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Imprès a l'Editorial «Ramon Liull» FELANITX   

(Crónica especial desde MENOR-
CA por nuestro colaborador XORI-
GUER).

El Felanitx se desplazó a Menor-
ca simplemente a cumplir, con el
ascenso en el bolsillo. Fueron bas-
tantes los felanitxers que acompaña-
ron al equipo, no solamente para
ver el partido, que tenía escasa im-
portancia, sino también para hacer
una bien aprovechada excursión.
EL EQUIPO DE TAULER
A LO CAMPEON

Sin duda el mejor fue el mister
JOAN TAULER que supo imponerse
desde la banda. Gritó a sus mucha-
chos con toda razón, pues los chicos
se lo tomaron casi a cachondeo, per-
dón por la expresión. Al final no po-
dían ni con las botas, pues si no les
hubiese tirado de las riendas, de
cuando en cuando, se hubieran pasa-
do toda la tarde en malabarismos
fátuos, taconeos y toques de balón
de cara a la galería. Una pasada,
amigos. Los felanitxers vencieron,
pero pudieron • haber marcado más
goles, cosa que no hicieron tras es-
pectaculares jugadas, lo que debe'
ser recriminado a todas luces.

FELANITX.—Rigo (0), Riera (0),
Valentin (0), Veny (0), Juan (0),
Santi (0), Teruel (0), Roselló (0),
Juli (0), Rial (0) y Alfonso (0). Van-
rell (0) por Juli y Pastor (0) por
Santi.

ATCO. CIUTADELLA. — Hilario
(3), Eugenio (0), Charly (1), Siscu
(2), Medina (1), Cote (1), Carretero
(0), Biel (0), Tati (2), Jordi (1) y
Dani (2). Tito (0) entró por Dani.

ARBITRO: Moreno, que estuvo re-
gular. Mostró tarjetas amarillas a
Enrich, Cote, a este por dos veces,
por lo que fue expulsado, y a Te-
ruel.

GOLES: 0-1, min. 22, Alfonso. 0-2,
min. 44, Rial. 0-3. min. 56, Vanrell.
1 -3 min. 70, Siscu. 1 -4, min. 75, Al-
fonso y 2-4, min. 85, Hilario.

PUNTO DE VISTA LOCAL
Antes del partido los jugadores

del At. Ciutadella hicieron el pasillo
de honor a los del Felanitx, que ya
tenían en su poder el ascenso a Ter-
cera División.

De peor manera no pudo despe-

dirse el At. Ciutadella de sus incon-
dicionales. Además de perder el Ul-
timo partido fueron los locales ne-
tamente superados en el terreno de
juego por un Felanitx que demostró
ser el mejor equipo de la categoría
y el por qué ha logrado su retorno a
la categoría nacional.

Hay que decir que si bien los visi-
tantes tenían ya el título en su po-
der antes de la confrontación, no se
conformaron con ello y, edemas de
ganar brindaron un gran espectácu-
lo a los aficionados locales.

En la segunda parte se siguió con
la misma tónica, lo que motivó que
incrementaran su ventaja en el mar-
cador.

Incluso el Felanitx pudo haber
conseguido mayor número de goles,
ya que gozó de muchas oportunida-
des para ello, que se malograron en
última instancia.

Victoria clara, pues, del Felanitx y
triste despedidas del At. Ciutadella
de la temporada.

Pese a no tener posibilidades en
el envite, los pocos aficionados que
se dieron cita en el campo alberga-
ban esperanzas de que su equipo, el
At. Ciutadella, se despidiera de la
temporada de una manera algo más
digna. Los locales, hay que decirlo,
defraudaron, porque fueron muy in-
feriores al Felanitx.
RESULTADOS Y CLASIFICACION
GRUPO A
At. Ciutadella - Felanitx 	 2-4
Cardassar - Porto-Cristo 	 5-0
GRUPO B
San Rafael - Ferriolense 	 2-0
Montuïri - Arenal
	

0-3
GRUPO A

JGEP GF GC Ptos.
FELANITX 6 4 2012  6 10 +4
P. Cristo 6 2 2 2 7 12 6
Cardassar 	 6 2 1 3 12 10 5 — 1
A. Ciutadella 6 1 1 4 7 12 3 —3
GRUPO B
ARENAL
	

62 31 9 5 7+1
San Rafael 63 12 8 7 7+1
Ferriolense 6 2 22 7 8 6
Montuiri
	

6 1 2 3 9 13 4 —2
— Felanitx y Arenal ascienden a Ter-

cera División.

G. XORIGUER

d
Ia taula rc.doria

Divendres de la setmana passada,
a la Casa de Cultura, se va celebrar
una taula rodona organitzada per
Felanitx Radio-Televisió, a la que
havien estat convidats tots els
grups politics amb representació a
Ia Sala.

Se tractava de passar comptes
del primer any de gestió del nou
ajuntament.

Ben mirat un any no es un pento-
de gaire llarg, si tenim en compte
que les eleccions es fan cada qua-
tre anys; pen) també és cert que
ja hi comença a haver elements de
judici per començar a formar-se
una opinió.

De la taula rodona, en podríem
parlar per llarg. Per ventura hi
tornarem en pròximes ocasions.
Per avui, ens limitarem a destacar-
ne els punts següents:

ler. L'acte de què parlam va
esser exemplar en tant que va ser-
vir per posar de manifest que re-

, presentants de forces polítiques, no
'-sols diverses, sinó fins i tot oposa-
des, varen poder parlar i dialogar
amb an-nonia i respecte mutu.
Aquesta casta de tertúlies, centre-
des sobre punts més concrets, se
podrien produir amb certa regula-
ritat, vist el seu • gran inters., La
política informativa del consistori
actual és inexistent com hem asse-
nyalat tantes vegades. L'entitat or-
ganitzadora podria muntar altres
actes sobre temes puntuals, el polí-
gon industrial i la seva ubicació, la
política cultural, el tema de l'urba-
nisme, etc. que podrien tenir Mia
bona acollida de part del públic.

2n. L'escrit del grup de la De-
mocracia Cristiana que excusava
Ia seva assistência a l'acte, tot i no
sorprendre ningú, perquè respon a
una tônica seguida habitualment
pel grup, més aviat va fer riure.
Convocar una comissió de Govern
en divendres, cosa que no s'havia
fet mai, per tenir una excusa per
no anar a la taula rodona és un
recurs massa pueril perquè avui a
Ia Vila, convenci ningú. Un grup
que governa a la Sala i no té corat-
ge ni raons per defensar la seva
opinió davant els altres grups i
davant el noble, ens obliga a dema-
nar-nos si té dret a gestionar
assumptes públics.

3er. Davant l'absència del grup
majoritari, qui va haver de capejar
el temporal va esser el d'Alianza

Popular. Nosaltres pràcticament
compartim res d'allò que va expres-
sar el seu portaveu. Ara be, hark
de reconèixer d'entrada que la seva
actuació mereix un elogi en tant
que va esser un gest de sentit de

• la responsabilitat.
En més d'una ocasió, hem co-

mentat desfavorablement l'actitud
d'AP. Aquest grup avui es el verta-
der arbitre de la situació, i per això
mateix la seva responsabilitat és
maxima. De la intervenció del sat
representant a la taula rodona tii
ha un punt que ens preocupa d'urte
manera molt especial. El portent-
veu d'AP va recordar que el seu
grup, a l'hora d'iniciar-se aquesta
nova etapa, amb les darreres elec-
cions, no va voler pactar de car
manera amb el batle anterior. Con-
forme. Ho consideram tot un en-
cert. Pere) ara resulta que, min
vegada eliminat l'obstacle i subst-
tuït el primer per un nou batle, et
grup d'AP no té el més petit incob-
venient de collaborar-hi, de tal
manera que sovint no se distingetx
alla on comença un i allà on acata
l'altre.

En aquesta secció hem atacat
amb molta insistência i fins i tdt
duresa l'actuació del senyor Pere
Mesquida; pet-6 alerta, hem dit
«l'actuació». Nosaltres personal-
ment contra ell no hi tenim res.

La resistència d'AP a pactar-bi
devia respondre a una qüestió de
car cter personal, perquè resulta
que el seu successor segueix exacta-
ment la mateixa línia del senyo
Mesquida, i si de cas, la supera
errors i esguerros. Doncs bé, coni
hem dit, AP no veu inconvenient
de pactar-hi.

L'actuació del grup d'AP a In
Sala hauria d'esser replantejacie
des de la pròpia base i de manem
molt seriosa. Perquè ara mate.ix
ens assalta un altre interrogant: .1;
Ia duien tant del batle Pere Met-
quida, ¿per què durant quatre anr,
li varen fer costat sense cap con-
trapartida observable? Perquè, are,
almanco cobren i tenen unes par-
ceHes de poder. Llavors, ni això.

Bd. El camí de la democracia ds
molt llarg i aquí no ha fet sinó
començar. Pensam que tot all?) que
pugui contribuir a fer la gent rn4s
conscient de la realitat, a fer-le
viure màs directament la proble
màtica municipal, a emetre un vot
més conscient, en suma, és bo i
hem d'encoratjar. 	 Pirotècnic
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PREU DE SUBSCRIPCIÓ
Semestral: 	 1.500 ptes.
Semestral a fora: 1.650 ptes.

1,920,JIM

SANTORAL
Diu. 19 St. Romulad
Dill. 20 Sta. Florentina
Dim. 21 St. Lluís Gonzaga
Dim. 22 St. Pauli de Nola
Dij. 23 Sta. Agripina
Div. 24 St. Joan Baptista
Dis. 25 St. Guillem

LLUNA
Quart creixent el 21

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 l'esta-
ció: 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-
this, 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 j 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

APOTECARIES DE TORN
Dissabte
D iumenge:
Dilluns:
Dimarts:
Dimecres:
Dijous:
Divendres:

TELEFONS D'INTERRS
Ajuntament: Oficines j Policia
580051, 580080 i 580365
Sólo urgencias 582200

1 	 Funeraria Felanitx 580448-581144

Funeraria Lesever 	 582450
Ambulàncies

581715 - 580051 - 580080
Servei mèdic d'urgències 580254
Guardia Civil 	 580090
Bombers 	 581717

1 Cat. Ticoulat
Francesc Piña
Gayb.-Melis
Miquel-Nadal
Jaume Rotger
Cat. Ticoulat

SA TANCA»
CALA D'OR

Restaurante típico mallorquín
Piano - Bar
Piscina Tropical
Jardin infantil
Pistas de Squash

Ambiente selecto y especial para sus reuniones,
banquetes o entrevistas.

Reservas: Tel. 657232 	 (Nueva Dirección)

Club Gimnàstic Felanitx
VOS CONVIDA A LA SEGONA MOSTRA DE GIMNASTICA

DE NINS I NINES, QUE TINDRA LLOC DIMECRES DIA 22 DE
JUNY, A LES 20,30 H. AL PARC MUNICIPAL DE LA TORRE.

OS INVITA A LA SEGUNDA MUESTRA DE GIMNASIA DE
NIÑOS Y NIÑAS, QUE TENDRA LUGAR EL MIERCOLES DIA
22 DE JUNIO, A LAS 20,30 H. EN EL PARQUE MUNICIPAL DE

LA TORRE.

FELANITX
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L'Esgiesia I la
(Ve de la pagina 3)

viure sense enamorar-se», ha escrit
un contemporani. L'amor també
pot esser causa de grans sofri-
ments. Ho és quan no se pot
realitzar, bé sia perquè topa amb
un obstacle exterior o perquè la
persona estimada no correspon, bé
sia per una dificultat intrínseca a
l'amor mateix. Un amor no corres-
post constitueix una carrega
un dolor gratuit, del qual no se
beneficia ningú (si de cas se n'apro-
fita qualque desaprensiu), i qué
sembla no tenir altra raó d'existir
que el sofriment de qui el pateix,
que per més que vulga no se'n pot
desfer perquè el du aferrat en el
fons més íntim del seu ésser.

