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BIBLIGRAFIA
— La portada del programa li-

terari de les festes d'enguany es
original del nostre collaborador
Joan Maimó. Es tracta d'un dibuix
força adequat; alhora que és festí-
vol —és una recreació lírica dels
Cavallets—, guarda un notable equi-
libri de composició entre el motiu
de fons i el retolat, així com amb
Ia coloració, molt entonada.

A més de la salutació del Batle
i les tradicionals seccions d'Infor-
mació municipal i «Dades a recor-
dar», s'inclouen les següents colla-
boracions: «El cos bru de Melania
dansarà violent i ferotge en nocturn
de festa» d'Arnau Pons, «No des-
trosseu aquest racó», un poema
d'Hortènsia Vilaret, «La Llar de la
Gent Gran de l'Inserso Felanitx» de
Rafel M. Rosselló i Adrover, «Un
vidre cruiat» de Jaume Bauçà Ros-
selló, «Festes a l'estiu» de M.a Eulà-
lia oil i «Evolució de les pluges a
Felanitx dins els darrers quaranta
cinc anys» d'Antoni Mesquida i
M. Adrover.

— La portada dels programes
comercials és obra del pintor fela-
nitxer Pere Bennassar Obrador.

— El periòdic «Diario de Ma-
llorca», ha dedicat dos números de
la revista setmanal «Pobles» a Fe-
lanitx, amb motiu de les festes. Han
coltaborat Mn. Pere Xamena, Ale-
xandre Ballester, Lorenzo Pérez,
F. N., Pere Antoni Massutí Oliver,
J. P.. Fra n eese ost, Alrredn V i d a I,
M. F., Miguel Julia i Juan Payeras.

EXPOSICIONS
— A la Casa Municipal de Cultu-

ra, hi ha muntades dues exposicions
prou interessants, a la planta baixa,,
la; de «Pintors mallorquins», inte-
grada per 24 quadres del fons del
Conseil Insular de Mallorca.Cronolò-
gicament s'obri amb dos dibuixos
de Guillem Mesquida (S. XVII) i
mostra també obres d'autors del
XIX i actuals: Joan O'Neille, Ri-
card Ankerman, Joan Bauzà, Fran-
cesc Maura i Montaner, Joan Fuster
Bonnín, Narcís Puget, Tito Cittadi-
ni, Dionís Bennasar, Joan Bennasar,
Jaume Mercant, Llorenç Cerdà i
Vicenç Llorens Rubí.

— A la primera planta, la Llar
de la Tercera Edat ill ha installat
una mostra de ventalls. S'hi exibei-
xen un gran nombre d'aquestes
peces, pertanyents als diversos es-
tits i tendències que s'han imposat
al llarg dels anys, des de peces
sumptuoses en nacres i ivoris, tuls
i sedes pintades o estampades, fins
a les de procedència oriental de

fustes oloroses. El muntatge es
molt encertat.

— A l'entrada de la Casa de
Cultura s'hi han instaHat unes vitri-
nes amb peces d'artesania de la
Joieria Sant Salvador.

— A la Sala de la Caixa de Ba-
tears «Sa Nostra», exposa la seva
obra més recent el pintor Ladislao
Tinao. L'integren dues dotzenes de
teles amb predomini de bodegons
i natures mortes. Dins la tendència
realista i acadèmica que el caracte-
ritza, Tinao es mostra un cop més
com el pintor minuciós gairebé
obsessionat per la perfecció. El do-
mini del dibuix i la tècnica acura-
díssima que posseeix aconsegueixen
uns resultats molt estimables i que
tenen com ere 	immediat una
acollida excellent per part del
públic.

— En el local del Gurugú —ra-
dicalment transformat per una
dràstica neteja—, s'hi ha presentat
una «Mostra d'Artesania Local», on
s'arreplega una bona collecció de
peces sortides de les mans de me-
nestrals felanitxers: brodats, ferro
forjat i repujat, pedra tallada, cerà-
mica, vidrieria artística, moble ar-
tesanal i restauració de mobles
antics, perles i esmalts..., ens donen
una visió —be que parcial— del
bon quefer d'aquests treballadors
que estimen l'ofici.

CONFERENCIA'
— La professora de la Universi-

tat de les Ines Balears Isabel Moll
Blanes, parlà diumenge a vespre
d'historiografia mallorquina. En la
seva dissertació féu una exposició
de la metodologia actual quant a la
interpretació i tractament del mate-
rial documental i maldà de ressal-
tar la importancia i riquesa dels
arxius mallorquins, així com la dels
estudis duits a terme pels anome-
nats historiadors locals, qui des
dels seus angles respectius fan una
aportaciói $valuosíssima als estudis
historiogràfics de la nostra terra.

Corona d'or per a la Mare-de-Déu
de Sant Salvador.

Vestida de sol, amb la Iluna als
peus, coronada d'estels veia sant
Joan a la senyora del cel. Ara Ma-
llorca vol que la corona d'estels
sigui sonora i plena de poesia.
Dia 4 de setembre sera presentada

una Corona poètica a la Verge de

Felanitx...encès!
Divendres de la setmana passada

varen començar las festes de Sant
Agustí. Ben mirat, fer un comentari
sobre les festes ja comença a esser
difícil si un no vol caure en la pura
repetició. A més a més, les d'en-
guany són tan iguals a les de l'any
passat i de l'altre que podríem re-
metre el lector al comentari que ja
varem publicar antany.

L'Ajuntament ha tret a Hum els
acostumats programes de festes i de
verbenes, a les portades dels quals
els artistes locals han trobat camp
Iliure per exhibir les seves habili-
tats. A l'interior, les collaboracions
dels lletraferits més ben disposats,
i també l'apartat de la Informació
Municipal on poden comprovar de
quina manera un ajuntament pot
fotre 460 milions de pessetes amb
uns resultats que no passen de pro-
jectes, encàrrecs, estudis, tramita-
cions, etc., que per ventura amb el
temps s'arribaran a fer efectius i
llavors podrem llegir-ho al progra-
ma de Festes, qui sap si de l'any 92
que és un any que se cita molt.

Pena així mateix, hem d'assenya-
lar qualque innovació. La Mostra
Industrial, ArtesanaComerOal que
se feia al Coltegi Joan Capó, amb
molt bon encert ha desaparegut del
programa. La Mostra era una repe-
tició de si mateixa i Felanitx no té
potencia perquè una manifestació
així oferís cada any un interès. Una
prevista exposició d'artistes locals
ha estat substituïda a darrera hora
per una mostra artesana al local del
Gurugú. No acabam d'entendre. que,
un cop decidit eliminar la primera
Mostra, n'haja sorgida una altra, el
contingut de la qual és un híbrid,
on devora elements aconseguits
d'artesania local, n'hi ha que no sa-
bem en virtut de quin criteri hi fi-
guren. Çreim que s'havia d'haver es-

Sant Salvador de Felanitx. Cada
vespre els felanitxers contemplen
entre les estrelles del cel un estel
més rós i lluminós que es
Nostra Dona de Sant Salvador que
entre les estrelles vetla y somriu.
Com que a Pen torn d'ella el cel i Ia
terra són cançó i harmonia, és ben

(Passa a la pág. It)

tablent un criteri inicial per decidir
quins elements l'havien de consti-
tuir.

Una altra manifestació que ha pas-
sat a millor vida és el Certamen
Internacional de Pintura. La seva
substitució per l'Exposició de Pin-
tors de Mallorca, pertanyent a la
collecció del Consell Insular, ens
sembla molt encertada i per això
aplaudim la decisió de l'Ajunta-
ment. Aprofitar les festes per fer
veure al públic unes obres d'un va-
lor innegable es una bona idea. D'a-
cord que no se tracta d'unes peces
excepcionals, però tenen prou me-
rit perquè donem facilitats al públic
perquè les vegi. Així i tot no podem
estar sense dir que el valor didactic
de l'exposició hauria pogut esser
motl més alt només posant una mi-
ca d'esment respecte de certs de-
tails. Per exemple: el catàleg hau-
ria d'haver proporcionat més infor-
mació respecte dels autors, tenint
en compte que n'hi entren dels se-
gles XVII, XIX i XX. Tres obres
anunciades al catàleg no són pre-
sents a la sala i, tenint. .,en Pqrapíte
que els quadres no duen cap indi-
cació, els visitants no iniciats (que
són immensa majoria) tendran una
gran , dificultat per i4entificar-los.
Amb tot i aim!), ens permetem reco-
manar als lectors que no deixin de
passar per la Casa de Cultura i po-
dran veure-hi obres de Ric.ard An-
kerman, Joan Bauça. i Francesc
Maura i Muntaner, fins ara no vis-
tes a la nostra població. Si més no,
aquests autors tenien el mèrit de
conèixer l'ofici. En aquells temps,
els qui pintaven a Mallorca eren
quatre, per?) aprenien la tècnica i
acabaven pintant bé. Aixa es molt
gratificant a una epoca en què hi ha
una mala fi de gent que pinta sense
tan sols preocupar-se d'aprendre'n.

De tota manera, la part central de
les festes correspon al present cap
de setmana, amb aspectes notables,
com la participació d'El Coso; pen')
ja ho comentarem en tornar-hi.

Pirotècnic

Associacié Espanyola
contra el Càncer
La Junta Local de l'Associació

Espanyola contra el Cancer vol
donar a conèixer als felanitxers el
benefici obtingut al sopar que se
celebra a La Ponderosa a favor
d'aquesta obra. Aquest fou de
428.000 ptes. Moltes gracies a tots.

Ia rodell

Una corona poètica per a la Verge
de Sant Salvador



SANTORAL

Diu. 28 St. Agustí
Dill. 29 Martiri del Baptista
Dim. 30 St. Adaucte
Dim. 31 St. Ramon Nonat
Dj. 	1 St. Gil
Div.	 2 St. Elpidi
Dis. 3 St. Gregori el Gran

LLUNA
Quart minvant dia 3

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
festius, a les 20,30 h.

Felanitx • Portocolom: Dies
feiners, a les '7, 9, 10,45 (només
dissabtes), 14,15, 17 j 20 h. Diu-
menges i festius, a les 7, 9,
10,45, 12,30, 15,30, 17 1 20 h.

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

11,15 (només dissabtes), 16,
17,30 i 20,30 h. Diumenges j fes-
this, a les 7,30, 9,30, 11,15, 13, 16,
18,15 1 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 I diumen-
ges. Diumenges a les 12_h._	 .

