres collo-
cant-se 30-19 al minut 9, diferncia
que, malgrat tots els intents i esfor-
ços de les palmesanes, fou suficient
per la victòria.

Juntament amb la capitana Isabel
Reverte, s'alinearen: Azucena López,
Margalida Lladó, Cati López, Fany
Guzman, Catalina Garcia, Catalina
Nadal i Antònia Camarero. Durant la
temporada han tengut també alguna
actuació Carmen Vivancos i Marga-
lida Noguera.

La campanya 83/84 ha donat un
extraordinari balanç amb l'obtenció
del tercer Hoc al Campionat de Ma-
llorca, la victòria al trofeu «Jorge

Juan» —acabant imbatides aquesta

competició— i havent jugat un total
de 31 partits oficials, dels que úni-

cament n'han perdut 5.
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per Miguel V. Sebastian

—Hi ha més de tres-centes bones
definicions de lo que és art, però a
segues és molt complexe contestar

•certerament. A la paraula ART la
llic molt amb la de LLIBERTAT,
perquè estan tan trepitjades que es
deforma el seu concepte. La litera-

tura ha fet molt de mal a les qües-
tions artistiques. Abans, del s. XIII

al XVI, era més important lo que

feia l'artesà que ell mateix. A par-
tir del 5. XVII és més important

l'artista que la seva obra. Aqui esta

ei canvi
 . prinCipi dei mot art

Torrents Lladó segueix la tradició
dels grans paisatgistes catalans que,
enamorats de Mallorca, difundiren

per tot arreu les excellencies de la
nostra llum. De principis dels anys
60 el concepte de paisatge mallorquf
estava denostat i era pejoratiu. Ar-

tistes com En Joaquim l'han tornat
purificar, fent-lo sorgir amb força
d'un oblit injustificat.

—El paisatge per a mi és una so-
lució tècnica, purament material, a
unes determinades sensacions que
vull donar a la tela, a l'espectador.

La meva pintura és gestual, «alla
prima», totalment contraria a la pin-
tura-anècdota. El traç és el verta-

der protagonista dels meus quadres.
Em pareixen valides les dues mane-
res de pintar, jo no faig judieis,
però lene les meves teories que es-
per sortiran en un futur en forma
de llibre.

—Quina Os la situació actual de
l'artista?

—Ha passat d'un estat primitiu
d'home humil que fa una feina no
grandiosa, a l'altre extrem en que és
pot parlar d'una suplantació de l'i-
dea de Déu com a ser-creador, su-
perior i incomprensible. L'artista-
Déu d'avui, carregat de supèrbia, és
un fet real. L'esperit de la nostra
época esta ple d'una gran vanitat.

El retrat mereix un capitol apart,
perquè endemés de les seves virtuts
i qualitats com a pintor i la idiosin-
cracia dels personatges, hi ha Fan-
dacia de les composicions, tan con-
trastades, i un cert misteri, que fan
que es doni una comunicació auten-
tica, produïnt inclús la inconfessa-
ble admiració dels seus detractors
mês acèrrims, que en el fons ho son
només per principis.

—Podries parlar-me dels teus re-
trats?

—M'importa la mewl visió del mo-
del, saber captar les seves ondes,
copmtant amb una sèrie de dades i
coordenades, acompanyades d'una
certa intuició de part mom.. El re-
trat, ara tan desprestigiat, em diver-
teix molt. Té una diversitat tècnica
que no trobava quan feia abstracte
pur, a la mewl primera època.

—Pot caure el retrat en un cert
esteticisme?

—Dins la bellesa hi ha sempre
unes constants. L'estètica de lo lleig
arriba a lo mateix que vol criticar,
per exemple En David Hockney, el
de les piscines, que comenca amb
una etapa de lletgesa, esnernèntica,
per acabar amb lo tradicional, lo bo-
nic (cercle tancat), aproximant-se al
costumisme i certes connexions amb
Ingres. L'home té consciència , ten-

Arts i oficis

J. Torrents LI dó
Ës el pintor de les families reials

europees. Una princesa, la de Mó-
naco, firma el catàleg de la seva dar-
rera exposició amb paraules com
aquestes: «Je ne sais comment pre-
senter cet homme aux contrastes
très doux, qui passe de la clarté
limpide de l'aube aux orages de lu-
mière dans la campagne, à la gra-
vité pure et mélancolique de ses por-
traits en créant à chaque fois une
atmosphere, une Presence... Ce n'est
pas seulement l'amitié qui dicte mes
mots, mais surtout mon admiration
et ma profonde estime». Viu a un
yell palau de Ciutat, envoltat d'aus-
teritat. Dins I estudi, un focus illu-
mina el quadern on vaig agafant les
notes, mentres En Joaquim, quasi a
Ia penombra de clars i obscurs que
veim en els seus quadres, contesta
pacienment i amb gran interès. En
aquesta habitació, on posaren el rei
d'Esrranya i altres personalitats,
magnifies dibuixos de bellissimes
models pengen de les parets. La con-
versació, que haure de condensar
molt breument, durà més de tres
hores.

—Els mallorquins estam molt sa-
tisfets de tenir-te a Mallorca, pert")
tu vares néixer a Catalunya. De qui-
na forma va influir això en la teva
vocació artística?

—Som de Badalona, ciutat que es-
ta a 9 km. de Barcelona i ell, con-
sider més barceloni que badaloní.
Per tradicions familiars hauria d'ha-
ver estat pescador com el meu avi
o arquitecte-constructor com el meu
pare. En les influències hi crec rela-
tivament; molts senten la vocació,
uns la segueixen i altres no. A l'èpo-
ca d'estudiant em cridaren l'atenció
la pintura de principis de segle, Mi-
ró, Tapies...

