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Em preocupa sentir, sempre que hi ha eleccions en qualsevol pais d'això

que anomenam «societat occidental», que la victòria de tal partit depèn de
Ia positura que prenguin els indecisos, es a dir, de la decisió dels indecisos.
Ens hem acostumat ja tant a la frase que, probablement, ni tan sols ens
aturam a reflexionar en el significat. El fet que unes eleccions  democràti-
ques depenguin dels vots, cada dia més nombrosos segons les estadístiques,
dels anomenats indecisos, es preocupant, es molt greu per a un sistema per
lític fonamental en la democracia. La victòria d'un partit o d'un líder en.
unes eleccions, no haurien de dependre de la determinació de darrera horn
d'aquells que dubten, d'aquells que, fins els darrers dies de les campanyes
electorals, no saben qui votar i que tenen propensió a sucumbir als efectes
de la publicitat, o al somriure dels candidats des de les tanques  publici-
tàries.

La indecisió política a l'hora de votar no es, tanmateix, un fet espo-
ràdic ni localitzat en determinats països del nostre entorn, sinò una reali-
tat generalitzada. Els partits politics ho saben i per això centren una part
de les seves campanyes electorals en captar el vot d'aquest sector, del qual
poden dependre de vegades alguns escons o, fins i tot, la victòria.

En certa manera tot això respon a una manca de cultura política degu-
da a un progressiu desinterès per la política i la seva dinàmica. De fet els
missatges politics s'assemblen cada dia mês els uns als altres, amb matisos
més inclinats cap a la forma així com s'ha de realitzar la gestió de govern,
que cap a aprofundiments ideològics o programes de canvi de sistemes so-
cials o politics. Els tradicionals esquemes entre «dreta» i «esquerra» cada
dia semblen mês desfasats, quan es veu que en política es tendeix a l'intet-
classisme i socialment s'intenta vertebrar això que anomenam «classes mit-
janes» i que abraça un ventall grandíssim. D'una manera o d'altra tot ,-

acabarem en el grup dels indecisos, perquè la indecisió moltes de vegades
ve acompanyada del desencís. 	RAMON TURMEDA  

Ei butHeti informatiu de «Projecte Home»
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11:1 ATLETISME

El jove de 16 anys pertanyent al
Club Joan Capó, Pere Joan Fu liana,
protagonitza dissabte passat a Ciu-
tat el fet més destacable del Control
d'Atletisme per a la categoria cadet.
La marca aconseguida, d'un nivell
impensable per aquests «pagos», es
molt important no només perquè es
tracta del record de Balears cadet,
(que ja tenia ell mateix amb 1'80),
•sinó també perquè es una de les mi-
llors de tots els temps a nivell abso-
lut i suposa, a la vegada, el passa-
port pel Campionat d'Espanya Ca-
det que es farà a principis de juliol
a Santiago de Compostela.

A la mateixa prova, Mateu Benna-
sar queda segon amb 1'65 i Aleix

Diumenge passat es clogueren les
festes de S'Horta, que enguany han
tengut una durada de quasi quinze
dies, per be que això de la durada
es el que menys importa, ja que són
més aviat altres trets els que ens do-
nen la mesura exacta de la seva qua-
litat especifica.

I en aquest sentit volem esmentar
—sense voler restar importancia a la
resta del programa—, la degustació
de cuina mallorquina que se cele-
bra diumenge passat, i una exposi-
ció de brodats i robes antigues que
restà muntada a la rectoria vella de
diumenge a diumenge.

Pel que fa a la degustació de cui-
na mallorquina, s'ha de dir que fou
una cosa fora série, tant per la va-
rietat i qualitat dels plats presen-
tats, com per la bona acollida —11e-
giu aqui bona talent— que li depa-
rà el nombrós públic que en parti-
cipà. Dues varietats de paelles, so-
pes, fideuada, tumbet, llengo amb
taperes, peus de porc, freixura, col
ofegada, coques de diverses castes,
etc., i quaranta litres de gelat, vola-
ren com aquell qui diu sense tocar
voreres. Els hortarrins —i sobre tot
les hortarrines— se lluiren de debò
amb aquesta mostra de cuina i el
seu bon tremp en aquestes arts que-
dà més que reconegut.

L'altra cosa que volíem esmentar
es l'exposició de brodats i robes an-
tigues. Aqui si que el merit era d'un
grapat d'hortarrines que feren gala
d'un gust exquisit per a collocar i
de tot un poble que s'aboca amb les
peces més artistiques i valuoses,
guardades gelosament anys i mês

Mencionem també el doble merit,
per guanyador, de Tomas Sanchez a
les proves de 300 llisos i amb tan-
ques, amb marques d'excellent ni-
vell: 39"2 i 43"7 respectivament.

Igualment participaren a aquest
Control les atletes Margalida Fiol
(4. a a 300 m. 11. amb 47"4) i Marga-
lida Obrador (2.a a disc amb 19'25
m.).

Quedaren en un lloc digne de
mencionar Ismael Ferrer 4rt. a 3.000
m. llisos amb 10'56") i Aleix Sunyer
(3er. a pes amb 8'64 m.).

anys dins caixes i canteranos. Ran-
des de ganxet, calça, massetes i fri-
volité, brodats de tota mena, garces
i calats finissims; robes de lli, de
fil, de tul i d'organdi; vestits, llen-
çols, vànoves, etc. Era un plaer per
a la vista i un exponent del bon gust
i la feineria de les pageses que, per
sota l'existència dura del camp que
portaven anys enrera, sabien culti-
var amb evident exquisidesa les arts
que posava al seu abast el medi so-
cial que els envoltava.
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Exposició de cartells de
Joan riffird

Divendres que ve a les 8 del cap-
vespre, sera inaugurada a la Casa
Municipal de Cultura, una mostra
de cartells del pintor Joan Miró.

Aquesta exposició, que presenta la
regiduria de Cultura de l'Ajunta-
ment, sembla que ha de ser molt
interessant, car recolleix més de mig
centenar d'exemplars de cartells
realitzats pel pintor català per a les
exposicions de Palma de Mallorca,
Barcelona, Madrid, Paris, Tokyo,
Nova York, Milano, etc., que ens
parlen de la visió poetica de Miró
i del seu llenguatge universal.

En Manfred Hal es qui ha reco-
pilat aquesta important selecció i
ens la presenta amb el complement
d'una projecció en video de la vida
artística de Joan Miró.

La mostra restarà muntada fins
dia 24 i podrà ser visitada de 18 a
20 hores els dies feiners i dissabtes i
diumenges de 10 a 13 hores.

Tombats a la moisa

Ha sortit el número (març-abril)
de la revista «Som aqui», butlletí in-
formatiu del Projecte Home de re-
habilitació de drogadictes, editada
pel «Taller de comunicacions» del
«Centre d'Estudis» d'aquesta institu-
ció.

A l'editorial d'aquest primer nú-
mero hi trobam aquesta exposició:
«Som aqui» es una revista feta tota
ella pels joves del programa. Un
grup va cornençar fent un taller de
Comunicacions, i de cop i resposta
ens trobam que un dels fruits d'a-
quest taller és «Som aqui». «Som
aqui» no es un crit en contra de, si-
nó la constatació d'un camí que es
va fent, no es l'expressió d'un desig
ni d'una «pura teoria» sino l'expres-
sió d'una realitat, feta dia a dia,
hora a hora, segon a segon, amb la
suor, amb la lluita, amb dubtes,
amb alegria, amb reafirmació del ca-

mi fet, que al mateix temps és es-
perança per a cada u i pels altres».

Una «Introducción histórica, Pro-
jecte Home, Mallorca» obri les :pla-
nes generals, on hi podem trobar
collaboracions i informació força in-
teressants: «Taller de prensa», «Aco-
gida: Un esfuerzo común», «Un gri-
to de alarma para otro tipo de vido
en contra de la soledad», «El temps
de comunitat es un regal d'unS mo-
sos, que s'ha de guanyar moment o
moment i que es la base del futur»,
«Yo no soy diferente a los demás»,
Entrevista: «Si lucháis, la reinse)-
ción vendrá por si sola», «La vida
es una lucha continua, 'pero hay que
vivirla'», un ample dossier sobre ol
que ha dit la premsa sobre toxico-
manies i unes planes d'humor i re-
servada per a cartes conformen
aquest primer número de «Som
aqui».