TAXIS FELANITX
Parada Merest Tel. 581922 

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

Cat. Ticoulat
Francesc Piña
Gayh-Melis
Miquel-Nadal
c:bt Ticoulat
Cat. Ticoulat

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

580448-581144
Funerària Lesever 	 582450

Ambulhncies
581715 - 580051 - 580080

Servei mèdic d'urgències 580254
Guhrdia Civil 	 580090
Bombers 	 581717   

INSTALLEM 

JOAN MOREY  

Acristaliament d'obres — Miralls — Decorats
Vidrieres artistiques

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

Cafeteria Restaurante «ES [LEVANT»
Via Argentina, 15 - Tel. 582361

MENO DEL DIA
SERVICIO A LA CARTA

Tapas variadas, bocadillos, pollos asados
Abierto todos los días
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PREU DE SUBSCRIPCIO
Semestral: 	 1.500 ptes.
Semestral a fora: 	 1.650 ptes.  
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lijoiatuent
EL.1 ia;anitx
EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA

COMISION DE GOBIERNO

La Comisión de Gobierno de este
Ayuntamiento en sesión celebrada
el pasado día 13, tomó los siguien-
tes acuerdos, con asistencia
todos sus miembros:

Se aprobó por unanimidad el acta
cle la sesión anterior.

Se acorclú contratar con D. Wolf-
gar12 Poggel la adquisición de una
copiadora para cl Negociado cle
Urbanism°, por la cantidad de
585.000 pesetas.

S'e acordó contratar con Tot Es-
portiu, C. B. la adquisición de dos
tableros de básquet por la cantidad
de 228.480 pesetas.

Se acordó desestimar la solicitud
cle D. Isabel Julia Pou de improce-
dencia del cobro de un recibo de
agua potable.

Se acordó hacer efectivo el pago
de los gastos de manutención a los
Guardias Municipales que han asis-
tido a cursos de perfeccionamiento
en Palma.

Se concedieron las siguientes sub-
venciones a L'Escola d'Infants San-
tíssima Trinitat, 363.000 pesetas, a
la Guardería Infantil de Ca's Con-
cos, 69.000 pesetas, a la Guardería
Pillo's 132,000 pesetas, al Instituto
de Formación Profesional de Fela-
nitx, 305.659 pesetas, al Club Depor-
tivo Felanitx 995.000 pesetas, al
Club d'Esplai Albada, 100.000 pese-
tas ,a S'Estol d'Es Gerricó, 300.000
pesetas, a D. Miguel Perelló Mestre,
146.000 pesetas y al C. D. S'Horta,
150.000 pesetas.

Se autorizó para la apertura de
zanja en la vía pública a D. Maria-
no Gonzalez Moreno.

Se denegó la licencia de obras
solicitada por D. Nicolau Barceló
Oriola para la construcción de una
vivienda unifamilar en el solar de
su propiedad sito en calle Sant
Agustí, s/n.

Se concedió licencia a D. René
Moulard para la construcción de
una vivienda rústica en la parcela
207 del Polígono 33 de este Término
Municipal, con una tasa de 188.431
pesetas.

Se informó favorablemente la so-

licitud de construcción de vivienda
rústica suscrita por D. Juan Julia
Obrador, ep la parcela 210 del Poll-
gono 38.

Se concedió licencia a Gas y Elec-
tricidad, S. A. para proceder a la
apertura de zanjas para sustitución
de varios tramos de líneas sublerrá-
neas en la E. T. de Cala Serena.

Se concedió licencia a Gas v Elec-
tricidad, S. A. para proceder a la
apertura de zanjas en la calle Son
Pinar y varios cruces de calles.

Se concedió licencia a Gas y Elec-
tricidad, S. A. para proceder a la
apertura dc zanjas para la instala-
ción de líneas subterráneas en calle
Calafignera y varios cruces.

Se concedió licencia a D. Jaime
Vives Nadal para realizar obras en
calle La Niña, 22, con una tasa de
174.388 pesetas.

Se concedió licencia a D. Catali-
na Sagrera Bennásar para realizar
obras en calle Quarter, s/n. de

P. Colom, con una tasa de 46.299
pesetas.

Se concedió licencia a la Compa-
ñía Telefónica Nacional de España
para instalar dos postes en la calle
Rdo. Oliver y un poste y una rios-
tra en la calle Sol dc S'Horta.

Se concedió licencia de obras me-
nores a los siguientes particulares:
a D. Jaime Vaguer Ramis, a D. Teo-
dora Tomas Minguez, a D. Antonio
Cruellas Vadell, a D. Miguel Uguet
Obrador a D. Antonia Barceló Mo-
rey, a D. Rafael Adi -over Grimait y
a D. a Margarita Ferrer Mas.

Se dio cuenta de las resoluciones
adoptadas por la Alcaldía durante
los últimos siete dins.

Sc asesord al Sr. Alcalde en asun-
tos dc su competencia.

Felanitx, a 15 de junio de 1988.
El Alcalde

Cosme Oliver Monserrat
El Secretario

Guillermo Juan Burguera

/?0GAD A DIOS EN CAB/DAD POR EL. ALI/A DE

Catalina Obrador Soler
N'da. de Ignacio Obrador

que fulleciO en Felanit.r. el Ma 22 de agosto de 1988, a la (gad de 83 (Enos,

habiendo recibido los Santos Sacramentos y la BendiCi()n ApOtii<iliCa.

1). E. 1".

Sit 	 hija Antonia: hijo politico /tripod Adrover: nielo Miguel: hermami Margarita her -

imams inditicos Barbara l'auler Sebastian lloriloy: sobrinos y (tennis lamiliures, 	 participar a sus
mnistudes Ian trisle p(;rilida, ruegun 	 lem por presenle ei I SEES oraciones, por toil() In cual les (flagman
summilente agradecidos.

Casa mortuoria: Pza. Pax, 9 (Ca Ses Nolen's)
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L'Església î la vida amorosa -VI «Cangó a Nostra Dona de Consolació»
de Blai BonetSeria un error pensar que les'acti-

tuds negatives envers del sexe són
exclusives de l'Església. Fora d'ella
i fins i tot a països no catòlics, ha
imperat aquesta actitud d'aversió
que podem anomenar puritanisme.
Determinar-ne l'origen, les causes,
l'evolució i les influències escapa
de molt a la meva capacitat i prepa-
ració. Ja vaig dir a un altre article
que l'amor ha inspirat recels perquè
en la relació amorosa hi ha, amb
freqüència, aspectes molt negatius;
per?) el puritanisme no respon, ni de
!luny, a questa idea, sinó a una re-
pugnancia, un oi envers del sexe i
de tot quant s'hi relaciona, com tam-
be envers de certs aspectes o fun-
cions de la fisiologia humana, com
la menstruació, l'embaràs, el part,
Ia digestió, especialment en les úl-
times fases, i en general d'aquelles
realitats que posen de manifest la
part que l'home té de comú amb
al'res espècies animals.

Que les ensenyances de l'Església
en materia sexual, almenys de
temps nostre, han estat clarament
tocades de puritanisme es innega-
ble, l'obra ja citada a un altre arti-
cle, Teologia moral para seglares,
del P. Royo Marín, inicia el capitol
relatiu al sisè i al novè manaments
amb aquestes paraules simptomati-
ques: «Al abordar esta materia tan
escabrosa y nauseabunda» (p. 437
del torn I).

Doncs be: pens que hem d'esser
respectuosos i delicats clavant cer-
tes formes de sensibilitat. Per això
evitaria no sols certes paraules, sinó
també certs conceptes, quan
los no es indispensable, de la ma-
teixa manera que no agafam el ga-
nivet per la fulla, sinó pel mànec.
P.s a dir, som decididament partida-
ri d'allò que abans anomenaven Ur-
banitat, que no hem de confondre
amb la falsedat; però no d'erigir
certes manies en principis inspira-
dors de la moral.

La moral sexual de l'Església s'ins-
pira en tot cas en una antropologia
o una ideologia que podríem des-
criure a través dels punts següents:

1) L'home es concebut com una
criatura sorgida directament de les
mans de Déu en forma precisa i
acabada, en la qual se manté inva-
riable al llarg del temps. Els canvis
observables són superficials i no
afecten la seva naturalesa. (Ente-
neu: l'home com a especie, no com
a individu).

2) Aix(1) permet parlar d'una llei
natural, d'origen diví, eterna, objec-
tiva, universal, immutable.

3) Aquesta llei es accessible al
nostre coneixement; pert, uep!. no-
més l'Església la pot interpretar i
transmetre sense error.

4) La moral sexual predicada
per l'Església se desprén íntegra-
ment d'aquesta !lei absoluta. Tota
discrepancia respecte de la moral
católica es, clones, contraria a la
naturalesa humana, i per tant l'hem
de considerar com una desviació,
una aberració.

5) Tota inclinació humana cap a
conductes que no s'ajustin perfecta-
ment a la dita moral es dolenta. Si
qualcuna d'aquestes inclinacions es
natural, no ho és segons la natura-
lesa primigenia de l'home, sinó per
una naturalesa col rompuda a con-
seqii:mcia del pecat original. (No he
arribat a aclarir com se duria a ter-
me la reproducció de l'especie hu-
mana si els nostres primers pares
no higuéssin menjat la fruita prohi-
bida).

6) Les males inclinacions poden
esser resistides amb l'ajut de la gra-
cia divina, oració, sagramenfs, de-
voció a Maria Santíssima, mortifica-
ció, etc., tot reforçat amb remeis
naturals: moderació en el menjar i
el beure, vestimentes amples, fugir
de balls, platges i llocs de promis-
cuïtat, evitar lectures i espectacles
inconvenients, no contemplar obres
d'art que representin la figura hu-
mana adulta totalment o parcial-
ment nua i altres. (1)

Suposant que aquesta ideologia
fos totalment coherent (i no sé si
ho es), a l'home d'avui, ii es molt
difícil, si no imposisble, compagi-
nar-la amb l'estat actual dels conei-
xements. No fare una exposició de
la teoria evolucionista, ja acceptada
en línies generals de tothom, per-
ouè la supós coneguda dels lectors,
almenys en la seva versió més ele-
mental. Per poc que ho pensem, se
posara en evidência la dificultat
d'ocordar-hi la ideologia esmentada.
Un capitol a part exigeix l'examen
del concepte de naturalesa, amb el
gull se juga contínuament: reque-
rirà un article sencer. Fan coa al-
tres temes com el del celibat dels
sacerdots. També m'havia proposat
tractar de l'estat civil de Jesuerist i
de la seva vida sentimental. Tot arri-
bara si Déu ho vol.

El darrer dels lairs

Rectificació: Al penúltim parà-
graf del darrer article, hi llegíreu
«un fi intrínsec», quan tocava dir
«un fi extrínsec». Esper que el bon
sentit del lector degué salvar l'er-
rada.

(1) Com a remei d'urgência per
a crisis agudes, s'aconsellava la dut-
xa freda.

VENDO OPEL KADETT 1'3, en
buen estado.
Informes, Tel. 575989.

Sens dubte Blai Bonet hauria po-
gut escriure a repoca d'Entre el
coral i l'espiga i Cant Espiritual
uns gentils goigs a Nostra Dona de
Consolació com hagués pogut es-
criure una joia poètica, un romanç,
una primfilada dècima a les mare-
dedéus de Formentor, de Cura, de
Lluc, de Santa Maria del Camí...,
que, als nostres dies, foren corona:
des amb corones poètiques i coro-
nes pontifícies.

