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Taatra š haiis convocaren eis
	 TomLats a la molsa

felanitxus
	 Carta a Superman

Gracies a aquestes dues manifes-
tacions —el teatre i la mostra de
balls populars— la festa patronal
de Santa Margalida manté dins
l'àmbit civic dos punts d'alt poder
de convocatòria que trenquen l'ha-
bitual poca animació d'aquests dies
estiuencs, tan caracteritzats per l'eva-
sió cap a punts de la costa.

Quant al programa religiós, la
celebració es mogué dins les coor-
denades habituals, Completes so-
lemnes la Vigília, amb processó a
la Font, on presidia de bell nou
des de la seva fornícula, l'estàtua
restaurada de la santa, tota empam-
polada. El sendema, ofici solemne
amb sermó, que digué el Rector de
Ia Parròquia Mn. Bartomeu Miguel.
Hi assistí, així com a les Comple-
tes, la Corporació Municipal i la
Coral de Felanitx interpretà algunes
parts de la missa del pare Aulí.

«JO Sh.:RE EL SEU GENDRE» PEI.
GRUP «GENT DE BULLA»

Divendres a vespre el grup local
de teatre «Gent de bulla», va pre-
sentar a l'escenari muntat a l'aire
lliure a la plaça de la Font, l'obra
dc Jaume Villanova «Jo sere el seu
gendre».

Abans de res hem de dir que la
visió i audició de la comédia fou
bastant bona, cosa gens fàcil d'acon-
seguir en aquests tipus de muntat-
ges i per lo tant, doblement meri-
OH. Hi collabora molt també el
públic amb el seu comportament
correcte.

La presentació fou a càrrec de
Josep Grimait Gomila, bon coneixe-
dor del terreny, qui amb la seva
paraula planera i agraciada emplaçà
de seguida l'auditori davant l'obra
i els seus trets característics.

«Jo seré el seu gendre» es una
comèdia de plantejament senzill, es-
crita gairebé amb rúnica finalitat
d'entretenir. Originalment elaborada
dins un ambien barceloní, exposa
amb gracia i suggestió les aptituds
persuasives d'un bergantell entossu-
dit en guanyar-se la bona disposició
d'una noia.

La interpretació de «Gent de
bulla» estigué a molt bona altura,
palesant l'experiència d'un bon gra-
pat d'anys d'activitat entre bamba-
lines. Quina llàstima que aquesta
activitat s'hagi de reduir a una
obra anual —i gracies— per manca
d'un local adequat. En aquest as-
pecte estavem cent vegades millor
fa vint-i-cinc anys quan encara es
disposava dels escenaris del Teatre

Principal i de la Caixa Rural.
Diguem per últim que el reparti-

ment fou el següent: Jaume Obra-
dor Antúnez, en el paper de Vicenç,
M.a Antònia Huguet en el de Rosa.
Margalida Antich Manresa en el
d'Esperança. Joan Manuel Chilet en
el d'Eduard, Jaume Riera en el de
tio Alfred i Maria Rosa Cons en el
d'Agustina. Sota la copinya hi esti-
gué Andreu Adrover, l'escenografia
i el contrapunt fou a càrrec de
Rafel Prohens i la tramòia elèctrica
de Pere Vicenç. El mobiliari que
figura en escena fou cedit per l'em-
presa felanitxera «Mobles Samu».

LA 5.a MOSTRA DE BALLS
POPULARS

I un any més, la mostra de balls
populars omplí de gom a gom la
plaça de Santa Margalida. L'orga-
nització —a càrrec de s'Estol—,
fou perfecta. L'audició i la illumi-
nació, també. La major expectació
volta entorn del grup gallec. que
s'intuïa el més novedós per al nos-
tre públic. «Cantigas e frores» no
defrauda gens, interpretà generosa-
ment i amb nervi tot un seguit de
danses del seu país, d'una vistositat
i harmonia singulars. «Mufieiras»,
«pandeiradas» i d'altres balls om-
pliren per dues vegades l'espectacu-
lar escenari de la mostra. El grup
de Jota de la Casa d'Aragó a Palma,
—més modest— anima també de
debó el públic amb les seves jotes
i cançons. L'Escola de Ball de Fela-
nitx i S'Estol arrodoniren el pro-
grama que es clogué amb una jota
ballada conjuntament pels de Lugo
i els de S'Estol.

Abans de començar la ballada, el
Batle de Felanitx féu entrega d'una
placa commemorativa a tots els
participants I a la vegada rebé un
obsequi de part del grup gallec.

Biografia de Joan Mas-
card a cora de Joan
Maim()

Dissabte passat, a la vila de San-
ta Margalida, l'Ajuntament d'aquella
població va proclamar fill illustre
al seu compatrici Joan Mascaró i
Fornés, professor de la facultat
d'anglès de la Universitat de Cam-
bridge, un gran intellectual, autor
d'innombrables obres i traduccions
i gran coneixedor de la cultura
oriental.

Pronuncia el discurs biogràfic de
l'homenatjat el nostre collaborador
Joan Maimó, el qual és amic perso-
nal de Joan Mascaró des de molts

anys enrera. Aquest discurs, que sa
vida de records i vivències personals
I epistolars, ha estat editat a la im-
premta Llopis de Felanitx.

Benvolgut amic Superman:

Ja saps que per aquí volen fer una televisió pròpia? Sí, home, i sem-
bla que la volen fer amb unes característiques molt interessants. Ara te
les explicaré: Resulta que la futura televisió balear (o de «Baleares»,
ara no ho record) ha de ser una televisió-mirall de les realitats socio-lin-
güístiques que tenim en la nostra terra, es a dir que la futura TVB
usara, supòs que proporcionalment, les llengues que usen les persones
que viuen i treballen en les nostres illes. Endemés es pensa protegir, des
d'aquesta meravellosa finestra que es la televisió —en el nostre cas la
TVB—, les «varietats regionals» de les llengues, per allò, supós, del «regio-
nalisme ben entés» i altres raonaments.

A mi, benvolgut Superman, això de fer de la futura TVB un mirall,
un reflexe fidel de les realitats socio-lingilistiques que es donen en les
nostres terres, em sembla una idea genial, realment revolucionaria, front
al concepte tradicional dels mitjans de comunicació que no en fan cas
de tot això.

El cas, emperò, es que em sembla una mica difícil i complicat dur
a terme un projecte d'aquestes característiques que, sens dubte, necessi-
tara dels bon oficis de les enquestes i dels sondeigs per saber exactament
quines són en cada moment, en cada epoca de l'any, les realitats lingüís-
tiques que es donen, per exemple, a Mallorca, on l'arribada de turistes,
especialment europeus, pot canviar en els mesos d'estiu l'equilibri lin-
güístic de la resta de l'any.

A mi, de bon començament, em seinbla una mica difícil poder inclou-
re en les programacions de la televisió programes parlats en les dite-
rents llengües i varietats regionals que es donen a les nostres Illes, com
el mallorquí (amb varietats locals com per exemple el sineuer, el fela-
nitxer, el manacorí i altres), el menorquí, l'eivissenc, el forrnenterenc, el
valencia (dedicat als valencians que viuen i treballen en les nostres illes),
el català-standart (dedicat als catalans del Principat que viuen i tre-
ballen per aquí), leúskera, el gallec (perquè sens dubte hi hauran bascs
i gallecs que viuen a Mallorca o a les altres illes i també tindran dret
a que la seva realitat lingüística estigui reflexada en la TVB), el castellà
(amb una atenció especial a la forma dialectal madrilenya), l'andalús,
l'extremeny, el murcià, l'aragonés, el sud-america-standart (perquè amb
nosaltres viuen molts sud-americans procedents de països hispanopar-
lants), el bable (per un si de cas també hi ha gent que parla aquesta
Ilengua en la nostra terra), ...

Clar que tot aquest panorama, ja de per sí complicat, es complicara
encara més en els mesos d'estiu quan tots aquests collectius de catalano-
parlants i de no-catalano-parlants es veuran en minoria front a l'arribada
de turistes de paisos europeus i d'altres Hoes del món que canviaran, sens
dubte, tot el difícil i delicat equilibri socio-lingüístic incorporant a la pro-
gramació espais en llengua anglesa (amb una especia/ atenció a la varietat
regional dels USA), francesa, sueca, alemanya, :ItaHana, japonesa o por-
tuguesa (varietat regional del gallec, o a l'inrevés).