PERE J. /TRAM, 1'86 m.
Marca minima de participació en el Campionat d'Espanya de

salt d'alçada
Surier, tercer, amb 1'60. 0 sigui que
el Club Joan Capó va saber quedar

LES FESTES DE VIORTA

Escola d'Adults
Informa que durant els mesos de

juny j juliol Itorari per a informació i con-
suites serbrels demarn-s de dilluns a di-
jous.
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Jaume Rotger
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LESEVER, S.A.
Disponemos de una amplia serie de servicios y precios,
ajustables a cualquier deseo o exigencia.
C. N'Alou re. 10 bajos — Tel. 582450 — FELANITX 	 SERVICIO PERMANENTE

Ajuntament
de Felanitx
EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA

COMISION DE GOBIERNO
La Comisión de Gobierno de este

Ayuntamiento en sesión celebrada el
pasado día 6, tomó los siguientes
acuerdos, con asistencia de todos
sus miembros, a excepción de Don
Andres Oliver Monserrat:

Se aprobó por unanimidad el acta
de la sesión anterior.

Se acordó contratar con D. Jose
Luis Mosteiro Sanz y dos más la
redacción de pro\ lectos varios para.
este Ayuntamiento, por un importe
total de 4.900.000 pesetas.

Se informó favorablemente la so-
licitud de D. Antonio Antich Sutler
y dos más, de construcción de una
vivienda rústica en las parcelas 148
y 149 del Polígono 37.

Se concedió licencia de obras a
D." Anne Lis Utzon para construir
un almacén en la parcela 163 del Po-
lígono 33 de este Término Munici-
pal, con una tasa de 17.773 pesetas.

Se concedió licencia a Inmobilia-
ria Montnegre, S.A. para construir
un edificio de locales y viviendas en
calle Marina esquina Mare de Déu
de Porto-Colom, con una tasa de
387.068 pesetas.

Se concedió licencia a D. Jaime
Caldentey Obrador para adicionar
una vivienda piso a la existente en
Pasaje Ses Sivines de Porto Colom,
COD una tasa de 55.623 pesetas.

Se concedió licencia a Casal Verd,
S.A. para construir un edificio de
viviendas entremedianeras sito en
calle Mar s/n. de Porto-Colom, con
una tasa de 340.567 pesetas.

Se estimó el recurso de reposición
interpuesto por el Regidor D. Fran-
cisco Algaba Marquerio contra
acuerdos de esta Comisión de Go-
bierno de 8 de febrero, aprobatorios
de la Cuenta de Recaudación, de Va-
lores Independientes y de Caudales.

Felanitx, a 18 de abril de 1988.
El Secretario,

Guillermo Juan Burguera
El Alcalde,

Cosme Oliver Manserrat

TENGO APARCAMIENTO para al-
quilar.
Informes: C/. Campet, 2 - Tel.
58 01 85.

VENDO LI.AÜT DE MADERA.
30 palmos, motor Solé, Perkins 45
HP. Muy buen estado.
A toda prueba.`Extras.
Informes: Tels. 582477 y 575376.

MALL11/
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Se necesita VENDEDOR-REPRESENTANTE
COCHE PROPIO, MAXIMA DISCRECION DE NO LLEGAR

A UN ACUERDO

Maderas FULLANA
Tel. 551167 MANACOR (de 10 a 12 y de 4 a 6).

Cortinajes

NOVOSTIL
VISILLOS, RASOS,

MALLAS, GUIPOURS Y
ACCESORIOS MONTAJE

Tel. 55 11 09 - MANACORPio XII, 26

DISTALLEM
JOAN MOREY

M110011.■••••■

Acristallament d'obres — Miralls — Decorats
Vidrieres artistiques

Via Arnesto Mestre, 5 - Tel. 58 32 44 	 FELANITX (Mallorca)

Campo Municipal it e Deportes «Se Mcla»-FELANITX

Torneo SEMI do FITS:TO
INSCRIPCIONES: HASTA EL 15 DE JUNIO A LAS 20 H., EN
EL MISMO CAMPO DE DEPORTES.

PRESENTAR DOS FOTOS TIPO D.N.I.
EQUIPOS COMPLETOS DE 7 A 10 JUGADORES.
PRESENTAR HASTA UN MAXIMO DE TRES JUGADORES
FEDERADOS.

EL COMITÉ
La.1•110...

2  FELANITX
RIM	 nedilLSMINIIM411,. ECM.	   

FELANITX
Setmanari d'interessos locals

5rga
PREU DE SUBSCRIPCIÓ

Semestral: 	 1.500 ptes.
Semestral a fora: 1.650 ptes.

SANTORAL

Diu. 5 St. Bonifaci
Dill. 6 St. Norbert
Dim. 7 St. Robert
Dim. 8 St. Salustia
Dij. 9 St. Efrem
Div. 10 Sg. Cor de Jesús
Dis. 11 St. Bernabé

LLUNA
Quart minvant el 7

COMUNICACIONS
AUTOCARS

Felanitx - Palma: Dies feiners,
a les 6,45 (excepte dissabtes), 8,
10, 14 i 18 h. Diumenges i fes-
tius, a les 8, 14 i 19 h.

Palma • Felanitx des de resto-
ck): Dies feiners, a les 8 (excep-
te dissabtes),9,30, 13,15,45 i 19,30
h. Diumenges i festius, a les
9,30, 15,45 i 20,30 h.

Palma - Felanitx des de la ca-
feteria Alcalá: Dies feiners, a
les 12,30 i 19 h. Diumenges i
festius, a les 20,30 h.

Felanitx - Portocolom: Dies
feiners, a les 7, 9, 10,45 (només
dissabtes), 14,15, 17 i 20 h. Diu-
menges i festius, a les 7, 9,
10,45, 12,30, 15,30, 17 i 20 h.

Portocolom Felanitx: Dies
feiners, a les 7,30, 9,30,

11,15 (només dissabtes), 16,
17,30 i 20,30 h. Diumenges i fes-
tius, a les 7,30, 9,30, 11,15, 13, 16,
18,15 i 20,30 h.

Felanitx - Cala Murada: Diu-
menges a les 8'30 i 12'30 h.

Cala Murada • Felanitx: Diu-
menges a les 9 i '13 h.

Felanitx • Cala d'Or: A les 7
excepte dissabtes. Diumenges a
les 11,15 h.

Cala d'Or - Felanitx: A les 18
h., excepte dissabtes j diumen-
ges. Diumenges a les 12 h.

TAXIS FELANITX
Parada Mercat Tel. 581922

TELËFONS D'INTERtS
Ajuntament: Oficines i Policia
580051, 580080 i 580365
Sólo urgencias 582200
Funeraria Felanitx

580448-581144
Funeraria Lesever 	 582450

Ambulancies
581715 - 580051 - 580080

Servei mèdic d'urgències 580254
Guardia Civil 	 580090
Bombers 	 581717



Funeraria FELANITX C.B.
Servicio permanente las 24 horas

Consúltenos. Precios económicos
C. Sa Llana, 15 - Tel. 580448y la. Volta, 187 Te1.581144 FELANITX

Peluquería Unisex P11.1
Está ya a su servicio en

C. Corp Mari, 11 -x575938

Cala Marsal - PORTO-COLOM

Esperamos su visita

INTIERCEINAk
(antes Can Prim)

Liquidación total de pintura

Procolor
hasta el 19 de junio

GRANDES DESClUENTOS
P.O Ernest Mestre, 25 	 Tel. 580196 	 FELANITIC

L

Cafeteria Restaurante «ES REVAK»
• . Vía Argentina, 15- Tel. 582361

MENÚ DEL DIA
SERVICIO A LA .CARTA

Tapas variadas, bocadillos, pollos asados—
Abierto todos los días

Esta es la gama GROSFILLEX Boutique.
Muebles bellos, atractivos. Pero su mayor belleza es su resistencia.
Los muebles de jardin GROSFILLEX son sólidos, inalterables

al sol y al agua, resistentes al paso del tiempo.
Muebles de jardin GROSFILLEX.

Lo más bello
es resistir. Grosfillex

4MOBLES MONSERRAD:
DISTRIBUIDOR PARA FELANITX

Tels. 580549 Tds.
Paseo R. Argentina, 24 - B. 	 580846 Pot .

FELANITX

L'Església i la vida amorosa - I
L'escriptor italià Dino Segre, més

conegut pel pseudònim de Pitigrilli,
deia que els llibres, com molts
de productes farmacèutics, només
s'haurien de vendre amb recepta.
El principi es aplicable als meus
escrits en general, però d'una ma-
nera especialissima a la serie que
avui comença. Per a un escriptor,
seria ideal poder triar els lectors.
Per als meus articles, jo triaria
totes aquelles persones que formen
part de la jerarquia. És a dir,
m'agradaria que em llegissen ca-
pellans, rectors, bisbes, etc., inclòs
el Papa (per que no?), sempre que
fossen capaços de pensar amb cer-
ta llibertat, maldament només fos
amb llibertat interior. En cas con-
trari, m'estim més que no em lle-
gesquen.