Per ventura la forma més cruel
de l'amor es la de qui, sense poder
evitar-ho, se sent atret per un
objecte que ell mateix sap que no
val aquell amor. Llavors, a la frus-
tració prelpia de l'impuls reprimit,
s'hi afegeix la sensació d'un inevi-
table ridícul davant un mateix. (En
Llorenç Villalonga en presenta un
preciós exemple en el personatge
de Madame Dillon, a la novella
L'hereva de dona Obdtilia .

L'impuls amorós, doncs, inspira
un recel justificat; per?) la posició
negativa de l'Església no obeeix a
aquests caires conffictius de l'amor.
■■••• 

SE VENDE CITROEN GS en muy
buen estado. Precio a convenir.
Informes, Tel. 580361 (de 15 a
22 h.).

Més aviat diria que els ignora: no
he trobat mai cap tractat de moral
que faça allusió als casos de cons-
ciência que poden presentar. Pena
ja hi tornarem.

El duffer dels laics

(1) El ferb corresponent a aquest
sustantiu, amar, ha caigut en desús
per raons que no fan al cas. L'ha
substituït el verb estimar, que pa-
teix de la mateixa ambiva-ambigüi-
tat. És sabut que el grec, en canvi,
permet distingir entre eros i agape.

(2) Com més voltes hi don, m'és
més difícil concebre un amor desin-
teressat envers de Déu.
.1.0■111.1/1■

AintamER1 elf -J FOanitx
ANUNCIO

La presentación de solicitudes pa-
ra optar a las plazas que seguida-
mente se relacionan, termina el pró-
ximo dia 23 de los corrientes:

--Administrativos de Administra-
ción General.

Auxiliar Administrativo.
—Vigilantes Jurados.
--Sargento Jete de la Policia Mu-

nicipal.
—Operarios.
—Arquitecto.
Lo que se hace pane° para gene-

ral conocimiento.
Felanitx, a 15 de Junio del1988
El Alcalde,

Cosme Oliver Monserrat

Coloms a la Sala
(Ve de la pay. 12)

pedaços bruts de la gent gran que
amb la seva ignorancia pretenen fer
de Felanitx un Poble Cementiri. Ca-
da dia que passa ens preocupam de
recordar-los que no és hora de dor-
mir i així i tot no en volen apren-
dre, són caparruts i es pensen que
ens cansarem i els deixarem fer,
amb la seva aria d'ampliar el Ce-
mentiri per genocidi collectiu que a
picades d'agulla ens volen regalar.
Els agradaria tant! Però de cada pic
agafam coratge, ens dóna coratge
veure que la gent que ha de mester
alguna cosa de La Sala i no els ho
volen resoldre, acudeixen a nosalres.
Potser que siguem de fiar, tot i que
quan vénen a parlar amb nosaltres,
el primer que diuen es que a l'Ajun-
tament els han dit que els Coloms
no ho voldrien o animalades con-
semblants. Quina barra! qui es que,
amb el capet clar pot creure que dos
colominets, que tot just cappelen te-
nen poder decisori damunt res. No
n'hem pres cap de decissió, són ells
que les prenen totes, moltes d'ama-
gat, per por de no se sap de què o
de qui.

Arribats a aquest punt ens hem de
demanar, es aquesta la manera de
que Felanitx doni una passa de cap
endavant? A Felanitx ens mereixem
un desgovern com aquest? Els que
votaren a l'APDP estan satisfets de
les actuacions dels seus grups? Sera
necessari tornar fer eleccions per
canviar de gent o tornaria a sortir
el mateix resultat? Aquestes són
qüestions que ens preocupen i que
no tenen una resposta clara. L'acti-
tud del grup PDP (ara CD, demà qui
sap) de no acudir a la taula rodona
de divendres, de no voler donar la
cara ni quan varen fer la campanya
electoral, ni quan les hem convocat
a una roda de premsa, ni mai, de-
mostra, al nostre modo d'entendre,
que no són conseqüents amb el que
fan i que fan massa coses d'amagat
o que tenen coses a amagar o que
pel mal ús que fan d'una cosa tan
seriosa com és un grup religiós, no-
més són a l'Ajuntament per presidir
actes litúrgics que, com varem dir
quan va ser l'hora, no creim que si-
gui una qüestió política ni que re-
presenti cap bé per Felanitx. El fet
de voler justificar i excusar la seva
presència a la taula rodona amb pre-
teses malalties, amb que esta mal
convocada i que, justament, tenen
nitres feines a la mateixa hora, no ho
pot creure ningú, ni ells mateixos.
Qui pot creure que els set del PDP
eren a la Comissió de Govern, quan
tothom sap que només són tres que
formen part d'aquesta Comissió? Hi
ha gent betzola, però tant! No té
qualificació aquest fet de no voler
donar la cara mai, només els va bé
fer-nos callar a les Plenàries, no con-
testar al que es demana i totes les
altres filigranes que tothom que ha
tengut relació amb l'Ajuntament, ha
pogut comprovar en pròpia carn.

Si, fa un any que tenim el llevat
posat i no hi ha manera de que el
grup desgovernant, s'escolti raons.
Es massa bestia haver de sentir a
les Plenàries, «en comandar ja fa-
ras el que voldràs». No creim que
Sigui qüestió de comandera. Es qües-
tió d'honradesa i de dir la veritat.



Cal tenir fe i esperar que prest
tard la maltempsada passara. Hic et
nunc lo més urgent és insistir en la
pregaria compromesa en una tasert
de recerca de pau i de justicia ea
un món en que l'egoisme es la nor-
ma general.

M'acomiat de vós amb una coral
salutació.

X.X.

L'ESGLESIA SEMPRE
ARRIBA TARD

Senyor Director:
El text titulat «Segona carta a

l'amic V.Z.», firmat per X.X. que
publicareu dissabte passat em sus-
cita el comentari següent:

Tant un comunicat com l'altre se
poden estalviar tantes paraules. Ja
ho sabiern que l'Església Católica
mai de la vida no ha estat marxis-
ta, ni leninista, ni res que s'hi
assembli. Pen') això no ens ha de
venir de nou. L'Església Catòlica,
des del moment de la seva funds-
ció, encara és l'hora que haja
d'esser capdavantera de cap deis
moviments que han significat uh
progrés per a la Humanitat. L'abo-
lició de l'esclavitud, la llibertat re-
ligiosa i de pensament en genera),
Ia tolerancia, la promoció dels
grups marginats, la defensa dels
obrers, els drets humans, els mo-
viments ecologistes, la lluita contra
els sistemes despòtics, l'abolició
la tortura i la mort, etc. són toteis
reivindicacions que han sorgit fora
del seu Ambit. No dic que en trn
moment o un altre no s'hi hagi
sumat, encara que només hagi estat
verbalment, per?) el fet és que sem-
pre ha arribat tard; quan un eren
que li hauria tocat esser-ne la ini-
ciadora.

Per tant, tota la discussió entre
els dos comunicats és, simplement,•
un joc d'exhibició erudita, molt
brillant si voleu, però poc útil on
els temps que corren.
Atentament. K. S.

LA DEMOCRACIA CRISTIANA,
TIENE POLICIA MUNICIPAL
PARTICULAR?

Señor Director:
El i'.7iernes pasado escuché por la

radio el debate de los presentes a le
Casa de Cultura y quedé sorprendi-
da, entre otras razones, por el anui-
cio del moderador de que había red-
bido de manos de un Guardia Muni-
cipal el escrito de los sujetos de la
Democracia (?) Cristiana (?), en el
que pretendían que los ciudadanos
nos creyéramos aquella colección
excusas bobas. •

Mi pregunta es, ¿Señores de la De-
mocracia ( ?) Cristiana (?), aparte
de su manera tan desastrosa de pa-
sar el tiempo en el Ayuntamiento,
cómo me explicaréis que la Policía
Municipal esté al servicio del parti-
do de la Democracia (?) Cristia-
na ( ?)?

Creo que se entiende los interro-
gantes, o no?

M.A.

Salón de Belleza CATI
Les comunica el HORARIO DE VERANO
que regirá a partir del 4 de julio, hasta el

15 de septiembre:
En PORTO-COLOM: Lunes, miércoles y viernes,
marianas de 10 a 2 y tarde de 4'30 a 8'30.
En FELANITX: Martes y jueves, mañanas de 10 a 12
y tardes de 4'30 a 8'30.

Funeraria FELANITX C.B.
. Servicio permanente las 24 horas

Consúltenos. Precios económicos
C. Sa Llana, 15 - Tel. 580448 y la. Volta, 167 - Te1.581144 FELANITX
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L'Església i la vida amorosa
Es una limitació d'algunes llen-

gües, entre les quals hi ha la nos-
tra, haver-se de valer d'un sol mot,
amor, per designar realitats ben
diferents. Per culpa d'això, pot
succeir que, després d'haver escol-
tat un sermó on ens han parlat de
l'amor que hem de tenir a Déu i al
germà proïsme, arribem a ca nos-
tra, encenguem el televisor i aquest
ens recomani que facem l'amor
amb control.

Aquesta plurivalència tan estri-
dent de la paraula amor (1), pert',
deu tenir una causa, maldament no
la sapiguem destriar. Hi deu haver
qualque cosa de comú entre totes
les manifestacions amoroses que
permeti denominar-les amb el ma-
teix mot.

Sobre l'amor, hi ha una vastis-
sima bibliografia, amb contingut
molt vari. No en conec ni una
centèsima part, però em fa l'efecte
que avui encara no disposam d'una
teoria unitària, d'acceptació gene-
ral, sobre la naturalesa de l'amor.
Si existís, podria aclarir molts de
dubtes i evitar confusions.

Els antics moralistes distingien
entre amor de benevolença i amor
de concupiscencia. Això vol dir que
hi ha una classe d'amor, que res-
pon a sentiments altruistes, basat
en motius racionals (o racionalit-
zats), i a on intervé també la volun-
tat, i una altra classe d'amor, que
respon a un impuls capaç d'actuar
per la seva mateixa força i no depèn
de la voluntat. Quan aquesta classe
d'amor es intensa, si la voluntat
s'hi oposa, se crea una situació de
conflicte, que dóna patiments i pot
desencadenar una neurosi o cosa
pitjor.

Exemples de la primera classe
són l'amor a la Humanitat, als fills,
a la ciència. Un exemple limit
d'aquest amor es el del bon sama-
rità envers d'aquell ferit que va
trobar abandonat per un camí
(Lluc, X, 30 i ss.). Observareu que,
si parlam d'amor per referir-nos-hi,
només ho feim en virtut d'una tra-
dició de llenguatge repetit. Si co-
mentàvem el cas espontàniament,
més aviat parlarfem de generositat,
caritat, etc.

De l'altre classe, en són exemples
Ia mala fi de parelles d'enamorats
que han sorgit al llarg de la Histò-
ria. I quan dic «parelles» no vull
donar a entendre que tal classe
d'amor se redueix a la clàssica
atracció entre home i dona, que
ordinàriament reclama la unió car-
nal per a la seva satisfacció plena;
també té altres manifestacions.
Hem d'assenyalar que produeix
efectes molt diversos: pot engen-
drar accions nobilíssimes, heroi-
ques, actes de generositat, sacrifici
i abnegació; però també pot con-
duir al crim, a la traïció i a qual-
sevol maldat que vos volgueu ima-
ginar.

Per ventura aquesta distinció no
té una base sòlida. En tot cas, té
molt de simplista i a l'hora de
situar-hi un cas concret d'amor, se
suscitarien molts de dubtes. Com a
minim, no podem ignorar que hi

sol haver interferències entre l'una
i l'altra classe. El mateix amor a
Déu, que podria semblar la forma
més pura de la primera, pot esser,
en el fons, ben interessat (2) o con-
tenir un fort component de passió.