Ignor si en aquell temps de ma-
lalt fou convidat o no a participar

les ofrenes místiques, on si hi
participaren Miguel Dolç, Josep M.a
Llompart, Llorenç Moya, Jaume Vi-
dal Alcover, Bernat Vidal i Tomas...

Consolació, l'humil i pobre san-
tuari de Santanyí, s'incorpora
sovint a la poesia de Bai Bonet,
directament o indirecta. Una mos-
tra la tenim a Pregaria a la Mare
de de Consolació.

És l'aire síndria vermella
amb llavors de falzies rapides

que enceta el 'fibre Consolació de
Bernat Vidal i Tomas, 1949 i 1971.

L'amic Jaume Serra recollí de
boca de Blai Bonet la referência

Em sembla que encara ressonen
dins la clastra, curulla de festa, ca-
dascun dels versos de Blai Bonet,
cantats per la seva cosina Caterina,
amb veu baixa, seguint les notes
d'El virolai montserrati, quan dolle-
java aigua fresca de la cisterna de
pedra obrada i apuntaven les pri-
meres flors dels tres baladres.

per Miquet Pons

d'una Cançó a Nostra Dona de Con-
solació escrita pel mateix Blai i que
es canta en temps de l'Eciónom
Joan Vidal. Es feren indagacions i
petites movilitzacions, si però...
Cosa me sona. Record alguna cosa.
Res en el.:1r! Mossèn Joan Vidal
sojorna a Santanyí des del 15 de
febrer del 1948 fins al 12 de juliol
del 1959 i la composició havia de
ser d'aquestes dates. Ni les monges
ni les cantadores ni la gent d'es-
glésia. Res nat del món!

Va ser a la clastra del santuari
del Puig de Consolació, el primer
de maig i diumenge d'enguany que
vaig preguntar a Caterina Bonet
Sitjar, esposa de l'amic pintor Cos-
me Coves Vidal, si tenia record
d'una copla cantada a la Mare de
Déu de Consolació devers els anys
cinquanta. I a l'acte es féu la Hum
i vers rera vers repetí la Carr,7d a
Nostra Dona de Consolació.

Verge d'amor,
eterna primavera
de Consolació
als cors i al camp,
puix sou santanyinera,
sembrau vostra claror .

—el blanc, el rosa i aquell altre
-• [debld,

de flor mes popular, tan rofraa'
Gracies Caterina per salvar dse 4

fosca un poema tan santanyiner-
consolacioner i tan del Blai Bpna
de les primeres poesies.

Funeraria FELANITX C.B.
Servicio permanente las 24 horas

Consúltenos. Precios económicos
C. Sa Liana, 15 - Tel. 5804413 v la. Volta, 167 -Te1.581144 FELANITX
C. Port de Palos, 23 - l'el. 575740 	 PORTO-COLOM .

Els nostres ulls sien una aigua clara
que aixequi un mar d'espigues davant Vos.
Els sembrats blaus us diguen sempre Mare
i anzb vostre ale tornen pa gloriós.
Miran  el rizar i ompliu-lo de riquesa,
a dins la nit siau-li un estel blau.
La vostra llum ompli de fortalesa
el pas foscant del mariner i la nau.
Plantau als cons rosers blancs d'alegria,
visquen danuant i unint les nostres mans
i Santanyí, que a vostres peus somnia,
clavi al l pujol un himne de germans.
Aqueix turd florit de pau colrada,
on Santanyí hi ha penjat el seu niu,
sia un vaixell per la vila daurada,
que ens porti al cel cantant a l'Anyell viu.

Restaurant BON PORT
Felicita al públic felanitxer amb motiu d

les FESTES DE SANT AGUE
Obert tots els dies i tot l'any

C. Pizarro) Cantonada Churruea - Tel. 575174 	 Porto Colom
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per Ramon Rosselló
1504, 20 març.—Inventari de bens de misser Jaume Berard. Tenia entre

altres terres, la possessió dita Horta, terme de Felanitx, alou reial, confron-
tant amb Binifarda, castell de Santueri, possessió Portocolom, Calonge, al-
queria Rotja, ribera de la mar, marina de Jaume Bordoy dita Horta. Hi ha
300 ovelles, 16 vaques, 10 truges, 12 pores, 20 bísties cabrunes, un ca ala de
presa. Les festes de Pasqua s'han venut 64 anyells. Té dret a rebre sobro el
Fangar 10 sous censals. Té una sort de terra dita La Badalona, per la qual
el senyor de Binifarda dóna 3 Mures per pastures. (ARM prot. Nicolau To-
mas T-496 f. 127)

1511, 12 maig.—Antoni Gaya i Carles Gaya, germans, Antoni i Andreu
fills de dit Antoni, Andreu fill dc dit Carles i Cristòfol Segui són admesos
a composició pecuniaria de 100 sous, acusats de treure armes i collaborar
amb Dalmau Fuster contra Antoni Ferrer i Onofre Ferrandell. (ARM Cri-
minal Sent.1..ncias s.f.)

24 julic1.—Dalmau Fuster es condemnat a exili de Felanitx durant un
any, culpat de les fendes al braç d'Antoni Ferrer. (Id)

27 agost.—Onofre Ferrandell, Gabriel Borcloy i altres collaboraren
amb Pere Companyó en les ferides fetes a Antoni Gaya. Són absolts pert)
de moment no entraran dins la vila. (Id)

6 setembre.—Antoni Vaguer i els seus fills Miguel i Macia foren acu-
sats de cert robatori, i també Jaume Bordoy es acusat del mateix. (Id)

1512, 25 maig.—Antoni Ferrer es acusat de les ferides fetes a Joa-
not Gaya fill de Caries, i és condemnat a exili de Felanitx durant 6
mesos. (Id)

10 juliol.—Cristòfol Montserrat (a) Gat es acusat de desobediência al
batle i complirà exili de Felanitx durant un mes. (Id)

1512, 13 novembre.—E1 lloctinent general escriu al bathe de Felanitx
sobre cl fet que Rafel Melis va comprar a l'heretat de Jeroni  Orpí un
esclau anomenat Gabriel; pet-6 els hereus de Pere Sunyer pretenen tenir
dret sobre l'esclau i li han pres. (ARM LC 265 f. 124)

1513, 2 maig.—Gabriel Pons, canonge i rector de Felanitx, lloga
durant 3 anys a Bernat Mesquida,  prevere, els fruits i rèdits de l'església
a raó de 180 Inures anuals i seran de ses despeses les festes de Nadal
i Pasqua i el predicador durant l'any (ARM Antoni Nadal N-26 f. 26)

1514, 7 desembre.—Joan Tauler en testament deixa una lliura a l'es-
glésia o confraria de Sant Salvador. (Id N-29 f. 56)

1515, 26 gener.—Onofre Ferrándell promet pagar a Joana, llibertina,
que fou esclava de Pere Companyó, difunt, 12 Mures i 10 sous dels bens
del seu gendre Pere Companyó i són de 25 Mures deixades pel difunt.
(ARM AH 548 f. 29)

1515. 22 agost.—Antoni Gaya fill de Silvestre i Antoni Gaya fill d'An-
toni, notari, són culpats d'insultar i ferir Llorenç Abrines, per-6 son ab-
solts. (ARM Criminal Sentencies s.f.)

13 octubre.—Onofre Ferrandell és culpat d'insultar Antoni Gaya,: tot
i que dit Ferandell es de les families principals de la vila; complirà exili
durant 2 mesos. (Id)

Cronicó Felanitxer

APF.ISIDIX

Expasicki i3 cartriica i dibuixos
a «Call Varmell»

Per avui (Liss:11 ) e, a les 8 de l'ho-
rabaixa, esta zin..mciada hi inaugu-
rack), al T.iller de Cennuica «Call
Vermeil« del C. .1z1jr)r, iIurìi loos-

• tra de eerit mica i	 iixo: (le M.
calas i li. i miler

1,‘exposiciô rest,t-a iiimuIiI.i lins
dia 11 de setombre.

Ei fliargus UJ Iai4lp -ra.,anti
els seus vins a Partocolom

Dijous de la setmana passada, a
l'entoldat del restaurant «Sa Sinia»
de Portocolom, el senyor Carlos
Falcó y Fernandez de Córdoba,
marques de Griñón, presenta els
seus vins mitjançant una degustació
a la que acudi un públic nombrós
d'arreu de la comarca, entre el que
Ili havia, naturalment, una ampla
representació del ram de la restau-
ració.

Complimenta la concurrencia al
costat del senyor Falcó, el conces-
sionari per a Mallorca d'aquests
prestigiosos vins Fausto Gual.

El marques de Griñón, manifesta
que Mallorca ha esdevingut en poc
temps el tercer mercat dels seus
vins, desprús de Madrid i Barcelo-
na, el que evidencia l'alt nivell
d'exigència del consumidor d'aques-
ta illa.

Els assistents pogueren paladejar
els vins blancs d'aquesta marca,
obtinguts del cep «Verdejo», de
secular tradició a la zona de Rueda
i en l'elaboració de1s,.4uals posa un
interès especial el senyor Falcó, ja
que creu que es el que se'n du
actualment l'avantatge en preferen-
cies, sense descurar el negre, pro-
cedent del «Cavernet Souvignon» i
que sempre sera imprescindible a
una bona taula.

Dos taurons cPeregrins» caçats
en aigües properes al port

Divendres horabaixa desperta una
gran expectació a Portocolom l'arri-
bada d'una barca de pesca que es
dedica a la captura de Ilagostes de
profunditat a l'altura de Sa Barra
(uns 300 metres de fondària), la
qual arrossegava dos exemplars
¡oyes de la familia dels taurons
que s'havien emmallat a les seves
arts. Els peixos, que pesaven 300
i busques i 260 quilos respectiva-
ment, un cop isats al moll comer-
dial foren escorterats a la vista de
Ia gent encuriosida que, d'arreu de
tot el port acudi a presenciar
l'esdeveniment i les operacions sub-
següents.

Acaba d'editar-se un recull de
poemes d'Arnau Pons

Dins la collecció de poesia «Ba-
leig», de les «Edicions Ataviques»
de Llucmajor, acaba de publicar-se
un aplec de set poemes del nostre
paisà Arnau Pons, sota el títol de

«Liquen saur».
L'opuscle porta una presentació

del poeta Blai Bonet i està illustrat
pel pintor felanitxer Rafe! Juan.
Acompanya l'edició un mariolio se-
rigrafiat pel mateix pintor.

