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	Imprès a l'Editorial «Ramon Llull» - FELANITX 

Sa Rua, avid horabaixa
Avui horababta (no diumenge,

com figura equivocadament a l'edi-
ció anterior), se celebrara SA RUA
a Felanitx. L'any passat, aquesta
manifestació assoli un gran exit i
això ens permet d'augurar per
aquesta segona edició una resposta,
si més no, similar a la passada.

A l'hora de redactar aquesta nota
sabem ja de nombroses comparses
inscrites, alguna de proporcions des-
comunals. N'hi ha, naturalment, del
terme i de fora poble. D'entre les
primeres es diu que n'hi ha que fa
mesos que treballen en les indumen-
tàries, la qual cosa fa pensar que
veurem coses ben aconseguides.

Recordam que la desfilada comen-
çarà a les 4 4e la tarda des del parc
i l'itinerari a seguir sera el següent:

Carrer Bellpuig, plaça de Pax, car-
rer Miguel Bordoy i Major, plaça de
Santa Margalida, carrer 31 de Març,
plaça d'Espanya, passeig d'Ernest
Mestre, carrers Guillem Timoner i

Dilluns passat horabaixa, tingué
lloc a S'Horta, la inauguració de la
nova central digital que la Compa-
nyia Telefônica Nacional ha ubicat
a aquesta localitat. Es tracta d'una
central terminal d'una capacitat
inicial de 320 linies que entra en
funcionament amb 261 aboxWs.

A més de la nova central, s'ha
completat el pla de millores de la
unia de S'Horta i tot junt ha supo-
sat una inversió de 57 milions de
pessetes.

Aquesta nova central es la prime-
ra que s'inaugura de les setze que
han d'entrar en funcionament du-
rant aquest any i com totes les d'a-
questes característiques, aportarà
una major qualitat al temps que do-
nara als usuaris la possibilitat d'ac-
cedir a una Amplia gamma de ser-
veis telefònics suplementaris, com
es ara, informació detallada del re-
but, indicació de cridada d'espera,
consulta i conferència a tres, línia
directa sense marcatge, desviació
de cridades i marcatge abreviat,
aquest darrer susceptible ja de con-
tractació, mentre que la resta s'ani-
ran incorporant paulatinament.

Disposarà a més de la possibilitat
de tenir 100 circuits en alta freqüèn-
cia per sistemes de transmissió de
modulació per impulsos codificats
fins a la central terminal de Fela-

Convent, plaça de S'Arenal, carrers
Antoni Maura, Mateu Obrador i An-
glesola i finalitzarà al parc munici-
pal. En aquest recinte i a partir de
les 7 hi haura ball de carnaval i a
les 8'30 es farà l'entrega de premis
i ajudes als participants.

Els premis establers són els se-
güents:

CARROSSES:
lr. 100.000 ptes.
2on. 50.000 >>

3er. 25.000
COMPARSES:

Ir. 75.000 ptes.
2on. 30.000 »

3r. 	 15.000 >>

Hi haura dos premis especials de
15.000 ptes.; un que s'atorgarà a la
carrossa o conjunt que, a criteri del
Jurat, el meresqui per alguna par-
ticularitat determinada i l'altre des-
tinat a premiar la millor participa-
ció de cotxes antics.

nitx.
A la inauguració hi assisti el Bat-

le i alguns membres de l'Ajunta-
ment de Felanitx, el Delegat regio-
nal de Telefônica, el batle pedani de
S'Horta i d'altres representacions.

Antoni Peru, tercer classi-
ficat en el Cross de Wade

Diumenge passat, l'atleta felanit-
xer Antoni Peña (Club Pollença)
aconseguí in dels èxits més impor-
tants de l'atletisme balear de tots
els temps, classificant-se en tercer
lloc de la categoria júnior en el
Cross Internacional de Lasarte (San
Sebastian).

Damunt una distancia de 5.600
metres, Antoni Pella aconseguí un
temps de 17:05 a una diferència gai-
rebé imperceptible del segon —l'an-
glès Spencer Tuwal— (17:01). El
primer classificat, Teodoro Cuñado,
féu un crono de 16:54.

Amb aquest resultat Antoni Peña
té moltes possibilitats d'integrar-se
a la Selecció Nacional que acudirà
al campionat del món.

Celebram de debò aquest nou i
important triomf d'Antoni Peña, un
atleta que se forma dins el Club
«Joan Capó» i que aconseguí fa tres
anys el Campionat d'Espanya Esco-
lar de 3.000 metres.

La Casa de Cultura
Avid ens agradaria tornar al tema

de la Casa de Cultura. La insistèn-
cia se justifica en tant que sempre
esta més o manco d'actualitat. Per-
què és el cas que, tot i no havent-hi
encara un organisme gestor desti-
nat a fer-la funcionar, en la practi-
ca, gracies sobretot a iniciatives
particulars, amb més o manco en-
cert i oportunitat, la tenim adesiara
ocupada i això no deixa d'esser un
bon senyaI.

La restauració de l'antiga casa de
Ca'n Prohens i la seva adaptació
com a edifici capaç d'acollir varia-
des activitats va esser una empresa
llarga fins a l'excés, entre altres
raons a causa del magre interès del
grup governant, per?) un dia va arri-
bar a bon fi, i potser les obres es-
mentades i els resultats obtinguts,
seran discutits per qualcú, i esta
molt be que tothom hi digui la se-
va; però també es cert que l'edifici
presentava unes limitacions que no
se podien saltar.

Acabada, però, la primera etapa,
no s'acaba d'entendre la manca d'in-
terès per dur a terme la idea inspi-
radora de la reforma de l'edifici,
idea orientada cap a convertir-lo en
un centre irradiador d'activitats
culturals diverses i no limitar-lo a
un centre passiu, acollidor de ini-
ciatives espontànies.

I la passivitat resulta més estra-
nya si tenim en compte que tots els
grups participants de les darreres
eleccions municipals, inclosos els
dos que han assolit la majoria, ma-
nifestaven en els respectius progra-
mes la intenció de posar-ho en mar-
xa.