-Pensem en els místics. Llegiu el
Llibre d'amic i amat, de Ramon
Llull, o la Noche oscura, de Sant
Joan de la Creu, i si els comparau
amb textos que tenen per tema
l'amor profà, hi trobareu coincidèn-
cies sorprenents. Dels escrits dels
místics, en podríem extreure frases
que encaixarien perfectament dins
la lletra d'un bolero. Inversament,
els amors de passió poden conduir
a actes d'altruisme dels més exem-
plars. Hi ha psicòlegs ben actuals
que, partint d'una sola classe
d'amor, li reconeixen un aspecte
«captatiu» i un aspecte «oblatiu»,
que recorden la dualitat de què
parlàvem abans.

Si m'he estès tant en el proble-
ma de la distinció és perquè la tro-
barn subjacent en la doctrina pre-
dicada per l'Església. L'Església ha
dit i repetit (i avui amb més insis-
tència que mai) que el Cristianisme
és una religió d'amor, que Déu és
amor... Pere) es evident que se
refereix exclusivament a l'amor de
benevolença. L'altre amor, que neix
de l'impuls, l'amor de passió, de
concupiscencia o com el volgueu
anomenar, ha estat molt mal mirat
des de sempre per l'Església, i

tractaré al pròxim article.
Completaré el present referint-me a
l'ambivalencia en què l'ainor ha estat
valorat al llarg de la Història, fora
de l'àmbit religiós.

Pocs temes han pesat tant en la
literatura i en les arts com l'amor.
Això és un indici de la seva impor-
tancia. Stendhal va arribar a dir:
«L'amor sempre ha estat per mi la
més gran de les qüestions, o més
aviat l'única». Un gran amor ben
acomplit pot esser el carat per
assolir el grau més alt de felicitat.
Però l'amor també ha tengut molt
mala premsa. No hi falta qui l'ha
considerat una maledicció: «Només
els elegits dels déus aconsegueixen

(Passa (1 la página 2)

fa"
Benvolgut amic: agraesc la vostra

resposta que m'adreçareu el passat
número d'aquest setmanari.

Potser jo vos vaig interpretar ma-
lament i com deim a Mallorca, qui
mal entén mal respon. Només una
breu observació: vós demanau si
«una solució tècnica com la comu-
nista, una volta eliminades les con-
notacions metafísiques del marxis-
me ¿no podria ser assumida gels
cristians?».

Confés que no puc contestar
aquesta pregunta perquè fins ara,
que jo sàpiga, el marxisme no ha re-
nunciat mai a lo que vós anomenau
«connotacions metafísiques» i que
en realitat es un materialisme dialè-
tic del qual esta absolutament exclo-
sa tota idea de trascendència. Per
tant també és licit preguntar: ¿és
que el marxisme pot renunciar a
aquest materialisme que es l'espina
dorsal del seu esser? Crec que es su-
posar la quadratura del cèrcol.

Mirau jo som d'aquells que pen-
sen que amb l'Evangeli en la ma es
pot lluitar perfectament contra la in-
justícia i odiar la iniquitat sense que
sigui necessari revitalitzar-lo amb
dosis més o manco grosses de mar-
xisme descafeïnat. En pirmer Hoc
perquè el marxisme no es deixa des-
cafeinar i en segon lloc perquè adul-
terar l'Evangeli amb un específic de
tal naturalesa és destruir-lo. Crec
que es pot esser cristià sense adjeti-
vacions deformants que ara estan
tan de moda.

Des de fa anys l'Església viu divi-
dida en dos bàndols que semblen
com si jugassin a set i mig, uns
anomenats integristes perden per-
què no arriben als punts que exigei-
xen les normes del joc, i els progres-
sistes també perden perquè se pas-
sen: i mentrestant la partida conti-
nua i continua amb una tenacitat
esbalaïdora i depriment.

La setmana passada la Conferèn-
cia Episcopal espanyola va publicar
una advertència molt ponderada en
que per enessima vegada demanen
als teòlegs i altres fidels que cessin
aquestes baralles que tant contri-
bueixen a la descristianització de la
nostra societat.

¿Corn acabara , tot aquest embolic?



La taula ndola ie «Felanitx
Cuiturai»

Aquesta entitat, amb motiu del
primer aniversari de les eleccions
municipals, va organitzar una taula
rodona a la que foren convidats tots
els grups politics amb representa-
ció al Consistori.

Se celebra divendres passat a ves-
nrc a ;Lt Casa de Cultura i fou re-
transmesa per Felanitx

Hi acudiren Andreu Oliver pel
PSOE, Bartomeu Tejedor per Alian-
ça Popular i Bartomeu Obrador pel
grup «Perquè som joves, Coloms a
la Sala». El partit Democracia Cris-
tiana no hi acudí, envià una carta
amb la qual volgué justificar la seva
absència invocant una comissió de
govern convocada per a la mateixa
hora i a la què, a més a més, ma-
nifestaven discrepancies entorn al
criteri seguit per l'entitat convo-
cant (?).

Creim que es pot valorar positiva-
ment aquesta taula rodona, on tin-
gueren ocasió de fer una exposició
tots els grups assistents, debatre al-
gunes qüestions i contrastar crite-
ris i on el públic, tant present com
oient, pogué també formular les pre-
guntes que li suggerí el debat o que
cregué oportú de fer.

Només cal lamentar l'absència del
grup que governa a la Sala.

L'Exposició de cartells de Joan
Miró

Divendres de la setmana passada,
amb l'assistència de les nostres pri-
meres autoritats municipals i un
bon nombre de representacions
—entre les quals n'hi havia de la
Fundació Joan i Pilar Miró— fou
inaugurada una mostra de cartells
d'aquests pintor català de fama uni-
versal que escollí la nostra illa com
patria adoptiva dels darrers trenta
anys de la seva fecunda existencia.

La realització d'aquesta mostra ha
estat a cura de Manfred Hiihl, un
Piérnany vinculat a la nostra pobla-
ció que es un estudiós i fervent
admirador de l'obra i personalitat
mironianes i que ha anat arrepie-
gant una complida coHecció d'a-
questa manifestació artística tan es-
pecífica de Joan Miró. I es que els
cat-tells de J. Miró han esdevingut
un element tan característic de la
;eva producció, que en tot arreu no
'd trobam parió.

La mostra és espléndida. Es un re-
n1 per a la vista i es molt interes-
ant i plaent passar l'esguard sense
dresses per damunt aquests papers
uiè, per damunt de tot, comuniquen
.1 gran optimisme i la visió cando-
osa de l'artista.
Recomanam la visita a aquesta ex-

Iosició que, tot sia dit, te una pre-
untació molt cuidada.

'I de curs del grup M.I.J.A.C.
Pei proper cap de setmana, el

nip M.I.J.A.C. de Felanitx (Movi-
neat infantil i juvenil d'acció cris-

tiana), té anunciada !a fi de curs
amb una fcsia a la que hi participa-
ran tarnbé elements d'aquest movi-
ment d'altres poblacions.

Aquest es cl programa que re.gira
Ia festa:
Dissable dia 25.-- A les 10, arribada
deis convidats a la porta de la Pz.zrr-
nuia.

A les II. cercavila cap al Parc de
Ia Torre. A les 12, en e! mateix re-
cinte, Ginkana i a les 13'30 dinar.

A les 16, obertura de l'exposició de
treballs realitzats pets allots del
M.I.JA.C., a una sala de la Rectoria
(restara oberta el dissabte i tot el
diumenge).

A les 20 h. sopar.
A les 21'30, festival de fi de curs

amb actuació dols allots del M.I.-
J.A.C. •

A les 24, pregaria final.
A la 1, diversió fins que el cos re-

clami el descans. (Els de fora pubic
pernoctaran al coliegi «Joan Capó».

umenge, 26. A les 12 Missa
infantil.

A les 13, rcfresc a la Rectoria pets
pares dels allots, allots i tots els
arnies.

Jaume Canet exposa a Girona
Dimecres d'aquesta setmana, a la

Sala Girona de la Caixa de Barcelo-
na de la capital gironina, exposa al
costat d'altres artistes dedicats al
conreu de diverses modalitats plas-
tiques, el nostre paisà Jaume Canet.

La mostra es presenta sota l'indi-
catiu de «CAMINS».

Andreu Llodri exposa a
«Ses Fragates»

Hem rebut un calaleg de l'expo-
sició que presenta actualment a la
galeria d'art «Ses Fragates» de Cala
Bona el pintor manacorí Andreu
Llodra.

Aquest pintor, format a l'Escola
d'Arts i Oficis de Palma i a l'Escola
Superior de Belles Arts de San Fer-
nando de Madrid, cultiva a més de
Ia pintura, el gravat.

Aquesta mostra restara muntada
fins dia 30 de juny.

El restaurant <la Torre» de Cala
d'Or, al C. D. Felanitx

Amb motiu de l'ascens del C.D. Fe-
lanitx a Tercera Divisió, el restau-
rant «Sa Torre» de Cala d'Or, ha
convidat tota la plantilla de juga-
dors i directius del nostre Club a un
sopar el proper dia 20.

Aquest prestigiós restaurant, que
és propietat del nostre bon amic i
paisà Francesc Llaneras, celebra
precisament el seu dese aniversari,
Ia qual cosa ha estat motiu per a
millorar les seves ja excellents ins-
taliacions i acurar encara mes el sou
servei exquisit.

Cal valorar el gest d'En Francesc
Llaneras vers el nostre equip, amb
el qual s'ha volgut sumar a la satis-
facció regnant dins els ambients fut-

bolístics locals.
El President i Directiva del C.D.

Felanitx ens preguen que vulguem
fer públic el seu agrairnent al restau-
rant «Sa Torre».

El alma° K, de «alegra»
Aquest passat mes de maig ,ha sor-

tit el número 50 de la revista «Coa-
negn:» de Santa Maria del Cami.

Amb motiu d'aquesta fita s'ha  pre-
parat un número especial que cons-
ta de 67 pagines al qual, a més dels
espais habituals hi figuren collabo-
racions que glosen l'avinentesa.

Des d'aquestes planes enviam la
nostra felicitació als collegues de
«Coanegra».

ph.;vic ,retria
La pluja registrada durant el pas-

sat mes de maig es la següent:
Dia 7, 	 0'3 litres
Dia 10, 	 12'8
Dia 11, 	 21
Dia 12, 	 2
Dia 13, 	 39'7
Dia 14, 	 15
Dia 23, 	 17
Dia 27, 	 4'5
Total recollit, 98'8 litros per me-

tre quadrat.

Ate9ción
A todos los socios y simpatizan-
tes del Club Deportivo Felanitx

El próximo día 23 de junio, a las
22 horas, en cl salón de la Casa Mu-
nicipal de Cultura, se celebrará una
asamblea extraordinaria para tratar
de los asuntos del Club ante la pró-
xima campaña.

Se ruega encarecidamente la asis-
tencia de todos.

El Presidente,
Miguel Oliver Monserrat

vida social
PRIMERES COMUNIONS

Diumenge passat a l'església de
Sant Alfons, varen rebre per prime-
ra vegada l'Eucaristia els nins Jau-
me Julia Duran i Alfonso Hernandez
Oliver.

El maeix dia, a l'oratori de Sant
Antoni Abat del Carritxó, la va rebre
la nina Francisca Martorell Albons.

Rebin els nou-combregants la nos-
tra felicitació, que feim extensiva als
seus pares.

NOCES D'OR
MATRIMONIALES

Dijous de la setmana passada cele-
braren les noces d'or matrimonials
els esposos D. Mateu Bennasar San-

só i D.a Anna Roig Rosselló.
I dimarts passat les celebraren el

matrimoni D. Jaume Vaguer Ramis
i D.a Miquela Obrador Tauler.