Res, tot això es molt complicat i mal de fer, però tanmateix m'en
tusiasma la idea de poder veure prest una televisió tan moderna, tan arre-
lada en el seu medi social i tan progressista en l'aspecte lingiiistic. El que
em preocupa, amic Superman, es que en tot aquest panorama lingüístic
no es vegi inclòs el «cataliner», una varietat lingüística del valmessano»
que es parla en la barriada de Santa Catalina de Ciutat, degut al reduit
nombre de parlants que ara mateix té.

Quan tota aquesta programació comenci a emetre's ja t'ho faré sa-
ber trucant-te, com sempre, al teu refugi del Polo Nord. Fins flavors rep
les meves salutacions més cordials i dóna, així mateix, el meus records a
Clark Kent.

RAMON TURMEDA
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D 28 San Victor
L 29 Santa Marta
M 30 S. Pedro Crisólogo
M 31 S. Ignacio de Loyola
J 1 San Felio
✓ 2 Ntra. Sra. de los Angeles
S 3 Inv. de San Esteban

LUNA

C. menguante el 8

COMUNICACION ES
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 lea
9,30 y 20,30 h.

Felanitx • Porto-Colom: A las
'7, 8,45, 14,15, 17,30 y 20,15 h. Do-
mingos, a las 7, 9, 12,30, 15,30,
17,30 y 20,J5 h.

Porto-Colom - Felanitx: A las
7,30, 9,15, 16, 19 y 20,45 h. Do-
mingos, a las 7,30, 9,30, 13, 16,
18,15 y 20,45 h.

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
Ias 6,30 y 17,45 (excepto sábados
y festivos. Domingos 11,15.

Cala d'Or - Felanitx: Diario a
les .7,30 y 18,30 (sólo labora-
bles). Domingos 12 h.

TAXIS FELANITX
Parada Mercado Tel.. 581922
-----

Farmacias de turno:
Sábado y domingo:

Jaime Rotger
Lunes:	 Catalina Ticoulat.
Martes:	 Francisco Pifia
Miércoles: Gayá-Melis
Jueves:	 Miquel-Nadal
Viernes: Jaime Rotger

TELEFONS D'INTERES
Policia Municipal	 580051
Ajuntament (sols urgències)
582200
Funerària 	580448 - 581144
Ambulàncies

581715 - 580051 - 580080
Servei d'Urgències	 580254
Guàrdia Civil	 580090
Bombers	 581717
Servel de grua:
Tel. De dia 581385. Noche 554506
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Aykintainianto
Ellanitx

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.

El Excmo. Ayuntamiento Pleno,
en sesión extraordinaria celebrada
el pasado día 27, tomó los siguien-
tes acuerdos: con la asistencia de
todos sus miembros, excepto D. Bar-
tolomé Tejedor Berga, D. Antonio
Nadal Cerdá y D. Miguel Riera
Nadal.

Fue aprobada el Acta de la se-
sión anterior.

Se acordó por unanimidad adju-
dicar las obras de Mejora del Tra-
zado y Pavimentación de Caminos
de Felanitx . a COLLASA, por la
cantidad de 12.000.000 pesetas.

Se acordó, con la abstención de
los dos Regidores Socialistas, adju-
dicar a D. Luis Perez Moyano la
obra de embaldosado de la Plaza
España y del Paseo Ramón Llull de
Felanitx por la cantidad de 7.100.000
pesetas.

La Corporación, teniendo en cuen-
ta la importante baja obtenida en
Ia adjudicación de esta obra de
Embaldosado de la Plaza España y
del Paseo Ramón LIull, acordó por
unanimidad solicitar del C.I.M. una
subvención de 555.500 pesetas, igual
al importe de la baja en la parte
que afecta a ese Conseil para des-
tinarla a la obra de Repavimenta-
ción de calles, 4.a Fase.

Se acordó, con la abstención de
los dos Regidores presentes del
P.S.O.E., adjudicar a Aglomerados
de Felanitx, S. A., las obras de Re-
paración del Pavimento de varias
calles de la Ciudad de Felanitx,
4.a Fase, por la cantidad de 3.268.627
pesetas.

Felanitx, a 29 de junio de 1985.
El Secretario

Guillermo Juan
El Alcalde

Pedro Mesquida Obrador

La Comisión Municipal Permanen-
te de este Ayuntamiento en sesión
ordinaria, 2.a Convoc. celebrada el
pasado día 26, tomó los siguientes
acuerdos: I

gal111•11B11111411031100011168.1571,1E

Se aprobó por unanimidad el
acta de la sesión anterior.

Se aprobó una relación de cuen-
tas y facturas por un importe total
de 11.178.011 Pts.

Se dio cuenta del Homenaje In-
ternacional a D. Francisco de Goya
organizado por el Ayuntamiento de
Fuendetodos.

Se dejó sobre la mesa el asunto
de la instalación de tres farolas en
el Muelle de Porto-Colom como
obra complementaria a la instala-
ción de alumbrado público en Por-
to-Colom.

Se accedió a la solicitud de utili-
zación del Parque Municipal de «La
Torre» por el Colegio San Alfonso,
con ocasión del Festival de fin de
curso.

Se informó favorablemente la so-
licitud de licencia de ampliación
de industria cárnic:a presentada por
D. Antonio Monserrat Barceló.

Se acordó conceder licencia a
D.a Angeles Roig Salom para cons-
truir un nuevo edificio aislado en
solar n.° 248 de la Urbanización
de Ca's Corso, con una tasa de
54A72 Pts.

Se concedió licencia de obras me-
nores a D. Juan Soler Manresa, a
D. Jorge Adrover Rosselló, a D.a Ca-
talina Terrasa Rigo, a D.a Margarita
Rigo Vidal, a D. Bernardo Nicolau
Monserrat, a D. Clemente Serra
Barceló, a D. Jennifer M. Harring-
ton Armit, a D. Juan Soler Obra-
dor, a D. Juan J. Obrador Riera y
a D. Bartolomé J. Salvá Ven:y.

Se acordó realizar las obras soli-
citadas por la Asociación de Padres

de Alumnos de la Escuela Graduada
Mixta de Ca's Concos, bajo la direc-
ción del Aparejador Municipal.

Se acordó la construcción de pa-
red seca en el cruce de la carretera
de Porto-Colom a Sant Salvador,
detinando inicialmente 200.000 Pts.
para su realización, acordándose pe-
dir una subvención al Consell Insu-
lar.

Por último el Sr. Alcalde dio
cuenta de la petición verbal hecha
por el encargado de la Brigada Mu-
nicipal para la realización de jorna-
da intensiva durante la temporada
estival, acordándose por unanimi-
dad que dicha petición se realice a
través de los Delegados de Perso-
nal.

Y no habiendo más asuntos de
que tratar, siendo las veintidós ho-
ras, quince minutos, el Sr. Alcalde
levantó la sesión.

Felanitx, a 2 de julio de 1985.

El Secretario:
Fdo.: Guillermo Juan Burguera

El Alcalde:
Fdo.: Pedro Mesquida Obrador

BUSCO ALMACEN PARA ALQUI-
LAR en Felanitx.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

SE VENDE CASA, plan ta haja y
piso en C. Sitjar.
In f:. Tel. 580606

Bar Restaurante MARORCA
[Antes Bingo Club Taurino)

P. R. LIull, 21 - Tel. 581631 - FELANITE

Especialidad en
Carnes y postres fiambeados

MENU DEL DIA
LOCAL CLIMATIZADO

Durante el mes de julio, por las noches,
invitación en la cena a una botella

de xampany
HAMBURGUESERIA - POLLOS AL AST

Miércoles cerrado

Panadería - Pastelería

CALA MARSAL
Pasteles todos los días
Ensaimadas rellenas y tartas por encargo
Tartas heladas «Frigo»

Calle Asunción - Tel. 575680
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SUPERHAIBAS
OFERTAS del 22 de julo al 15
Jabon Coconut
Limpia cristales Netol
Nocilla Instant
Tenn 2 Its.
Tenn 1 I.

de agosto
52 pts.

125 pts.
135 pts.
285 pts.
150 pts.

Pase una velada inolvidable
en el fabuloso

Salón Piano-Bar
del Hotel LOS MASTINES

de CALAS DE MALLORCA

amenizada por el magnifico pianista

SALVADOR
Todos los dies, de 20 a 24 h.