¿Corn se podria posar en marxa?,
demanaran vostès. Possiblement no
hi ha un sistema únic.

Nosaltres pensam que una solució
pot esser la de crear un organisme,
deslligat de tota opció política con-
creta, fins i tot de la que controla
l'Ajuntament, independent i amb ca-
pacitat d'estudiar les necessitats del
poble en aquest camp i programar
un quadre d'activitats adequat, sen-
se ignorar altres iniciatives de Pa
ticulars o entitats.

La tasca es dificil, pet-6, u'
decidits a fer-ho s'ha d'intent
bem que l'Ajuntament ha
reunions per afrontar el
pert, ja comença a es
prendre una determi ,-
anc que sia corrent

sible error. Si no ens falla la memò-
ria, pel setembre passat ja va fer un
any que s'havien començat a esta-
blir contactes amb tal fi, i abans de
dissoldre's en segon ajuntament de-
mocratic, a la Sala es va demanar
que se posas en manca el procés que
permetés una actuació immediata
de l'organisme un cop enllestit l'edi-
fici.

Ens agradaria dins poc temps que
se confirmassin algunes informa-
cions que circulen respecte d'un
tema que durant tants d'anys ens
ha preocupat.

Pirotècnic
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PREU DE SUBSCRIPCIO

Semestral: 1.625 ptes.
Semestral a fora: 1.775 ptes.

SANTORAL

Diu. 5 Sta. Agata
Dill. 6 St. Pau Miki
Dim. 7 St. Ricard
Dim. 8 St. Jeroni Emilia
Dij. 9 Sta. Apollènia
Div. 10 Sta. Escolàstica i

St. Guillem
Dis. 11 M. de Déu Lourdes

LLUNA
Lluna nova dia 6

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 9, 14,15 i 17 h. Diu-
menges i festius, a les 9, 12,30 i
1.7 h.
• Port000lom - Felanitx: Dies

feiners, a les 9,20, 14,45 i 17,30
h. Diurnenges i festius, a les
9,20, 13 i 18,15 h.

Felanitx - Cala Murada: Diu-
nrienges 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 Mercat Tel. 581922

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

Miquel-Nadal
Jaume Rotger
Cat. Ticoulat
Francesc Pifia.
Gayã-Melis
Miquel-Nadal

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

580448-581144
Ambulàncies

581715 - 580051 - 580080
Servei medic d'urgències 580254
Guardia Civil 	 580090
Sombers 	 581717

Próxima
apertura

AUTOLA I 0 FELANITX
Mecánica, accesorios, neumáticos, cambios de aceite,

limpieza, engrases

Baltasar Ilicotau Domenge
(NOT))

va morir a Felanitx, dia 25 de gener de 1989, a l'edat de 83 anys,
havent rebut els sants sagra ments i la Benedicció Apostòlica.

Al cel sin
Els seus fills, ,Francisco i Rafel; fills politics, Carles Bolger ì Antònia Barceló; nets, Josep,

Francisca, M Antònia i Baltasar; néts politics, renéts; fillola Catalina Puigrõs; germana Francisa:
germana política Joana Sureda, nebots, cosins i els altres parents, vos demanen que el tengueu pre-
sent en les vostres pregaries.

Casa mortuòria: 2". Volta, 10 (Es Camp 'Fred)

FELANITX
■MOIM

Gran kit del recital de Donna Hightower
les Corals

Poques vegades el cant coral ha-
via aconseguit un exit com el que
s'obtingué dissabte passat a la cate-
dral de Mallorca, amb milers de per-
sones que no volgueren perdre l'o-
portunitat d'assistir a un singular
recital de la cantant de color Donna
Hightower, acompanyada per corals
de pobles i de Ciutat. Espirituals ne-
gres i cançons populars de la nostra
terra es mesclaren amb gran facili-
tat i sorprenents resultats, jugant
sovint amb la improvisació, un risc
evident, pen!) que en aquesta ocasió
va bastir d'una gracia especial tot
el concert.

Un gran muntatge de Ilum, sò i
color transformaren per una nit el
presbiteri de la Seu per on desfila-
ren fins a set corals, i la primera en
fer-ho fou la de Felanitx, dirigida
per Jaume Estelrich, obrint el con-
cert amb una interpretació prou
adient, «Cantarem al Senyor» un
negre espiritual, i la coneguda «Fin-
landia». La gran Donna com a so-
lista feu els possibles per cantar
amb la nostra llengua la Iletra que,
anys enrera, havia escrit Mn. Ga-
briel Rebassa per la famosa obra de
Sibelius.

Cada una de les corals partici-
pants havia escollit dues obres per
aquesta ocasió, amb resultats una
mica diferents, si be en conjunt es
pot qualificar de memorable tot el
recital i una experiencia que molts
voldrien veure repetida. L'apoteosi
fou cap al final quan tots els cors
plegats i la Hightower de solista in-
terpretaren el conegut espiritual ne-
gre «Amen», fins i tot el públic s'hi
afegia amb les veus, els esclafits de
dits i les mambelletes, fragments
del qual es repeti algunes vegades
perquè la gent no es resignava a do-
nar per acabada la festa. El concert
va esser enregistrat íntegrament i
sembla que s'aprofitarà per adi-
tar un disc que no dubtam ha de
resultar prou interessant.

Creim de justicia destacar la par-
ticipació de la Coral de Felanitx, que
aconsegui, un important xit d'inter-
pretació, malgrat el poc temps que
havia tengut per adaptar les seves
veus a la de la famosa cantant ame-
ricana. Una lloable inciativa de la
Federació de Corals de Mallorca
dins el programa de les festes de
Sant Sebastià, patró de Ciutat.

M. Julià

Pgradecimierto
La familia Febrer-Borrás ante

Ias innumerables manifestacio
nes de pésame recibidas con
motivo del fallecimiento de
Simón Febrer Serra y en la
imposibilidad de correspon-
derlas a todas personalmente,
quiere hacerlo a través de esta
nota.

A todos, mite has gracias.'

VENDO CICLOMOTOR YAMAHA
49 cc. en buen estado. Precio in-
eresante.

Informes, Tel. 581577.