En tan grata avinentesa, enviam
als dos matrimonis la nostra tiles
cordial felicitació.
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Gran éxito de la exposición
de Carteles de Joan Ward

A la exposición de carteles de
Joan Miró en la Casa Municipal de
Cultura de Felanitx, que estará
abierta hasta el día 24 de junio,
están acudiendo ya muchas perso-
nas. El interés que despierta la
obra artística del gran pintor no se
limita a Felanitx y sus alrededores,
sin6 que han venido también visi-
tantes de diversos lugares de la
isla, como Peguera, Palma, Calvià,
etc. Los niños de la comarca han
mostrado mucho interés al realizar
dibujos que estan relacionados con
Ia obra de Miró, así podrán parti-
cipar en el sorteo de premios (do-
nados por La Caixa, Sa Nostra,
Banca March y otras entidades)
que tendrá lugar el día 19 de junio
a las 12,30 de la mañana.

Fecha límite de entrega de los
dibujos en la Casa Municipal de
Cultura: Hoy, sábado 18 de junio.

Horario de la exposición: Lunes
a viernes, de 18 a 20 h. Sábado y
domingo de 10 a 11 h.

Instituto de Bachillerato «V.
de S. Salvador de Felanitx»

El plazo oficial de matrícula
correspondiente al ario académico
1988-1989 se abrirá en este Insti-
tuto el próximo mes de Julio, pu-
diendo realizar inscripción para
Primero, Segundo y Tercer Cursos
del Bachillerato Unificado Poliva-
lente y para el Curso de Orienta-
ción Universitaria todos aquellos
alumnos que hayan evaluado posi-
tivamente TODAS las enseñanzas
del curso anterior.

La matrícula podrá formalizarse
en las oficinas de Secretaría del
Instituto de 11 a 13 horas durante
los días 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14,
y 15 del mes de Julio del corriente
año, previo cumplimiento de los
requisitos establecidos y que figu-
ran relacionados en el tablón de
anuncios del Instituto.

Felanitx, 14 de Junio de 1988.
El Director

Antonio Bonet Burguera
El Secretario

Mariano Salido Soler

ELANITX

informació local

Bodega de Felanitx, Sdad. Coop. Ltda.
Per la present se convoca Assemblea General Ordinaria pel

proper diumenge dia 26 de juny, a les 10 hores i a les 10'30 hores,
en 1.a i 2." convocatòria, en el saló d'actes de la Casa de Cultura
de l'Ajuntament de Felanitx —Sa Font— sota el següent ordre del
dia:

L—Lectura i aprovació, en el seu cas, de l'acta anterior.
2.—Aprovació, en el seu cas, del balane de 1987.
3.—Informe general de la Cooperativa.
4.—Precs i preguntes.

Felanitx, a 10 de juny de 1988
El Conseil' Rector
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El dead, tot Ian men
Josep A. Grimait

Uit editorial del diari «El Dia 16 de Baleares» entorn al De-
cret del Govern Balear sobre els «Topònims de les Illes Balears»,
va ser motiu —per allusions— d'una contesta del nostre company
i collaborador Josep A. Grimait. Ens plau reproduir aquesta con-
testa, tota vegada que creim que es prou clarificadora d'una
qüestió que ha estat intencionadament embullada i manipulada
per alguns mitjans de comunicació, i sobre tot, pels diaris de
Ciutat.

i llampant, ¿amb quina raó se pot
afit mar que el decret «ha primado
cl catalanismo militante de algunos
obsesos»? ¿Es fer catalanisme, re-
comanar la llengua parlada local?
.(1)tti pot dir que el decret se pro-
posa que l'article salat sia «senci-
llamente eliminado» quan l'informe
comença recomanant-lo?

Pere) vegem un altre fragment de
l'informe, que segurament es alla
on s'aferraria reditorialista si s'ha-

gués de justificar. El paràgraf 3 de
l'informe diu:

«No obstant això, l'ús quasi cons-
tant a nivell formal de l'article
estàndard, almenys fins al segle
XIX, i, en determinats Ambits, fins
a l'època moderna, d'acord amb la
mateixa coherencia de funciona-
ment de la llengua en registres més
elevats, fa també admissibles les
formes amb articles estàndard

(Passa a la pagina 6)

No lene per costum intervenir en
les discussions que adesiara se
susciten damunt els diaris de Ciu-
tat sobre temes linguistics (si es
que son dignes d'aquest nom), on
els comunicants remenen una vega-
d-,. i una altra, la ja estantissa qües-
tió del català, el mallorqui, les
modalitats, «to nostro», «lo d'altri»,
les imnosicions, etc.

Tenc una forta vocació d'ense-
nyant, i si no basten tres vegades
d'explicar una cosa perquè m'en-
tenga el qui em vol entendre, estic
disposat a explicar-la-hi per quarta

• vegada. Ho saben per experiència
les desset promocions d'alumnes
que han assistit a les meves classes,
i em poden guardar de mentir. Pere,
no estic disposat a perdre ni un
segon fent el joc als qui delibera-
dament se dediquen a confondre
l'opinió pública, ationant la igno-
rància i els prejuicis que pateixen
uns sectors de la població. Una dita
mallorquina proclama que, quan
En Gelat no vol beure, és per de-
més siular. També sé que, en tais
debats, em tocaria jugar amb desa-
vantatges perquè una troca sempre
és més bona d'embullar que d'acla-
rir

Però davant l'editorial titulat «El
Govern debe rectificar», publicat en
aquest periòdic dia 26 de maig, em
consider obligat a prendre-hi car-
tes. Ara ja no se tracta d'un escrit
més o manco anònim que ve a
afegir-se al munt de Cartes al
Director i que pot procedir de
qualsevol irresponsable, sine) d'un
text que representa l'epinió d'un
diari, el qual, si be té dret a tenir-
la i a defensar-la, també té l'obli-
gació de conèixer els fets, valorar-
los obctivament i servir la veritat.

Abans de prosseguir, he d'agrair
de tot cor a l'editorialista que
m'haja anomenat com a exemple
de moderació i que haja unit la
meva menció a la de doctor Fran-
cese de B. Moll, de mi tan admirat
i estimat, el qual, de manera direc-
ta o indirecta, ha estat mestre de
tets nosaltres. Ara, la satisfacció
no m'ha de tapar la vista i, malda-
ment només sia per evitar que
qualque lector, per haver vist el
meu nom citat amb els termes amb
que ho fa l'articulista, puga creu-
re'm solidari de la seva manera de
pensar, he de fer pública la meva
actitud sobre el cas. Efectivament,
els qui no hagen llegit directament
el text del Decret sobre els topò-
nims de les Tiles Balears tal com
e! publica el B.O.C.A.I.B. de dia 28
d'abril, ¿quina idea se'n poden
haver format si no en tenen més
referencia que aquell editorial? No
sabria contestar, però en tot cas
s'han de pensar que el decret diu
just el contrari d'allò que diu, i
que jo pens just el contrari d'així
com pens.

Per demostrar-ho, n'hi haurà
prou transcrivint uns fragments de
"informe de la Universitat, que el
decret reprodueix i assumeix punt
per punt. Diu:

«1. Pel que fa a l'article, reco-
manam que el nom oficial dels
nuclis de població o altres topò-
nims, majors o menors, s'ajusti a
Ia solució adoptada per la llengua
parlada local».

Doncs be, si el decret, acceptant
l'informe, RECOMANA que el NOM
OFICIAL dels topònims sia la solu-
ció adoptada per LA LLENGUA
PARLADA LOCAL, ¿que més volen?
Davant un principi general tan clar

SUPER MERC ADO
C; es Corso
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EI decret, tot un...
(Ve de la li (1g. .;)

As a dir, que el decret, assumint
l'informe, recomana una forma coin
per exemple «Sa Pobla» i se limita
a declarar admissible «La Pobla»,
precisament per respecte a una tra-
dició de segles. Jo veig que l'edito-
rialista, que no deu tenir tractes
amb la documentació antiga ni amb
els textos literaris de tots els
temps, deu confondre la tradició
sencera amb allò que sempre ha
sentit dir a ca seva (suposant que
a ca seva no diguin La Puebla), i
cleclara ridícula una forma usada
durant seglcs pels notaris i escri-

vans mallorquins i que Cs viva a un
Hoc de Mallorca, Pollença. Que en
prenguen nota, els pollencins: cada
vegada que diuen La Pobla, segons
aquest diari, fan el ridícul.

Crec que amb tot això ja n'hi
hauria prou per desqualificar l'edi-
torial, pet-6 encara hi ha més:
assegura que la televisió ha rebut
instruccions de la Universitat per-
què retiri el diccionari Alcover-
Moll i usi nontés el I'Lthi.a. Jo contcst
que una afirmació com aquesta,
que vol esser una acusació, hauria
d'anar acompanyada de la prova
corresponent. Però no en podia

aportar cap mai, de prova, perquè
és pura mentida. A la Universitat,
feim consultes contínuament a l'Al-
cover-Moll, i si visitau el centre de
televisió a les Balears, n'hi trobareu
un exemplar, que jo per cert he fet
servir personalment més d'una ve-
gada. (Sera bo aclarir, així mateix,
per si qualcU ho té mal entès, que
no hi ha contradicció entre l'Alco-
ver-Moil i el Fabra, perquè el pri-
mer recull tot el contingut del
segon).

Tombé diu que les «instruccions»
cle la Universitat recomanen «us» i
no «vos». Suposant que hi hagués
tal recomanació, haul-fern de tenir
en compte que la Televisió Balear
erret no sols per Mallorca, sinó

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

Informes: Tel. 280269
.•••••■•■■••■•••■

VENDO HARCO DELFIN 28.
Equipadisimo. Teléfono,
Piloto aulumAtico.
Equipo de navegación completo.
In 1.: Tel. 573203

NECESITO CHICA para cuidar
niño de 3 años.
Informes: C/. Juevert, 53, 2.°-Der.

SE NECESITA CHICO de 18 a 22
aims part cafeteria en Cala d'Or,
con nociones de idiomas.
Informes, 	 580776, a partir de
las 20 h.
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SE VEN ZODIAC KADET, 3,10 m.
Motor Yamaha 4 HP i una altra
EMBARCACIÓ de fibra de 3 m.
Preu de les dues, 200.000 ptes.
Informació, Tel. 580601.

també per les altres Illes. A
Eivissa, la forma «us» és ben viva
avui. La usava En Ramon Llull i
l'usen molts d'escriptors actuals, i
devia esser viva a Mallorca a finals
del segle passat perquè Mossèn
Alcover l'empra a les seves «Ron-
daies mallorquines». Mirau qui he
dit!

En conclusió: el Decret sobre la
Toponímia es un dels més equili-
brats que se podia promulgar en
les circumstancies actuals. Consa-
gra oficialment les formes populars
dels tobónims, al temps que salva
Ia tradició i deixa un marge de
llibertat als usuaris particulars per-
què triïn la solució més coherent
amb l'estil, el to i l'ocasió del dis-
curs. I així se situa en una «via
equidistant d'anticatalanismes vis-
cerals i acientífics i d'enfervoritzats
obsessos catalanimes», que efectiva-
ment no tenen implantació en el
nostre poble, tan poca que jo a
penes si en conec cap.

Jo felicit, doncs, el Govern de la
nostra Comunitat Autónoma per
aquesta passa, i no veig per que ni.
en quin sentit podria rectificar. I
seria un error que, ni ara ni mai,
c( dís a amenaces o pressions d'una
minoria «anticatalanista» que pre-
tén de fa temps alçar-se en comis-
sariat en matèria lingüística, sense
preparació i sense tan sols sebre
què vol.

Consider que si en aquesta histò-
ria hi ha un episodi desgraciat,
indignant, dogmatic, visceral, ab-
surd, pertorbador i kafkià (adjec-
tius tots manllevats a l'articulista),
es l'editorial comentat. M'imagin
que el seu autor sent una antipatia
incontrolada per la llengua, la Uni-
versitat, la Televisió Balear, el Par-
lament el Govern i la senyora
Munar, i davant una mostra de bon
enteniment entre el Govern i la
Universitat, ha de fer la verinada
per part o banda. As comprensible
i l'hi hem de perdonar; pert!) és
inadmissible que sia a través de la
pagina editorial d'un diari, que tan
inconscientment li ha prestat la
seva complicitat.