FELAN1TX

Es Rep là

Tres cartes de Llorenç Villalonga a
Bernat Vidai ì Tomás

per Miguel' Pons

No dubteu que entre el metge-escriptor Llorenç Viilalonga i l'apote-
cari-escriptor Bernat Vidal i Tornas, existí una bona i sucosa amistat.
serien testimoni les finides conversaciones del Riskal amb la presencia-
presidencia constant de Llorenç Villalonga i les circumstancials anades
de l'apotecari santanyiner a Ciutat per a escorcollar antics documents a
l'Arxiu o diaris del segle XIX a les biblioteques. Les espaiades visites de
Llorenç Villalonga i Teresa Gelabert a Santanyí, deixant Robines augusta,
de Llorenç Moya, i passant pel quartet —la rebotiga— avui intrahistena,
amb bones pintures de Mompó, Mercè Llimona, Tarrasso, Pau Forns,
S. B. Busser, Miguel Llabrés, ceràmica arqueològica i cerámica Lambe
antiga, diccionaris, plaguetes de notes, les darreres novetats editorials i
tantes xerrameques, per a recalar a Son Danús, entre grocs torrats de
rostoll i verds grisos de garriga. I quan Bernat Vidal començà a morir
Ia tarda del primer de novembre del 1969, poc abans d'arribar al Teatre
Principal, per assistir a la representació de La molinera de Arcos d'Ale-
jandro Casona, hi eren presents Teresa i Llorenç. Aquesta amistat entre
el dos escriptors i científics, entre els dos matrimonis s'estaiona amb una
més que mitjancera correspondência, vertaders apunts per a la histeria
socio-cultural i afegiria política, d'uns anys encara poc estudiats de l'en-
torn intellectual de Mallorca, dels seus homes de lletres, la seva signiti-
cació, la seva qualificació. Donem temps al temps. Esperem. Alguna cosa
s'ha realitzada. Per exemple ja reposen a la nostra terra les despulles de
Gabriel Alomar i Bartomeu Rosselló-Percel. Gabriel Alomar, després de
debeliar les negatives d'un sector de Cort, ja es fill illustre de Ciutat, com
Llorenç Villalonga. Un i altre s'integraren a la galeria de ciutadans supe-
riors • El vertader retrat... de Gabriel Alomar, pintat per Xim Ton-ens,
1983, i de Llorenç Villalonga, original de John Ulbricht, 1984, posen al
dia el filerall d'homes preclars, distingits, elegits entre els seus coterra-
nis. A més del Vertader retrat, els parlaments de Jaume Vidal Alcover
i Jaume Pomar ens informen qui era, respectivament, Gabriel Alomar i
Llorenç Villalonga. Aixe. a Ciutat perquè a Santanyi es va fer d'una altra
manera. Bernat Vidal i Tomas, pels merits propis, per la seva significa-
ció, fou proclamat fill illustre de la vila de Santanyí. Així deu constar
a les actes municipals i així consta a un artistic pergamí cntregat a la
familia Vidal-Munar per l'Ajuntament. Cal esperar que un dia la Sala
arrodonirà la proclamació seguint el ritual esablert i practicat a Ciutat,
Felanitx, Muro, Porreres, Llucmajor, Campos, ...

Sens cap mala intenció m'he allunyat de la correspondencia entre
Llorenç Villalonga i Bernat Vidal, tan significativa i necessària per a co-
nèixer detalls de la vida ciutadana i vilatana, detalls d'altri i d'ells ma-
teixos i en el present cas sols de Llorenç Villalonga perquè, segons veus
contradictòries, es cala foc a la correspondencia. Si  això és veritat una
bona part de nosaltres es convertí en cendre i seria una pèrdua lamen-
tabilíssima. Horn ha dit que Salvador Espriu suplica a la vidua destruir
les seves cartes. D'altra banda m'agradaria rellegir la carta de Bernat Vi-
dal a Llorenç Villalonga, on es relatava la mort de Toning Llodrà, un
dia tardoral i plover, a un molí de Pollença.

A Jatune Pomar devem l'inici de la publicació epistolar de Llorenç
Villalonga, que ens ha proporcionat uns aspectes poc a l'abast del ciutadà
del barri catedralici, incorporat dins la seva novellística. Qualsevol infor-
mació sobre Llorenç Villalonga a més d'escaient es útil.

Les tres cartes que avui oferesc no alcen terreta Són prou transpa-
rents i donen notícies. Bernat Vidal opinava que Llorenç Villalonga
escrivia cartes tan interessq nts pensant que les guardava. He tengut un
esment total en mantenir l'ortografia villalonguiana, no massa cuidada.
No m'atrevesc a dir, com Jaume Pomar, que no dominava cap de les
dues llengiies. Si hi havia la idea de l'escriptor, per altra part donava
feina als correctors d'estil.

Llorenç Villalonga fa unes referencies al comportament del «San-
tanyí». Parla de la problemàtica d'Andrea Vitric, del bressol que Tek-esa
i Llorenç enviaren a Catalina i Bernat quan havia de néixer la darrera
tanyada, Costança, i no esperaven que Teresa infantas como d'Elisabet
conta la Bíblia. Del Concili Vatica. II, de la visita al Bisbe Rafael Alvarez
Lara i les golondrines del xalet de s'Arenal, de la bona impressió que li
causa el Prelat, del tractament, de les menudencies de l'església, de teatre,
concretament, la La zapatera prodigiosa, de Lorca i Cavallet quan eres
jove, de Joan Mas, de Falses memòries. Del partit que prendia si tornàs
el 36. Del que pensava de Llompart i Porcel, dels premis «Ciutat de Pal-
ma» ... Trets tots ben clarificadors i decisius a l'hora de valorar els judi-
cis villalonguians, vertaders documents per a estudiar Mallorca i els ma-
llorquins dels nostres dies.

Vet ad les tres missives sens l'ímfim desperdici.

Binissalém 23-VI11-62

Sr. Don Bernat Vidal i Tomas.

Santanyí

Estimat amic: Tenia començat l'article sobre Pascal i l'he romput.
Explicare els motius.

Ja, els tres que vaig publicar a «Baleares» sobre aquest tema, em.
donaren petits disgusts: vaig haver de suprimir algún concepte, etc. Avui,
«Diari de Mallorca» publica un traball d'un tal Junco, en que per defensar
els jesuites ataca a Pascal —jamb bastant desconeixement de causa, als
meus ulls.— Está, es clar, en el seu dret. Pere) jo no tenc dret, perque
m'el tornarien a negar, d'enfocar Pascal tal com el veig. Compren ç?

Per altre part, de cada dia som mes enemic d'escriure gratis. No hi,
ha dret que, el qui tenim dues pessetes per poder manjar sopes cada
vespre fassem una competenci als que s'han de viure —o ajudar a viure—
de la ploma. La prolessió d'escritor ja  està prou desacreditada i saps que
ais tills de la majoria lo que se paga... «no ho paga»: no vai res. Mentre
tu dirigies personalment el «Santanyi» valia la pena fer una excepció per
tú —mal fet moralment, perá merescuda. Des de que tu no ets el «San-
tanyí» —o ho ets manco— la cosa em sembla que ha variat, inclús en la
cortesia. No sols els colaboradors hem deixat de rebre el  periòdic, sino
que ni tan sols els números que fan allusió a noltros. Per exemple, L. Moya
escrigué sobre mi i m'en vaig enterar per l'exemplar del Circulo.

Hi ha encara dues causes niés: el traball que me du «Andrea Victric»
i la meva salut. Es clar que aquest dos extrems no son molt de pes. Els
qui m'han impulsat realment a no escriure son els altres.

L'«Andre» du molta de feina. Necessitaria un secretari capaç (on es
ell?) per recullir-me datos d'economia política, estadístiques, etc. L'obra
no es costumbrista, Deu meu! sino que trata de temes serios. A mig
entlestir el llibre, Jacques Bergier acaba de publicar —a España— «El
retorno de los brujos» —en francés «Le matin des magiciens». Semble
que la meva novela te concomitancies amb la seva. i aquesta vegada Si
que no podré demostrar, com amb «Beam», que jo no vaig copiar el
Prince'? de Lampedussa: Bergier se m'ha adelantat. Que no l'he plagiat
es evident per mi, suposat que no conec el seu llibre. Pere) aixij sols ho
sé jo. —Com et deia, la molta feina que du l'«Andrea» consisteix en re-
cullir estadístiques, rellegir Spengler, Bardieff, Cartes Marx, etc. i, des-
pres, una vegada tallat tot un bosch, aprofitar sols una mica de llenya
per fer una capseta. Perque, aitrement, la novella seria pedant i mos-
truosa.

Me'n adon que t'he parlat de manca de temps per escriure dues guar-
titles i t'en escric quatre. Perdona l'inconsectiencia. Pel setembre ens veu-
rem a Son Danis. Posem als peus de sa teva Awn, saluda els Llobera i
saps es el teu bon amic de veres

Llorenç Villalonga.
També pens que aquesta carta podria ser Particle que em demanaves.