SE VENDE Furgoneta R-4 F-6
acristalada, PM-V
luí.: Tel. 657218

SE NECESITA CHICO con carnet
de conducr, que sepa alemán y
con dominio de francés o inglés.
Informes, Tel. 580503, de 20 a 22
horas.

SE VENDE Furgón Ebro F-350
3.500 Kg. a toda prueba.
Inf.: Tel. 575113



cine principal
Viernes 3, sábado 4, 9 noche y domingo 5- desde las 3

Una de las películas que mas impacto ha causado en esta temporada
No te la pierdas.

Frenético y 7 kilos en 7 (has
Risa a tope, carcajadas a raudales, es lo recomendable en estas cuestas de
principio de afí).

Viernes 10, sábado 11,9 noche y doming o 12 desde las 3
2 películas de actualidad en esta temporada

Es necesita cuineral[mallorquina,
Porto-Colom

Inf.: A aquesta administració

pens petits
SE TRASPASA

INFORMES EN EL MISMO
C. Ague. 3—Tel. 581225

Necesitamos JEFE BAR - CAFETERIA
en Porto-Colom

DOMINIO INGLEE

FELANITX

Quan la titúrgia se fa espectacle
Tenc a la vista una carta al Di-

rector, publicada el 9 de gener de
l'any passat i firmada per «Un se-
guit de felanitxers». Acaba amb el
paràgraf que transcric literalment:
,<É,'s hora de destriar què es acte li-
túrgic i que es representació tea-
tral».

Com si fos bo de fer! Un amic,
a propòsit del meu darrer article,
em deia que jo devia tenir una vi-
sió massa teatral de la litúrgia. El
tema va sorgir quan era ja hora de
prendre cadascun per son vent i no
varem poder continuar la conversa.
De moment, jo diria que la litúrgia
té molts de punts de contacte amb
el teatre, però com que jo tenc un
concepte molt elevat del teatre,
pens que això no diu res en con-
tra de la litúrgia. El mal és que ara
no estic en condicions de precisar
com caldria en que s'assemblen, li-
túrgia i teatre, i en què se distin-
geixen. Basti observar que la litúr-
gia és la manifestació externa de la
religió. No es aquest el moment de
ponderar el paper dels signes en la
vida de l'home. Alguns estudiosos
de la matéria han arribat a dir que
el pensament no seria possible sen-
se els signes, i les formes més ele-
vades de pensament racional no po-
drien prendre cos sense el Ilenguat-
ge.

Sia com sia, intuïm les dificultats
d'una vida religiosa sense cap ma-
nifestació externa. Per a moltes per-
sones seria impossible, i gosaria for-
mular una hipòtesi: quan la religio-
sitat interior flaqueja, pot trobar
un suport en les manifestacions ex-
teriors. Així ho devia pensar el gran

Pascal quan recomanava a una se-
nyora que volia recobrar la fe que
se senyas amb aigua beneïda: No
S( Si el conseil va donar resultat, ni
si l'anècdota es certa, pern illustra
molt be allò que vull dir.

Els autors de la carta al Director,
però, se referien a un cas ben con-
cret. Era el de la funció encara co-
neguda pel nom dc Matines, es a
dir, la pròpia de la nit de Nadal, i
se queixaven perquè s'hi veuen obli-
gats a resistir una representació
teatral que només entretén els pa-
res i padrins que han vestit els al-
lots per Huir-los damunt el presbi-
teri. (Ho dic amb les mateixes pa-
raules seves).

Els comprenc beníssim. Segura-
ment, són les Matines la funció que,
pet meu gust, ha perdut més atrac-
tiu de totes les que componen l'any
litúrgic. Altre temps, les esperava
amb una gran illusió, i record so-
bretot aquells moments d'expecta-
ció continguda que precedien el
cant de la SibiHa, i la combinació
de magia, innocència i tendresa que
inspiraven tota la celebració. Quan
vaig veure que tot aim') se perdia,
els canvis i les innovacions que s'hi
.anaven introduint, vaig prendre, ja
fa anys, la decisió de no tornar-hi,
com l'any passat vaig prendre la de
no tornar pus a la vigília de Pasqua.

No vos penseu que sia agradable,
prendre aquestes determinacions;
però quan un comprova que, d'un
acte religiós, en surt trist i depri-
mit, després de passar una mala es- -
tona, i que espiritualment li ha fet
més mal que be, la seva obligació
es no reincidir-hi.

Oueda a l'aire la qüestió de l'opor-
!upiLat de la forma actual de cele-
brar les Matines, de la qual el plat
fort es una funció de teatre infan-
til. He comentat el cas amb algunes
nersones i la creença que circula Cs
que, si els nostres temples recorren
a la fórmula referida, és perqué els
responsables penen que, seguint la
tradicional, no hi aniria quasi nin-
!4ú, mentre que amb la d'ara alman-
co s'asseguren l'assistència de pa-
res, padrins i altres familiars dels
nins que hi tenen assignat un nú-
mero.

Si realment les coses són així,
vors pertoca demanar-nos quin va-
lor té, l'assistència a un acte reli-
giós d'unes persones que hi van per
uns motius no gens religiosos. Jo
diria que tal valor es nul. L'Esglé-
sia, pet-6, no ho deu pensar així, des
del moment que continua organit-
zant manifestacions en què l'ele-
ment espiritual té un paper molt se-
cundari, suposant que hi sia pre-
sent. Pensem en viatges papals, bea-
tificacions, canonitzacions, benedic-
cions urbi et orbe televisades, etc.
Si tenim en compte tot això, no hem
d'emetre judicis desfavorables con-

tra les Matines actuals, l'ofici de
Sant Agustí i altres de consem-
blants.

Per tant, jo no m'hi enfadaria, si
respensables ciels nostres tem-

plos clecideixen, unes quantes vega-
des l'any, fer una vega i convertir
l'acte litúrgic en espectable, joc,
mestra folkhrica, acte social, ma-
niobra política o manifestació mul-
titudinaria. L'única proposta que hi
faria es que no se celebras l'Euca-
ristia a cap de les dites funcions,
ten in' en compte el contrast que
fan amb el darrer sopar de Jesu-
crist, en el qual fou instituida i del
qual, si no vaig errat, és comme-
moració. Que sien com les comple-
tes, contra les quals no hi deu ba-
ver res a objectar per part de
ningú.