Josep A. Grimalt
(Professor de la Universitat
de les Illes Balears)



Talleres LUNAS
SAN LORENZO — MANACOR

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

Para avisos: Tel. 569024
SABADOS MAÑANA ABIERTO

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

MENÚ DEL DIA
SERVICIO A LA CARTA

Tapas variadas, bocadillos, pollos asados
Abierto todos los dias

FUNE IA
Lé 13'1Ww4IVER 9 S.A.

Disponemos de una amplia serie de servicios y precios,
ajustables a cualquier deseo o exigencia.
C. N'Alou n°. 10 bajos — Tel. 582450 — FELANITX

	
SERVICIO PERMANENTE

FELANITX

Amb la presència de Joan Verger i Joana Vidal Nuestra Ciudad ha acusado con
espontáneo sentimiento el profun-
do dolor causado por la muerte
del Padre de la Cristiandad y ha
secundado emocionada y respetuo-
samente las disposiciones de luto
nacional establecido.

Presentat el Pia dicció Social del CIM
a la Premsa Forana

anys
enrera 

Divendres dia 20 de maig, els mem-
bres de les diverses revistes de l'As-
sociació de la Premsa Forana de Ma-
llorca es reuniren a un restaurant
d'Algaida, amb el President del CIM,
Joan Verger i la Presidenta de la Co-
missió d'Acció Social d'aquest ma-
teix organisme. El motiu no era al-
tre que la presentació de les Bases
per a la planificació de l'Acció So-
cial a Mallorca.

Aquest Pla d'Acció Social ha estat
realitzat per l'Escola Universitária de
Treball Social mitjançant un conve-
ni amb el Consell Insular de Mallor-
ca. Les Bases ara publicades empren
dos volums, el primer tracta de «El
marc socio-demogràfic dels serveis
socials a Mallorca» i ha estat realit-
zat per Maria Antònia Carbonero i
Pere Mascaró; el segon volum trac-
ta d'«Estructura jurídico-administra-
tiva dels serveis socials», ha estat
realitzat per Bartomeu Colom,  Lour-
des Ramis i Regina Valls.

A la introducció del primer volum
s'explica que: «El present treball
s'inscriu en el marc d'una recerca
Ines ampla que es planteja la iden-
tificació i descripció d'aquelles di-
mensions demogràfiques j socials
que tenen conseqüències rellevants
en la generació actual o potencial de
«necessitats socials », at mateix
temps que pretén contrastar la hipò-
tesi de què aquestes necessitats es
manifesten a Mallorca de forma ter-
ritorialment no homogènea, per la
qual cosa, donar-li una adequada
resposta exigeix, sobretot en el seu
nivell primari, una política social
que tengui en compte les situacions
particulars en què a cada municipi
es produeixen les principals situa-
cions de precarietat».

Un pla que pretén esser una pri-
mera passa per a la millora dels ser-
veis socials a la nostra illa.

S. Carbonell
(a «7 Setmanari»)

HORARIO COMERCIAL
La Delegación Provincial de Tra-

bajo acuerda prolongar el horario
de cierre de los establecimientos
mercantiles hasta las 22 horas en
todo el ámbito provincial y en el
período comprendido entre el 1 de
Mayo al 31 de Octubre de este año,
con el carácter de voluntariedad,
tanto en lo que respecta a las em-
presas como al personal empleado
en las mismas.
AL SAGRADO CORA ZON
DE JESUS

El primero de Junio comenzó en
nuestra Parroquia los cultos corres-
pondientes a la celebración del mes
dedicado al Sagrado Corazón de
Jesús.

Todos los días, a las 19'30, Rosa-
rio, Ejercicio del S. Corazón y a
las 8 Misa de Comunión.
VIGILIA DE PENTECOSTES

En el Oratorio del Calvario, ten-
drá lugar en la noche del sábado
1 de Junio al domingo, una solem-
ne Vigilia, para implorar las luces
del Espiritu Santo y pedir la salud
de nuestro Pontífice Juan XXIII.

LA SALUD DEL PAPA

Debido a las noticias recibidas
del Vaticano sobre la salud del
Papa Juan XXIII y cumpliendo
órdenes del Dr. Enciso Viana,
Obispo de Mallorca, en las iglesias
de San Alfonso y Parroquia de San
Miguel, viéronse notablemente con-
curridos los actos piadosos para
implorar del Cielo la salud del
Santo Padre...

El pasado lunes, 3 de Junio, a
las 19'49 horas y en el Palacio
Vaticano falleció el Papa Juan
XXIII.

EL CONSISTORIO MUNICIPAL

Estaba formado por el Alcalde
D. Jaime Munar Prohens y los
Concejales Luis Ramis, Antonio Sa-
grera, Miguel Riera, Juan Obrador,
Gabriel Vicens, Miguel Juan, An-
drés Manresa, Sebastian Gaya, Pe-
dro Monserrat, Miguel Oliver, An-
tonio Monserrat y Jaime Oliver.
NUEVO HOTEL

A las 13 horas del 1 de Junio, fué
inaugurado el Hotel Cala Murada,
con asistencia de autoridades y re-
presentaciones de Felanitx y Ma-
nacor.

Este establecimiento está dirigi-
do por M. Jean Buchet.
VISITANTE ILUSTRE

El 5 de Junio estuvo en nues-
tra Ciudad al objeto de visi-
tar la Industria Perlas Islas la
Excma. Sra. D.a Carmen Polo de
Franco, acompañada de su hija, la
Marquesa de Villaverde.

PRECIOS
Precios máximos de las cames

de ganado lanar y vacuno:

LECHALES:
Costillas, 	 90 pesetas Kg.
Pierna, 	 66
Delanteros, 	 55	 »

LANAR MAYOR:

Chuletas, 	 50 pesetas Kg.
Piernas, 	 43	 *
Delanteros, 	 28

TERNERA:
Came 1.a, 	 90 pesetas Kg.
Came 2a ,

	 52	 »
Came 3.a, 	 35	 * 	 »

D'ALLAVORS

Fontanería Hons. Repiso, C.B.
Instalaciones sanitarias - Calefacción

Piscinas - Gas butano y propano
Servicio reparaciones

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

NECESITO COCINERO-A en zona
de Cala d'Or; llamar de 15 a 17 h.
Tel. 657274 Sr. Obrador.

CLASES DE REPASO EGB, BUB y
COU. En Porto Colom. A partir
de Julio.
Inf.: C. Pintor Miguel Bands, 9
Tel. 581549 - Felanitx
Srta. Maria Marqués.



HARLEM JAll
Música en viu cada vespre amb

HARLEM JAll BAND
Cala d'Or - Port Petit

Servei de Restaurant

Fotos Aéreas
REPORTAJES Y VIDEOS

Bartolomé Morey Torres
C. Cardenal Despuig, 9
	

Tel. 581580

Psicodiagnõstic.
- Psicoteràpia.
— Orientació.

GABINET DE PSICOLOGIA
Llicenciat Bernat Calafat

INFANTIL I ESCOLAR

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

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

ADULTS

CONCERTAR HORA

Carrer de Campos, 16, telèfon, 581444.

Mutua Felanigense de Accidentes de Trabajo
Se convoca a los señores socios a la Junta General Ordina-

ria, que tendrá lugar el sábado dia 25 de junio, a las 12 horas en
primera convocatoria y de no haber número suficiente, a las
12,30 en segunda, en el local social Plaça de S'Arraval, 6 (Fela-
nitx), para tratar los asuntos relacionados en el orden del dia.
ORDEN DEL DIA

Examen y aprobación de la Memoria de 1987.
Examen y aprobación de la cuenta de Gestión - Gastos e In-

gresos de 1987.
Examen y aprobación del Balance de 1987.
Examen y aprobación de los presupuestos de 1989.
Renovación reglamentaria de cargos.
Ruegos y preguntas.

Felanitx, 1 de junio de 1988
El Presidente:

Guillermo Pujadas

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

Esta es la gama GROSF1LLEX 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.

MUEBLES DE JARDIN
Grosfillex

FELANITX

Ajuatairgent
de Felanitx

VACUNACION ANTIRRABICA
DE PERROS

Ordenada por la Superioridad la
campaña de vacunación antirrábica
de perros, de conformidad con lo
que dispone la vigente legislación
sobre el particular, esta Alcaldía
dispone lo siguiente:

1.0—Todos los perros de este
Término Municipal de más de tres
meses de edad, deberán ser obli-
gatoriamente vacunados contra la
rabia.

2.°—Para facilitar a los poseedo-
res de perros el cumplimiento de
esta obligación, se establecen los
siguientes puestos oficiales de va-
cunación que funcionarán en . las
fechas y horarios que a continua-
ción se detallan:

Porto Colom (Junto Escuela): día
20 de junio a las 9 horas.

Son Prohens (Escuela): día 21
de junio a las 9 horas.

Son Valls (Iglesia): día 22 .de
junio a las 9 horas.

Matadero Municipal: días 14, 15,
21 y 22 de junio a las 10 horas.

3.0—E1 importe de la vacunación
en los puestos y horarios indicados
será, por todos los conceptos, de
740 ptas. más I.V.A.

Esta tarifa oficial no regirá cuan-
do la vacunación se practique en
puestos y horarios distintos de los
indicados, en cuyo caso se abona-
rán los honorarios fijados en las
tarifas colegiales.

4.°—Los perros que concurran en
los puestos deberán ir provistos
del collar, bozal y cadena, así como
acompañados de persona que acre-
dite su propiedad y capaz de pro-
ceder a la sujeción del animal.

5.°—En cumplimiento de la nor-
mativa vigente, a partir del día 31
de agosto próximo, fecha de termi-
nación de la camparia oficial de
vacunación antirrábica obligatoria,
todos los perros cuyos dueños no
posean la tarjeta sanitaria canina,
serán recogidos como vagabundos
y sacrificados, si en el plazo de 48
horas no fueren reclamados por
sus propietarios. En caso de recla-
mación se estará a lo dispuesto en
la legislación vigente de aplicación.

En las mismas condiciones, se
procederá al sacrificio de los perros
de dueños desconocidos.

Esta Alcaldía espera del vecinda-
rio preste su máxima colaboración
en el cumplimiento de las medidas
ordenadas para el mejor desarrollo
de la camparia y el interés sanita-
rio de la población.

Felanitx, a 31 de mayo de 1988.
El Alcalde

Cosme Oliver Monserrat

LO MAS BELLO ES RESISTIR
«MOBLES MONSERRAS

DISTRIBUIDOR PARA FELANITX

Tels. 580549 Tda.
Paseo R. Argentina, 24 - B.	 580846 Part.



• Vigile su salud
• Hagase un chequeo ginecológico

ES UN CONSEJO DE
LA ASOÇIACION ES,PAñ1OLA-CONTRA EI . .ÇANCER,
U N TA PROVINCIA1 DE ' 43ALIARiS. ,-,41;%;.::

sdrieftelo - gratulia 	 fe .4
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Si Vos interessa parlar millor, heu de saber que...

no és correcte dir: 	 convé dir:
• pararraios 	 • parallamps
• motxila 	 • motxilla
• botones 	 • grum

Exemples:
• El parallamps de la torre de l'església no funciona
• Dins la motxilla hi posarem tot el que necessitàvem per anar

d'excursió
• El grum del banc em dugué el talonari de xecs a ca meva.

FELANITX 	9

Conversa amb Antoni Piz&
Eis esttdis nv.:sicals s'orienten d'una altra forma a EE. N.