(Continuara)
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Naps
— Notícia bomba: els japo-

nesos no troben la fórmula
dels Naps.

— Dimiteix el batle... d'un po-
blet de Noruega. Humanis-
ta protestant o cosa d'això.

— La setmana que ve haurem
de fer una glosa en el Hoc
dels Naps si volem estar a
la moda del setmanari, que
rima amb canari.

— Jo heu tastat el nou gelat
de Nap? No! Però si surt
per TV: és alba «hela-Nap-
2000, el helado que todos
toman y pocos compren-
den».

La Barbacoa La Ponderosa
obsequia a todos los novios que allí celebran
šu banquete de bodas, con un regalo sorpre-
sa. En la foto Apolonia Grimait y Francisco
Manresa recibiendo un estupendo obsequio:
los billetes para pasar un fin de semana en
Ibiza.

Colaboran: Autocares Grimait, S.A. - FELANITX
'Viajes  Gran Sur - Pza. Atarazanas, 14 - Tel. 225793 - PALMA

Para presupuestos, información y reservas en los Tel. 575602
581814

FELANITX

Dissabte que ve no sortirà aquest
setmanari

El proper dissabte dia 3 d'agost
i per mor de les vacances del per-
sonal del taller del setmanari,
aquest no sortira.

El proper número de «Felanitx»
serà el de dia 10 d'agost.

Presentació d'un nou disc de !large
durada dels , Sis Som

Dimarts dia 23, en els jardins de
Ia Misericòrdia de Ciutat, s'havia
de presentar el nou disc de llarga
durada gravat pel conjunt SIS SOM
intitulat «Tres i dos sis», un nom
que juga amb el concepte ja impli-
cit en la denominació del conjunt,
en el qual es compta al públic com
un element més (el sisè) en l'exer-
cici de comunicació lúdica que per-
segueix el grup.

SIS SOM prossegueix amb aquest
disc la seva tasca de donar a co-
nèixer una música popular, en el
seu orígen i en la seva execució
(pensem amb els instruments de
que es serveix), el que suposa un
treball d'investigació i recerca molt
rderitori.

La placa està integrada per les
següents cançons: «Jo tenc una
parra», «Bolero de Ciutadella», «Jo-
ta balear», «Entrant dins Conseil»,
«Fandango de Mitjorn Gran», «Jota
de Sa Marina», «Fandango manor-
quí», «Tonada de s'emblanquinar»,
«Sa Catalinera», «Bolero de sa mo-
linera», «Sa mort de Na Margali-
da», «Ses boleres» i «Jota per a
onze».

Com sia que la cloenda anticipa-
da de la present edició i la circums-
tancia de que la propera setmana
no sortirà el setmanari no ens per-
t-tetra de donar una informació
puntual d'aquesta presentació, vagi
per endavant aquesta nota informa-
tiva junt amb el desig de que la
nova gravació assolesqui, si més
no, l'exit de la seva anterior publi-
cació «Cançons per a un capvespre».

El centenari del setmanari
Diumenge passat se celebra a

Sóller el centenari del seu setma-
nari, publicació que fou fundada
l'any 1885 —dos anys després del
nostre «Felanigense»— per D. Joan
Marques Arbona, pare de D. Miguel
Marqués Coll, qui ha exercit per
espai de 65 anys la direcció del
periòdic i en la persona del qual
s'ha centrat l'homenatge del poble
solleric. Amb tal motiu foren pre-
sents a Sóller el Conseller del Go-
vern Balear Francesc Gilet, el Dele-
gat del Govern Cartes Martin, el
President del Consell Insular Jeroni
Alberti, Josep Moll en representació
del Parlament Balear, les autoritats
locals, una bona representació de
Ia premsa forana així com d'enti-
tats i poble solleric.

L'homenatge consistí en un acte
a l'Ajuntament, amb el descobri-
Ment d'una lapida dedicada pel po-
hie al setmanari, amb un dinar a
uta hotel del port, oferit pel Con-
sell Insular, un concert i diversos
adtes de caracter esportiu.

En el llevant de taula del dinar,

hi hagué diverses intervencions, lec-
tura d'adhesions i entrega de nom-
brosos objectes commemoratius a
D. Miguel Marques, entre els quals,
una placa que li dedica l'Associació
de Premsa Forana de Mallorca.

El nostre setmanari, que va ésser
present a l'homenatge, es congratu-
la d'aquesta fita secular assolida
pel coHega solleric i des d'aquestes
planes envia al veterà director la
més fervent enhorabona així com
als seus collaboradors als qui vol
encoratjar per continuar aquesta
tasca començada ara fa cent anys.

de sociedac
DE VIAJE

Es troba passant uns dies a Fela-
nitx el nostre paisà el P. Domingo
Andreu, C. R., de la comunitat teati-
na de Béjar (Salamanca).

Procedent de Mèxic arriba el
Rd. D. Joan Cerdà.

NAIXEMENT
A Sa Pobla, els esposos Francesc

Berga Picó i Isabel Noguera Seguí,
han vista alegrada la seva llar amb
el naixement del seu primer fill,
una nina preciosa, que en el baptis-
me rebrà el nom d'Isabel.

Enviam l'enhorabona als novells
pares.

Sección Religiosa
ESGLËSIA DE ST. ALFONS

Festa del Sant titular
El diumenge dia 4 d'agost se ce-

lebrarà la festa de Sant Alfons M.a
de Liguori, titular de l'església.

A les 7 de l'horabaixa hi hau-
ra Eucaristia solemne concelebrada
amb sermó que dira. el P. Francesc
Capó, C. R.

La Comunitat Teatina de Sant
Alfons convida a tots els fidels a
aquesta festa.t
n1n1nn=11Mniiii	

Feim públie alma. l'escrit que hem
fet arribar al President el GInb Nautie,
qiiestionant Peneert de dur a feriae
tines proves de inotonaulica dins el
Port.

Sr. President del Club Nàutic de
Porto Colom:

L'Agrupació de Felanitx del Grup
Balear d'Ornitologia i Defensa de la
Naturalesa G.O.B., acudeix a Vostè,

com a maxim responsable de Forga-
nització a Porto Colom d'unes pro-
ves de motonautica a celebrar el
proper dissabte dia 27 (en sessió

dentrenaments) i el diumenge dia
28 de Juliol, amb el propòsit
sollicitar-ne la suspensió o en tot
cas suggerir-li que se celebrin fora
de la badia.

Feim aquesta proposta conside-

rant que:

— dites proves contradiuen la llei

que regula la velocitat i forma de
navegació a dins el s ports.

— indueixen també els especta-

dors i públic en general a incum-

plir-la.

— constitueixen una molestia per
a les embarcacions fondejades en-

mig del Port, anant contra els inte-
ressos turístics.

— finalment creim que aquests
tipus d'activitats són clarament per-
judicials per a la fauna piscícola,
poden ocasionar els vessaments d'e-
lements contaminadors a les aigües.

Finalment, suggerim a la seva
Entitat que tenint en compte les
característiques del nostre Port es
dediqui, com es de lògica, a pro-
mocionar activitats esportives i re-
creatives més en consonancia amb
el medi i interessos de la zona:
vela, natació, rem, fotografia sub-
acuatica ,excursionisme marítim...

En espera d'una encertada recti-
ficació el saludam i desitjam que
passi unes bones festes de Sant
Jaume 1985.

Atentament

G.O.B.—FELANITX

!PEORMACIÓN LOCAL
NATURALESA I SOCIETAT

Motonktica dins ei Port



AL
DIRECTOR,

FELANITX

vint-i-eine
mays
enrera
FUTBOL

En trance de desaparecer nuestro
flltbol, fug oportunamente anuncia-
da una Junta General para los afi-
cionados al deporte balonpédico.

Era un último y desesperado in-
tento para salvar nuestro fútbol.

Muchos fueron los aficionados que
se dieron cita en el Bar Kansas,
para escuchar y discutir los nuevos
planes con que se regirá nuestro
Club.

Las conclusiones principales fue-
Ton continuar con nuevos brios y
asignar las siguientes cuotas para
socios:

Socios Preferencia, con derecho
tribuna, 500 pesetas anuales.

Socio General, 250 pesetas.
Abono Familiar, con asiento Tri-

buna, 650 pesetas.
Abono Familiar, general, 325 pe-

setas.
A más de los precios indicados,

los socios deberán aportar un dona-
tivo especial de 100 pesetas, pudien-
do pagar la totalidad de la cuota
en cinco mensualidades, tanto los
de Preferencia como los de General.