El darrer dels laics

SE NECESITA CHICO con carnet
de conducir y nociones de mecá-
nica. Para trabajo en alquiler de
coches.
Informes, Tel. 581577.

WALL STREET y Goobbie en Vietnan
PROXINIOS ESTRENOS: «El héroe y el terror» de Cubl: Norris

«Cortocircuito 2»

Se venden apartamentos en
PORTO-COLOM

en la urbanización SA BATERIA
INFORMES: Cándicio Fernandez, C/ Plaza de Toros, 17

Tel. 580628 — FELANITX

INFORMES EN ESTA ADMINISTRACION

Funeraria FELANITX C.B.
Servicio permanente las 24 horas

C. Sa Liana, 15- Tel. 580448 y 1'. Volta, 	 - Te1.581144 FELANITX

Necessitam AUXIIIAR ADMINISTRATIU 	 I
i Aprenent o Oficial Mecànic

Informes: Citroen - Tel. 582862
.11■171•10••■■•
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AUTOCARES MANACOR, S.A.
PZA. COS, 4

Todos los días, excepto sábados y domingos, servicio de autocar.
Salidas Felanitx, a las 9 y a las 13 horas.
Salidas Manacor, a las 8,45 y a las 12,45 horas.

SE NECESITA REPRESENTANTE.
Informes Cristalería Felanitx, Tel.
581289.

SE VENDE ESCOPETA de 5 cartu-
chos, automática de 3 cartuchos,
nueva Sin utilizar.
Informes, Tel. 580870.

VENDO COCHE marca Chrysler 150.
Gas-Oil. A toda prueba. Econó-
mico.
Informes, Tel. 575870.

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

no és correcte dir: 	 convé dir:
• passillo 	 • passadís, corredor
• pato 	 • ànec
• haber 	 • haver

Exemples:
• Facin el favor de deixar lliure el passadís!
• El meu pis te un corredor massa llarg
• Els ànecs solen viure a les zones humides
• Els llibres de comptes duen una columna per al deure i una

altre per a l'haver

FE1S ,BULLA!

Participau en el Carnaval 89
Tot lo que necessiteu per

disfressar-vos ho trobareu a
Llibreria Ramon Llull. C. Major, 25

Maquillatges, laca pels cabells multicolor,
caretes, complements, capells, etc.

Animau-vos i preparau la festa
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Exposició d'olis i ceràmica de
Trinitat Jaume

Dissabte passat horabaixa, a la Ca-
sa Municipal de Cultura, s'inaugura
una exposició d'olis i ceràmica de
Trinitat Jaume.

Està integrada per paisatges i te-
mes botànics, pels quals té una ha-
bilitat especial l'artista.

També hi figura una collecció de
eel-Arnica decorada.

La mostra restarà muntada fins
dia 12.

Miguel Llodri exposa a Manacor
Avui dissabte, a la sala d'art de

Ta Banca March de Manacor, obri
una exposició' de pintura el nostre
pais Miguel Llodra. Bennasar.

La inauguració està anunciada
per les 19'30 h.

La Confraria de l'Arròs se reunirà
a Son Colom

El proper dissabte dia 14, la sec-
ció de Balears de la «Confraria In-
ternacional de l'Arròs», celebrara
una de les seves trobades al Res-
taurant Son Colom.

Aquesta institució, que presideix
En Gabriel Rabassa, aprofita agues-
ta diada de fraternitat per conèixer
amb profunditat un indret determi-
nat de les nostres illes i en la pre-
sent ocasió, i pensam que a sugge-
riment del nostre paisà. Nicolau
Forteza, membre veterà j destacat
de la Confraria, s'ha volgut reunir a
Felanitx.

Així doncs, els confrares de l'ar-
ròs, faran una visita cultural a la
nostra població abans de posar peu
davall taula en el restaurant de Son
Colom.

Els desitjam de debò una grata
jornada a Felanitx.

Llar de la Tercera Edat - Inserso
BALL DE DISFRESSES.—Dilluns

cija 6, a les 9 del vespre, a la Llar
hi haura ball de disfresses. Tots els
que hi assistesquin disfressats re-
bran un obsequi.

AUDICIO.—Divendres dia 10, a les
18 h. audició comentada a càrrec de
Pere Estelrich i Biel Massot: «Rera
les passes de Bach».

Curs Stvdia
El proper dimarts dia 7, a les

9'30 del vespre, explicara la lliçó
corresponent el P. Antoni Oliver.
Serà sobre el tema «Els signes dels
temps: I, Lo laic (el seglar i l'Es-
glésia)».

Secció Religiosa
PARROQUIA DE SANT MIQUEL

CRIDA A LA CONVERSIÓ
Dimecres dia 8, dimecres de cen-

dra, comeng a la Quaresma. A. les 8
del vespre, a l'església parroquial hi
haura missa solemne amb imposi-
ció de cendra.

RELIGIOSES TRINITÀRIES
FESTA DE LA MARE DE DEU

DE LOURDES
El proper dissabte dia 11 es la

festa de la Mare de Déu de Lour-
des. Per tal motiu, a les 8 del vespre
a l'església parroquial hi haurà Mis-
sa solemne concelebrada.

Les Religioses Trinitaries convi-
den tots els fidels.

NECESSITAM UNA DONA per dur
Ia casa i cuidar nins, amb carnet
de conduir. Unes sis hores al dia.
Informació en aquesta Adminis-
tració.

BUSCO EN ALQUILER PORTASSA
para almacén.
Informes, Tel.  580858 (nolehes).

CALLE MAYOR, 18 - TRASPASO
BAR-RESTAURANTE, totalmente
equipado, por no poder atender.
Informes, Tel. 580870.

VENDO CASA en calle Ernesto Mes-
tre, 9. Solar aproximado, 200 m2.
2 plantas.
Informes, Tels. 291561 y 295632.

SE NECESITA AUXILIAR ADMI-
NISTRATIVO.
Informes Cristalería Felanitx, Tel.
581289.