Felanitx col.labora a Les otimpia-
des de MUtofil;id3

A Calatell (Tarragona), l'organit-
zació aFraternitat Cristiana de Ma-
lalts i Minusvalids» (FRATER), mit-
jançant el seu equip específic, orga-
nitza per aquestes saons unes co16-
nies per a dismunits fisics, a les
quals el nostre paisà Toni Vidal té
a cura unes olimpiades de minusva-
lids adults.

La nostra ciutat, amb motiu de
les festes de Sant Agusti, a traves
de Toni Vidal i gracies a la colia-
boració d'entitats, empreses i per-
sones s'ha sumat a aquesta olim-
piada lliurant unes medalles per a
premiar els esfongos, l'habilitat
sobre tot la constancia, dels parti-
cipants.

L'entrega d'aquestes medalles tin-
drà lloc precisament demà, festivi-
tat de Sant Agustí.

Aquestes sán les entitats i perso-
nes que han coHaborat a l'olimpia-
da: Ajuntament de Felanitx, Pere
Batle, Llorenç Cerda Sansó, Barto-
meu Cafiellas Torralba, Tomas San-
chez (Mobles SAMU), Felipe Cerro
Sierra, Joan Mascará, Autocars Cal-
dentey, Maria Artigues Fiol, Magi
Vidal Mesquida, Salvador Vidal
Mangas, Felicita Partes Mangas,
Andreu, Bartomeu i Sebastià Rot-
ger Pou, Joan Mesquida (Bar Can
Bassa),. Francesc Pifia Pifia, Cristò-
fol Borday (Peixeteria Mollet), Au-
tocars Grimait, Tomas Sansó Oli-
ver, «Nou Sport», Bernat O. Ricart
T.V.F., i Toni Vidal.

Concurs de cans
Sota el patrocini de l'Ajuntament

de Felanitx, la Societat Canina i
per demà diumenge dia 28, té anun-
ciat un Concurs de Cans de totes
les races.

La prova tindrà Hoc al passeig
d'Ernest Mestre, a partir de les deu
del mati i per a inscriure's ho
podran fer just abans del concurs.
No són necessaris papers de raça.

Per a més informació poden acu-
dir a «Passerell, animals de com-
panyia», carrer Nuno Sang, 14,
telèfon 580444.

Penya «El Topo»
Es recorda als membres d'aques-

ta penya que pensin a dur un trin-
xet a la plaça de toros per poder
tallar el berenar, així com un mo-
cador per demanar l'orella, en el
seu cas.

La sortida sera de Ca N'Ussola a
les 2'30 de la tarda.

Els tickets del berenar en els
toros i del sopar estan a la venda
a Ca N'Ussola mateix.

Una corona...
(Ve de la pheina I)

adient que, quan els fills contem-
plen la mare, li cantin i ii dediquin
lo més sá i granat de la seva cullita.

Ara lo bo sera que aquells que
l'estimen, li puguin resar i cantar
amb versos nous de trinca i amb
una festa, com el cel de Sant Sal-
vador, tot just puntat de tresc i
com el batipor de l'eternitat.

Actes que la Parròquia de Ca's
Concos d'Es Cavalier celebrarà
en honor de Santa Maria de Sant
Salvador com a conclussid de
l'Any Marià
Diumenge, dia 4

Ales 10'30

Llar de la Tercera Edat - Inserso
Pregam a totes aquelles persones

que ha n aportat ventalls a l'exposi-
ció de la Casa de Cult(' ra, que vulguin
passar per Ia mateixa a recollir-los,
el proper dilluns dia 29, de les 10
a les 12 del mati.

Gracies.

Missa Solemne.
Després del sermó benedicció

d'una imatge de la Mare de Déu de
Sant Salvador, tallada en pedra
per M. Barrado.

A continuació ofrena floral de les
families a la Verge Maria.

A les 18'30
Acte Cultural, a l'Església, de Pre-

sentació i Lectura de la Corona
Poètica, que els Poetes mallorquins
han teixit en honor de la Mare de
Déu de Sant Salvador de Felanitx
i que s'ha publicat a la Collecció
«Coses Mostres».

Hi participaran els Poetes que
han coHaborat en la Corona i la
Coral de Felanitx i el Cor Parro-
quial.

Diumenge, dia 11

A les 18
Missa solemne al Santuari de

Sant Salvador.
La parròquia conquerrina partici-

para a la celebració d'aquesta
missa ofenda a la nostra Mare de
Déu per tot 1 'Arxiprestat de Fela-
nitx.

Al moment de les ofrenes s'oferi-
rà a Santa Maria la Corona Poètica.
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TENIS

Se viene desarrollando estos días
y en las pistas del Campo Munici-
pal de Deportes «Sa Mola», el
VII Torneo de Tenis Ciudad de
Felanitx, bajo et patrocinio. del
Excmo. Ayuntamiento de Felanitx
y la organización del Club de Tenis
Felanitx.

En dicho torneo y en sus distin-
tas categorías se hallan inscritos
cerca de un centenar de jugadores,
pertenecientes a distintos clubs de
la comarca. Para dar muestra de la
nutrida participación, diremos que
se han formado hasta ocho modali-
dades diferentes, repartidas de la
siguiente forma: Individual mascu-
lino, individual femenino, dobles
masculinos, dobles mixtos, consola-
ción caballeros, consolación damas,
infantil comarcal e infantil local.

A la hora de cerrar esta informa-
ción el desarrollo del torneo se
encuentra de la siguiente manera:
Individual Masculino

Jugarán las semifinales, por un
lado Pedro Covas contra Daniel
Salas (jugador que tan sólo cuenta
con 15 años y que ha dado la sor-
presa al eliminar a jugadores tan
cualificados como Jaime Mestre o
Juan Oliver); y por otro lado lo
harán el vencedor de la partida
Pedro Triguero- Lorenzo Art igues
contra Pierre Baillargone, vencedor
en cuartos de final de Gori Vicens.

Digamos que en esta modalidad
han ido cayendo jugadores qua en
un principio contaban para la vic-
toria final, como el caso de Alvaro
Beneito, jugador que durante las
últimas ediciones era un asiduo a
Ia final, pero que en esta ocasión
se encontró en octavos de final, con
un Pedro Covas inconmensurable y
que acabó con sus aspiraciones.

Igualmente cabe destacar la gran
igualdad que se está viendo en
todas Ias partidas disputadas hasta
el momento, propiciando que la
modalidad de Consolación sea un
Cuadro de lujo, participando en
ella jugadores que en otras ocasio-
nes han luchado por la victoria
final.
Individual Femenino

Con una participación de alrede-
dor de 20 jugadoras se viene de-
sarrollando paralelamente la moda-
lidad femenina. Disputarán las se-
mifinales María Ginart contra Rosa
Fernández y Cati Nadal contra
María Gomila, todas ellas después
de dejar en la cuneta a jugadoras
tan cualificadas como Turita Boyer,
María Vicens o Ana Cerdó, por
citar a algunas que se tendrán que
conformar en jugar la consolación.
Dobles Masculinos

Puede que sea en la categoría en
aue se prevé una mayor igualdad,
dado que hay una más que notable
participación de cloblistas del Club
Tenis Manacor, que al igual que
una serie de renovadas parejas
locales querrán terminar con la
begemonía de triunfos del doble for-
mado por Pedro Covas y Gori
Vicens, que ha venido dominando
Ia competición durante los últimos
años.

A la hora de dar esta información
se tenían que disputar los cuartos
de final, pero se vislumbraban
como favoritos, a parte de los rese-
ñados Covas - Vicens, los equipos
formados por O. Pol - S. Gomila,
Rigo - Rigo de Manacor y los locales
A. Hernández -J. Oliver o J. Mes-
Ere-A.Barceló.
Dobles Mixtos

Sin favoritos a priori, donde la
igualdad es también la nota predo-
minante en todas las partidas dispu-
tadas hasta el momento. AI igual
que en la modalidad de dobles se
hallan inscritas un buen número de
parejas foráneas, lo cual da una
cierta incertidumbre al resultado.

Para la victoria final se debe con-
tar con las parejas formadas por:
A. Hernandez - T. Boyer, S. Gomila -
M. Gomila, A. Oliver - M. Vicens y
G. Vicens - R. Fernández.
Inland Comarcal

Unos 20 chicos de edades com-
prendidas entre los 10 y 14 años
vienen disputando un Torneo para-
lelo muy competido dando todos
ellos una muestra de un alto nivel
tenístico a pesar de sus cortas
edades. Las notas más destacadas
son la participación del actual Cam-
peón Balear Alevin, Toni Llodrá
y la excelente actuación del tenista
local Juan Isidro Albons. que se ha
clasificado para disputar las semi-
finales contra el mencionado Toni
Llodra. La otra semifinal la dispu-
taran los tenistas manacorenses
T. Rigo y M. Rigo.
Infantil Local

Buen nivel el que se ha visto en
estos jóvenes jugadores locales, que
están demostrando poder codearse
con los mejores provinciales.

Jugarán las semifinales: Jose M.
Puerta - M. Bennásar y J. I. Albons
contra Pedro J. Pujadas. .

Para finalizar, queremos agrade-
cer públicamente a las siguientes
firmas comerciales su colaboración
en la omanización del Torneo:

SA NOSTRA. BANCO DE CREDI-
TO BALEAR. BANCA MARCH, LA
CAIXA, BANCO HISPANO AMERI-
CANO, BANCO DE BILBAO, ME-
SON OLE (Porto Colom), MAGAT-
ZEM CA'N RIBOT, CARPINTERIA
METALICA GASPAR NOGUERA,
«XX», CRISTALERIA MARC, NOU
SPORT, ALUMINIO BALEAR, PIN-
TURAS MAR, ELECTRICA HNOS.
VICENS, S. A., ya que con su ayuda
han hecho posible que esta VII edi-
ción del Torneo sea un éxito a
todos sus niveles.

Borgito

TRES AL.LOTES CERCAM PIS per
llogar a Ciutat.
Informació, Tel. 5758A0 (dies fei-
ners a vespre).

NECESITO MUJER para trabajos
hogar. Trabajo fijo en zona Ca-
longe d'Or. Que disponga de me-
dio de desplazamiento.
Informes: Tel. 657236 (de 14 a 15
horas).

VERBENES DE FELANITX  

1988    

Divendres, 26 d'agost.

LOS REBELDES
LA FRONTERA

Interminables - Blue Note
Dissabte, 27 d'agost.