Ja que no tenc aquest poder, ni
puc evitar que els meus escrits
caiguen en segons quines mans,
fare una recomanació fervent a
tots aquells lectors que se puguen
considerar inclosos en el concepte
que, en altra ocasió, vaig intentar
definir i vaig anomenar, amb poc
encert, ho reconec, amb el terme

«beata». Aquests, que no em Ileges-
quen, maldament els suposi morti-
ficar la curiositat. No en traurien
gens de profit i possiblement s'irri-
tarien més tard o més d'hora. Per
tant, que s'aturin ja ara mateix.
Que no continuïn ni una linia més.
Els altres, si volen, poden tirar
endavant.

Jo vaig dir, en el primer article,
que m'havia mogut a emprendre la
sèrie la proliferació d'escrits de
tema religiós publicats l'any passat
al setmanari, principalment en for-
ma de cartes al Director. Entre
tots, possiblement el més sonat fou
el del senyor Andres Juliá, titulat
«No es bueno que el hombre esté
solo...», que tracta del celibat sa-
cerdotal i dels capellans secularit-
zats (v. «Felanitx», 27-agost-87). Si
prescindim d'una patinada històri-
ca tan crassa que la vull suposar
un error material (situa Sant Igna-
si i Sant Francesc Xavier en el
segle XII), l'article es estimable,
més que pel contingut (al capdavall
no ve a dir res de nou), per proce-
dir de qui procedeix, justament un

capellà secularitzat i, segons dóna
a entendre, perquè trobava feixuc
el viatge del celibat. Llàstima que
no el continuás amb altres, expli-
cant-se més sobre la seva experièn-
cia personal.

Com comprendreu, no estic al
corrent de tot quant se publica en
Ia materia, però em fa l'efecte que
no existeix el gran llibre que se
n'hauria pogut escriure. El testimo-
ni d'un o de diversos capellans
secularitzats, escrit sincerament,
sense por, i amb un minim de
talent literari indispensable per a
obtenir la deguda eficácia comuni-
cativa, podria constituir un docu-
ment d'interès humà excepcional, i
qui sap si també teològic (1).

Ben mirat, com a laic, la norma
del celibat sacerdotal no m'hauria
de preocupar. Si m'he decidit a
parlar-ne, es perquè crec que va
lligada a l'actitud básica mantingu-
da per l'Església respecte de l'amor
i el sexe, la qual en determina la
moral, el dret matrimonial i fins i
tot la interpretació de qualque
passatge de les Escriptures.

He dubtat molt a l'hora de triar
el títol general de la serie. Hauria
pogut esser «L'Església i el sexe»,
però crec que, en el parlar corrent,
el mot sexe té un significat massa
restringit. La paraula amor té l'in-

convenient d'esser ambigua; pert)
de tot això, en parlarem al prbxim
article. Avui només em queda sor-
tir al pas a un retret que els lectors
em podrien fer. No sé si he caigut
a dir cap vegada que som fadrí. No
sabria explicar quina ha estat la
raó principal que m'ha impedit
casar-me, pen') hi deu haver pesat
el meu horror per les decisions
irrevocables. La meva vida amorosa
no ha estat gaire afortunada. Pot
parèixer, doncs, que no estic auto-
ritzat a parlar d'amor, de celibat,
de matrimoni, de sexe, etc. Jo ma-
teix n'he dubtat; per?) tots els dub-
tes s'han dissipat en sec quan he
recordat que circula un llibre titu-
lat Cinc aspectes de l'amor conju-
gal, ben acollit del públic fins al
punt d'haver arribat a la 5.a edició.
Fixau-vos-hi bé: «amor conjugate.
I qui dirieu que l'ha escrit? Doncs
Dom Josep M. Gassó, monjo cle
Montserrat! (2). Crec que no hi
importa dir res pus.

El darrer dels laies

(1) No ignor els tres títols de
l'ex-carmelita Antonio Roig, que co-
nec només per una fullejada rápi-
da. El seu cas, però, es ben diferent
del que tractam aqui.

(2) Publicat per Edicions 62,
Barcelona, 1963-1.a, 1968-5. 2 .

LO MAS ELLO ES RESISTIR

MUEBLES DE JARDIN
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La nova Junta de Govern de la
Llar del Pensionista
Bàrbara Palou reelegida
presidenta

Dijous passat queda constituida
la nova Junta de Govern de la Llar
de la Tercera Edat després de les
eleccions celebrades el diumenge
abans, de les quals sortiren els deu
membres integrats de la nova junta.

La seva estructunra es la se-
güent:

Presidenat: Barbara Palou Mestre.
Vice-President: Rafel Cerda Mas-

Secretari: Rafel M. Rosselló Adro-
ver.

Vocals: Miguel Mesquida Mata-
malas„losep M.a Mascaró Pellicer,
Miguel Obrador Oliver, Teodoro Ri-
go Venv, Llorenç Higo Barceló, Joan
Obradk:13allester i Mateu Gomila
Nicolau.

Pere BennAssar exposa a la
galería Ferran Cano de Palma

Dimarts dia 31 queda oberta una
mostra de dibuixos, pintures i ce-
ràmica del nostre paisà En Pere
Bennassar Obrador, a la galeria Fer-
ran Cano de Ciutat.

Conclussió del Mes de Maria a
Sant Salvador

Dissabte passat a Sant Salvador
tingué Hoc la solemne cloenda del
Mes de Maria i també dels actes
marians celebrats per la Creuada de
l'Amor Diví amb motiu de l'Any

Amb l'església replena de fidels es
cantaren Vespres de la Mare de Déu
i tot seguit els pares Antoni Oliver
i Jaume Duran concelebraren una
Eucaristia. El primer pronuncia
l'homilia, que versa entorn a la figu-
ra de la Verge i a l'Any Maria.

La Capella Teatina conferí una so-
lemnitat especial a l'acte. Canta la
Missa d'Angels i diversos motets i
abans de la benedicció final inter-
preta el «Sancta Maria mater Salva-
tons» del P. Capó. Els fidels desfila-
ren pel cambril de la Verge tot can-
tant l'himne de la Coronació.

Després se servi un senzill refri-
geri.

La Creuada vol agrair l'assistència
rie totes les persones a aquests
actes de caire maria amb el quals

volgut sumar a la convocatòria
, tel Sant Pare entorn a la figura de
!a.  Santíssima.

rictuacions de la Coral de Felanitx
Avui dissabte, a les 9'30 del ves-

pre, en el Convent de Campos, la
Coral de Felanitx, juntament amb
'a.Coral i la Banda de Campos, ofe-
iran un concert.
Dissabte dia 11, a Portocolom,

lesprés de la missa de les 8 del ves-
,ire, també oferirà un concert la Co-
i-al de Felanitx.

Cas Cams
Associació de la 3a. Edat

Denüi di umenge d ia 5, a les 11 del
mati, al saló parroquial, reunió ge-
neral de soeis i simpaffizants.

Tots hi sou convidats.

Ajuda als lepresas Õ Culien
Hi ha hagut lectors que ens han

demanat la manera de fer arribar
donatius als leprosos de Cuban (Fi
lipines), arran de l'article i la carta
apareguts la setmana passada amb
motiu del Dia Nacional de Caritat.

Facilitam doncs tot seguit l'adreça
de la institució que té a cura la ca-
nalització de les ajudes per aquesta
leproseria: ANESVAD, Alameda Ur-
quijo, 78 - 48013 BILBAO.

«Palau Reial, 1»
El Consell Insular de Mallorca

acaba de treure, aquest passat mes
de maig, el segon número monogrà-
fic de la revista «Palau Reial, 1». És
dedicat aquest especial, al XXV ani-
versari de l'Obra Cultural Balear.

A més de sengles presentacions a
càrrec de Joan Verger president del
CIM i Miguel Alenya, president de
l'Obra, hi figuren coHaboracions alu-
sives a l'O.C.B. signades per Josep
M.a Llompart, Miguel Fuilana, Fran-
cesca Sastre, Francesc Farré, Cons-
tança Fortea, Miguel Alenya, Barto-
meu Mestre, Jeroni Salom - Manuel
Claudi Santos, Elisabet Abenya, Ga-
briel Janer Manila, Antoni Serra
Antònia Vicens.

Colegio d Joan Calmi»
MATRICULA CURSO 1988-89

Desde el 1.° de junio se halla abier-
to el período de matricula para el
próximo curso escolar. Las personas
interesadas pueden formalizarla en
la secretaría del centro, todos los
días lectivos, de 11'30 a 13 horas.
El plazo finaliza el próximo día 16.

Asimismo se procederá al cobro
de las cuotas de la Asociación de Pa-
dres de Alumnos.

vida social
NAIXEMENT

Els esposos Tomeu Perelló Mon-
serrat i Manuela Contreras Barceló,
han vista alegrada la seva llar amb
el naixement del seu primer fill, una
nina preciosa, que rebrà el nom
d'Eulàlia.

Enviam la nostra enhorabona als
novells pares.

PRIMERA COMUNIÓ
Diumenge passat horabaixa, al

santuari de Sant Salvador, varen re-
bre per primera vegada la sagrada
Eucaristia, els germans Polita i Mi-
guel Angel Maimó Barceló i la nina
Francisca Veny Moserrat.