Rua 89 Col.legi d6Es Port
Nins i nines d'Es Port. Moltes

gràcies a tots per la vostra partici-
pació.

Com vàreu veure, aquest any no
hi va haver premis en metall ic. Pena
varem pensar que era un absurd no
fer la Rua, amb la feina que havia
fet tot el claustre de professors per
preparar les vostres disfresses.

Lo important és que vos ho pas-
sassiu bé, per això donam les gra-
cies a tots els vostres mestres i es-
peram poder comptar amb ells l'any
que ve.

Agraim als collaboradors «la Cai-
xa», S'Estanc, Restaurant-Bar La
Ribera, Colmado Marina, «Febo» i
Bar Brisas, que feren possible que
tots tinguéssiu un petit record.

Fins una altra.
FAR

—
VENDO PISO en Felanitx, 3 habita-

ciones, terraza grande.
Informes, Tel. 581272.

VENDO R-5 TS PM-U. Muy buen es-
tado.
Informes, Tel. 581046.

NECESITO

Dependienta
con experiencia, para tienda
CONFECCION en Sa Barca

Trencada (Porto Petro). Con

conocimiento inglés y alemán.

Informes, Tels. 575032 y
643201.

SE VENDE APARTAMENTO dú-
plex en Porto-Colom: 1.a planta, 2
habitaciones, baño, salón-come-
dor, cocina y espléndida terraza.
2.a planta, salón, aseo-ducha, 2 ha-
bitaciones y terraza con excelen-
te vista del puerto.

Informes, Tel. 585712.

informació local



ITL ESPORT, S. A.
CONCESIONARIO OFICIAL

ALIFA ROMEO
Agente en Felanitx:

Juan Perelló Patró
Compra-venta de automóviles

nuevos y usados.
FACILIDADES DE PAGO

Vía Argentina, ;57 	 Tel. 581260 	 FELANITX

Círculo Recreativo
Festival Infantii de Disfraces

Para hijos y nietos de socios

Domingo dia 5 febrero, a las 3'30 tarde
,11■0-

Fontanería ARTIGUES

vac, xatia 

FELANITX

Tombats a la molsa

Reflexions postnadalenques (11)
Si algú em cerca la Nit de Nadal, em trobarà amb tota seguretat a

Ia Seu de Mallorca, escolant el cant de la Sibilla. Fa anys que seauesc la
tradició personal d'anar a escoltar la Sibilla a la Seu. Aconsell a tot aquell
que no hagi sentit mai el vell cant a la Seu que, almenys, hi vagi un pic
en la seva vida: és realment impressionant. Les notes de l'orgue omplin
l'immens espai de la Seu i de la tries austera dc les troncs ens arriba la
vella lletra:

El jorn del judici
parra qui haura fet servici

M'arriben un bon grapat de postals nadalenques. 8s una de les coses
que més m'agraden del períocle nadalenc: rebre notícies dais amics. Na-
dal es una data adequada per enviar una targeta, una postal o, fins i tot,
una carta a aquell amic o amiaa amb qui normalment no t'escrius per
manca de temps, per oblit o per deix-.desa.

M'arriba una postal del País Basc. Zorionak, em diuen. També me
n'arriba una altra d'Italia: Buon Natale.

Fa anys que tenc per c,),sturn dissenyar i fer jo mateix les meves
pies targetes de Nadal. Un mes abans de Nadal em suc el cervell cercant
el dibuix, el motiu plastic adequat amb què poder felicitar els amics. En-
guany, millor dit, l'any passat, el disseny qua vaig triar tenia reminis-
cències misonianes. També n'he fet amb reminiscències picassianes. M'a-
grada far les targetes. Es una manera de personalitzar-les, amb la segu-
retat que no n'hi ha dues d'iguals.

Em regalen llibres. Un llibre m'agrada molt més que una ampolla
de licor. En certa manera és una inversió, no és material fungible, tot i
que pugui semblar-ho. M'han regalat de tot un poc, pare) tot traduccions:
Joyce, Tolkien, Sharpe, ... Es fan moltes traduccions al català de litera-
tura universal, especialment en llengua anglesa, tot i que no hi manquen
traduccions alemanyes o franceses. Això es bo. S'ha perdut una mica el
complexe i ja es fan traduccions massives de novella negra, novella rosa
i novella verda, per posar alguns exemples cromàtics. Em diuen que la
literatura basca, en llengua basca, és clar, té més dificultats que la nostra.

A una llibreria de Citat, mentre em distrec mirant llibres (alguns
d'ells amb niés de trenta anys a les seves tapes), hi entren dos joves.
Parlen en espanyol.

—Cómo dices que se llama el libro? diu l'un a l'altre abans de
dirigir-se al llibreter.

—El Mecanojcrit (sic) del segon origen —contesta l'altre.
—Es bueno?  torna a preguntar el primer.
—No lo sé. Me han dicho que es corto —contesta amb naturalitat

l'altre.
Era evident que es tractava d'un parell d'alumnes de BUP cercant el

llibre que probablement exigeix el professor de català per al segon tri-
mestre. Cercaven un llibre curt. Es normal. Tots —o almenys jo— hem
cercat un llibre curt a l'hora de fer un treball obligatori, sobretot si no

disposam de massa temps per dedicar-lo a la lectura. El que em preocupa
es la !lengua que utilitzaven aquells joves antra ells. Probablement for-
men part cie les estadístiques, de les triomfalistes estadístiques, que par-
len dels milers d'estudiants que reben ensenyament de llengua catalana a
les nostres illes, sense que això sigui cap garantia d'ús de la llengua o de
Ia seva projecció social entre els adolescents. Hi ha estucliants a les nos-
tres illes —com també n'hi ha al País Valencia o a Catalunya— que estu-
dien el català com una assignatura més, una assignatura sense massa in-
tares o trascendencia, sense massa utilitat i sense massa motivació, tal-
ment com si es tractas d'una llengua forana, l'angles o el francés, per
exempla, amb la diferencia que bastants d'aquests estudiants Os possible
que utilitzin qualque dia el francas o l'angles, mentre que el català es
possible que no l'utilitzin mai, entre altres motius perquè ningú no els
l'exigirà.