La infraestructura docent és deficient a Espanya

ariverk-nms,..nazrv 	 Nov ar.....13...,,,,IZAGEMOMalgatIBILLL.1.16-5SUMCNIZiagrAZINtlinall

La plaga dels pintors

iesta 	 Joao Guerra
«Lamont School» de la Universi-

tat de Denver (EE. UU.) es el cen-
tre on segueix els estudis musicals
el nostre paisà Antoni Piza i Pro-
hens, qui acaba d'arribar precisa-
ment al nostre poble per tal de fruir
les vacances.

Fa estona que ens borineja la idea
de tenir una conversa amb ell i ara
se'ns ha presentat l'ocasió. Sembla
que era ahir que ens oferia un con-
cert individual, per Sant Agustí,
amb un programa prou suggestiu:
Bach, Beethoven, Alan Berg, Cho-
pin i Brahms. Un any abans havia
intervengut a la Setmana de Música
i també havia interpretat al costat
d'altres pianistes a alguns concerts.
Sembla que era ahir i ja han passat
quatre anys.

—Per qué, Toni, te n'anares a Es-
tats Units precisament?

—La meva inquietud musical no
-es redueix exclusivament al piano, a
mi m'interessava una formació mu-
sicolbgica integral: història de la
música, estética, acústica, etc. i tant
a Espanya com a Alemanya, l'ense-
nyança esta centrada en la interpre-
tació i execució. En aquest sentit,
l'orientació que tenen els estudis
musicals a EE. UU. respon millor a
Ia meva idea. No endebades alla la
música s'imparteix com una discipli-
na més en els centres de formació
general, qualsevol sia el seu nivell.
I també influiren unes circtunstan-
-des personals totalment alienes a la
qüestió musical. — • —

—Quants anys fa que estudies
alla?

—Des del setembre del 85, si 136
no vaig entrar a la universitat tot
d'una, ja que fou necessària una
preparació prèvia en dos aspectes, el
musical i el lingüístic. Per això, vaig
invertir tot un curs sota el guiatge
d'un professor particular, amb el
qual encara ara no he perdut el con-
tacte. Aquestes proves d'ingrés se'm•
presentaven molt difícils i no les te-
nia totes segures, però, gracies a
Deu, les vaig superar. Després hi ha-
via un altre aspecte que calia solu-
donar: a Estats Units les universi-
tats són privades, i molt cares. No-
més tenia dos camins, aconseguir
una beca o recórrer a un crédit. Sor-
tosament vaig guanyar la primera.

—Però tú, abans d'anar a EE. UU.
havies fet estudis a centres supe-
riors del país i àdhuc a l'estranger,
no és així?

—Si. Vaig alternar els estudis de
batxillerat amb els musicals al Con-
servatori Professional de Ciutat. Lla-
vores vaig seguir tres anys al Con-
servatori Superior de Valencia i un
el «Real Conservatorio de Música»
de Madrid. I l'estiu de l'any 1983
vaig participar, com alumne becari
de la fundació «Santiago López» de
Valência, a un curs internacional de
piano al «Mozarteum» de Salzburg.

—Quins factors t'influiren a l'hora
de fer la teva opció per la música?

—Naturalment l'ambient familiar
—mon pare sempre ha tengut afició
per la música— fou una primera cir-
cumstancia. Després, alguns com-
panys i professors m'han ajudat a
l'hora de refermar la meva vocació:

Joan Moll, Miguel Angel Segura, To-
meu Jaume, que fou professor auxi-
liar al Conservatori de Valencia...

—Tenc entès que tregueres una
plaça de professor al Conservatori
de Música de Ciutat?

—Si, som professor auxiliar d'a-
quest centre per oposició —que vaig
superar pel juliol de l'any passat—
per?) estic en escedència per mor
dels estudis.

—Com veus el panorama musical
al nostre pals?

—La veritat es que la infraestruc-
tura docent és deficient i, en conse-
qüència, el nivell basic se'n ressent.
Ara, malgrat tot això, el nostre país
sempre ha donat figures molt impor-
tants dins el camp musical i concre-
tament de Catalunya n'han sorgit al-
guns dels millors cantants del món.
Pensem amb Montserrat Caballé i
Josep Carreras. També Alicia de La-
rrocha es una de les pianistes més
admirades del món. De Madrid po-
dríem citar el director Jesús López
Cobos. Això només per donar una
breu referència de figures actuals.
Però, me remet al que he dit al prin-
cipi, en el nostre país l'ensenyament
musical se centra primordialment en
la interpretació i execució. Així ma-
teix sembla que darrerament les uni-
versitats de Madrid i Barcelona han
organitzat uns departaments de mu-
sicologia que en principi dediquen
una bona atenció a la història de la
múscia i cal suposar que en el fu-
tur ampliaran aquesta atenció a al-
tres aspectes de la disciplina.

—Quines possibilitats professio-
nals té un músic a Espanya?

—Això cau de ple dins un dels tò-
pics més proverbials del pals. La pa-
raula músic s'ha associat des de
temps enrera amb la indigència eco-
nòmica. Actualment no obstant, no
té menys futur que moltes de les
carreres considerades fins fa poc de
prometedores. I hem d'esperar que
a mesura que augmenti el nivell mu-
sical, s'eixamplarà encara més el seu
horitzó.

—Què aconsellaries doncs als es-
tudiants que volen profunditzar dins
el camp de la música?

—No es pot donar una recepta ge-
neral. Depèn de cada cas. Però com
a principi basic els diria que no des-
curin el batxillerat, alternant-lo amb
els estudis musicals. Després de la
formació elemental i mitjana, l'as-
sistència a un conservatori superior
(Barcelona, València, Madrid, Bil-
bau, Sevilla). Tal vegada d'aquí a
deu anys ja hi haura a les universi-
tats departaments dedicats als as-
pectes teòrics de la música.

—Quins són els teus projectes més
immediats?

—Actualment he d'acabar el «mas-
tens>' en música. És com una llicen-
ciatura, per?) un grau més. Llavores
ve el doctorat, que també tenc ganes
de fer. Així i tot no he descartat fer-
me càrrec de la plaça de professor
del Conservatori de Ciutat. Jo veu-
rem.

—Has donat algun concert a
EE. UU?

—He tocat algunes vegades per
cercles reduïts i molt determinats, i

A Beam es festa i festa grossa que
al calendari d'abril i maig dels nos-
res dies ha celebrat Joan Guerra. I
la festa de Joan Guerra ens umpl
tots els sentits perquè la festa ens
invadeix i fa que respirem un aire
net de romeria de muntanya o de
romeria del pla que aida a oblidar
les penes. I es que l'alegria de Joan
Guerra es fa comunicativa a totes
les seves figures i, a la vegada, arri-
ba als contempladors. Ingenuitat i
esponteneitat ensems. Sensibilitat i
delicadesa, ensems. Pietat popular i
religió a flor de pell, ensems.

Joan Guerra ens fa recobrar la
pietat que podia estar familiaritzada
amb els sants i miracles de Gonzalo
de Berceo. Sants i marededéus de
canterano que com a germans d'a-
quelles floreres de marisc tanquen
l'ahir dins una campana de vidre
perquè l'ahir no defallesqui amb la
pols dels dies. Joan Guerra, com un
primiu elabora els seus sants i san-
tes i marededéus i no sabem ende-
vinar on acaba la veritat i comença
la caricatura pia. Veritat i caricatu-
ra que embolcalla les menines, els
reis mags, les senyores, Veritat i
caricatura als rostres bruns de les
marededéus pageses, colrades pel
sol i amb aires de madona de pos-
sessió. Veritat i caricatura a tot el

pel mes de març vaig interpretar a
un recital de fi de curs de la «La-
mont Schol», que ve a ser com un
treball o part del seguiment del
curs.

—Quins autors interpretares?
—Mompou, J. S. Bach i Brahms.

Aquest primer Os molt valorat a Es-
tats Units.

—I, per últim Toni, quins són els

per Miguel Pons

retaule com d'una església antiga,
on es contempla des d'Adam i Eva,
la Santa Coveta de Betlem, la Sa-
grada Familia, la fuita a Egipte, la
Divina Pastora, el dia del Ram, El
Sant Sopar, la Dolorosa, la Crucifi-
xió, l'Encontrada, ... Tot com un
evangeli popular i apòcrif, però molt
de Joan Guerra, disposat a les for-
nícules principals. Acaben de com-
pondre el retaule els sants de devo-
ció casolana, Sant Sebastià i les sa-
getes, Santa Llúcia amb els ulls dins
un platet, Sant Nicolau, bisbe, Sant
Antoni dels animals, Santa Caterina
Thomas amb el pa de sucre, Sant
Jordi i el drac, i no hi manquen an-
gelets grassons i dimonis boiets i
temptadors de pastores devotes. I
perquè la festa sia cívico-religiosa
s'organitza balls de pagès, carreres
de bicicleta, concursos de bandes de
música, ... Festa, ah-es de festa, co-
lors de festa, vivència interna de
festa, ...

Espills, bolles de vidre, flors de
drap, papers tavellats, canastres de
fruites, arracades de perles, carago-
lins, ulls badats, Animes satisfetes
arrangen el món d'estar contents
que ens regala Joan Guerra i que
vull guardar, com un ex-vot d'ahir,
recerat dins una campana de vidre
per servar-lo intacte tot un demà.

compositors mallorquins que més
admires?

—Tot i que no els he interpretat,
conec i valor molt l'obra de Cap-
llonch, els arranjaments de música
popular mallorquina de Joan M.
Thomas, així com el compositor Jau-
me Mas Porcel, que fou catedràtic
de piano del conservatori Superior
de Música d'Alacant.

T.P.	 j
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FELANITX 

'

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• El C.D. FELANITX ha conse-
guido por méfltos propios el AS-
CENSO A 3.° DIVISION. Jugando
los seis partidos de la liguilla de
ascenso de forma sensacional, sin
conocer la derrota, sumando un to-
tal de 10 puntos y cuatro positivos.
El pasado domingo, a medio gas,
volvió a vencer a domicilio en el
campo del ATCO. CIUTADELLA, y
lo hizo de forma inapelable, con un
resultado que no ofrece dudas. Una
liguilla que ha sido para el club fe-
lanitxer UN PASEO TRIUNFAL. An-
tes se hizo honor a los visitantes,
HUBO PASEILLO PARA EL INDIS-
CUTIBLE CAMPEON, no era para
menos.

• Por cierto me consta que la
DIRECTIVA del C.D. FELANITX ha
empezado a moverse. Quiere planifi-
car con orden y concierto la venide-
ra temporada. Repoduzco exacta-
mente del diario «BALEARES» en
Ia sección del amigo BIEL GENO-
VART titulada «BALON INSULAR»
lo siguiente:

«Una vez haberse consumado el
ascenso a Tercera División del C.D.
Felanitx, la Comisión Deportiva del
Club encabezado por Tony Nadal, ha
empezado a «calentar motores» en
busca de reforzar hasta donde sea
posible la plantilla titular. Las redes
se han extendido a lo largo y ancho
de la isla, rumoreándose que cuen-
tan con la incorporación del meta
Jaime Parera, hasta ahora en el Ba-
día, como asimismo con dos latera-
les, dos medios, que muy bien po-
drían ser Manolito del Santanyí y
Matías del Manacor. Conversaciones
igualmente existen con Gayá (Esco-
lar) Barceló (Cardassar) y Massanet
(Cide) como igualmente con la re-
novación de Xisco Riera, Rial, Mut
y Teruel.»

• Es una pena pero que el par-
tido que tenía que disputarse frente
al C.D. ORELLANA el próximo do-
mingo en «Es Torrentó» como HO-
MENAJE al C.D. FELANITX haya
tenido que SUSPENDERSE. La
cuestión económica ha sido la cau-
sante de este revés. ¡Que le vamos
hacer!