Enviam a tots ells la nostra feli-
citació que feim extensiva als seus
pares.

v
Si vos interessa parlar millor, heu de saber que...

no és correcte di r: 	 convé dir:
• jerès	 • xerès
• otorgar 	 • atorgar
• consecal 	 • regidor

Exemples:• M'he begut una copeta de xerès• Li atorgaren el primer premi per la seva noveHa
o El Regidor de Cultura inaugura el monument.

AjOntament de Felanitx
Es comunica al públic, que les ofici-

cines municipals obriran a les 9 hores,
per tal de facilitar als funcionaris admi-
nistratius I assistència a un curs de ca-
talé.

GritANAs

ACTIVITATS ESTIU
• GIMNÁSTICA CORRECTIVA
• AEROBIC
• BODY BUILDING
IO MUSCULACIÓ
• JOOGING
• INICIACIO ESPORTIVA PER A NINS
• INICIACIÓ ESPORTVA PER A NINES
• ACONDICIONAMENT F1SIC ESPECIAL PER A ESPORTIS-

TES DE COMPETICIO (Ciclistes, futbolistes, jugadors de
bàsquet, atletes, etc.)

• ASSESORAMENT I PLANIFICACIÓ DE L'ACONDICIONA-
MENT F1SIC

• SAUNA
PESES

Ma. Antònia Caldentey
Llicenciada en Educació Física

P. Ses Sivines, s/n. 	 Tel. 575083 	 PORTO COLOM

Pròxima inuuguració de sala de
màquines de musculació

PROXIMA APERTURA

Boutique
DEAN

piet - tinte- lana
C/. Miguel Bordoy, 13 	 FELANITX

informadó 
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Fontmerin Hans. Eleso, C.B.
Instalaciones sanitarias - Calefacción

Piscinas - Gas butano y propano
Servicio reparaciones

C. Cavall Mari, s-n - Tel. 575012 - Porto-Colcm

Carnicería MARI CARMEN
C. Assumpció, 20 - Porto-Colom

(Junto Hotel las Palomas)

CARNES FRESCAS
Charcutería

Alimentación
Las mejores carnes y embutidos

para su mesa.
ABIERTO TODOS LOS DIAS

FELANITX

Contesta a runic Y.Z.
Benvolgut amic: la vostra recta in-

tenció m'obliga a respondre a la
carta de la setmana passada en quê
exposau la creença que jo vaig in-
tentar llevar força i rotunditat a la
paraula de Déu o aigualir el textos
de la Sagrada Escriptura. Res més
enfora del meu propòsit, vos ho puc
assegurar.

I ara entrem en materia: la teoria
que la primitiva comunitat cristiana
sie Jerusalem vivia en règim comu-
nista i que el Crist fou el primer

marxista avant la lettre de la Histò-
ria prové de molt de temps enrera.
Basta esmentar el moviment revo-
lucionari dels anabatistes del segle
XVI que volien reproduir la vida de
l'església mare de Jerusalem. Com
que eren una secta molt elitista
practicaven una estricta comunitat
de béns i suprimiren en gran part el
dret de propietat, seguint el model
jero similità. Els anabatistes s'apo-
deraren de la ciutat de Münster que
esdevingué una ciutat-estat on l'any

1534 es decretà la poligàmia. Enmig
de terribles prediccions apocalípti-
ques un tal Jan Bockelson s'auto-
anomenà rei no sols d'aquella «su-
prema ciutat de Déu», sine, de tot el
món; el comunisme de vida era to-
tal, incloent-hi el dels menjars i el
de les dones. Basta dir que Bockel-
son tenia setze esposes i vivia en un
luxe exorbitant, enravoltat d'un po-
ble histèric que cometia tota mena
d'arbitrarietats i crims. Les aberra-
cions foren tan grosses que tant  ca-
tòlics com luterans no pararen fins
que hagueren apagat aquell foc que
amenaçava esbaldregar tota l'es-
tructura social.

Pen!) si els anabatistes varen ser
exterminats, les seves idees sobre la
doctrina de l'Evangeli han arribat
fins als nostres temps i es mantin-
guda per molta gent. Un llibre que
va contribuir moltíssim a l'expansió
d'aquesta hipòtesi fou el de Karl
Kansky publicat l'any 1908 i que Le-
nin va llegir i admirar. La traducció
en castellà data del 1974 (és molt
tardana) i es titula «Orígenes y fun-
damentos del cristianismo». Kansky
intenta demostrar amb molta d'eru-
dicció que el cristianisme no és més
que un moviment precursor del mar-
xisme. Després de 80 anys de la seva
publicació, l'obra de Kansky, encara
que pot ser útil en certs aspectes, ha
quedat molt endarrerida. I això no
ho dic jo, ho diuen els mateixos mar-
xistes, com és ara el comunista Mi-
lan Machovec que en un estudi de

sis capitols dedicats a la personali-
tat del Crist que també fou traduTt
a l'espanyol el 1974 amb el títol de
«Jesús para ateos» escriu: «hoy nin-
gún marxista concebiría ya las rai-
ces sociales de los comienzos del
cristianismo de manera tan simplis-
ta como la concebía Kansky. Para
Kansky todo el contenido del cris-
tianismo se reducía a los intereses
sociales, y la religiosidad no era más
que una forma expresiva; en la con-
cepción de Kansky el cristianismo
puede considerarse como un movi-
miento específicamente social-revo-
lucionario, como una especie de mo-
vimiento comunista antiguo...».

Si 136 Machovec tracta el tema de
Jesús des d'un punt de vista distint
del de Kansky, cal confessar que
tampoc no va arribar a comprendre
el missatge evangèlic amb tota la
seva trascendência i profunditat.

Pot ser vós me direu que la vos-
tra carta no té cap connotació poll-
tica sinó religiosa i que tot lo que
he escrit fins ara no ve a tomb. Jo
gosaria demanar-vos un poc de pa-
ciência amb l'esperança que en una
o dues cartes més el panorama es
clarificarà de tal manera que el diá-
leg ara iniciat ens dura a un inter-
canvi de criteris més aproximats al
coneixement de lo que en realitat
eren aquelles primeres comunitats
cristianes que havien conegut Jest's
personalment. El tema és apassio-
nant.

Floristería jardinería
EBO

Comunica al público su INAUGURACIÓN, que ten-
dra lugar hoy sábado dia 4 de junio, a las 8 de la tarde.

Esperamos su visita.

C/. Port de Palos, 9 - Tel. 57 59 55
	

PORTO-COLOM

SUPERMERC t DO
ii; COrS0

Carnicería - Charcutería - Frutas - Verduras - Perfumería
Alimentación en general

ABIERTO TODOS LOS DIAS 	 NO CERRAMOS AL MEDIODIA

Centro Comercial Ca's Corso 	 Porto-Colom
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Cuerpo en madera maciza. Linea deslumbrante.
Tiradores y ban-as doradas. Vitrinas de cristal
biselado.
El más puro estilo, protegido para siempre con
los más avanzados sistemas. Como el Poliéster
acabado-espejo, que es brillo y limpieza para
toda la vida.
Xey: Cocinas exclusivas, para ambientes
exclusivos.

Los que van a más, vienen a Afty.

MOBILIARIO DE COCINAY BANO

DISTRIBUIDOR
OFICIAL

hair
Plaza España,16 -Te1.581605- FELANITX

FELANITX

cartes al

UN PI PERILLÓS
Senyor Director:
Anant a Portocolom, a l'altura del

restaurant «Vista hermosa», a l'es-
querra de la carretera, hi ha una
filera de pins que són una autênti-
ca hermosura. Un d'ells, però, el pri-
mer de la fila, presenta un aspecte
inquietant i hauria d'esser vigilat
per les autoritats (no me demaneu
quines) o pel delegat de pins i ar-

bres de fulla perenne de l'Ajunta-
ment, si n'hi ha.

Un dia de vent, el que resta de
l'arbre, potser tombi i provoqui un
desastre. Les autoritats que saben
preveure les coses són les que poden
presumir de vertadera eficacia.

No hi ha de quê dar-les.
J.0.

EL DESEMBARCADOR
DE S'ARENAL

Senyor:
Fa temps, un vaixell, a causa d'un

temporal, va quedar empotrat al
moll de ferro i fusta que servia per
a descarregar les embarcacions
dels qui van a banyar-se a S'Arenal
de Portocolom. A la fi el vaixell va
esser retirat, pen) el desembarcador
ha restat inservible.

Seria massa demanar que l'Ajun-
tament que, un any més, ingressa-
rá un munt de milions per l'explo-
tació dels bars de les platges arre-
glás la destrossa?