—I els teus pares?
—Varen ser molt inteIligents, per-

qué ni una cosa ni l'altra em deixa-
ren fer. Molt sovint, les families des-
trossen les possibilitats art rstiques
de la gent jove.

—De 1961 a 1966 estudies a l'Es-
cola de Belles Arts de Sant Jordi,
obtenint alguns guardons i la beca
de la Fundació Amigó-Cuyas.

—A Sant Jordi hi vaig passar cinc
anys comi a alumne i dos d'adjunt
a catedra. Guard un bon record d'un
o dos professors, i dels mals profes-
sors... també s'aprèn. Les ensenyan-
ces de tipus oficial no compleixen
amb la seva funció d'orientar, són
un desastre.

—El 1968 elegires Mallorca per
viure i treballar. Perquè la nostra
illa?

—Era i som molt amic dels com-
ponents del conjunt musical Els
Valldemossa. Ern convidaren a pas-
sar un estiu a Mallorca i em va agra-
dar la gent. Per altra part, va
ésser com una fuita de Barcelona,
ja aue a l'Escola de Belles Arts
m'endossaven la Catedra de Pintura
per cienxufisme» i això no m'emocio-
nava pens ni mica, perquè no com-
partia la seva política en quant a
l'ensenvament artistic. Quedar-me
alla era convertir-me en funcionari
d'un estament poc eficaç.

—Què és l'art per a tu?

dència natural a la bellesa. Hi ha
una estètica universal.

—T'interessa lo que diuen els cri-
tics?

—No massa. La critica esta en
mans d'ineptes totals, tant aqui com

a Paris. El pintor és conscient dels
seus defectes. Com és possible que
un senyor, amb paraules ambigües,
digui que som fantastic o que no

vale res, desconeixent els motius que
m'inspiren? No em mereixen el més

minim respecte. Procur ésser rea-
lista i quan faig quelcom dolent ho
tir. Els critics són el gran error de

la pintura. No crec en la idea de

culturitzar la gent, és una falleicia.

La cultura no es pot vendre, és es-

cassa. Hi ha només un parell de per-

sones aue són cultura perque han

donat el 100 % de la seva capacitat.

Cal esperar sempre, amb pells de

plom, el judici de la historia.

—Del del 1969 tens una Acacr-mia

de Pintura, l'Escola Lliure del Medi-

terrani, repartida entre Ciutat i Bar-

celona, que es un punt d'atracció on

s'aglutinen nombroses manifesta-
cions corn conferencies, exposicions,
concerts. viatges d'estudi, etc. Tens
fama d'ésser durissim com a pro-
fessor, i entre els teus alumnes hi
ha les posicions més oposades: o es
queixen moltissim de la teva intran-
sigencia, o no paren de contar ala-

bances.
—Els meus amics són els meus

alumnes. Dintre de les aules som

una cosa i a defora una altra. Conec
molt he el tema, s'ha d'ésser molt
exigent i l'alumne no ho és. Som exi-
gent perquè supiese la manca d'exi-
gència de l'alumne, que ha d'evolu-
cionar per ell mateix, ajudat per uns
coneixements lo mês amples possi-
bles. La pintura és dura, tenc els
meus habits de treball i cerc que els
estudiants no es relaxin, estic a l'a-
guait, malgrat m'agradi parlar, riu-
re i fer bromes amb gent jove amb
ganes de gresca.

—He sentit a dir que ets un home
de costums sòbries i espartanes...

—Es veritat, no hi ha res mês im-
portant per a nui que la meva feina.

ambició i la meva obsessió
és la de pintar. Només surf a 10 més
imprescindible perquè no diguin que
som un maleducat. A vegades em
conviden a festes i actes que no els
pots despreciar ja que ho fan de
bona fe, per fer-te cas.

—A la I Mostra d'Art Actual de
les Balears, celebrada el 1981 al Pa-
lau Solleric, estranyament hi falta-
res tu, que deus ésser dels pintors
més coneguts que viven a Mallorca, i
que ens has fet publicitat interna-
cional amb visites com les dels prin-
ceps de Kent, l'ex-canceller Kreisky,
l'actriu Isabelle Huppert, els fotò-
grafs Tony Armstrong-Jones, David

Hamilton i un llarg etcetera. T'afec-
ta que oficialment estiguis mes o
manco vetat?

—Senzillament no m'invitaren a la
Mostra. Procur cumplir sempi e

amistosament amb el poble mallor-

yid, fent exposicions a Palma en les

que hi sole perdre diners. Ara, jo

inés be soli 'ari; em conviden;

collectives importants de Paris i

hi vaig, pet-lb no estic gens ofés amb
l'Ajuntament de Ciutat i crec que em
tenen en compte. Prova d'això és

que m'encarregaren el retrat d'En

Gabriel Alomar per a la seva procla-

mació com a fill i i-lustre.
_L'encàrrec d'aquest retrat es po-

dria considerar un desagravi a

aquest oblit...
—No, no ho crec.
—M'agrada molt el cartell que fe-

res per a la pellícula d'En Jaime

Chávarri «Las bicicletas son para el
verano». Quines impressions tens

d'aquest treball?
—El productor Alfredo Matas,

molt amic meu, m'ho va demanar.

Es un dibuix a carbó damunt tela

(80 figura) que vaig fer en dues
hores per qüestió d'amistat. La pu-
blicitat és molt creativa. A vegades
faig anuncis que pullulen per Ciutat,
coses modernissimes que ningú sap
que són fetes meves perquè no van

firmades.
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