• En el «BALEARES» del pasa-
do 31 de mayo hubo un suplemento
especial dedicado a SANT LLO-
RENÇ donde se afirma que esta po-
blación contará para el próximo ve-
rano con un MUSEO ARQUEOLO-
GICO MUNICIPAL. La dirección del
mismo correrá a cargo del felanit-
xer ALFRED FUSTER ARNAU, que
mostró su interés por la conserva-
ción de los numerosos monumentos
megalíticos que se han venido des-
cubriendo en esta comarca. El «mu-
seu» contará con valiosas piezas, en-

tre ellas unas urnas líticas preta-
laióticas.

• El I TROFEU ILLA DE MA-
LLORCA de BILLAR está en mar-
cha. Organizado por la FEDERACIÓ
BALEAR DE BILLAR y patrocinado
por el CONSELL INSULAR DE MA-
LLORCA. Entre las modalidades hay
Ia de TRES BANDAS para SE-
NIORS y LIBRE para JUVENILES.
El CLUB BILLAR DE FELANITX
presenta dos juniors: M. ROIG y
J. ROIG. Para más información lia-
mar al n.° 20 37 15.

• El pasado lunes en la carrete-
ra Felanitx-Porto-Colom dos amigos
y ex-jugadores de C.D. FELANITX
tuvieron un desdichado accidente,
debido a la extraña maniobra de
otro conductor —según informes—.
Nos referimos a NICO y JOAN MAI-
MO. Pese a la aparatosidad del mis-
mo, la cosa no ha tenido graves con-
secuencias. De todas formas les de-
seamos un pronto y total restableci-
miento.

• En el «CINE PRINCIPAL» hay
programada una película reciente
«REQUIEM PARA LOS QUE VAN A
MORIR» una cinta sobre el IRA, te-
rrorismo, ideas revolucionarias, an-
sias de libertad... La película va fir-
mada por MIKE HODGHES, pero el
director no está muy de acuerdo con
el montaje final de la cinta. La crí-
tica por otra parte anda dividida. Se
trata de una gran producción con
actores de élite, tales como MICKEY
ROURKE, ALAN BATES y BOB
HOCKINS (genial estaba en «Mona
Lisa»). El film está basado en el
«best-seller» de Jack Higgins. «AR-
MADOS Y PELIGROSOS» es una di-
vertida comedia, son unos tios un
poco bestias que quieren quitarnos
la escoria humana de encima, ade-
mas un secundario de lujo ROBERT
LOGGIA.

• El otro día les prometí que
les contaría el «caso de los ventila-
dores» de «DISCO CLASS». Pues,
ahí va. Resulta que el «clan» que
rige «Class» quería prepararse bien
para el verano, van y piden presu-
puesto para instalar un equipo de
aire acondicionado, vamos, que les
piden un riñón y parte del otro, di-
cen que nanay y buscan una solu-
ción más baratita. En definitiva que
han adquirido unos monumentales
VENTILADORES que, ríanse uste-
des de los que emplearon en la pe-
lícula «Huracán sobre la isla». Que
¡vaya! darán buenos resultados.

• Las madrugadas duran un sus-
piro en «SPEED», ese bar marchoso
de PORTO-COLOM, donde hay un
ambiente juvenil pero «guay». Ade-
mas de la excelente música que flu-
ye a toda p tilla llenando total-
mente el local, podemos ver una dia-
positivas fetén de los «INTERMINA-
BLES», ese grupo felanitxer que pi-
sa fuerte en el terreno musical.

• Recibo una postal del poeta fe-
lanitxer JOAN MANRESA, gran ami-
go. Llega con retraso, desde TUNEZ,
concretamente desde la isla de JER-
BA, donde estuvo recopilando ma-
terial para su próximo libro: «JER-
BA L'OASI D'ULISES I DE RAMON
MUNTANER». Saludos y un fuerte
abrazo, Joan.

JORDI GAVINA

UNIVERSITARIA donaria classes
d'E.G.B. i BUP branca de lletres.
Informació, Tels. 575092 i 580671.

Es disputaren, el passat diumen-
ge, les Finals de Balears d'Atletisme
Infantil. Per sisena vegada en els
darrers 8 anys l'equip infantil feme-
ní ha resultat guanyador. En agues-
ta ocasió ha derrotat a equips com
les Seleccions d'Eivissa o de Menor-
ca i l'Escola Balear d'Atletisme.

La constancia i dedicació de les
atletes i entrenador és bastant més
superior als medis del que es dispo-
sa, pràcticament nuls. I les autori-
tats locals continuen insensibles ...

S'enregistraren victòries indivi-
duals, amb grans marques, de Mar-
galida Massutí a 80 m. tanques
(14'7) i M.a Antònia Crucera a salt
de llargada (4'62 m.). La marxadora
Margalida Bordoy ocupa el segon
Hoc, el mateix que l'equip de relleus
4x80. Es classificaren en tercera po-
sició les llançadores Cati Soler
(disc) i Maribel Fullana (pes) i la
corredora Catalina Albons (2.000
m. 11.).

Completaven l'equip les velocistes
Rosa M.a Marqueflo (80 m. 11.) i Te-
resa Sanchez (150 m. 11.) i la salta-
dora d'alçada M.a José Mas.

La classificació per equips quedà
així:

1. Collegi Joan Capó (Felanitx), 48
punts.

2. Selecció d'Eivissa, 47 punts.
3. CIPTA, 39 punts.
4. C. P. Arenal, 33 punts.
5. Falzies (Binissalem), 23 punts.
6. Selecció de Menorca, 18 punts.
Els masculins, que teòricament

partien com l'equip més dèbil, es
clasificaren en el 4rt. Hoc, superant
al C. A. Pollença. que havia quedat
per davant a la Final de Mallorca, i
a la Selecció de Menorca.

A nivell individual s'han de desta-
car les actuacions de Miguel Nadal
(subcampió a 3.000 m. marxa), Eva-
risto Saugar (3er. a llargada amb
5'21 m.), Xisco Monserrat (3er. a al-
çada), César Sanchez (4rt. a 80 m.
tanques) i Albert Gonzalez (4rt. a¡pes)

La classificació per equips va es-
ser aquesta:

1. Selecció d'Eivissa, 58 punts.
2. Col.legi Ramon Llull (Inca), 39

punts.
3. CIPTA, 39 punts.
4. Collegi Joan Capó (Felanitx), 33

punts.
5. C. A. Pollença, 25 punts.
6. Selecció de Menorca, 23 punts.

TOMAS SANCHEZ, rècord de
Balears de 300 m. tanques

En el darrer control de la cate-
goria de cadet, el resultat de To-
mas Sanchez a 300 m. tanques, fou
l'actuació que mereix més comen-
tari. Obtingué la victòria amb un
temps de 41"9 que iguala l'anterior
rècord de Balears. Per una diferèn-
cia de només 4 dècimes de segon,
ja que s'exigeix 41"5, no podrà
acompanyar a Pere J. Fullana al
Campionat d'Espanya.

Margalida Fio!, en un dematí
inspirat, obtingué la tercera plaça
a 100 i 300 nz 	 i enregistra, a cada
una de les proves, les seves millos
marques de sempre amb 13"3
45"9 respectivament..

Pere J. Fullana amb 1'80 no
guanya el, salt d'alçada perquè un
atleta eivissenc super* el llistó a
1'86 i obtingué la minima nacional.
Es dóna la circumstancia de que -
dos atletes cadets de Balears han
aconseguit 1'86, mentre que les ca-
tegories superiors (júnior, promesa
i sènior) cap atleta ho ha lograt
aquesta temporada. Mateu Benna-
sar, amb 1'70, resta 4rt.

Mateu Obrador es classifica segon
als 1.000 m. 11., amb 2'44", sense
poder rebaixar la seva marca. La
llançadora de disc, Margalida Obrat
dor, fou tercera a la seva prova.

Campionat d'Espenya
de Pista
SEBASTIA ADROVER
EXCEL.LENT A LORCA

Els dies 11 i 12 es disputa a la ciu-
tat murciana de Lorca el Campionat
d'Espanya de Pista on el nostre ve-
terà atleta Sebastià Adrover demos-
tra que sens dubte esta dins l'èlite
de l'esport mallorquí, ja que a les
proves, per cert molt concurfides
(386 atletes), aconsegui els següents
resultats:

Prova 10.000 metres:
4.a posició, 37' 47".
Prova 5.000 metres:
6. 8 posició, 17' 13".
Tot i això que el temps fou molt

calorbs.
Amb aquest resultats en Sebastià

conclau una immillorable tempora-
da que comença obtenint el Cam-
pionat de Balears de Marathó.

Fent una anàlisi de la mateixa di-
rem del corredor del Opel que està
amb un gi an moment de força mo-
ral i física i que s'adapta a qualsevol
tipus de prova.

Enhorabona Sebastià i el novell
Club OPEL.

LLAMPET

ES DONEN CLASSES DE MATE-
MATIQUES, FISICA I QU/MICA
I BIOLOGIA de BUP i COU, a
Felanitx i Porto-Colom.
Informació a aquesta administra-
ció.

ALQUILO CASA EN PORTO-CO-
LOM.
Informes, Tel. 560045.

CLASES DE REPASO, matemáticas
y física y química. BUP y COU
en Porto-Colom.
Informes: C. Cristóbal Colón, 22,
Porto-Colom y Tel. 581424.

ATLETISME

Les infantils del CoIlegi Joan Capó,
Campiones de Balears
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Bestaurante US ME
Avda. Cala Marçal—Tel. 575023—PORTO-COLOM

Can Pep
Les ofrece:
POLLOS AL AST
PAELLAS
SERVICIO A LA CARTA

MENU DEL DIA (incluso sábados y domingos)

Se admiten encargos

Asociación le Vecinos y P. de Porto-Colom
La Junta Directiva actual esta fent feina per activar i recu-

perar costums que donin poco a poc un estil propi a la nostra
comunitat, pen') sembla molt difícil per no dir impossible, córrer
si encara has d'aprendre a caminar.

Es ben cert que per construir bé una casa has de descobrir
els gusts, les formes de vida, costums, inquietuds, comportaments
fins i tot manies, d'aquells qui faran d'una vivenda la pell de la

seva vida quotidiana.
Ens preocupa molt la manca d'opinions, d'idees o senzillament

de critiques constructives. Desitjam prendre contacte amb totes
aquelles persones, grups o entitats que vulguin collaborar amb
nosaltres.

Pensam que anam per bon camí, encara que sorgesquin obsta-
cles a curt termini i que fins ara no s'hagin aconseguit grans co-
ses. La manca de mitjans econòmics, instruments i suport no ens
deixen avançar ràpidament, pena , per intentar-lo vos convidam a
l'assemblea General que tindrà Hoc dissabte dia 25 de juny, a les
21 hores, a S'Hotel ES CORSO.

Es prega puntualitat.

La Junta Directiva actual está trabajando fuerte para activar y
recuperar costumbres que den paulatinamente un estilo propio a
nuestra comunidad, pero parece muy difícil por no decir imposi-
ble correr si en primer lugar no se aprende a andar.

Es verdad que para construir bien una casa hay que descu-
brir los gustos, formas de vida, hábitos, inquietudes comportamien-
tos e incluso manias, de quienes van a hacer de su vivienda la
piel de su vida cotidiana.

Nos preocupa mucho la falta de opiniones, ideas o sencilla-
mente críticas constructivas, deseamos contactar con todas aque
llas personas, grupos o entidades que uniendo esfuerzos podamos
alcanzar metas y valores olvidados.

Estamos en el buen camino, aunque surjan obstáculos a corto
plazo y los logros no sean espectaculares, pues la falta de medios
económicos, instrumentos y apoyo nos impiden avanzar más rá-
pidamente, pero para intentarlo os invitamos a nuestra próxima
asamblea General, que tendrá lugar el próximo sábado día 25 de
junio, a las 21 horas, en el Hotel ES CORSO.