Ja sé que al Batle no li agraden
els precs ni les preguntes, però la
temporada està a punt de començar
i no he vist res que ens faci pensar
que l'Ajuntament té la intenció d'ar-
reglar, enguany, el desembarcador.

Un ban yista
ENTENDRE LA
NOSTRA LLENGUA

Senyor Director:
A la taula rodona de la Televisió

Felanitxera celebrada la setmana
pasada, amb motiu de les eleccions
de la Llar del Pensionista, un se-
nyor, nascut a la peninsula, però

que, sengons va dir, fa vint anys que
viu a Felanitx, no va poder seguir el
coHoqui perquè, així ho va manifes-
tar, no entenia una paraula.

A propòsit d'aquest fet, voldria
manifestar dues coses:

El català es la llengua del nostre
poble i es lògic que els mallorquins
utilitzen sempre i en tot Hoc la noi-
tra llengua. Sempre ho hem fet així
i és un dret reconegut per les Heis
actuals, una vegada superat el re-
pugnant període de la dictadura.

L'escola es el Hoc adient perquè
els allots aprenguin la nostra Hen-
gua i ningú es senti discriminat. Si
es tracta de persones majors, es pot
acudir a una escola per adults.

És clar que si els residents de pai-
la castellana volen utilitzar el caste-
lla per comunicar-se estan en el seu
dret i jo no hi tenc res a dir. Però
també pens que els mallorquins no
tenim perquè canviar de llengua
quan, per falta d'interés o simple-
ment perquè no els ha donat la grt-
na, els residents de parla castellana
no parlin ni entenguin el català.

Ramon

TENGO CASA EN PORTO-COLOM
para alquilar, mes de septiembre,
en plaza de la iglesia.
Informes: Tel. 27 41 68.

ALQUILO APARTAMENTO en Por-
to-Colom para los meses de julio
y agosto.

Informes: Tel. 280269

VENDO BARCO DELFIN 28.
Equipadisimo. Teléfono,
Piloto autumatico.
Equipo de navegación completo.
Inf.: Tel. 573203

COMPRARIA SOLAR o edilicio, a
ser posible zona Parque; Munici-
cipal.4 -
Int.: Tel. 580840 (horns comercio.

BUSCAMOS PROFESOR/A, para
dar clases en Alemán, 2 o 3 veces
a la semana, a una niña de 9
arios. Del 9 de mayo al 25 de
julio. Y un profesor de MUSICA,
para piano y violin.

Informes: Tel. 580658

SE VENDE LOCAL COMERCIAL en
plaza Pax, 17, bajos.
Informes, Tel. 58 11 11.

SE NECESITA SRA. EN PORTO-
COLOM para tareas domésticas y
guardar niños.
Inf.: Supermercado Good Appetite
C. Corb Mari, Cala Marsal.
Tel. 490213

TENGO APARCAMIENTO para al-

Inf.: Campet, 2 - Tel. 580185

SE VENDE GARAJE de 80,m2.
C. Mare de Sant Salvador. A 25m.
Via Argentina.

INFORMES: EN ESTA ADMON

SE NECESITA CHICO de 18 a 20
años para cafeteria en Cala d'Or,
con nociones de idiomas.

Inf.: 'Fel. 580776 a partir de las 20 h.



Restaurante - Cafeteria

LA RIBERA
Situado en la PLAZA DEL CORSO

Ofrece al público sus especialidades en:
Paletilla de cordero

Solomillo Ribera

Aguacates con gambas

Entrecot Pimienta

y sus MENUS DE LA CASA

Ajuntament de Felanitx
EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA

COMISION DE GOBIERNO

La Comisión de Gobierno de este
Ayuntamiento en sesión celebrada el
pasado día 11, tomó los siguientes
acuerdos, con asistencia de todos
sus miembros:

Se aprobó por unanimidad el acta
de la sesión anterior.

Se aprobó la factura presentada
por Ingeniería Urbana, S.A. por los
servicios de recogida de basuras,
meses de Febrero y Marzo.

Se concedieron dos trofeos para
el «I Campeonato de Baleares de la
Policía Municipal», a instancia de
D. Gabriel Morey Gelabert.

Se acordó iniciarlos trámites para
-concertar un seguro de responsabi-
lidad civil para los edificios munici-
pales.

Se acordó contratar a D.a Maria
Concepció Llaneras Manresa para
impartir clases de Catalan a los fun-
cionarios administrativos de este
Ayuntamiento.

Se acordó adquirir una máquina
de escribir Olympia para las ofici-
nas de Secretaría.

Se acordó contratar con Calasat,
S.A. los servicios de limpieza y des-
broce de caminos vecinales.

Se acordó acomodar al I.P.C. del
precio del contrato suscrito con Don
Vicente Blanco Taberner para la
prestación del servicio de urgencias
en Ambulancia Municipal.

Se autorizó a los siguientes par-
ticulares para la apertura de zanjas
en la via pública: a D. Marcos Adro-
ver Roig y a D. Juan Albons Terrasa.

Se concedieron seis nuevos plazos
para terminación de obras autoriza-
das.

Se concedió licencia a D. Nicolas
Oliver Garau para construir un edi-
f icio destinado a local y viviendas
en solar de la calle Trafalgar s/n. de
P. Colom, con una tasa de 195.247
pesetas.

Se concedió licencia a D. Miguel
Barceló Julia para construir un por-
che en planta baja en la vivienda si-
ta en la Ronda Creuer Baleares 71,
con una tasa de 8.043 pesetas.

Se concedió licencia a Longstar,
SA. para adicionar varias dependen-
cias a la vivienda existente en la par-

cela 46 del Polígono 34, con una tasa
de 240.610 pesetas.

Se concedió licencia de obras me-
nores a los siguientes particulares:
a D. Antonio Julia Barceló, a D. An-
tonio Roig Timoner, a D. Sebastian
Clar Rigo, a D. Marcos Vadell Rigo,
a D. Miguel Vicens Mayol y a D.a

Antònia Obrador Mir.
Se dio cuenta de las resoluciones

adoptadas por la Alcaldía durante
los últimos siete días.

Se asesoró al Sr. Alcalde en asun-
tos de su competencia.

Felanitx, a 15 de abril de 1988.
El Secretario,

Guillermo Juan Burguera
El Alcalde,

Cosme Oliver Monserrat

La Comisión de Gobierno de este
Ayuntamiento en sesión celebrada el
pasado día 2, tomó los siguientes
acuerdos, con asistencia de todos
sus miembros, a excepción de D. An-
dres Oliver:

Se aprobó por unanimidad el acta
de la sesión anterior.

Se aprobaron por unanimidad las
facturas números 31 y 32 por los tra-
bajos extraordinarios en el Matade-
ro Municipal.

Se aprobó la factura número 4
presentada por D. Vicente Blanco
Taberner por los servicios de con-
ducción de la Ambulancia Munici-
pal.

Se asesoró al Sr. Alcalde sobre la
ubicación de los puestos de feria.

Se acordó proponer al Pleno de la
Corporación que designe los Conce-
jales que deben negociar el conve-
nio presentado por los Delegados de
Personal de este Ayuntamiento.

Se acordó contestar al escrito de
la Asociación de Vecinos y Propieta-
rios de Porto Colom sobre solución
a diversas necesidades en dicho nú-
cleo de población.

Felanitx, a 3 de mayo de 1988. •

•El Secretario,
Guillermo Juan Burguera

El Alcalde,
Cosme Oliver Monserrat

SE VEN PARTICIPACIÓ SOLAR 1.°
fila urbanització Sa Punta 2.a fase,
amb permis d'obra i excavació per
a construcció d'una vivenda.
Informació: Tel. 58 00 19 (hores
de feina).