Duo Dinámico

Década Prodigiosa
Orquesta Alcatraz - Delfos

Diumenge, 28 d'agost. VERBENA BRAMA

Lucio Barbosa y Orquesta
Dunas - Equs

VII Torneo de Tenis «Ciutat de Felanitx»
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BARBARISME
Embrague
Freno
Asiento
Maletero
Ventanilla
Seguro
Panel
Mando
Faro
Limpiaparabrisas

FORMA CORRECTA
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Fre
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Finestreta
Assegurança
Plafó
Comandament
Far
Eixuga-parabrisa

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

FELANITX

Tombats a la molsa

EL JOVE RUST
Llepsc en un diari que el jove Mathias Rust ha estat alliberat per

les autoritats soviètiques, després d'haver complit un any de presó, dels
quatre a que havia estat condemnat per violar les fronteres dc l'URSS
amb la seva avioneta. Per si no N os recordau, vos dire que Mathias Rust
és aquell jove alemany de 19 anys que entra a l'URSS amb la seva Cessna
172 i aterra a la plaça Roja de Moscou. Els qualificatius que rebé Rust
per aquella acció varen ser d'allò més variats: immadur, romantic, agosa-
rat, hcroi... S'acusa Rust, i no sense raó, de posar en perill la pau mudial.

Ara, quan Rust ja torna a ser a ca seva, convendria reflexionar sobre
uns fets que no acaben de lligar.

En primer lloc Rust sorti d'Hamburg (RFA) amb la Cessna 172 i es
dirigi a Reykjavik (Islandia); de la capital islandesa volà fins a Bergen
(Noruega) i després a Helsinki (Finlandia), des d'on entra ja a l'URSS.
I ara surten ja les primeres preguntes: per que va fer una volta tan llarga
abans d'entrar a la Unió Soviètica?; l'entrada per la frontera finlandesa
va ser casual o premeditada?

L'alemany travessa una part de l'URSS sense que ningú no se n'assa-
bentas: ni la policia, ni els radars, ni la força aèria, ni les defenses anti-
aeries de Moscou. Sembla curiós que ningú no veies l'avioneta de l'agosa-
rat expedicionari i que, en cas de veure-la, o be no informas les automats,
o be no li donàs massa importancia. Es molt corrent veure una avioneta
Cessna 172 volant a baixa altura a l'URSS? Com és que la defensa anti-
aèria soviètica, que, desgraciadament, tan eficient es demostra en el cas
del Jumbo sudcoreà abatut a la peninsula de Kamtxatka, no detecta
l'avioneta alemanya?

La Cessna arriba a Moscou sense ser detectada i, amb tota tranquili-
tat, aterra a la plaça Roja on, casualment, es .trobava un turista que, amb
una camera de vídeo, filma amb precisió digna d'un professional, les
imatges que han donat la volta al món. El turista que filma Rust volant
per sobre la tomba de Lenin, era soviètic o estranger? Que feia una
camera de video en un país on aquests artilugis són escassos? Per què
la policia soviètica no impedi que es filmassin les imatges o, en tot cas,
no incauta el material visual que havia obtingut el turista oportú?

El pilot alemany va ser jutjat a Moscou, acusat dc violar les f ron-
teres soviètiques i d'entrar illegalment a l'URSS. L'opinió pública soviè-
t ica es mostrava propensa a ser dura amb l'atrevit occidental que havia
humiliat la defensa aèria del seu país. Es suposava que el tribunal que
jutjaria Rust seria dur, tal vegada molt dur. No va ser així, emperò. Va
ser comdemnat a quatre anys de presó en un camp de concentració, pen)
finalment sols ha arribat a fer-ne un i en una presó moscovita.

La principal conseqüència de tots aquests esdeveniments es que
Gorbatxov aprofita l'oportunitat per destituir el ministre de Defensa,
Sokolov, i el responsable de la defensa aèria, Koldunov. Es dóna el cas de
que Sokolov era un dels esculls més importants que tenia Gorbatxov en el
seu projecte de reformar la política i l'economia soviètiques (perestroika,
glasnost...).

Es donen massa fets casuals o sense explicació en una aventura que
comença a Hamburg i que acabà a Moscou sense conseqüències dramati-
ques. Potser de la història de Mathias Rust i de la seva Odissea, sols ens
han arribat les anecdotes.

RAMON TURMEDA

Gabinete Pediátrico
Carrer des Call, 17 - Tel. 581197

Les comunica que durante los meses de julio y agosto, per-
manecerá CERRADO los MARTES y JUEVES, excepto los días
19 y 26 de julio y 16 de agosto.

Corresponsalía de Ultima Hora y Baleares
En Felanitx: Andreu Albons López

1.a Volta, 125 - A. Tel. 581118

Para Esquelas, Anuncios y Publicidad



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

no es correct(' di': 	 conve iii r:
• brasilenyo
	 • brasiler

• xino
	 • xinès

• fontaneria 	 • llanterneria
Exemples:

• En el partit de futbol de demà podrem veure el nou jugador
brasiler

• Diuen que aprendre xinès resulta molt dificil
• Vaig haver d'anar a la llanterneria a deixar l'avis, perquè el

telèfon no em funcionava.

FELANITX

Menthe:1 a Coves Biaaques
De Sants Bernats, el meu nom,

n'he arribat a comptar prop de
mitja dotzena, tots ells entre els
segles X i XIII: Sant Bernat de
Men'hon, patró dels alpinistes; el
de Hildesheim; el de Claravall —el
meu sant— el «Doctor Melt iflu»,
gran mistc i predicador i abat i
reformador del Císter; Sant Bernat
d'Alzira, d'origen moresc, amb dues
germanes que també es feren cris-
tianes; Sant Bernat Call* bisbe de
Vic. I encara trobareu Beats i Ve-
nerables.

El primer, el de Menthon (Costa
(j'Atzur, França), motiva l'excursió
que ara anam a salmejar. La seva
festa es el 15 de juny.

Diumenge, 12-VI-1988. Pollença. El
meu despertador sona a les 3 de la
matinada (o sia que m'aixecava a
l'enrevés de to que acostum, car,
com a «au nocturna» que som,
aquesta —o més— es l'hora en que
em colg un dia si i l'altre tam-
be). A les 3'30 m'esperaven davant
el Monument a Costa, «entrada bo-
na» de la Vila, els amics palmesans
Mn. Pep Estelrich i N'Alexandre
Segura. Arrencam, i cap a Sant
Vicenç. Ja hi som. Plena, ben plena
Ia rotonda damunt Ca'n Niu: cotxes
de tota mena i marca, baix de la
cèntrica farola, en disposició radial
cara al mirador (que no mira ni veu
res clins el carboncle de la mar i
de la nit). La gent, ben equipada
en aquests quatre capitols: vestit,
calçat, motxilles i llanternes. Salu-
tacions mútues, dins el serenf. Fre-
dor, mans dins les butxaques. Quins
brusquers! En aquestes hores!

La cala dorm, els llums estan
desperts. «Don Llorenç», en son si-
lenci i mutisme de bronze, segueix
volguent pintar, dia i nit, entre les
heures, carritxeres i ramells del
seu monument...

4'30: En marxa! Per una escalo-
nada a ma dreta agafam la carre-
tera de Coves Blanques. Em fan
gracia els que porten la llanterna
—potentissimal— al front, com els
miners. Jo em trob al costat d'En
Segura Salado, el conegut entès en
torres i fortificacions de l'Illa i
altres Històries. Em parla Ilarga-
meht dels «trescadors» del jesuita
pollenci Pare Vives, fundador del
Patronat Obrer; els «trescadors»
com a precursors dels «escoltes»
actuals a Mallorca. Jo li propels un
article per a la revista «Cala Mur-
ta». Accepta.

La carretera, en pèssim estat (si
és que ha estat mai be i conforme!),
ens clava reclaus a les plantes dels
peus. Poc a poc s'allarguen les cales
i es multipliquen els Ilumets: un
retaule illuminat, el calor de la
civilització per aquell regne de
cabres; així crcim manco desértic
el camí de coixinets-de-monja. I
encara pel Coll de Sitter emergeix,
com un núvol angladia, la lluminà-
ria del Port de Pollellença... El
Port immens, que no es veu, per?)
be s'endevina...

Com en altres eixides nocturnes,
a penes ens coneixem, a penes ens
veim les cares. Som una legió mig
enfosquida, mig afarolada.

Fi dc la carretera: alla hi ha els

antics túnels de les bateries del
temps de la Guerra Civil (que no
arribaren a muntar-se, segons es
comenta). Baix del promontori,
Punta de Coves Blanques, ronca la
mar entre els esculls, com un qui
dorm i remou el tapament...

Cap a l'esquerra. Per amunt! Pre-
nim roquissar i comellar. Prest pas-
sam —alerta! alerta!— per les bo-
ques altes d'aquells túnels de que
parlàvem. Alerta n.aquests clots!,
ens avissam mútuament. En reali-
tat un dels dos esta cec o obstruit
o no acabat. Ens obrim pas entre
estepes, garballons, mates, romani.
Calcigada, castigada per un batallo
de soles de crep, la garriga exhala
son perfum de matinada. Pere, dins
aquells encisos podeu escarrinxar-
vos, eneleIX1*-N e s (I u e I . (I a -
vos, estimbar-vos... i d'altres verbs
reflexius (com quasi a mi irreflexi-
vament em succeí)...

I fetes totes les voltres que mar-
caven els caps de grup, arribam a
Ia carena: un replà no molt alçat
sobre la mar. Primer descobriment,
primera meravella: su-baix, cap a
Mestral, l'allargada punta. «Es Ga-
lerot!», exclamen alguns. «La Punta
Galera», l'anomenam els pollencins,
dic jo. Tot un accident, una tragè-
dia orogràfica: com es dispara la
terra, dr ac de cresta descrestada,
que a lo darrer infla el cap per a
devorar qualque presa! Entre ell i
Punta «Topina» s'endinsa Cala

Castel!, presidida, al caire més ex-
cels, pel propi Castell del Rei,
penyal ungit d'heroisme i epopeia...

Sentim xerrar, veim bellumes a
les penyes de més amunt, el «Pas
dels Pescadors»: es gent que hi
haurà fet nit i acampada. També
aqui prop de noltros hi ha dues
tendes. Són allots pollencins de la
Secció de Muntanya del Club Po-
Ilença, que volen celebrar igual-
ment el patró Menthon. Una de les
tendes es per a mi una novetat:
alta, en forma de cúpula. Em deten-
dré a veure com la desfan i aple-
guen. Curiosissim!

Va clarejant. Crepuscle matutí.
Entre tot ajudarem a néixer el dia.
Pausadanacnt sorgeixen details, to-
cam els detalls. La Natura es fa
Natura. El Cavall Bernat muda de
foscor a blavor. Ja ens treim de
damunt les incòmodes tenebres.
Quin cor pianíssim es l'Aurora!
Quants de bells-mots li han enflocat
des de l'aurorenc Homer! «Per que
l'auba es molt más bella / que el
migdia lluminós?», es pregunta En
Costa en edat immediatament post-
auroral...