RAMON TURMEDA

Fontaneria ARTIGUES
‘, SHOOTA, CALA FERRERA

ANTONIO ARTIGUES FLORIT

- Accesorios baño

- Riegos y piscinas

- Energia solar

- Saneamiento

- Instalaciones butano

- Calefacción

Nuevo domicilio: C. S'Escórpera, 186 - Ca's Corso
PORTO-COLOM

EN FELANITX: Teléfono 581542
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Nueva Dirección

Bodas, Banquet es
Comuniones y

fiestas en general
PARA RESERVAS, llamar a los Tels. 658033 y 575602

FELANITX

Eia
Vany I

GUERRA CIVIL: Tarragona.
No por esperada sorprendió en

Felanitx la entrada victoriosa de
nuestras tropas en la histórica ciu-
dad de Tarragona...

Improvisóse una manifestación
que recorrió algunas calles ya debi-
damente señalizadas por las autori-
dades Militares y Civiles.

El lunes cantóse en nuestra Parro-
quia solemne Te-Deum en acción
gracias al Altísimo y una Salve a la
Virgen... Seguidamente formóse
una imponente manifestación que
iba presidida por el Comandante
Militar, Capitán D. Jaime Jaume, el
primer Teniente de Alcalde D. Ma-
nuel Tejedor y en representación

' del Párroco D. Jose Bauzá, vicario...
Por la Banda de Música fué ejecu-
tado el Himno Nacional...

BARCELONA
Cual chispa eléctrica corrió la gra-

' ta nueva. Las campanas de nuestros
templos lanzaron al aire sus alegres
notas y el vecindario se lanzó a la
calle, presa de indescriptible entu-
siasmo... viéronse los balcones ador-
nados con banderas...

Por la tarde, organizado por nues-
tras autoridades, se celebró en nues-
tra Parroquia un solemne Te-Deum
y Salve a la Virgen.

Después la manifestación_-geçorrió
algunas calles de nuestra Ciudad
hasta el Ayuntamiento, desde cuyo
balcón el Alcalde D. Antonio Obra-
dor, el Rdo. D. Jose Bauzá y el Co-
mandante Militar, dirigieron al pue-
blo adecuadas palabras de patriotis-
mo...

Por la noche, en la Plaza del Arra-
bal, la Banda de Música de Falange
dió un concierto... hasta las 11 de
la noche...
DONATIVOS

El Ayuntamiento de nuestra Ciu-
dad tuvo la iniciativa de enviar a
los hijos de Felanitx que están lu-

chando en el frente de combate,
equipos de lana, tan necesarios para
poder soportar las nieves y el frio
que azotan los campos de batalla.

La iniciativa tuvo entusiasta aco-
gida entre los elementos de la Fa-
lange Femenina y Acción Católica y
en general por todas las mujeres de
nuestro pueblo que prestaron su
ayuda incondicional.

También se requirió la ayuda eco-
nómica de las personas de mejor
posición de nuestra Ciudad para
clue, con sus donativos, pudieran
cooperar... Este sector de ciudada-
nos respondió al llamamiento, apor-
tando inmediatamente sus donati-
vos que ascienden a la suma de 977
pesetas...
EDICTO

Se recuerda a este vecindario que
a partir del 20 de enero se priva de
curso legal a la moneda española de
plata acuñada hasta el presente.

Los tenedores de moneda vendrán
obligados a cambiarla, a la par, por
billetes del Banco de España...

El comercio o tenencia de mone-
da española de plata comprendida
en esta .Ley... serán juzgados y san-
cionados conformes a lo estableci-
do poria Ley.

D'ALLAVORS

SE PRECISA DEPENDIENTA
mayor de 18 años.
Ini: Tel. 581960

SE NECESITA OPERARIO de 16 a
18 arios para trabajar en cristale-

Informes, Tel. 580566.

COMPRARIA CASA PLANTA BAJA
en Felanitx.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

SE NECESITAN:OFICIALES y
APRENDICESTINTORES
Inf.: C. Sant Agusti,119 - Tel. 582302

NECESITO OFICIAL CARPIETE-
RO, con carnet conducir.
Informes: Talles:Torneados P. Al-
bons, C. Rocaberti, 90 - Tel. 581086

Ajuntarnent
Felaniik

EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA
COMISION DE GOBIERNO

La Comisión de Gobierno de este
Ayuntamiento en sesión celebrada
el pasado día 30, tomó los siguien-
tes acuerdos, con asistencia de to-
dos sus miembros:

Se aprobó por unanimidad el acta
de la sesión anterior.

Se aprobó el pago del proyecto de
Rehabilitación del Antiguo Matade-
ro de Felanitx y que asciende a la
cantidad de 1.559.040 pesetas.

Se dio cuenta del escrito de la
Demarcación de Costas de Baleares
sobre requisitos para la solicitud de
explotación temporal de las playas
de este Término Municipal.

Se desestimó una solicitud de
instalación de un kiosco en Ia isleta
central de la Plaça d'Espanya.

Se dejó sobre la mesa Ia solicitud
de la Directora del Colegio Público
Juan Capó interesando la instala-
ción de un pararrayos en el edificio
escolar.

Se contrató con Ia empresa Aglo-
merados Mallorca, S.A. por la can-
tidad de 3.650.000 pesetas las obras
de apertura de vial y rectificación
de alineaciones en S'Horta.

Se contrató con Ia empresa Aglo-
merados de Felanitx, S.A. por la can-
tidad de 2.640.000 pesetas, las obras
de pavimentación del Camino de
Firella.

Se contrató con la empresa Aglo-
merados de Felanitx, S.A. por la can-
tidad de 12.000.000 de pesetas, las
obras de pavimentación de caminos
en Son Pou.

Se contrató con la empresa Aglo-
merados de Felanitx, S.A. por la can-

tidad de 17.639.000 pesetas, las
obras de pavimentación de Caminos
en Son Valls.