PORTO COLOM
°	 R	 f-

CENTRO COMERCIAL CA'S CORSO

FELANITX

Cronicó Felanitxer
XIII - XIV

APEND X
per Ramon Rosselló

1508, 2 novembre.—Antoni Caldentey, cirugia, i el seu fill Guillem
Caldentey metge, atenent Isabel, filla i germana respectivament, es viuda
d'En Soler, cirugia, la colloquen en matrimoni amb Nicolau Tomas,
notari, amb dot de 500 lliures. (Id f. 37v)

1509, 12 gener.—Joan Portell de Felanitx, en contemplació del matri-
moni que ha de contreure el seu fill Nicolau, mercader, amb Antonina
filla de Bartomeu Osona, paraira, li fa donació de 300 lliures. Tot seguit
el pare de dita Antonina signa el contracte i aporta dot de 300 lliures.
(Id f. 51)

1511, 4 febrer.—Daniel Pinya, procurador de la capella de Santa Maria
de Felanitx, consignatari de Simó Pujals, capdeguaita, reclama a Pere
Sanxis, veguer de la Governació, 9 lliures per l'arrendament de certa
portaria. (ARM AH 544 f. 42)

1471, 18 juny.—Francesc Sagrera, prevere beneficiat a la Seu, reclama
a Bernat de Tagamanent, cavaller, 16 lliures censals. (ACM caixó 273 n.° 20)

1471, 30 octubre.—Pere Sunyer i Pere Truyol de Felanitx venen a Ma-
teu Andreu, mercader, 3 quintars de llana blanca a raó de 5 lliures i 10
sous el quintar. (ARM prot. Joan Porquer P-366 f. 115)

—Blai Rosselló de Felanitx era oriünd de Petra. (Id f. 46)
1472, 24 setembre.—Joan Caselles, paraire  ciutadà, sogre de Guillem

Sagrera, notari difunt, fa inventari de bens, entre els quals hi ha alguns
llibres: un formulari, un manual de contractes, un llibre «on és la disputa
del pobre e del rich e cobles d'amor», un llibre anomenat Tobies, un de
disciplina «scolarium», un altre de Paulo de Venecia (aquests fibres són
de paper); i un set samls en pergamí. Testimonis: Guillem Sagrera, benefi-
ciat a la Seu. (ARM prot. Joan Castell C-174 f. 141)

1483, 13 octubre.—Llucia, muller del venerable Joan Bordoy d'Horta, en
atenció dels servicis de sa filla Barbara li reconeix el dot que va aportar al
matrimoni i altres bens. (ARM ar. Torrella fardell 65 n.° 19)

1487, 28 novembre.—Bartomeu Ferrandell, sabent que ha comprat a
cert notari un esclau bord, de 25 anys d'edat, anomenat Julia, per preu
de 100 lliures; per poder pagar ven a dit notari 10 quarteres de forment
censals. (Id fardell 60, llibre 7 f. 109)

1488, 10 març.—Bartomeu Caldentey, prevere  teòleg i beneficiat a la
Seu, nomena procuradors el seu germa Antoni, cirurgia, i altres perquè
negociin els seus béns. (ARM prot. Gabriel Fonollar F-126 f. 14)

1496, 17 març.—Pere Vicens, de Felanitx, coHoca amb la senyora Isabel
muller de Jeroni Berard, ciutadà, el seu fill Cosme, d'onze anys d'edat,
perquè la servesqui; la senyora el tendra vestit i calçat. (ARM prot. Tonas
Pelegrí P-648 f. 7v)

1497, 4 maig.—Francesc Sagrera, prevere, confessa haver rebut del ca-
pitol de canonges 25 sous i 6 diners que li fan cada any. (ACM ar. 23/2/15)

1497, 28 abril.—Pere Sunyer de Felanitx reconeix deure a la dona Cilia,
muller de Miguel Moix, 4 lliures, preu de 4 quarteres de blat. (ARM prot.
Damià Mulet M-705 f. 8)

1501, 15 octubre.—Daniel Pou, picapedrer de Mallorca, lloga a Nicolau
Truyol de Tortitx 100 ovelles per 100 sous, durant un any comptant des del
passat dia de Sant Miguel. (ARM prot. Miguel Mulet M-627 f. 79)

1503, 20 juliol.—Andreu Gaya, prevere, beneficiat a la Seu, germa del
notari Carles Gaya, tenia també un benefici a Felanitx. (ARM prot. Cristòfol
Mir M-666 f. 29)
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en GADGETS

a utocares

WINN'

Talleres LLINAS
SAN LORENZO — MANACOR

Venta y reparación de toda clase de
motocultores, motosierras y cortacés-
pedes.

Para avisos: Tel. 569024
SABADOS MAÑANA ABIERTO

HARLEM JAll
Música en viu cada vespre amb

HARLEM JAll BAND
Cala d'Or - Port Petit

Servei de Restaurant

FELANITX

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses,

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

• El joven plusmarquista junior
PEDRO FERNANDEZ VAQUER, se
está preparando para acudir a BIL-
BAO, dentro de breves fechas, para
competir en el CRITERIUM -71. Pe-
dro es un gran especialista en el
SALTO DE LONGITUD, tiene en su
haber el tercer mejor salto absolu-
to. No es de extrañar que haya fun-
dadas esperanzas de que el chico
consiga alguna buena marca en esa
convocatoria atlética.

• El pasado domingo tuvo lugar
Ia inauguración del «aparthotel»
«CALA D'OR PLAYA», un ambicioso
proyecto turístico convertido en rea-
lidad. Los propietarios tuvieron a
bien invitar a muchos felanitxers en
el acto inaugural. Fuentes de cana-
pés, champany, licores ... Y actua-
ción de «S'ESTOL DES GERRI-
CO» y algún que otro guitarrista. La
espléndida piscina sirvió de telón de
fondo a una divertida fiesta. Desde
esta sección deseamos toda clase de
parabienes a los atrevidos empresa-
rios, los felanitxers, PEP COVAS,
PEP LLUIS FORTEZA y PEP
VALLS (El «TRIO-PEP»).

o Vimos en «Es Torrentó» el pa-
: Aado • domingo a JAUME «RAOLL»,
.,.que sigue retirado de la escena de-

portiva, pero que fue a ver al FE-
, LANITX porque sigue teniendo ape-...
go a los colores blancos, auque sea

•dél BARÇA. El hombre estaba algo
alicaído. La culpa la tiene nuestra
Ciudad, que según él se muere, la

'Vida • itquí resulta aburridilla. Dice
que tin día de estos hace las maletas
y se va hacia SUDAMERICA, con-
cretamente a ECUADOR, tal vez re-
cale en QUITO. Me comenta que allí
hay un sano ambiente y la vida es
más hermosa. ¿Otro que se nos va?

• Apareció en el periódico «BA-
LEARES» la falsa noticia de la
muerte del utillero del C.D. FELA-
NITX el gran aficionado SEBASTIA
ARTIGUES. La realidad ya apareció
en esta sección. Quién desgraciada-
mente se murió de verdad fue su
buena madre. Quede todo aclarado,
pues.

e La muestra pictórica itineran-
te, de un grupo de artistas mallor-
quines, como M. DURAN y felanit-
xers como PERE BENNASSAR y
BERNAT SANS() que se ha podido
ver en los aeropuertos de MADRID,
SAN SEBASTIAN, BARCELONA ...
ahora viajará al extranjero a los
aeropuertos de PARIS, LONDRES,
FRANKFURT ... Para estar desde el
próximo día 10 de junio al 15 en la
muestra de ART BASEL -88 en SUI-
ZA.

• Mi amigo guitarrista y cantau-
tor JUANITO BIBILONI brilló muy
alto el otro día en MADRID. Tuvo

Ia oportunidad de su vida al ser ele-
gido, él y su grupo, como telonero
en e 1 intigno concierto d e 1 Fa-
moso cantante STING. Las entradas
en la reventa, a quince mil pelas y
no había para el que quería. La crí-
tica calificó a Juanito como «telo-
nero de lujo».

• VIDEOCLUB. — Hoy les pre-
sentamos la mejor película de Gar-
ci: «SOLOS EN LA MADRUGADA»
(4). Director: Jose Luis Garci. Intér-
pretes: Jose Sacristan, Fiorella Fal-
toyano, Emma Cohen, Maria Casa-
nova, German Cobos. Productora:
Video Colección. Duración: 105 mi-
nutos. Comedia nostálgica. SINOP-
SIS: El protagonista es un locutor
de radio nocturna, próximo a la cua-
rentena y obsesionado por la pro-
blemá tica de su generación. Su pro-
grama «Solos en la Madrugada»
consiste en una crónica satírica y
derrotista de la sociedad española
de los difíciles años de la transición,
pero esto no es más que un reflejo
de su precaria situación sentimen-
tal. COMENTARIO: Evocación de
tiempos pasados dirigidos a espec-
tadores que ahora tienen cincuenta
arios y que en su momento tuvo un
éxito resonante, igual que su filme
predecesor, «Asignatura pendiente».
José Luis Garci se preparaba para el
Oscar.

• Desde que «COCODRILO PI-
ZA» no escriba su articulito diario
en «DIARIO DE MALLORCA» éste
tiene menos atractivo para mí. Se-
gún el mismo,periódico nuestro en-
trañable TONI PIZA, felanitxer tam-
bién, ha tenido otra recaída. Espere-
mos que para su bien y el nuestro
se reponga rápidamente.

• El segundo GOL que MARCO
el médico/jugador MARTIN RIAL el
pasado domingo al PORTO-CRISTO
pasará a la HISTORIA. ¡Qué cabe-
zazo más increíble, señores!

• El pasado viernes resultó muy
animada la FIESTA organizada por
«DISCOTECA TRUI» de LLUCMA-
JOR para elegir la SELECCION DE
MISS MALLORCA y MIS BALEA-
RES. El local estuvo abarrotado de
gente y las «misses» guapas ¡gua-
pas! de verdad.