Amb aquest preu estaven inclo-
sos els insults corresponents a l'ar-
bitre, als jugadors i a la madre que
lo parió.

Com veis una vertadera ganga
que, així i tot, hi hagué molts d'afi-
cionats que feren anques enrera.

SESIONES MUNICIPALES
12 Julio 1960: «Instalar en los ba-

jos del Mercado, un inodoro para
atenciones del sexo femenino».

El càrrec de primera autoritat
municipal estava «sede vacante»( i
es veu que els regidors feien me-
rits odorants per complaure al sexe

anomanat dèbil.
I en parlar de sexe, vint-i-cinc

anys enrera, res té a veure amb la
significació que se (liana, avui en
dia, a la mateixa paraula.

Cada cosa a son temps i per
Nadal, nesples!

19 Julio: «Concertar la Banda de
Música para amenizar las próximas
fiestas de San Jaime, en Porto
Colom».

Arribaren nous vents de popa,
per les Festes del Port, amb la
constitució del Club Nàutic. Però
la Banda de Música que envià
l'Ajuntament, no servia més que de
tapa-punts als pocs actes que s'obt-
ganitzaren.

20 Julio: «Ver con desagrado la
decisión del Veloz Sport Balear de
desposeer del Titulo de Socio de
Honor a Guillermo Timoner y feli-
citarle por la distinción honorifica
que le ha sido concedida por el
Jefe del Estado, de Caballero de
Isabel la Católica».

Davant tantes mostres de solida-
ritat que va rebre Guiem Timoner
amb motiu d'haverlo esborrat de
soci d'honor i a un moment tan
inoportú, sembla que els caporals
del Veloz Sport exclamaren: —Pot
ésser que hàgim fet un bunyol amb
tant de rebombori que hem armat
per tot Espanya. Pere) hem aconse-
guit que es parlàs de noltros, enca-
ra que hagi estat malament.

NOMBRAMIENTO
Ayer, 29 de Julio, tuvo lugar una

sesión extraordinaria en nuestra Ca-
sa Consistorial con motivo de la
dimisión de D. Miguel Antich como
alcalde y toma de posesión del nue-
vo Alcalde D. Jaime Munar Prohens.
Hubo los consabidos discursos de
agradecimiento y de colaboración

Des d'aquest moment, començà
una nova etapa municipal.

I jo acab la d'aquesta setmana.
Fins una altra, si Déu ho vol.

D'ALLAVORS

LA CALLE ANTONIO MAURA

Señor Director:

El pasado 30 de marzo ,e1 sema-
nario de su dirección tuvo la genti-
leza de publicar una carta, firmada
por «unos vecinos», en la que expo-
níamos las gestiones realizadas cer-
ca del Ayuntamiento para que la
calle Antoni Maura pudiera
contar con la oportuna red de aguas
residuales.

Se da el caso que esta calle, que
no es precisamente una calle de
nueva construcción, no cuenta con
este servicio. En consecuencia nos
dirigimos al Alcalde pidiendo que
se hicieran las gestiones necesarias
para solucionar esta anomalía. Se
nos contestó que el Ayuntamiento
no pensaba hacer tales obras, pero
que no tenían inconveniente en que
los vecinos, por su cuenta, constru-
yeran la pertinente canalización.

La carta no mereció ninguna res-
puesta y en una nueva carta que el
semanario publicó el 1 de junio vol-
, 'íamos a insistir sobre el particular.

Continuó el silencio municipal y
cuando pensábamos que el proble-
ma no tendría solución leemos es-
tupefactos, en el número del 6 de
este mes de Julio, en su semanario,
lo siguiente: «En la sesión de la
Permanente del día 3 de junio, el
señor Cosme Oliver propone, y se
acepta por todos los presentes, que
se construyan 25 metros de alcan-
tarilla en la calle Antoni Maura».
La razón no es el interés unánime
de todos los residentes en la mis-
ma tantas veces manifestado; el
motivo es la próxima obra de asfal-
tado de la calle Mateu Obrador.

Así la canalización comenzará en
Ia calle Mateu Obrador y sólo ten-
drá 25 metros. La calle Antoni Mau-
ra tiene muchos metros más, por
tanto este tramo de canalización no
tendrá salida y no podrá ser utili-
zado por nadie. Es más, el Ayunta-
miento tendrá que abonarlo total-
mente y nosotros habíamos ofreci-
do nuestra colaboración.

Señor Director: No entendemos
nada. Pero hay una última cuestión
que quiero exponerle: Algunos veci-
nos, al ver la postura firme del
consistorio, decidieron solucionar el
problema por su cuenta y han cons-
truído un pozo negro en su domi-
cilio. Si se tenía que construir la
red ¿por qué se consiente que unos

vecinos se gasten 150 o 200.000 pe.
setas? Si hay deficiencias en la in-
fraestructura de la población, ¿por
qué el Ayuntamiento se gasta millo-
nes en obras de adorno que son
mucho menos urgentes?

Este glosador que colabora en ei
periódico decía que el Ayuntamien-
to no lo hacía tan mal ¿por qué no,
hace una glosa acerca de este asun-
to explicando de qué manera los
señores del Consistorio se han reído
de nosotros?

Unos vecinos

ALERTA ALS PRESENTS

Benvolgut Sr. Director:
Llegida la bona notícia del pre-

sent de 2.000 rn2 de verd a Cala
Brafi a l'Ajuntament, els felanitxers
ens podem alegrar, però alerta a
aquesta classe de regals.

El temps ho dirà.
Un desnudista

EXCU$ATS AL PARQUE

Sr. Director, agrariem publicAs-
siu la present:

D'ençà la grata notícia de la cons-
trucció d'uns excusats de 5.300.000
pts. mos suprimim i esperam que
sigui St. Agustí per inaugurar tan
mastodõntica obra.

Estam enderrer per saber quins
«adelantos» poden tenir aquestes
tasses, que han de valer tant.

Tendran «hilo musical*? Veuran
sa TV catalana? Hi haurà paper de
plata? Hi haurà una mà articulada?
Hi haurà «servissio de bar»? Esta-
rà obert tot l'any o només seran
per perbocar la gent de fora? N'es-
tarn tan endarrer!

A.B.C.

MUNICIPALS NOUS

Amic Tomeu:
Aquesta ventrada de municipals

nous, voldríem que si han de servir
per res, fos per encalçar, parar
filats, o amb una paraula, agafar
aquests «pàqueros» que van en mo-
p de fer renou, ara «veurem», per-
qué no hi ha manera de dormir ets
atlots ni de dia ni de nit.

Raphael

CURVA PELIGROSA

Señor Director:
Visto el curso de las obras de la

carretera Felanitx-Porto-Colom, es-
toy realmente sorprendido de la
curva de la gravera de Ca N'Alou.
Esta curva ha sido escenario de
muchos accidentes mortales y no
comprendo por qué no la rectifi-
can, y sólo la ensanchan.

¿Es que nos quieren matar a to-
dos o qué?

Un familiar de una VIctima

Club Nàutic - Esports Estiu 85
e

DISSABTE DIA 27 DE JULIOL
A les 16, entrenament de motonautica.
A les 22,30, en el moll, gran verbena gratuïta, amenitzada pels con-

junts «Sagitarius» i «Samurai».

DIUMENGE DIA 28 DE JULIOL
A les 10 h. Competició de MotonOutica en les distintes categories,

organitzada pel Club Nàutic.
A les 18, Circuit Ciclista Urbà per a corredors no federats.

DISSABTE DIA 3 D'AGOST
A les 4 del capvespre, 1.» prova del TROFEU PORTOCOLOM de la

classe 6ptimist.

DIUMENGE DIA 4 D'AGOST
A les 11 del matí, 2.a prova del TROFEU PORTOCOLOM de la classe

óptimist.

DIJOUS DIA 15 D'AGOST
A les 11 del mati, regata d'OPTIMIST (prova de caràcter local).

DIVENDRES DIA 16 D'AGOST
A les 10 del matí, concurs de natació en el Babo i travesia del port

nedant.

DISSABTE DIA 17 D'AGOST
A les 9 del vespre, a la barbacoa «La Ponderosa», sopar per a socis

i familiars del Club Nàutic, entrega de trofeus als guanyadors de les pro-
les esportives i homenatge als promotors i socis fundadors del Club, amb
motiu del 25è aniversari de la seva constitució. Amenitzarà la vetlada
l'orquesta «Macao». Per a reserva de tícktes, fins el dia 16 en el local
social.