Tothom s'havia espargit al seu
voler. Qualcú, embolicat, dorm. Al-
tres peguen la segona o tercera en-
vestida a les previsions. Altres,
drets, es giren sobre sí mateixos,
canant l'aprop i l'enfora, els còdols
i l'horitzó, sens perdre milímetre,
volguent apoderar-se de tot. Pari
d'un servidor que ja no tenc lleures
ni ocasió de «fer de cabra», es a
dir, de «trescar» tant com voldria.
I part d'un company que maneja
uns binocles pet"..ets, de fabricació
soviètica, d'allò més potents i clars:
Pmb ells podem dialogar amb cada

vida social
NAIXEMENT

Els esposos Fulgencio Vera Davi-
la i M.a Angels Obrador Escalas,
han vista auumentada la seva llar
amb el naixement del seu segon till,
una nina preciosa, que en el baptis-
me rebrà el nom de M." Angels.

Felicitam els venturosos pares.

PR IMER A COMUNIÓ
Diumenge passat horabaixa, a la

parròquia de Sant Isidre de S'Itor-

ona, i amb cada cabra, i amb cada
roca de la Serra de Cornavaques
(que ad i fineix); i amb la 911 horto-
lana de Sant Vicenç, i amb qes seves
escotadures fins a Pollença i el Puig
de Maria, al cim del qual ja blan-
queja l Santuari...

I ve el moment. Allà, allà! I ben
enmig de Llevant salta, com un baló
en lenta movicila, la taronja del
Sol-Ixent. Ha comparegut el prota-
gonista: aplaudiments, reconeixe-
ments: tot són cares color taron-
ja... Aparellem la Missa. Una barri-
cada de motxilles donarà suport a
Ia prima taula aplegadissa, altar
portàtil de Mn. Estelrich. Enmig de
Ia rotlada don Pep, revestit d'alba
i estola, introdueix el Sacrifici con-
tant-nos d'aquell Bernat bona-cama,
Patró dels muntanyers: el be que
feia als vianants pels Alps, cims
més empinats i inclements que la
modesta Cornavaques i altres serres
mallorquines. La Missa es desteixi-
na entre pregàries i càntics es-
querps. Elevació de l'Hòstia blanca
i grossa, i del Calze fulgent, tocat
de sol: tanmateix es elegant la Fe
dins un mati en «panavissió». Quin
temps feia —potser des de «la mili»
a Son Suredeta— que no havia
assistit a una Missa de Campanya!
Fotos arreu, inclús a unes cabres
orades, astorades davant la nostra
seriosa, inofensiva rotlada...

Acabada la Missa, i amb les pri-
meres picors del sol, salten jerseis
i anoraks. Acte seguit, café per a
tots (no sé de quins termos proce-
deix), i darrera trinxetada al for-
matge o sobrassada. I ja practica-
ment celebrat cl nostre «Sant» de
Menthon, i invocada la seva protec-
ció per a les variades i Ipuntuals
eixides del GEM (Grup Exqursionis-
ta de Mallorca) o del grup VIDAU-
BA (mig clerical, mig segIar...) ja

ta, va rebre per primera vegada
l'Eucaristia, la nina Isabel Maria
Morales Maldonado.

I el mateix dia, a resglésia de
Sant Alfons, la va rebrc cl nin Josep
Miguel Sans Sastre.

Enviam I , enhorabona als nou com-
bregants i la feim extensiva als
seus pares.

LLICENCIAT

Ha obtingut la Ilicenciatura en
Ciencies Químiques a la Universitat
de les Illes Balears, en Pere Covas
Vicens.

Rebi la nostra flies cordial enho-
rabona.

podem tocar el dos. Abans, emperò,
anirem a guaitar al precipici, per a
contemplar de prop l'esbaldregada
Punta Galera i la llepada Cala Es-
tremer... Bake, abismal! Quin es-
clat si cedis la roca-mè.nsula on es
recolzen el meu ventre i el meu
esglai!

(Per aqui existiran topònims tan
entonált com «Punta de l'àguila» o
«Les fontanelles». I altres grolleran-
dos per a una Geografia Lírica).

Comiat. Uns pocs, els pollencins,
es dirigiran pel Pas dels Pescadors
a Cala Castell: pescar, nedar i fer
una caldera d'arròs de peix. Jo m'hi
volia apuntar a aquest grup, sobre-
tot per a conèixer el famós «Pas
dels Pescadors» —que qui sap quan
el petjaré!— i seguir tot-sol després
per la Vall de Ternelles «mon
amour», que em sé d'ulls-clucs.
M'ho pens. Em venç la indecissió o
Ia peresa, i seguesc amb la caravana
més nombrosa dels qui retornaran
perCoves I3lanques.Alerta novament
a les maleïdes aritges i cantells!
Alerta a la baixada! La ribera s'en-
joia de Sol-Alt. Cingles, esvorancs,
farallons; verdors, grisors, verme-
llors: tot es un «Sun-day», un diu-
menge-endiumenjat de sol i mar;
mar immensa de Tramuntana, en-
calmada, mar que us torna més
blaus els ulls; l'arrítmic somriure
de les onades d'Esquil, reprs pel
verb onejant de Riber..

Cansats i morts i espotonats,
baixam per la carretera descrosta-
da, amb els mateixos coixinets-de-
monja. Arribam a la civilització
sansvicensera de pins, escales i
xalets. Adéus. Cotxets cap a Ciutat
o pobles. Són les 8'30 del mateix
diumenge. ¿On celebrarem cl prò-
xim Sant Bernat Menthon?

Bernat Cif re
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instintincas
en GADGETS

FELANITX

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• Mañana sábado día 27 a las 7
de la tarde una nueva edición del
«TROFEU CIUTAT DE FELANITX»
en «ES TORRENTO». Sc juega
un solo partido, un encuentro cle
absoluta rivalidad regional: FELA-
NITX-MANACOR. La cosa promete.

• Y el día 28 es cl dia clave.
El día «COSO», sin olvidarnos de
que la peña «EL TOPO» estará ahí
para hacerles sombra porque se
resiste a desaparecer. Y la NOVI-
LLADA DE FERIA no se la pierde
nadie. Por cierto tuve la oportuni-
dad de leer una entrevista que le
hizo el famoso periodista/tot ere
QUINITO CALDENTEY al infatiga-
ble PEDRO MAYOL, que lleva so-
bre sus espaldas ¡veinte años! orga-
nizando el festejo. Los novillos de
Sevilla, de la ganadería de Ramún
'Flores, estupendos. Habra rejonea-
dor «calé» LUIS CORREA y mano
a mano obligado entre ALBERTO
SOLE y LEO NAVARRO. Pero la
«guinda» la pondra sin duda VA-
LENTIN LUJAN, que el solito ban-
derilleará a los cuatro astados. . Ah!
¿Sabían ustedes que «LA MACARE-
NA» tiene albero dorado de «LA
NAESTRANZA?

• Y volvamos atrás con . el tiem-
po. Hablemos de hoy viernes. ¿Será

•eta noche en que vuelva a reapare-
cer el grupo musical «CORPUS
CHRISTI»? Eso se había anuncia-
"do. ¡Habra que ir a S'Algar para
comprobarlo!

• Por nuestro PORTO-COLOM
'ha desfilado este año gente impor-
tante y famosa. Especialmente por
el «CELLER SA SINIA». La pasa-
da semana bajo el ya famoso «en-
tOldado» fue el MARQUES DE GRT-

. noN (ex-cónyuge de la Presley)
quien presentó sus exquisitos vinos,
.1a actriz VIRGINIA MATAIX y su
acompañante, un famoso periodista
de «El País», el ministro NARCIS
SERRA, el alcalde AGUILO, el di-
rector de «Radio Nacional de Cata-
lunya» nuestro amigo ANDREU
•MANRESA, el director de cine y
guionista MANOLO MATGI... Todos
amantes de la buena mesa. ¡A ver!

• También ha habido turistas
VIP, no todo van a ser «holligans».
Hay un inghs enamorado de nues-
tro maltratado puerto, se llama
JEFF HUDSON, que ya lleva diez
años visitándonos con su familia.
Además es un gran nadador y lo
demostró en la Travesía al Puerto,

. consiguiendo el 1.'r lugar de su
categoría. Aprovecha las noches
,)ara estar con sus amigos en cl
«BAR HARRY'S» escanciando bo-
tellas a toda pastilla. Para conme-

morar el aniversario, dos lustros,
SC vino a bien a invitar a sus
amistades en el Rte. «BON PORT».
No faltaron MARIO, MIQUEL NI-
COLAU, P. FERNANDEZ y P. CA-
KIELLAS acompañados de sus res-
pectivas señoras, que esperan cele-
brar muchísimos más aniversarios,
no en vano le dedican esta frase:
«¡Nunca te olvidaremos, Jeff!».

• En «Teixits CA'NI BERGA»
siempre tienen destellos de buen
gusto. Son artistas del escaparate.
Por estas fechas han montado uno
dedicado a nuestras Verbenas, exhi-
biendo polvorientos programas de
antaño, pero hay uno que merece
una atención muy especial, del año
dc la pera (1932) que fue pintado
por JOAN PLA, padre del actual
periodista de «Baleares».

• A última hora me dicen que
hay en «Es Torrentó» hoy viernes
un partido de BENJAMINES con la
presencia de un árbitro de l. divi-
sión.

• Este año las fiestas se han
caracterizado por la poca luz. El
otro día al caer la noche en la
Plaza de Las Palmeras no se veía ni
a un palmo lejos.

• Muchos se quejaron (le la
ausencia de «OLE OLE» que, ale-
gando enfermedad de la cantante,
esa que tiene las domingas así, no
se presentaron. A mi plim, me que-
de tan pancho con los «PLATERS»,
pero algunos sufrieron cierta frus-
tación, cosa nada seria por una
fruslería así... ¡Pero si teneis el
disco, majetes!

• Muy campante ver. a JOAN de
«S'AUBA» pese a que me dicen que
ha tomado la decisión más impor-
tante de su vida. El tío está simpa-
tico, sera que es feliz. Ya saben lo
de Tomeu Penya. ¿Lo entienden,
no?

•y para el año que viene ya
saben los de Cultura de la Alcaldía.
Lo de XESC FORTEZA debe mon-
tarse en el ex-cine «FELANITX»,
que para algo se ha comprado. Si
no basta una función, dos. A tomar
nota.

• Interesante la MOSTRA D'AR-
TESANIA LOCAL, donde se puede
ver a nuestros mejores artistas/
artesanos.

• VIDEOCLUB. — «MANIQUI».
Director: Michael Gottlieb. Inter-
pretes: Andrew McCarthy, Kim
Cat trail. Productora: Izaro-Cannon.
Genero: Comedia. SINOPSIS: - En
Ia Creta antigua, la bella Emmató-
genos va a ser desposada con un
hombre al que no ama; pide a los
choses que la libren de ello y Zeus
Ia convierte en una estatuta. En
1985, Jonathan Switcher es despedi-
do de su sexto empleo. Su novia,
harta de el, le echa. Pronto encuen-
tra un nuevo trabajo en unos gran-
des almacenes como escaparatista.
Un día, vistiendo a un maniquí,
descubre que está vivo... COMEN-
TARIO: Un tema que ya había pro-
tagonizado Aya Gardner en sus años
jóvenes («Venus era mujer») permi-
te ponerlo al día gracias a la afor-
tunada interpretación de la joven
pareja protagonista, dos desconoci-
dos que pueden tener un futuro
prometedor.