• Mi amigo PEJOTA HUGUET
es uno de los culpables de que no
podamos olvidar la mítica película
de Bogart / Bergman / Curtiz: «Ca-
sablanca», pues ha abierto un pub
en PORTO-COLOM, he dicho un pub
¡no!, quiero decir un café: «RICK'S».
No se ha querido recrear el ambien-
te de la película, la cosa se ha hecho
en plan moderno, como toca hoy en
día. Pero claro, la música de Max
Steiner si se podrá oir y además
observar una selección de progra-
mas de mano de viejas e inolvida-
bles películas. Toca Sam, toca otra
vez ... «El tiempo pasará».

• Y que me dicen de los precios
de la discoteca «CLASS». Tomar una
copa allí y escuchar buena música
sale más barato que ir a Badajoz en
busca de arroz.

Perdonen por el chiste fácil, pero
ustedes ya me entienden ... ¿Ver-
dad?

Y en el «CINE PRINCIPAL»
echan este fin de semana «YO SOY
LA JUSTICIA II» que en realidad se
titula «Death wish 4: the crack-
down» con el BRONSON, película
rodada el pasado año a las «órde-
nes» del «recadero» J. Lee Thomp-
son. Una vez más el Arquitecto Paul
Kersey, harto de tanta inseguridad
callejera, decide tomarse la justicia
por su mano. «LA PRINCESA PRO-
METIDA» es una película no sola-
mente para el público juvenil, sino
para mayores, es un encantadora
cinta de aventuras.

JORDI GAVINA

Era y193pan 
ESCUELA DE TRABAJO

De los alumnos de la Escuela de
Trabajo que fueron premiados el pa-
sado mes de Mayo, han entregado
sus premios para fines patrióticos,
los siguientes:

Andres Bennasar Monserrat 5'—
peestas. Entrega las 5 para el Movi-
miento Nacional.

Jose Barceló Artigues 4'— pesetas_
Entrega 1 para el Movimiento Na-
cional.

Cristóbal Ribera Bagur 5'— pese-
tas. Entrega 5 para Auxilio a Valen-
cia.

Sebastian Oliver Simó 5'— pese-
tas. Entrega 5 para Auxilio a Valen-
cia.

Sebastian Barceló Oliver 4'— pe-
setas. Entrega 4 para sostenimiento
de la Escuela.

Así son los hombre de la nueva
España.
FESTIVIDAD DEL CORPUS

Con toda solethnidad se han cele-
brado las funciones del Corpus
Cristi.

Por la mañana se celebró misa de
Comunión por la Hermandad del
Santísimo Sacramento. A las 10, pre-
via exposición de S.D.M. se cantó
Tercia. Seguidamente Misa Mayor
con asistencia del Excmo. Ayunta-
miento, Comandante Militar, siendo
el celebrante el Cura Párroco, Sr.
Mora, asistido por los Rdos. Anto-
nio Muntaner y D. Francisco Monse-
rrat.

Por la tarde, a las 6 y media, se
organizó la procesión que recorrió la
población por las calles de costum-
bre y cuyo paso era presenciado por
una enorme muchedumbre.

Presidia el acto el Comandante Mi-
litar, Ayuntamiento en pleno, el Je-
fe de Falange y representaciones de
Ias fuerzas militares. Daban escol-
ta al Santísimo una Compañía del
Ejército. .
MORALIDAD EN LAS PLAYAS

BANDO. Las empresas de baños
habilitarán dos departamentos, o
grupos de cabinas o casetas, desti-
nados uno para mujeres y el otro
para los hombres. Estos grupos de-
berán quedar convenientemente se-
parados tanto en las playas como en
el mar, señalándose en éste la refe-
rida de limitación por medio de
cuerdas suspendidas con flotadores,
por maderos o por otro medio y en
forma bien visible.

Se colocarán rótulos indicando
claramente para quien esta destina-
do cada departamento.

BAÑISTAS: Queda prohibido ves-
tirse o desnudarse fuera de los loca-
les habilitados para ello.

Al dirigirse al baño y al salir de
éste llevarán albornoz, que usarán
también los que tomen barios de sol.

Se prohíbe el paso de las personas
de un grupo al lugar destinado al
otro, ni min cuando estén en el
agua.

TRAJE DE BAÑO: El traje de ba-
ño será completo que cubra espal-
das, pecho y costados y llevando el
de la mujer, falda hasta la rodilla...
etc. D 'ALLAVORS



UTBOL

La afición debe apoyar
Si el Felanitx gana el domingo al Cardassar

estará de nuevo en 3. División
Felanitx, 2 - Porto Cristo, 2

BASQUET

Eis cadets, tercers en el campionat de Balears

Náutica
Sebastián Monserrat

Plaça del Comerç, 4	 PORTO-COLOM
Tels. 575376 y 582477

Reparación de motores diesel en general
Venta de motores marinos y accesorios
Motores de ocasión

SERVICIO OFICIAL

wins

- Tractament problemes de comportament.
- Reeducació problemes d'expressió oral del llenguatge.

Reeducació dificultats lectura i escriptura.
- Orientació i assesorament a pares.

GABINET DE PSICOLOGIA
Llicenciat Bernat Calafat

INFANTIL I ESCOLAR

ADULTS

Psicodiagnóstic.
Psicoteràpia.
Orientació.

CONCERTAR HORA

Carrer de Campos, 16, telèfon, 581444.

FELANITX

Tarde espléndida. Muchos felanit-
xers y aficionados visitantes en las
gradas. Un super-ligero voló antes
del comienzo del partido sobre el
campo «Es Torrentó» arrojando
octavillas de propaganda de un cam-
peonato de futbito.

FELANITX. — Rigo (3), M. Riera
(2), Valentin (2), Veny (2), R. Juan
(2), Roselló (1), Teruel (1), Juli (2).
Mut (1), X. Riera (1) y M. Rial (3).
Alfonso (2) salió por Roselló y Pont
(-) lo hizo por Mut.

ARBITRO: Pascual Guillén, dis-
cret,q. Mostró tarjetas amarillas a
Riera, Rigo, Galmes II, Mut y Al-
fonso.

GOLES: 0-1, min. 16; pase a Agus-
tin y Pascual marca. 1-1, min. 24;
Martin Rial bate al portero en su
salida. 2-1, min. 42; Martin Rial, de
cabeza. 2-2, min. 89; Agustin desde
fuera del área.
LOS GOLES DE M. RIAL
VALIERON LA ENTRADA

El partido empezó con más de me-
dia hora de retraso debido a un par-
tido de fútbol femenino que se cele-
bró en plan telonero entre las chicas
de Santa Maria y Bunyola. Vencie-
ron las de Bunyola por penaltys al
terminar el choque con 0-0.

El partido se caracterizó por el
mejor dominio visitante en el centro
del campo.

El Felanitx solo jugó a ráfagas y
destacó de una manera especial Mar-
tin Rial, que con sus genialidades
supo remontar el resultado adverso
que padeció el Felanitx desde el mi-
nuto dieciseis. En la segunda parte
el Felanitx se caracterizó por inten-
tar el contragolpe, mientras que el

Porto Cristo buscó el gol del empa-
te, cosa que consiguió merecidamen-
te en el último minuto, por media-
ción de Agustin. El resultado, a pe-
sar de ser negativo para el Felanitx,
es un punto más de cara al ascenso,
ya que el golaverage le favorece.

Se sumó un punto y se dio un pa-
so más hacia la Tercera División. En
Es Torrentó hubo mucho público,
registrándose una de las mejores
entradas de la temporada. Pero el
partido, en cierta forma, defraudó a
la afición, ya que el juego careció
de interés, y hubo solo emoción. El
Felanitx deberá conseguir dos pun-
tos más en los dos partidos que fal-
tan para asegurarse el ascenso a
Tercera.

El próximo domingo el Felanitx
jugará con el Cardassar, partido que
se muestra muy interesanet, porque
si gana es casi probable que suba a
Tercera. Parece que la afición del
Felanitx renació el domingo, si bien
se teme al ascenso por el coste que
significa y el acrecentamiento del
presupuesto del club.
PROXIMO DOMINGO:

FELANITX - CARDASSAR en «Es
Torrentó», partido de vital impor-
tancia, esperemos que los jugadores
felanitxers aguanten en esta ocasión
el tipo en la 2.a parte, andan algo flo-
jos de remos.

JGEP GF GC Ptos.
GRUPO A
FELANITX 4 2 2 0 8 5 6 +2
P. Cristo 4 1 2 1 5 6 3
Cardassar 4 1 1 2 6 6 3 —1
At. Ciudadela 4 1 1 2 6 8 3 —1

MAIKEL

Cadets escolars:
SEMIFINAL
SANT JOSEP, 72 - JOAN CAPO, 35
LLOCS 3er.14rt.
JOAN CAPO, 68 - INSTITUT SANTA

MARIA (EIVISSA), 58
Les mancà sort als cadets en el

torneig de la Fase Final de Balears
Escolar. Les correspongue el dissab-
te, a la semifinal, l'equip més fort i
més en forma, que resultaria clar
guanyador a la final contra els me-
norquins (69-40).