Club Deportivo Felanitx
Aviso a jugagores categoria infantil

Se notifica a todos los jugadores de esta categoría y alevines
que pasen a la disciplina infantil, se personen dia 29 de julio, a las
19 horas, en el campo de Es Torrentó para efectuar entreno, así
como también todos los jugadores de 13 a 15 años que pretendan
practicar el deporte del fútbol.

Día 5, empezarán los entrenamientos juveniles.

La Directiva



A Diu Esciataciosques... fins passat s'estiu
Si abans li vaig dir agradós
era per fer-lo content,
però ha arribat es moment,
com diven es glosadors,
que crec que ets un des millors
per fer cançons malament.

Es carrers ben asfaltats
crec que un bé per tu seran,
tendras més bon caminar
i no pegaras tants d'esclats
com pegues en so glosar.

Ni esmoles ni fas osques,
però espenyes es se
ni et surten guies ni rosques
i en cançó te diré
que res pus mai sabras fer
més que això, esclatar closques.

Qui xerra i no mostra cara
diuen que ho fa en so trass,fr,
altres motius també sé,
un pot ser de por que té
o que molt grosa és sa tara.

Ja crec que em saludaras
si dins es poble hem de viure,
però pot ser no diras
som jo que allò et vaig escriure.

Jo quasi ja crec que sé
voltros que és lo que voleu,
que se faci tot i hé
per quan voltros entrereu
an es sillón vos asseureu
amb sa paga que podreu
i no tenir res que fer.

No em dediqueu cap capella
que estret no hi sé estar
i provaria d'escapar
com ho va fer sa vedella
i desgraciadeta d'ella
no mereixia es matar,
però molt volien xupar
i sols no tenien mamella.

Aquest és es darrer missatge
9.ue de moment escriuré,
aquest esclataclosquer
me vol jugar amb avantatge,
presumint de personatge
i que ho faria més 136
i llavors firma un paper
i no posa nom ni llinatge.
Jo oper i don massatge,
però vull sebre quin mal té.

Pes carrer hi ha gent que em diu
no et turis de fer cançons,
són bones com es bombons,
llegint lo teu tothom riu,
ja sabem que un que escriu
també té es punt negatiu,
per tot hi ha sereions
i ara agaf vacacions
a Déu... fins passat s'estiu.

Rafel

FELA_Mir,

Concurs Nacional de Fotografies
«Ciutat de Felanitx»

BASES

PARTICIPACIÓ: Hi poden participar, sense cap limitació, tots els aficionats a la fotografia resi-

dents a Espanya.
NÚMERO DE FOTOGRAFIES: Una col.lecció de tres fotografies per concursant, amb la mateixa

unitat temàtica.
MIDES: Superficie minima 1.200 cm., costat menor no inferior a 20 cm.
MUNTATGE Les fotografies aniran aferrades a una cartolina que tendre al manco el mateix ta-

many.
TEMES: Hi heure dues modalitats:

a) Temàtica de !liure elecció del concursant.
b) Temàtica referida al paisatge, costume, festes populars i altres aspectes de la vida del

terme municipal de Felanitx.
INSCRIPCIO: Absolutament gratuita.
LES OBRES S'HAN D'ENVIAR A: Fundació Mossèn Cosme Bauch, carrer Siffla n.° 20, Felanitx

(Mallorca).
JURATS: Es constituirà un ¡tiret d'admissió i un altre de qualificació. Seran excluides aquelles

fotografies que hagin concorregut anteriorment al .Ciutat de Felanit..
TERMINI D'ADMISSIO: Acabare el 19 d'agost de 1985.
EXPOSICIÓ: Amb les obres seleccionades es muntarà una exposició que estarà oberta al públic

del 24 d'agost al 3 de setembre, coincidint amb les Festes de Sant Agustí.
PREMIS:

a) Tema !liure:
.Ciutat de Felanitx. dotat amb 30.000 ptes. i .Cavallet.. Dos accessits amb  .Cavallet.

7.000 ptes.
b) Tema local:

. Ciutat de Felanitx. dotat amb 7.000 ptes. i .Cavallet.. Dos accessits amb .Cavallet.
I 3.000 ptes.
.Cavallet. al millor autor local i 3.000 ptes.
. Cavallet• per a l'Agrupació Fotogràfica a la qual pertanyi el guanyador del .Ciutat de
Felanitx. tema Mure.

REPRODUCCIÓ: L'excel.lentíssin-í Ajuntament es reserva la propietat de totes les obres premia-
des. Les podre reproduir sempre que vulgui, citant en tot cas el nom de l'autor.

DEVOLUCIO . Les obres podran essor retirades al dia següent a la clausura de l'exposició. Als
residents fora de Felanitx les aportacions les seran remeses per correu durant el mes de
setembre.

VEREDICTE DEL JURAT: Es donare a conèixer mitjançant la premsa local i provincial. Els guar-
donats residents fora da Felanitx seran avisats telegràficament.
L'organització tractarà amb esment les obres presentades no obstant no es responsabilitzarà
dels accidents fortuïts que les facin melba.
Els concursante nomes podran opter a un sol premi.
El fet de participar en el concurs presuposa l'acceptació d'aquestes bases.
Els casos que no hi son prevists seran resolts a judici dels organitzadors.

c)
d)

No teniu que dar-me voltes,
no m'aficareu es clau,
voltros, pegau i pegau
que no me feis cap cop blau
i veig que m'aprofitau
per criticar a uns altres.

En Rafel és es mateix
pet-6 ara s'ha girat,
altres ja ho han provat
que em guanyen en sebre i greix
i amb sos fideus pos bon peix
sense allò haver-me banyat,
que no hi ha més veritat
que duro i rabost estibat
i qui vol esqueixar que esqueix.

Vos dic a tots, bons germasn,
estic més content que trist,
vos don gracies perquè he vist
que tots me feis molts d'espans.

No sé com he d'agrair
aqueixes atencions,
mal-de-caps, preocupacions,
que molts heu tengut amb mi
i encara deix sense dir
altres bones de cançons.

A.UTO :MQV ILE5._
P.' Ramón Llull, 12 . Tel. 581521

FELANITX

Ocasiones que le ofrecemos esta
semana:

Seat 127 PM-L

Renault R-5 Pl -H
• R-20 D P111-V	 •

• R-12 TS PM-J

Seat Fura PM-AB

Ford Fiesta PM-AB

Citroen Mehari PM-V

Scat Panda PM-U

y otros.

Disponemos de otros vehículos
económicos. Precios de coste.

Facilidades de pago a convenir

cine principa 1
lioy sábado a las 9'30 noche y domingo en dos sesiones desde las 3

Sábado 27 a las 9.30 noche y
domingo 28 en dos sesiones desde las 3 tarde 

Un género policiaco fuerte y repleto de acción

FANNY c(PELOPAJA»
Y seguidamente:

TIBURON 3

•Vacaciones
Este local permanecerá cerrado por va-

caciones del personal hasta nueva comunica-
ción.

Llibreria RAMON LLULL
Comunicam als nostres clients i pú-

blic en general, que del 29 de juliol al 5
d'agost, tindrem tancat per VACANCES.

111°
 URGENCIAS MEDICAS

DIA Y NOCHE

PORTO-COLOM

Dr. José M.  Orriols
Dr. Santiago Martin Rial

C. Cristóbal Colon, 49	 Tel. 575051



FELANITX "

Avantetge de Hams

En Toni Bosch, un paysonatge, «malgré ini» o
malgrat eu l

El vaig conèixer quan jugavem al carreró d'En Sureda amb En Pep,
es seu germa, En Joan es seu cost, En Toni cosí meu, i En Cayetano que
era com es germa de tots. Era més petit que noltros i encara no jugava
més que als braços de madó Coloma, sa mare. Any 1936.

No el vaig tornar veure tins al 1978, quan arribàrem amb En Pep
altres companys, a l'aeroport de So'n Sant Joan, per a proclamar San
Pedro i Felanitx ciutats germanes, mentre ens esperava una gentada
encapçalada pel batle, N'Andreu Manresa Andreu, i S'Estol d'Es Gerrico
encapçalat p'En Miguel Julia, Fèia vint-i-cinc anys que En Pep no veia
germans ni mare. Mack> Coloma es tornà una estona més a veure'l a ell,
perquè tenia els ulls massa entelats.