Rogamos máxima puntualidad.
EL PRESIDENTE

Lillis Julia

CLUB NAUTIC PORTO-COLOM
CURSETS DE NATACIÓ I VELA LLEUGERA

(OPTIMIST I SURF)
S'impartiran durant els mesos de juliol i agost.
Per a informació i inscripcions a partir d'avui dissabte dia 18,

a les oficines del Club, horabaixes de 5 a 7 (de dilluns a dissabte).

LLICENCIES DE PESCA
Tots els socis interessats en que el Club les tramiti l'expedició

de la Llicència de Pesca, ho poden soHicitar a les oficines del Club,
en hores de 5 a 7 de l'horabaixa, a partir d'aquesta data. Es ne-
cessari aportar el D.N.I.

Supermercado Estelrich
Ramaders Agrupats

INVITAN AL PUBLICO EN GENERAL A LA INAUGURACION
DE SU NUEVA CARNECERIA, QUE TENDRA LUGAR EL DIA 23
DE JUNIO, A PARTIR DE LAS 8 DE LA TARDE.

ESPERAMOS SU VISITA

CALLE ALGAR, 21
	

PORTO-COLOM 	 TEL. 57 50 29
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Futbolet
Como ya viene siendo habitual

anualmente, desde el pasado 9 de
abril, se viene disputando en el
CAMPO MUNICIPAL DE DEPOR-
TES SA MOLA» el TORNEO DE
FUTBITO 1988. Empezó con la ca-
egoría BENJAMIN, siguiendo ahora
con los ALEVINES (que terminan
hoy dta 18), la categoría INFANTIL-
JUVENIL, que está en competición
estos días, la categoría SENIOR que
se disputará en breve. Y para finali-
zar el torneo del ario 1988, y como
ya es costumbre, se disputará por
quinta vez el marathón de 24 HO-
RAS DE FUTBITO ININTERRUM-
PIDAS, que a ser posible, se cele-
brará los días 30 y 31 de julio.

TORNEO CATEGORIA ALEVIN
El pasado sábado día 11, se dispu-

taron los siguientes encuentros:
The Playboys, 11 - La Unión,
Gimnástica II, 5 - Motorhead, 2
Cons. Marin, 3 - Calambucos Boys, 10

TORNEO CATEGORIA
INFANTIL-JUVENIL

El pasado miércoles día 8 se dis-
putó la primera jornada de esta ca-
tegoria, con los siguientes encuen-
tros y resultados:
Tauro, 10 - Gritters,
Bomito, Q - S. Vidal, 4

También hubo encuentros de esta
categoría el pasado viernes día 10,
disputándose así la segunda jornada
de este campeonato. Los resultados
fueron:

G.M.S.A., 5 - Tauro, 0
Gritters, 1 - Bomito, 12
INCIDENCIAS EN
ESTA CATEGORIA

Hubo tarjetas amarillas para el
jugador Francisco Gonzalez del equi-
po Gritters por protestar al árbitro,
después de hacer una entrada a un
jugador del equipo contrario. Tam-
bién hubo una tarjeta amarilla para
el jugador Gregorio Juan Orfi del
equipo S. Vidal por derribar a un
jugador contrario después de una
entrada, bastante dura.
ESTA JORNADA
CATEGORIA ALEVIN

Para esta categoría hoy sábado día
18 y a partir de las 18 horas se
disputará la última jornada (que
fue aplazada el mes pasado a causa
de la fuerte lluvia) con los siguien-
tes partidos:
18,Cons. Marín - The Playboys
19,La Unión - Gimnástica II
20, Calambucos Boys - Motorhead

En la próxima edición les ofrece-
remos más amplia información so-
bre todo lo que ha acontecido en
este torneo, también el máximo go-
leador portero menos goleado y la
tabla clasificatoria al completo.
CATEGORIA INFANTIL-JUVENIL

El miércoles pasado se tenían que
disputar dos encuentros y para esta
noche a partir de las 21 horas, se
disputarán dos encuentros, pero al
disputarse también las 6 horas de
tenis, es posible que se aplacen para
la próxima semana.
TORNEO CATEGORIA SENIOR

El pasado lunes día 13, (hora de
redactar estas líneas), había inscri-
tos unos diez equipos y unos dos o
tres Inds que habían dicho que se
inscribirían, o sea, que el torneo se-
nio de ser así, set-á el que Inds par-
ticipación haya tenido. Esta noche,
en el campo Municipal de Deportes,
se - efectuará el sorteo para la con-
frontación entre los equipos. Parece
ser, que un afio más la gente está

JUDO
El passat dissabte, en el Parc de

Ia Mar, patrocinat per l'Ajuntament
de Palma, Sa Nostra i Coca Cola,
tengué lloc una diada de JUDO
organitzada per l'A.B.E.A.M. (Asso-
ciació Balear Entitats Arts Mar-
cials) en la que participaren uns
quatre-cents judokas de les illes.

Les activitats, que es realitzaren
desde les 10 del mati a les 8 del
vespre foren: Competició de Judo,
Classe demostració de Judo i una
exhibició de Katas de Jiu-Jitsu (de-
fensa personal) que dugueren a
terme amb la precisió i vistositat
acostumades a la Sala de Judo
Felanitx.

Els competidors felanitxers que
aconseguiren classificar-se als dife-
rents grups foren:

le. Antoni Martorell Capó
3es. Pere Antoni Sansó Massutí

Juan Pablo Marti Lliteras
Gerardo Garcia
Miguel Angel Vicens Siquier

A tots els participants se'ls en-
trega una medalla commemorativa.

muy animada a la hora de partici-
par en estos torneos. En la próxima
edición tendrán cumplida informa-
ción de todos los equipos participan-
tes en el torneo, así como del día de
su comienzo y horarios.

EL COMITE

VENDO APARTAMENTO EN POR-
TO-COLOM, 75 m2, cerca Hotel
Belsana.
Informes, Tel. 581116.

NECESITO ALQUILAR CASA
AMUEBLADA 0 SIN, en Felanitx
o Porto-Colom. Solamente para
tres meses.
Informes: C. Mar, 38 Tel. 581519.



buides a la fira i no fa res més, què
en poden esperar?

Fa un any que ens demanaren si
pactaríem amb algú, diguèrem que
ens anava bé esser a La Sala amb
tots els representants. Encara és
l'hora que els que no havien de for-
mar govern si no era amb tots ens di-
guin una paraula per participar en

res. Mirau per a on els dos grups
que predicaven això de «tots junts»,
es varen unir en matrimoni tot d'una
que varen poder. I formaren la tris-
tament famós APDP. Quines coses!

Ja fa un any que feim feinota, per-
quê és feinota haver de mostrar els

(Passa a la pág. 2)         

Consulta de
GINECOLOGIA

El Dr. Arturo Gil Bretones (coleg. 1902)
les saluda y se complace en comunicarles la apertura de su
consulta de Ginecología (control de embarazo, planificación
familiar, revisiones ginecológicas y ecografia) en FELA-
NITX,:a partir del dia 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-
ñana (consulta previa cita).   

Oferta verano
Ordenadoql(-40 PCK-1800 Turbo        

CARACTERISTICAS:
Compatible
Monitor monocromo 12"
Unidad disco 360 kb 5 1/4"

— Memoria RAM 256 kb
- Salida impresora paralelo
- Teclado compatible de 83 teclas
- 8 slots de expansión
- Fuente de alimentación de 150 w con conexiones para 4 pe-

riféricos    

Hasta el 15 de julio. Haga su reserva
PRECIO INCREIBLE: 99 •900 -I- IVA

FINANCIACION BCO. HISPANO AMERICANO
Alcalde J. Massanet, 6 - PALMA     

Ordenadores y Equipos de M. S.A.
C/. SOL, 3 	 PZA. S'ANTIGOR, 3 B
FELANITX 	 MANACOR     

!!!ATENCION!!!          

Tel. 580111
Viernes 17, sábado 18, a las 9'30 noche y domingo 19 desde las 3

Un programa muy atractivo por su acción durante tres horas ininte-
rrumpidas,

Requien per los que van a morir y Armados y Peligrosos

Viernes 24, sábado 25 a las 9'30 noche y domingo 26 desde las 3
En esta escuela los estudiantes son especialistas en incendios, extorsión

y asalto. El nuevo rector y el jefe de la seguridad están decididos a cam-
biar las cosas.

EL RECTOR y Muerte antes que deshonor

Ven. lb estamos esperando para darle marcha a tu
vida. Con un Renault Supercinco lo tienes hecho. Hazte
con uno, harás muy bien. Tendrás un coche que va
contigo. Con tu forma de ser. Bueno, pero menos
historias y, ¡venga!, a pasarlo bien. Que la vida marcha
en Supercinco.
	VEN A TODA MARCHA A: 	
Concesionario: FRANCISCO MANRESA, S. A.
FELANITX: Cl. de Campos, Km 01 • Teh. 5819 84 - 85 - CALONCE: Ctra. Felanitx, 5 • Tel. 6579393

También Abierto SABADOS par las mañanas.
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Coins a la Sala
Ja fa un any

Dia 10 de juny va fer un any que
acabàrem l'aventura de les eleccions

mirau per on, així mateix hi va
haver qui ens va fer costat i comen-
çàrem la següent aventura de mirar,
d'escodrinyar quê passava per La
Sala, amb dos regidors o millor,
amb Regidora i Regidor.

Els incrèduls que pensaven i deien,
Els Coloms van de berbes i no fa-
ran res més que fer befa, sembla
que a hores d'ara n'hi hagi més d'un
que ha canviat d'opinió. Un any és
curt, però han passat moltes de co-
ses. Els que són incondicionals de
les sigles de sempre, molts han re-
conegut que certs representants no
representen a res ni a ningú. D'al-
tres, s'han apuntat a la nostra en-
catada manera de fer les coses, per-
què poser aquest sigui el camí i és
massa cert que fins fa un any a Fe-
lanitx no hi havia hagut Oposició i
això no és cap ensabonada, fins el
dia 10 de juny de l'any passat, l'opo-
sició era de paraula, acudir als Tri-
bunals i demanar responsabilitats
ningú ho feia i ben segur que hi ha-
via tants o més motius que ara. De
fet assistim a la continuació del bat-
le precedent, només s'ha canviat la
persona, els fets són continuació
dels personatges d'abans i també,
surten coses que són conseqüência i
a resultes d'animalades dels anys
passats, sobretot, els famosos pactes
urbanístic irrealitzables del Sr. Mes-

quida. Recordau la recent abocada
de pedres a darrera S'Arenal de Por-
tocolom.

Quê hem fet a La Sala, a part d'a-
cudir-hi la primera vegada amb dues
capses amb foradins que tant de mal
de ventre han produit. Hem aconse-
guit demostrar-nos a nosaltres ma-
teixos que és possible fer tambale-
jar el «poder establert». Dos cossets
inexperts, i per això feim el que
feim, hem aconseguit que a Felanitx,
molta de gent sàpiga que a La Sala
succeeix el que succeeix. Hem aeon-
seguit que molta de gent se senti un
poc escoltada en les seves pre-
ocupacions, suggerències i a vegades
mal tractes. Dençà que hem obert el
«consultorio hem rebut més de qua-
ranta preguntes i les hem trasllada-
des a La Sala, sempre que hem arri-
bat al punt precis i hem endevinat
que quan parlàvem no sortíem de
l'ordre del dia. Les que encara no
han arribat, esperem que dimecres
passat hagin arribat al seu destí, te-
níem demanada una Plenária on el
primer punt de l'ordre del dia és el
punt tant poc desitjat del Sr. Batle
de Precs i Preguntes.

El grup desgovernant ha escampat
a destra i sinistre que es pot esperar
qualsevol cosa dels qui es presenten
a La Sala amb dos Coloms i ho han
dit sentenciant. Darrerament aquests
senyors ens varen fer propaganda a
la fira de S'Horta posant una gàbia
buida amb el nom de Coloms a La
Sala. Gràcies, no en posareu cap de
Colom dins una gàbia, som d'escam-
padissa i de la gent que posa gàbies