Felanitx, a 31 diciembre 1988.
El Secretario,

Guillermo Juan Burguera
El Alcalde,

Cosme Oliver Monserrat

El Ayuntamiento Pleno en sesión
extraordinaria celebrada el pasado
día 30 de diciembre, tomó los si-
guientes acuerdos:

Fue inicialmente aprobado el Pre-
supuesto General de esta Corpora-
ción para el ejercicio de 1989, así
como fa Plantilla de la Entidad.

Felanitx, a 2 de enero de 1989.
El Secretario,

Guillermo Juan Burguera
El Alcalde,

Cosme Oliver Monserrat

FOXTERRIER, extraviado dia 11 - 1
89 en zona Felanitx-Calonge-
S'florta. Blanco con manchas os-
curas.
Se ruega cominniguen noticias pa-
radero al 'Fel. 239218.
Se gratificará generosamente.

SE NECESITA Auxiliar Adminis-
trativo.
Inf.: Tel. 657388

SE NECESITA MATRIMONIO, en
Felanitx, para atender cocina y
bar de empresa. Meses junio, ju-
lio y agosto.
Informes: Tel. 5812156.

VENDO CARCASAS ANUNCIOS
LUMINOSOS, ESTANTERIAS Y
MOSTRADOR y géneros de souve-
nirs.
Informes, Tel. 573203.

CONSULTORIOS MEDICOS
C. Costa i Llobera 32-1r.-B - Tel. 582233

Felanitx
OCULISTA - Dra. Albar

LUNES, DE 16 A 20 HORAS

DERMATOLOGIA - Dr. Escalas
LUNES, DE 17 A 20 HORAS

UROLOGIA - Dr. Pellols
JUEVES, DE 18 A 20 HORAS

REHABILITACION - L. Momtoya
MARTES Y JUEVES, DE 19 A 21 HORAS

OBESIDAD Y DIETETICA
DE LUNES A SABADOS, DE 9,30 A 13,30 HORAS

LASER Y ELECTROTERAPIA
DE LUNES A SABADOS, DE 9,30 A 13,30 HORAS
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Es Rep là

Els pintors Jun Ramis i Francisco
Bernareggi amb Biniaraix

Miguel Pons

Biniaraix. La tard, lumínica de juny eliCén eadii Una de les taronges
i cada una de les llimOeS dels vellutats tarongers i de les vellutades
llimoneres Xun verd fosc. /7! campanaret tari blanc es l'eix a l'entorn
del qual giravolta lá festa. Els corrers empinats i amb nom del santoral
tenen el trespol encatifat de perfumada murtera. A les cases tan distin-
tives de muntanya, pedres vives í vistes i teules píntales —una teula pin-
lada de Ca'n Ribera data del 1560—, un altar o un altaret amb la imatge
del Cor de Jesús, tot un mostrari de figures olotines, entre domassos i
randes i canelobres de vidre i gladiols í roses i hortènsies florides a bell
punt per a la festa.

De l'església ens arriba la cantúria d'himnes religiosos en llatí, cata-
la i castAla. Cap al tard. És l'hora de l'ofici solemne i la processó amb
Ia custòdia a sota el paHi grana. Com tots els anys, el diumenge segiient
al Corpus, Biniaraix celebra la festa de les Cinc Visites. La primera i la
darrera Nis itzt tenen Hoc al temple i les tres restants a Ca'n Carabasseta,
■Ca'n Ribera- i Ca'n Soler. Amb les meves freqüents anades a Biniaraix el
dia de la festa ja he vist predicadors de tota casta i el predicador que
més escau a la solemnitat es el canonge de la Seu de vermell i enrandat

veu pletõrica. Alternen la paraula dogmàtica i una coral, millor si ha
vengut de fora.

La processó costa avall pel carrer de Sant Guillem, on el pintor Juli
Ramis le la casa-estudi tan escaient per a la conversació i per admirar
la pintura del pintor Ines: íntegre i variat de Mallorca.

Aquí, un dia ja llunya, parlarem amb Juli Ramis de la seva vida i de
senyalant-me un grup de cases n - As enllà e l'horta de Binlaraix

em va dir:
—Jo vaig néixer en aquella casa.
D'això ja fa temps i encara que faci memòria no puc recuperar el

fil de la conversa servada davant els finestrals oberts sobre la vall de Só-
ller, davant les muntanyes de considerable altura.

Juli Ramis va néixer a Sóller. La data varia segons les diverses infor-
macions pert) sembla que la concreta es l'any 1909. I a Sóller va néixer
com a pintor, potser a les aules dels frares de baverall, que es queixaven
de Jail perquè només es dedicava a pintar i el pare també es lamentava
perquè creia que amb un pintor ja n'hi havia prou a la casa i es referia a

Ifol Salero.
Sóller era un cau de pintors, pintors venguts de geografies nacionals

internacionals j de l'illa i Juli Ramis seria tot ulls i mirada davant les
teles de Santiago Rusitiol, Joaquim Mir, Bernareggi, Blanes Viale, Sebas-
tià Junyer, Anglada-Camarassa, Antoni Gelabert, que des del contacte
amb la natura, fresca encara la pintura, es podia contemplar a Sóller.
Juli Ramis seria tot oïda en presencia del colloqui d'artistes, davant les
discussions i acaloraments que cada obra comportava. A Barcelona, a ve-
gades, acompanya Rusiriol a Vallvidrera i, tanmateix, veuen el paisatge
des d'angles diferents.

Amb la idea de ser pintor-pintor i una carta de Sebastia. Junyer a la
butxaca, després de la negativa d'una beca, Juli Ramis toca a les portes
glifícils de Picasso, que si tot d'una es resisteixen després s'obriran al
conjur del nom de Sebastià Junyer. París i l'amistat amb Picasso, que es
trasllada a l'estudi del pintor mallórquí-solleric per veure el que li amaga
el timid Juli Ramis. Estudi a París i tota una dedicació per fer-se pintor-
pintor, que era el que sols dessiljava, com el poeta que conrea l'art per
l'art. Madrid i exposició a l'Ateneo el fratern conflictiu-36 i una de les
lapidaries sentencies de Federico Garcia Lorca: Este pintor tiene madera
de precursor. Contreu amistat amb alguns dels poetes de la Generación
del 27 i Pablo Neruda.