Després vengue En Toni a l'Argentina, no una vegada sinó dues, i es
pot dir que ens coneguèrem mês a fons, més que res, avui confés, em
vaig atrevir a mesurar-lo i crec que no vaig tenir mida que bastas. Feia
poc que En Cosme havia caigut d'un tercer pis pes clot d'un ascensor,
que ell se pensava que hi seria ... i va donar sa passa. Encara no sap que
li passa.. No morí, però passa pes lloc estret, i de tan estret havia quedat
ell mig desenquadernat. Tenia quasi tot el que es podia rompre fet

caminava com els crancs, i tins i tot els cabells li feien mal. Eis met-
ges li digueren que ja estava bo quan y ren que no podien fer res pus
perquè visqués. I vivia ... malament.

Així el va trobar En Toni, i li demanà per fer sa prova de, compon-
dre'l un poc, perquè vertaderament aquell Cosmet feia plorera. De la pri-
mera sessió que En Toni li posh ses mans, En Cosme ja va dir que no
sentia tant de mal. A la segona ja va anar minor, desnrés minor en eara,
i quan En Toni tornava a Mallorca digué que encara li faltava un poc, però
si aquell cos encara mig desgavellat feia els exercicis recomanats, queda-
ria «presentable» en molt poc temps. Els que sempre pensam saber-ho
tot ... rèiem, però aquell cap rapat, damunt aquell sac d'ossos, comença-
va a cobrar sa fesomia.

Pocs dies abans de partir En Toni, fèrem una bona xerrada, forta-
ment interessat per una explicació d'aquell «miracle». —Mira Miguel, no
sé com es, pert) sé que En Cosme anirà be, i aniria millor encara si jo
quedas deu dies més, per?) no puc.—»

No li vaig demanar a on havia estudiat «kinesiologia»,  perquè ell ma-
teix m'havia dit que havia anat a escola quan la guerra i la feina l'hi ho
permeté. Jo, mentre ell xerrava, pensava amb el Senyor Penalba, aquell
de «Un ciutadà a matances», i me'n reia, dic la veritat Així mateix
vaig dir que si la cosa era de metge i ell hi posava sa ma, podia fer un
desastre. I ell contesta: «Si . 1a cosa es de metge, no passis
pena, que no podré ni alçar ses mans, i si no ho és, sent que els dits van
totsols aquí a on han d'anar». — «Vols dir que és independent de sa
teva voluntat?» — «Sa meva voluntat és no fer mal, però sent com una
força molt més forta que sa meva, i si jo volgues aturar ses mans, creu,
no podria».—

Per un instant vaig pensar que no era ell el que xerrava. que no era
En Toni qui em mirava de darrera aquelles ulleres, que be li podrien
donar un to més doctoral. Es que vertaderament aquell home era allò
que se diu un bon allot, quasi un infant d'aquells que creuen que és una
cosa lletja enganar els altres. Estava en lo seu, i no ho podia explicar
perquè també ses seves paraules eren poques. Era una força molt més
forta que sa seva, i ainb aim!) està dit tot.

Sempre recordaré que mon pare me contava d'En Generer, un home-
not d'aquells que adreçava ima ferradura que es manxaire li treia quasi
blanca de dins es foc de sa fornal, s'escupia dins ses mans i les mostrava.
Cap senya de cremat ni res. Ses dones li demanaven que arias, quan no
l'hi duien, a posar-li saliva a sa cremada de qualcú de la casa. S'única
explicació que donava era que havia nat es dia de Sant Llorenç, aquell
que el torraren a l'ast i deinanava que cl girassin de banda Eren temps
que els nins que jugaven amb foc se nixaven dins es Hit. Meam si li tro-
bau explicació a això ...? Tampoc en té.

Es que hi ha moltes coses que no en tenen. Jo me direu si pot ésser
que seguint el costum de sa foto a fi de curs, me'n feia fer una d'espe-
cial amb els «mallorquins» que deixaven de ser alumnes meus, i Na Nancy
Bosch, neboda d'En Toni i avui a Felanitx amb sa família, sortí a una
d'aquelles fotos que jo vaig dur a Felanitx aquell any.

La vaig mostrar a Madò Coloma i la me va prendre. Ella no coneixia
personalment als nets j me deia «ja no les veuré mai ...». Han passat
més de set anys i ara ha conegut nets i renéts. Idò! Es que sense fe no
anam en lloc,

Jo som d'aquells que creuen, un poc a l'estil de Sant Tomas, i si vol-
tros no creis, ja podeu fer sa prova. No podeu perdre res, i si no, mirau.
Record que En Toni Bosch, aquell any que el C.D. Felanitx anava tan
bé, les donava massatge als jugadors. Ara que En Toni Moliner petit
sembla que agafarà sa vara, jo faria sa prova de posar En Toni Bosch
a donar massatge. Si començas des d'ara, estic segur que el «Felanitx»
no quedaria tan avall de sa llista com ha arribat al campionat d'enguany.

I no vos ne rigueu, que ho dic de bon de veres.

Miguel Antoni Enginyer
San Pedro, Argentina, 6 de juliol de 1985

VIII Torneo de Tenis Porto-Co!om
J. Carib, climinado por Wilfried

A hora de cerrar esta edición,
desconocemos los muchos resulta-
dos que se han podido dar últim-
mente en esta competición que este
año ha ganado en calidad y expec-
tación. Increíble por cierto la ex-
pectación en la partida de semifi-
nales entre los jóvenes J. CERDO
y el extranjero WILFRIED, depa-
rando emoción y auténtico juego te-
nístico. Fueron necesarios tres apre-
tados sets para decidir el vencedor,
justo vencedor fue WILFRIED que
deberá vérselas con el ganador de
la partida entre T. BENNASAR y
J. MESTRE, raquetas felanitxeras
harto conocidas. Si bien la auténti-
ca final fue a nuestro —modesto
juicio— esta partida que acabamos
de comentar, y que fue para noso-
tros una verdadera sorpresa.

VETERANOS

Pedro ADROVER ya está coloca-
do en la recta fina' 1. L. PIZA y
K. MASUR deberan disputar su
partida para ver quién se va a las
semifinales. Por otra parte Leo
BALLAIRGEONE, A. OLIVER, A.
HERNANDEZ y ¡como no! Pepe
GARAU todavía no han dicho su
última palabra. Sorpresas no se
pueden dar muchas tratándose de
gente madura.

FEMENINOS

María VICENS ya está en la final
y Id—otra finalista debe estar entre
M. F. CAPO o T. BOVER, en un
campeonato poco reñido debido a
Ia escasa participación de las fé-
minas.

DOBLES MASCULINOS

El pronóstico juega a favor del

Pisos de protección oficial
3 y 4 dormitorios
baño y aseo
parking

Entrada desde 500.000 ptas. y resto facilidades hasta
15 años al 11 0/ 	interés

Promotora SAN SALVADOR
TELS. 581911-0418-1660

Constructores y promotores:
Por fin en Felanitx, un

TALLER DE FERRALLA para sus obras
—Armaduras
—Placas reticulares
—Zunchos
—Estribos
—Varillas cortadas a medida

Todo ello montado en obra si le interesa

Hierros y Armaduras Felanitx,
Carretera de Campos Km. 1 (Son Colon') - Tel. 581911 - Felanitx

tamdem P. ADROVER-A. HERNAN-
DEZ que vencieron hace unos días
a P. GARAU y J. OBRADOR, pese a
que estos jugaron una buena par-
tida.

MIXTOS

Los favoritos son la pareja Juana
ESTELRICH y Jaume MESTRE.

COLABORACIONES

Han colaborado en esta edición
NOU SPORT, PUB BARBACANA,
AJUNTAMENT DE FELANITX, CO-
MUNIDAD DE VECINOS DE POR-
TO-COLOM y el futuro CLUB DE
TENIS DE PORTO-COLOM.

Nota.—Recordamos que el próxi-
mo día 27 tendrá lugar la EXHI-
BICION entre los tenistas FE.LIO
MOREY, TOMAS SALOM, J. CER-
DO... etc.

R.

Eléctrica
CONTRERAS

Instalaciones domésticas.
Precios a convenir para cons-

tructores.
Instalaciones industriales.
Se instalan y reparan ANTE-

NAS DE TELEVISION AM, FM y

Colectivas.
Se instalan pararrayos y

alarmas.
Presupuesto sin compromiso.

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



Maria Oliver Vaguer (lleixa)
Vda. d'Andreu Nicolau (a) Menut

morí a Felanitx, dia 21 de juliol de 1985, a 88 anys, havent rebut
els sants sagraments i la Benedicció Apostólica

Al Cel sia

Els seus germans Miguel (ausent), Nadal i Catalina; fillol Joan
Tur; nebots i els altres familiars, vos demanen que encomaneu
Ia seva Anima a Den.