• Y una recomendación muy
sana. Esta noche vayan a la Esglé-

Partido jugado el pasado domin-
g() en Campos con escasa expecta-
ción.

Arbitró el colegiado Carrió, sin
problemas, si bien tuvo que hacer
uso de las cartulinas amarillas por
menospreciarle en algunas de sus
decisiones.

FELANITX.—Otero, M. Riera, Az-
nar, Valentin, M. A. Llull, Felipe,
Pont, Juli, X. Riera y Agustin. (Pa-
rera, Sagrera, Teruel, R. Juan y

Galmés).
GOLES.—Min. 13 (1-0), mal enten-

dimiento entre portero y defensa,
balón a Lladonet que lo coloca
perfectamente en el marco fela-
nitxer. Min. 3.1 (1-1), disparo desde
lejos de L. Llull, roza en algún
defensor y finalmente «traga» el
portero local. Min. 58 (1-2), larga
jugada de ataque visitante, X. Riera
estrella su remate en el cuerpo del
portero, el balón repelido va hacia
Teruel que marca por alto entre la

QUI VA MALAMENT? •
Senyor director, vos agrairé que

publiqueu aquesta nota. Jo necessit
informació:

NO se Si és una malaltia o què
pugui ser. M'agradaria si hi ha algú
que ho sàpiga, que m'ho explicas,
quasi segur que me contesten, i en
glosa endemés.

Pot una persona tenir opinió
pia si, nomes sap el que li han dit,
si nomes creu el que li ha dit se-
gens qui? (aquest qui, vol dir «don
fulano»). A una xerrada de cassino,
taverna, cafe, no sé com dir-vos,
per?) ja m'enteneu, ho digué públi-
cament, «si tenim res que valgui la
pena ho va fer en Franco». M'ho
deia a mi que som un jubilat que
cobr el que me correspon gracies a
Ia democracia i al govern que tenim
a la nació (no al govern que tenim
a Felanitx), perquè aquest individu
tot el que és dolent ho apunta al
govern socialista. L'amo del cassino
estava a favor seu i es ben normal.

Jo que s6m molt xerrador no he
viscut mai de la llengua, sóm ;libe-
ral, feiner, plaent, també
normal o al manco es el que crec.
Tenc una opinió dc les coses i del
que sent a dir, si m'interessa vull
saber el net de les coses. A aquest

poblada portería. Min. 63 (1-3),
falta que se saca con fuerza, recha-
za el meta y Agustin sólo tiene que
empujar la pelota dentro.

COMENTARIO
Partido con dos fases distintas.

En la I.a parte el Felanitx no con-
siguió imponerse ante un correoso
V bien disciplinado Campos, en la
2.;` el Felanitx tuvo una salida ful-
gurante, dominando durante veinte
minutos a un rival que no existía
en el campo. Los otros minutos
fueron de diversas alternativas. El
Felanitx falló muchas ocasiones de
gol, pero también las tuvo el con-
junto pero los palos jugaron
favor del equipo felanitxer.

El partido no tuvo demasiado
interés y el resultado dejó claro la
diferencia entre un equipo y otro.

El Felanitx jugará hoy sábado en
casa, frente al potente Manacor, el
«Ciutat de Felanitx», el trofeo, está
en juego.

MAIKEL

que digué que en Franco ens ho
havia donat tot, també Ii vaig sen-
tir dir (i endemés n'estava con-
vinçut) que els mallorquins desco-
briren i poblaren Cataltinya. Segu-
rament li havia dit «don fulano» i
ell tot satisfet. Si fos un .jubilat
com jo podríem din que ha perdut
«el capct», pet-6 li fatten molts
d'anys per jubilar-se i això me fa
pensar que a lo millor som jo que
vaig malament i que m'han enga-
nyat els historiadors. Digau-me amb
franquesa vaig a n'en «BALUTXO»
o val més que me begui una rasca?

Moltes gracies.
Un Mbilat amb bon huMor
i feliç

BAÑARSE EN
AGUAS RESIDUALES

Sr. Director:
Nos molesta mucho bañarnos en

Ias aguas residuales de Calas de Ma-
llorca. Los tubo bajan al mar. De-
be construirse una depuradora de
acuerdo con las necesidades técni-
cas mas modernas y dejar de ver-
ter esta agua al mar.

EMISION DE VENENO
SOBRE LA ISLA

Sr. Director:
Nos molesta mucho por la noche

la combustión que se hace de plás-
ticos y basuras en una zona próxi-
ma a la carretera de Porto-Colorn
a Felanitx. Cuando se quema plás-
tico se esparce en la atmósfera el
veneno Dioxyn (recuerdan Seveso-
Italia?). Se debe prohibir esta ope-
ración de inmediato. Modernicen el
sistema de eliminación.

FUTBOL

En pariido Eit[stoso: el Feinitx venió al Caps
Campos, 1 - Felanitx, 3

sia de Sant Allons. Vayan a las 9'30
de la noche a escuchar el RECITAL
de TONI PIZA, se pianista feia- Cala Murada, 18 de julio de 1988.
nitxer que tiene los dedos mágicos. Signen aquestes dues comunicacions

JORDI GAVINA 	 trenta residents de Cala Murada
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0 ''era popu!ar Sant Agustí '88

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

PiScinas - Gas butand y propano
Servicio reparaciones

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

Per Sant Agustí, a Felanitx, FESTAI

Café Calafava
novament obert al públic,

sota la direcció de Catali-
na Salvà i Rafel Aulet.

Passeig Ernest Mestre, 1
FELANITX

FELANITX

Campaña Socios C. D. Felanitx1 De cara a la próxima temporada,

Un èxit rodó, a tots els nivells
constitui la prova atlil-Iica de Sant
Agustí. L'excellent organització per
part del Club Joan Capó es va veure
confitada amb actuacions destaca-
des dels atletes de Felanitx a quasi
totes les categories.

Els clubs locals Joan Capó i
Opel-Felanitx participaren amb la
majoria dels seus efectius. Á mol-
tes proves triomfaren els atletes
felanitxers. A la cursa masculina
absoluta el júnior Antoni Peña
obtingué un magnifie segon !loc.

En varies ocasions durant tot
l'horabaixa joves atletes de la vila
passejaren pels voltants de la Plaça
cl'Espanya una pancarta en la que
peguerem llegir «Necessitam una
pista d'atletisme», manifestant d'a-
questa forma la seva sollicitud
d'una instanació que mai han tin-
gut i que és bàsica per a la práctica
del seu esport favorit.

Presidiren l'entrega de trofeus, el
Sr. Andreu Riera, Conseller Cap
d'Esports del CIM, organisme pa-
trocinador de l'esdeveniment amb
collaboració de l'Ajuntament de Fe-
lanitx, el batle Sr. Cosme Oliver,
el regidor d'esports Sr. Tbfol Ben-
náser i el president del club orga-
nitzador Sr. Gabriel Bennáser.
Clasificacions:

MARXA
Categoria absoluta masculina
1. Latzer Sánchez 	(Joan Capó)
2. Miguel Nadal 	 (Joan Capó)
3. Miguel Sánchez 	 (Joau Capó)
Categoria absoluta femenina
I. Maria Jiménez 	 (Joan Capó)
2. Magdalena Garcia

(C. D. Campos)
3. Coli Martinez 	 (Falzies)
Categoria especial mini femenina
I. Aina M.a Sánchez (Joan Capó)
2. Mari C. Valverde (Joan Capó)
3. Maria A. Soler 	 (Joan Capó)
CARRERA POPULAR
Mini femenina
1. Silvia León 	 (Sa Ràpita)
2. Maria Carmen Valverde

(Joan Capó)
3. Maria Antònia Soler

(Joan Capó)
Mini masculina
1. Salvador Barceló

	
(Joan Capó)

.2. Bartomeu Obrador
(C. D. Campos)

3. Bartomeu Nadal (Sant Alfons)

Benjamí femenina
1. Joana M.a Moll (C. D. Campos)
2. Isabel Collado 	 (Joan Capó)
3. Pilar Perales 	 (Joan Capó)
Ben/ami masculina
I. Llorenç Páramo 	 (Joan Capó)
2. Jose Sampietro (C. A. Pollença)
3. Fco. 3avier Martinez

(Joan Capó)
Alevi femenina
I. Maria Albons 	 (Joan Capó)
2. Mari C. Adrover 	 (Joan Capó)
3. Maria A. Rigo (C. D. Campos)
Alevi masculina
1. Antoni, Sánchez (C. D. Campos)
2. Esteva Barceló
	

(Costa Calva)

3. Miguel Angel Moll
(C. D. Campos)

ler. local (7) Joan V. Maties
Joan Capó)

Infantil femenina
1. Maria A. Crucera (Joan Capó)
2. Catalina Albons 	 (Joan Capó)
3. M.a Ceferina Garcia

(C. D.Campos)
Infantil masculina
I. Joan Barceló 	 (Costa Calvià)
2. Gabriel Barceló

(C. A. Pollença)
3. Raul Ferrer 	 (Joan Capó)
Juvenil masculina
1. Miguel Serra 	 (Costa Calvià)
2 Mateu Obrador 	 (Joan Capó)
3. Toni Mesquicla 	 (Porreres)
Veterans
1. Joan Pascual 	 (Fidípides)
2. Joan Barceló 	 (Costa Calva)
3. Basilio Martinez

(Bodega Oliver)
Sèniors locals
I. Sebastià Adrover (Opel-Felanitx)
2. Francisco 113 .s.ramo (Joan Capó)
3. Victoriá Martinez

(Opel-Felanitx)
Sèniors femenines
1. Arantxa Plaza (Indep. Madrid)
2. Antonia Mira 	 (Fidipides)
3. Llucia de F. Barceló

(C. D. Campos)
1.8 local (4) Maribel Obrador

(Joan Capó)
Sèniors masculins
1. Juan Pablo Martinez

(Bodega Oliver)
2. Antoni Peña 	 (Costa Calva)
3. Antoni Riera

(ta Salle Manacor)

ELECTRO-FRED
F. Contreras

Empresa Autorizada por el M. de
I. N.° 267

Instalaciones eléctricas e
industriales.
Pararrayos y Alarmas.

Reparación en general de:
Cánutras frigorificas, vitrinas,

conservadoras, refrigeradores
de leche.

Aire acondicionado.
-Servicio permanente.

Jaime I, 1, Zavella, 14 - Tel. 580340
FELANITX

Necesito aprendiz electricista
URGENTE!