La forta defensa del Sant Josep
només donà opció a anotar 35 punts,
perdent per una diferencia que ja
s'havia esbrinat en el primer temps
(43-17).

Pere, el diumenge s'anotaren la
victòria contra l'Institut Santa Ma-
ria d'Eivissa, que fou un equip molt
més assequible i que no ens va fer
passar massa complicacions. En
aquest partit vèrem jugades d'atac
força interessants, en especial dels
felanitxers.

En el conjunt dels dos encontres,
els anotadors més distingits foren
Pere J. Fullana (36), Damià Amen-
gual (30) i Mateu Bennàsar (16).

Juvenils masculins
AVANTE, 54
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 53

Novament derrotats per un pun-
tet, tal aim ja va ocórrer a l'ante-
rior sortida, dins el camp del Ra-
mon Llull.

El començament del partit fou
pèssim. Jugaven molt nerviosos
amb plaques Ides I el resultat ho
marcava de forma evident (33-13, en
el minut 15). Per fortuna les coses
amilloraren i, a partir d'aquí fins al
final se jugà a un bon nivell. En el
descans s'havia acursat la diferència

fins a 11 punts (35-24). A la segona
part s'anivellà el tempteig i fins i tot
es passà davant per un punt en dues
ocasions. Quan mancava un sol mi-
nut es perdia per 54-49.

No bastaren l'esforç i l'encert dels
darrers moments per capgirar el re-
sultat que, finalment fou negatiu
per la minima diferencia.

AQUESTA JORNADA
Serà la darrera de la temporada

87/88. únicament intervenen els ju-
venils masculins que el dijous ha-
vien de jugar a Santanyi i el dissab-
te rebran al Vialsa d'Artà.

LARRY CISTELLES

Futbolet
TORNEO CATEGORIA ALEVIN

El pasado sábado 28 se disputa-
ron los siguientes partidos:
Cons. Marín, 8 - Motorhead, 1
Calambucos Boys, 4 - La Unión,
The Playboys, 6 - Gimnástica II, 1

INCIDENCIAS: Hubo tarjeta ama-
rilla para el jugador Juan Pedro Mu-
ñoz Bueno del equipo construccio-
nes Marín, por empujar a un con-
trario.

TORNEO CATEGORIA
INFANTIL-JUVENIL

Se han inscrito cinco equipos en
este torneo que son los siguientes:

— CARPINTERIA S. VIDAL 	
'

— ALIMENTAC/ON TAURO
BOMITO

— GRITTERS
— INDUSTRIAS METALICAS

«G.M.S.A.»
el comité
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Tel. 580111
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También Abierto por las maHanas, SABADOS
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MARRACURTES

HIBENA-JONES
El famós antropòleg Ricard Cadi,

professor a la Universitat Autóno-
ma de Cervera, rebé un telègrama
del seu collega i amic de la Univer-
sitat de Sao Paulo Mario Dos San-
tos Martínes Barrado.

«He rebut informaçao certa de
la localitzaçao de la tribu dos Ho-
mes-Pequenhos. Vine tan prest com
puguis. Una abraçao. Mario Dos
Santos Martines Barrado».

El professor Cadí pensà que el
seu amic estava passant per un pe-
node de prosperitat económica si
era capaç de posar en un telègra-
ma el seu nom complet. Quan les
coses no li anaven tan 136 l'eminent
professor brasiler signava, simple-
ment, «Mario».

L'avís era important. Feia molts
anys que els dos antropòlegs se-
guien la pista a una tribu illocalit-
zzble de la selva amazónica i a la
qual anomenaven «Homes - Petits»
perquè, segons comentaven els po-
quis§ims homes que els havien
pogut veure de lluny, eren de baixa
estatura.

Ben aviat Feminent professor
Cadí es posà en contacte amb el
seu Departament de la Uuniversitat

després de resoldre alguns pro-
blemes organizatius, especialment
el de les dietes per viatge, aconse-
guí tres mesos de permis especial
per tractar d'establir contacte amb

aquella tribu situada al cor del
Brasil.

El viatge va ser senzill, almenys
fins Sao Paulo. Un avió el portà
directament de l'aeroport d'El Prat
fins la ciutat brasilera, després de
posar-se les vacunes adequades i
passar els controls duaners corres-
ponents.

A Sao Paulo, a l'Hotel «Os Mara-
vilhosos Paisages do Brasil», s'en-
trevistà amb el seu collega Mario
Dos... etc. etc., qui anava acorn-
panyat d'un petit homenet de raça
asiàtica. Els dos professors es salu-
daren. Després parlà el brasiler.

—Ricard, et present a Fu-Xau,
l'home que et conduirà fins a la
tribu dels Homes-Petits. Sap el
cairn i endemés coneix les llengues
que es parlen a la Plana Amazó-
nica.

L'home asiàtic saludà.
—Tal volta no penses venir amb

nosaltres, Mario? —preguntà Ricard.
—No, per aquesta vegada no

—contestà Mario—. Ja saps que la
selva amazônica no resulta gens
bona per a la meva salut i, ende-
més, a la Universitat m'han dit que
ja no pensen pagar-me més dietes
per viatges. M'imagin que ho com-
prens.

Ricard va fer un gest amb el cap
que volia dir que sí, que ho corn-
prenia, i els dos homes s'acomia-

daren.
L'endemà, de bon mati, partia

l'expedició formada per Fu-Xau,
l'home asiàtic que sabia el camí
fins a la tribu dels Homes-Petits, i
el nostre intrèpid professor d'an-
tropologia Ricard Cadí, ara trans-
format en Ribera-Jones, gràcies al
vestit d'explorador que portava (el
nom de Ribera li venia perquè era
nadiu d'un poble de la comarca
valenciana de la Ribera Alta).

Sis dies de can't hagueren de fer
els dos protagonistes de la nostra
història fins que aconseguiren arri-
bar al seu destí. Primer en barca,
remuntant el riu Amazones, llavors
a peu, travessant espessa vegetació,
topant-se de cara amb terribles
serps i perillosos mamífers, respi-
rant l'humit i carregat aire de la
selva equatorial, enfrontant-se als
insectes i suportant la suor. Final-
ment, després de fer a peu més de
dos-cents quilòmetres, veieren un
foc encès.

—Són ells —digué l'asiàtic— són
els Homes-Petits.

Efectivament, era la tribu dels
Homes-Petits que tant havien cer-
cat. S'aproximaren al poble i un

grapat d'homes i dones de pell
bruna, cabells i ulls negres, i Ileu-
gers de roba (és a dir, sense roba)
els sortiren al pas. Ribera-Jones se
n'adonA que el nom que havien
donat a aquella tribu desconeguda
no era l'adequat: no no eren tan
petits d'estatura com ells es pensa-
ven.

—Primer de tot —va dir l'antro-
pòleg— hem de saber quin nom
real té aquesta tribu. Fu-Xau, pre-
gunta a aquesta gent com s'anome-
nen.

L'asiàtic establí un estrany diàleg
amb aquella gent. Finalment digué:

—Es diuen Sluuurp.
—Sluurp? —digué estranyat

I per què s'anomenen
Sluuurp?

Aquesta va ser la darrera pregun-
ta que va fer l'eminent antrop5leg
Ricard Cadí, també conegut per Ri-
bera-Jones. La pregunta, tanmateix,
rr poc indicada.

A l'entrada del poble un home
d'aquella tribu escrivia:

Menú del Dia:
Antropòleg amb guarnició asia-

tic

RAMON TURMEDA

11101°RENAULT SUPERCINCO

quierVaindo quierd,

11(10,Incinos -que 1111 t quiinal en 11eVerati

\ e las gasta miilenauir'Supercinto Five.

Yo soy la Justicia II y La Princesa Prometida
Viernes 10, sábado 11, a las 9'30 noche y domingo 12 desde las 3

Vuelve el Kárate. ta película que tanto éxito cosecha en el .

Cine Avenida.

.Contacto Sangriento	 Viaje a ninguna parte

Consulta de
GINECOLOGIA

El Dr. Arturo Gil Bretones (coleg. 1902)

Con mi SuPercinco Five.

esto va cs otra cosa.

les saluda y se complace en comunicarles la apertura de su
consulta de Ginecologia (control de embarazo, planificación
familiar, revisiones ginecológicas y ecografia) en FELA-
NITX.ia partir del día 15 de junio.

C/. d'Es Call, 17 Tel. 555981 (mañanas)
581197 (tardes)

Todas las tardes a partir de las 16 h. y sábados por la ma-
liana (consulta previa cita).

Fotos Aireas
REPORTAJES Y VIDEOS

Bartolomé Morey Torres
C. Cardenal Despuig, 9 	 Tel. 581580