Casa mortuòria: Arquebisbe Miralles, :i pis.

Laboratorio de Análisis Clínicos
Lda. Francisca Adrover Mas

Comunica que permanecerá cerrado
por VACACIONES, durante el mes de
AGOSTO.

Sustituto:

Dr. Francisco Forteza Foster
C. Peral, 7 - 3.° (Edificio Sa Bassa)

MANACOR

HORARIO: De 8'30 a 10 h.
Solicitar hora: Tel. 550537
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FELANITX

Autocares11

.PIRMIAALTs`ela,

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

Tels. 580246 - 581135 — FELANITX.
Servicio permanente 24 horas

• No pude bajar el viernes a
Felanitx por lo que me perdí el
estreno oficial de la obra teatral de
JAUME VILLANOVA titulada «JO
SERE EL SEU GENDRE» que po-
ne en ecena el grupo «GENT DE
BULLA», pero sé de buena tinta, a
Ia hora de redactar estos chismes,
que el sábado día 13 en SON MES-
QUIDA en la «prew» consiguieron
un espectacular éxito.

• Los chicos del «CORPUS CHRIS-
TI» sobre la terraza de unas barra-
cas montaron con total acierto
«s'OPERA ROCK», un rollo la mar
de bien llevado, con escaso público
y que les dejó totalmente satisfe-
chos, al menos en plan barriga.
Por cierto que pronto preparan
otra movida de campeonato, una
egocéntrica «boutada», un magno
CONCIERTO pro E-TIO-MIA, don-
de supongo se van a poner mora
dos de dar rienda suelta a todo su
egoísmo.

• Por el PUB «BARBACANA» sc
deja caer gente conocida como ei
historiador RAMON ROSELLO, al
que nunca hemos visto todavía en
Ia playa, ¿será alérgico al agua?

• Por ahí vemos también a MI-
QUEL OLIVER de «VIDEO-I» que
marcha el próximo mes au MARROC
donde se va a responsabilizar del
ART DIRECTOR de la película que
allí se va a rodar, que lleva el títu-
lo genérico de «LUNA DE AGOSTO»
y que dirige JUAN MUÑIZ.

• Me cuentan que NADAL BAT-
LE, nuestro rector de la UNIVER-
SITAT, y hasta es posible que el
flamante ministro FELIX PONS es-
ten pronto en uno de los espacios
de «LA CLAVE», ya saben eso de
la segunda cadena de los viernes,
lo que no puedo anticiparles es la
fecha, porque no la se. Pero al

• parecer la cosa tratará de la AUTO-
NOMIA BALEAR y estarán presen-
tes todos los politicos de las Ines.
¡Amén!

111 MIQUEL JUAN colaborador
de este «Semanario» da razón a
que el movimiento se demuestra
andando, porque a sus arios! se
tira cada CAMINATA! hasta el
ARENAL de espanto. A sus años,
está fuerte como un roble. ¡Enda-
vant Miguel!

• Tras las tribulaciones —en al-
ta mar— con la famosa lancha de
COLAU, donde estuvieron a punto
de perder la vida en -el empeño,
seis valientes ¿marineros?, donde la
temeridad del patrón, con mews
nervios que un caracol supo portAr
la embarcación a buen puerto, tras
sortear las olas gigantescas... Con

aguas más recomendables se hizo
el «llaüt» del patrón SEBASTIAN a
lugar «secreto» donde la maña del
gran GABRIEL hicieron posible la
mejor pescada «raons» de la pre-
sente temporada, suficiente para
saciar a medio batallón de almas
hambrientas.

• El aburrimiento en PORTO-
COLOM es general, especialmente
por las noches. Lo máximo se pue-
de acabar en el «CALIPSO», los úl-
timos estertores se dan ahí, ¡que
se le va hacer! Mire si la gente
tiene tan pocas cosas con que en-
tretenerse, que por la misma calle,
hemos podido presenciar desagrada-
bles incidentes, desde peleas barrlo-
bajeras, hasta marcadas al estilo
«scafarce», según cuenta radio calle.

• Ultima hora sobre el CAM-
PEONATO de TENIS de PORTO-
COLOM. Podemos anticipar la GRAN
FINAL de los SINGLES MASCULI-
NOS, ya que JAUME MESTRE con-
siguió vencer a la gran promesa del
tenis felanitxer TOFOL BENNASAR,
un chaval con 12 arios y un brillan-
te porvenir. El francés WILFRIED
sera un hueso difícil de roer para
MESTRE, pero confiamos que su
tenis práctico sea decisivo.

TURITA BOVER que ganó a la
jovencísima M. Fca. CAPO disputa-
rá la final a M. VICENS en los
SINGLES FEMENINOS.

En MIXTOS hay que tener en
cuenta al matrimonio A. OLIVER y
M. VICENS que consiguieron ven-
cer en una bonita partida al tan-
dem P. GARAU-ENCARNA LOPEZ.

• Este fin de semana no se pier-

dan ¡os cinéfilos felanitxers —elos
hay?— una de las mejores películas
del ario pasado según la crítica,
«FANNY PELOPAJ A». De comple-
mento echan «TIBURON-3».

• El C. D. FELANITX que ha
FICHADO a una serie de jugadores
del OLIMPIC, uno del PETRA,
amén de otros, de los que daremos
santo y seña la próxima edición,
tiene esta semana su primer com-
promiso futbolístico de la pre-tem-
porada. Juega en MANACOR en
TORNEO TRIANGULAR a modo de
liga; participan además del equipo
anfitrión, el MALLORCA ATCO. El
jueves debía jugar su primer par-
tido contra los bermellones y hoy
sábado tenía que vérselas con el
mismísimo MANACOR... ¡Buena pie-
dra de toque!

JORDI GAVINA

Rafa Rubio
Alta peluquería unisex
C. Horts, 2 (en frente médico

Dr. Enrique Miguel)

HORARIO:

Mañana 9'30 a 1
Tarde 330 a 8

Para su comodidad damos hora.
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kihst_
del
tetinp

ZAS! LA DEPRE!

De vegades m'ho dic: «Colau,
l'any que ve acabaras la carrera i
encara no tens res pensat. La padri-
na, a llevar quatre miques de la
voravia ii diu "agranar sa carrera".
La meva carrera "nunca fue a-Gra-
nada". Ha estat i és una mitjania.
"El Linares barrió el Mallorca". La
meva carrera no ha agranat res mai.
Clar, una carrera no és una grane-
ra, només faltaria. I fer el servici
no és construir un lavabo. Clar que
tant et pots cagar amb el servici
com en el servici. Veus, aim') si que
és segur: hauras de fer 'el servid
o un sucedani de servici, perquè
les pròrrogues tenen un lima. El
servici ho talla tot, excepte el ba-
calla. "Todo por la pff". Bacallà i
va callar. Hem vengut a aquesta
vall de Ilagrimes a sofrir i ho acon-
seguim plenament. Quina collonada.
Sempre es pot fer objecció de cons-
ciência, com en Bernat Sansb.
preparar oposicions. O guanyar les
pròximes eleccions. O anar a fer
dissabte per les cases a trescentes
l'hora». Horror vacui. Prou.

Fixau-vos fins a quin punt la ma-
la psicologia —o psicologia psicodè-
lica— pot servir de paradigma a la
sociologia casolana —també anome-
nada « tumbet»—. Facin estadística!
De tota manera, no vos preocupeu
gaire ni pel meu cas ni pels casos
semblants. Ja ho dic: «de vegades».
Dies de molta de calor i d'adversa
combinació astrològica. Bah! Els al-
tres dies és un maldecap «light»,
que apareix .i desapareix. Ve, actua
i espassa. I torna un altre dia. Qui-
na mania, total: no es forçat haver
de ser útil.

«Però, fotre, sempre val més un
home amb carrera que sense. Així
mateix fa beneit que et duguin a
escola quan encara no tens dos
anys i a més de vint encara no
haver-ne sortit. Qui sap si amb, la
entrada a la CEE puc anar a agra-
nar la carrera a Londres o a París.
Pei-6 precisament es amb la «fruita»
que no ens avenim amb els comu-
nitaris. Si no fos per tu, Maria, ai!
jo no sé que faria».

Nicolau Barceló

EXTRAVIADO BILLETERO caba-
llero conteniendo dinero. De ca-
Ile Pza. Toros a Sta. Lucia.
Se gratificará devolución.
Inf.: Tel. 581051 (marianas).

VENDO PLACA SOLAR, fluorecen-
tes y bombillas para instalación
solar v nevera de butano.

INFORM. ES: EN ESTA ADMON.