VEND() BARCO DELFIN 28.
Equipadisimo. Telél .tmo,
Piloto automatic°.
Equip° de navegación completo.
Inf.: Tel. 573203

VENDERIA KIOSKO metálico, de
2 x 2 m. en buen estado.
Plaza España.
Informes: C/. Roca, 3 - Teléfono
58 21 45.

y para conocimiento de todos los
socios y aficionados del C.D. FELA-
NITX, su junta directiva se com-
place en comunicar los precios ge-
nerates por los que se regirán los
ingresos directos por parte del afi-
cionado.

Temporada 1988-1989
Caballeros 	 12.000 pts.
Señoras 	 5.000 »
Jubilados	 6.000 >>
Cadetes (de 15 a 18 años) 5.000
Socios de honor 	 20.000
Socios protectores	 30.000

- El pago de los abonos ante-
riormente descrito da derecho a
poder presenciar 18 partidos de
liga y el 50 % de las entradas de
dos jornadas económicas a desig-
nar por el Club en su momento,
excepto a los Socios de categorias
de honor y protectores que podrán
presenciar los 20 partidos de Liga
sin abonos complementarios.

- Los partidos amistosos no
son de abono, pero 1 os señores
socios que hayan pagado el carnet
antes de dia 27 de agoto, fecha del
trofeo Ciutat de Felanitx, solamente
pagarán el 50 % de la entrada.

- Los precios que regirán en la
temporada 1988-89 serán los si-
guientes:
Entrada Caballero 	 800 pts.

Entrada Caballero Jubilado 400
Entrada Señora 	 400
Entrada Cadete	 400
- Las empresas que quieran

anunciarse en el campo de fútbol
,<Es Torrcntó» podrán solicitarlo a
los siguientes teléfonos:

Tel. 58.07.09 de 8 a 13 horas y de
15 a 19 horas.

Tel. 58.23.24 de 8 a 14 horas.
Tel. 58.14.84 de 20 a 22 horas.
NOTA.-En la temporada 1988-

1989 se establece el Carnet de Socio
«CANTERA» que será de 5.000 pts.
único, y que solamente dará opción

presenciar los partidos de los
equipos del C.D. Felanitx en cate-
gorías: Benjamin, Alevín, Infantil y
Juvenil.

Los carnets de Socio del Felanitx
darán derecho a presenciar también
los partidos, sin pago de entradas.

Con motivo de evitar aglomera-
ciones para la recogida de carnets
en la puerta del campo, pasará por
Ia casa de los socios una señorita
para entregarles el Carnet.

COMPRARIA AMA RRE en Puerto
Deportivo de Porto-Colom.
Inf.: Tel. 575084 (de 10 a 11 noche)

SE NECESITA MUJER para cuidar
casa con niños, en PortolColom,
que tenga coche. Trabajo fijo.
Inf. Tel. 575739



C5loms a la &IA
A l'Ajuntament no sdn d'aquest
món

A l'Ajuntament sembla que no
se n'hagin temut de res, no sembla
que visquin a La Vila, i deim això
perquè quan varem tenir la mala
idea (per uns) i feliç idea (per
altres) de presentar-nos per veure
que feien per La Sala, una de les
coses que trobàvem que era neces-
sària perquè la cosa arias minima-
ment be, era que posassin gent a
fer feina. Entre d'altres un arqui-
tecte i un celador d'obres.

A força de prémer i de mala ma-
nera (hi ha plet posat) es contrac-
ta un arquitecte a principi d'any.
El contracte era per tres mesos
renovables per altres tres. Creureu
que el contracte caducà i no el
renovaren fins passat quinze dies de
Ia data de caducitat, aim) no es pot
fer i renovar-lo amb un decret o per
la Comissió de Govern tampoc, una
cosa caducada s'arxiva i en comen-
cen una altra. A això no tenim Plet
posat, hi ha coses mes greus que
hem d'atendre i el canvi a AP no ha
significat cap canvi en la manera
de dur els temes, ni els contractes,
ni res. Tant es així que la renovació
del contracte de l'arquitecte caducà
altra vegada i aquest pic no l'han
renovat, no sabem per què.

El passat mes de juliol no teníem
arquitecte municipal i ara en con-
tractaren un per contractació direc-
ta, la forma més tendenciosa que
hi ha de contractar personal. Des-
prés, el mes de setembre es faran
les oposicions per mitja plaça d'ar-
quitecte, d'aquesta mariera en ten-
drem dos i ara no en tenim cap, tot
i que el programa de fetes, entre
les coses falses q,ue. 4ku hi ha,
aquesta de que 'es-"'coritracta uri
arquitecte, tot i que no diu que
malament i qtie ja no l. tenim.
Pensar que tots els pobles del vol-
tant de Felanitx fa nys qt- renen
arquitecte i no fan aquest burnt per
contractar a la gent, fa ganes de
canviar de poble o de ppsar Colorris
a La Sala. •

Però ara són les fetes i a la Ple-
naria passada donarem aquest mes
de treva per tercera i darrera vega-
da, sense cap confiança gt;te canviïn.
De moment l'únic cert tr. segur es
que han canviat de nont pot esser
increIble que canviïn els fets, les
comencam a conéixer i les sospites
són fortes. De totes maneres aquest
mes no els hem posat cap plet
recurs, però no podem dir que
hagin canviat d'actitud. A la prope-
ra edició comentarem el programa
de festes i les festes. Molts d'anys
per a tots i sobretot als Agustins.
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BUSCAMOS TERRENOS para com-
prar O alquilai- dentro del coto de
caza de Son Negre.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

NECESITO: AUXILIAR ADMINL-
TRETIVO.Imprescindible mayor
de 18 tiiios; si • es varón, servicio
militar cumplido.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

,

\\\'' \\INN\

k„,\‘,`,."\A
\ • 	 •••\•\‘‘,.•

,

Servicio permanente de URGENCIAS y GRUA: Tel. 281313 (pedir por el 179)

FRANCISCO MANRESA, S. A 07200-FELANITX 	 07669 -CALONGE  (Santanyi)
• Carrer Campos, Km. 0'5 - Tels. 581984 - 581985 Carretera de Felanitx, 5 - Teléfono 657393
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EI Pert, la nit... i la Mika
En Miguel Artigues es tot un per-

sonatge. Felanitxer de tota la vida,
ha redescobert el Port no fa gaire
temps.

En Miguel es un revolucionari.
De bona pasta, però. Poc a poc, com
qui no fa res capgira els costums
de les nits d'estiu. La constancia es
la seva arma: entra i no fa mal. Te
maneres de mestre, també.

Aquest estiu, en Miguel ha intro-
duït un element nou a les tertúlies
del Port: el silenci! Ha fet (ens ha
fet) assaborir el silenci a través de
Ia Música. Cada vespre, després de
sopar, en Miguel recolleix el perso-
nal i es disposa a començar l'aven-
tura de la nit: un dia a la platja,
un altre a s'Algar... diferents flocs
per a intentar gaudir del misteri.
En Miguel, aperell en ma, ens pro-

La darrera setmana del mes que
ve, si no hi ha res de nou, sortirà
cap a Jug slàvia, S'Estol d'Es
Gerricó, on farà una estada de sis
dies. A més d'una serie de visites
a llocs d'interès de Belgrado i altres
indrets, S'Estol mantendrà un in-
tercanvi amb el grup «Diogeh», el
qual participara a les ballades, jun-
tament amb altres grups. Les balla-
des seran a Belgrado els dies 26 i
27 i el 28 a Obesdska Bara. El grup
sera rebut a l'ambaixada espanyola
i a la festa «Nit de Mallorca a
Belgrado» hi han estat convidats el
batle d'aquella capital, l'ambaixador

grama la vetllada musical: primer
Puchini (us va bé?), o preferiu Ver-
di?, Beethoven no hi va malament
tampoc... I Bach, per què no una
mica de Bach?

Així, les audicions es succeeixen i
la nit avança. Es una nova (nova?)
manera de retrobar el silenci o com
deia abans: d'assaborir-lo.

Mentrestant, a uns altres racons
també prop del mar, altres rotlades
parlen de no sé que, intentant sal-
var la història. Són maneres d'en-
tendre la nit.

La una es reflexa dins l'aigua.
Mentre uns la veuen, altres la con-
templen acompanyats de la seva
deesa: La reina de la nit de la
«Flauta Màgica» mozartiana.

Pere Estelrich i Massuti

espanyo l i altres autoritats i repre-
sentacions. Igualment esta prevista
una visita a l'aula de Llengua cata-
lana de la Universitat de Belgrado.
Per altra part es pensa muntar una
petita mostra d'artesania mallor-
quina i una exposició fotogràfica
sobre temes de Felanitx i de l'Illa.

Aquest viatge està obert a tot-
horn i totes les persones interessa-
des poden acudir a les agencies de
viatges de la nostra ciutat, on tro-
baran el programa d'excursions, o
be cridar al telèfon 206517 de
Ciutat.

institute re Bahilletato
«V. de San Saivador»
de F nitx

MATRICULA CURSO 1988-1989
En cumplimiento de las instruc-

ciones cursadas por la Dirección
Provincial del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia, el plazo oficial de .
matricula correspondiente al año
académico 1988-1989 estará abierto
en este Instituto durante los dias
1 al 15 del próximo mes de Sep-
tiembre para los alumnos de Pri-
mero, Segundo y Tercer Curso del
Bachillerato Unificado Polivalente y
para el Curso de Orientación Uni-
versitaria.

Aquellos alumnos -que habiendo
evaluado positivamente todas las
enseñanzas del curso anterior no'
hubiesen realizado inscripción en el
pasado mes de Julio, podrán for-
malizar matrícula a partir del dia 1
de Septiembre próximo.

La matrícula podrá efectuarse en
las oficinas de Secretaria del Insti-
tuto de 11'00 a 13'00 horas durante
los dias 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14
y 15 del mes de Septiembre del
corriente año, previo cumplimiento
de los requisitos establecidos y que
figuran relacionados en el tablón de
anuncios del Instituto.

Felanitx, 18 de Agosto de 1988.
El Secretario

Mariano Salido Soler
V.0 B.0 	 El Director

Antonio Bonet Burguera

Agraïment
La familia Monserrat-Vidal

de Ca's Concons, davant les
innombrables manifestacions
de condol rebudes amb motiu
de la mort de Guillem Mon-
serrat Grimait i en la impossi-
bilitat de cOrratiOndre-les a
totes personalment, ho vel fer
per mitjà d'aquesta nota.

ktipts, moltes gracies.
r 

SE VENDE 	 LAVAVAJILLAS.
Buen estado.

Informes, en esta Admón.

SIMI a lugaskia

Carnicerías CAN MARC
Comunican que el día 28, fiesta de SAN
AGUSTIN, despacharan exclusivamente
Ia CARNE DE NOVILLO de la corrida.

- SE ADMITEN ENCARGOS
C. Campos, 39 - Tel 581858
y C. Mar, 61 - Tol. 582407