La guerra civil el sorprèn a Mallorca. És movilitzat per estar en edat
militar i treballa «oficialment» en coses própies de les circumstancies. Es
casa amb l'anglesa Joan B. Foster i a l'estudi de Ca'n Ferreret intensifica
dins l'abstracció. 1939, París i Tanger i aquí es dedica al cultiu d'un hort
i a la pintura. S'escalonen les etapes del surrealisme poetic, d'un cubis-
me i un mironisme evidents. Apareix l'ombra de Klee, el pintor preferit
de Juli Ramis. El pintor manifesta una gran sensibilitat davant el paisatge
de Langer, que simplifica més fins a comunicar un estat d'ànim. El 1945
exposa a Tanger. A París el 1947. Els anys cinquanta son de dedicació total
a l'art abstracte. Londres. Participació a la Primera Bienal Hispanoameri-
cana l'any 1951. Salón de los Once. de Madrid, convida t per Eugeni d'Ors.
Bienal de Venecia el 1960. 1963 i altra volta a Londres, ... Cap a les darre-
ries dels seixanta, Juli Ramis conra un noufigurativisme tant a la figura
humana com al paisatge. El 1972 s'estableix en pla que sembla definitiu,
o estable, a Mallorca. A Mallorca el nom de Juli Ramis anava de la igno-
rancia al mite. A vegades, durant la seva absència es presentaren obres
com al III Certamen de Pintura, 1952, de les Galeries Quint, hi eren pre-
sents Arlequí tocant i Autorretrat. Havien de passar els anys i Juli Ra-
mis pintaria i arrelaria a Mallorca. Pintura que faria escriure a Blai Bonet:
Juli Ramis creador de la pintora europea sense figura municipal.

A la Plaça dels pintors jo vaig escriure unes impressions despres de
les mostres a la Sala Peraires-1976 i Antologia, a sa Llonja-1980.
El solleric universal Joli Ramis, el pintor ntimero it entre els niallorquins

Miguel Monserrat i Jaume Mayol.
Per la nuiria ho feren, el seu germa
Bartomeu, les seves cosines M.a
Magdalena i Barbara Perelló, M.a
Magdalená Oliver i Miquela Sureda.

Després de la cerimónia, els con-
vidats es reuniren en un dinar en el
restaurant Son Colom.

Enviam la nostra ales cordial fe-
licitació al nou matrimoni.

NECROLÓGICA
Dilluns (lia 23, descansa en la pau

de Déu a Felanitx, a l'edat de 80
anys, D. Antoni Pou Muntaner, de
Sa Font. Al cel sia.

Reiteram la nostra condolència a
la seva família i d'una manera espe-
cial als seus germans D. Pere Anto-
ni, D.a Maria, D.a Joanaina, D.a Mar-
galida, D. Bernat i D. Miguel.

VENDO PERRO PASTOR ALEMAN,
de 4 meses.
Informes, Tel. 581574.

SE VEN UNA TENDA DE CAMPA-
NYA, platina i dos altaveus.
InfornAs, Tel. 582165.

EXTRAVIADA CADENA DE ORO.
Se gratificará su devolución.
Informes en esta Administración.

d'ara i, tal vegada, el de més renom de tots els temps, després de dos
anys de silenci ha tornat a la Sala Peraires per a mostrar la seva obra,
marcada sempre per la personalitat i mai no falta de qualitats.
Dos aspectes ben diferents s'evidencien a l'obra contemplada. Uns dibui-
xos realitzats a París els anvs trenta, uns desmis femenins de línea clara,
traçat segur i magistral. Senzillesa i encant i perfecció a cada un dels
escorç----Juli Ramis, que llavors prometia una esperança' ja convertida
en realitat fa molts d'anys.
L'altre aspecte es el paisatge. La temdtica, - de ta mar i arena, del desert
i arena, colors calents i colors freds, s'ha enriquida amb l'acostament a
un nou paisatge, l'urbà, segurament del seu Biniaraix esco'llit com a repos
apacible per trobar-se més a si mateix i donar-nos una visió novíssima
del paisatge, amb freqiiencia tan malmenat. Juli Ramis ens dóna l'essén-
cia del poble, amb elements diferenciadors i definidors sota una estruc-
tura de games blavoses i delicades transparéndes, que essent realista re-
corda els principi,s del cubisme.
Vet ací com Juli Ramis, el primer abstracte retorna cap a una realitat,
que fa molt seva, i, a la vegada molt nostra. (1976).
Es pot dir que durant el mes de maig, Juli Ramis ha estat l'home més
significatiu de les arts a Ciutat. L'exposició antològica a sa Llonja, com-
pendi de cultures harmonitzades per la personalitat del pintor i l'expo-
sició d'Obra més recent a la Galeria Peraires, on es pot admirar el mar-
cadíssim magisteri de Juli Ramis sens haver de comptar amb l'ajuda del
pròxim. Obra delicada, sedant i especialment denunciadora del que pinta
un home a l'edat de Juli Ramis, quan el camí mes fàcil seria el del minim
esforç i viure de rendes. (1980).

De ',a memòria mental i de l'actualització del record de les variades
obres contemplades, àdhuc aquell retrat impressionant, que guardava el
pintor Miguel Llabrés i aquella delicada maternitat, la deducció específica
es que el color blau domina a la rica paleta de Juli Ramis: blaus els ca-
valls, blaves les platges, blaus els homes, blaves les dones, blaus els ado-
lescents, blaus els pins, blaves les oliveres, blaves les muntanyes, blaves
les abstraccions, blaves les matèries en evolució, blaves les cases de Bi-
niaraix, blau el campanar blanc de Biniaraix, que blanquissim l'havien
pintat Rusitiol, Mir i especialment Bernareggi.

El sol de juny reverbera dins la seda del dosser i es multiplica altar-
gassat sobre cada raig de la custòdia. La processó s'atura a cada altar i
acabat el sermonet reempren nova etapa. A l'altura d'es Pujador record
unes altres anades a Biniaraix. Aquella amb na Francisca i els nins i visi-
tarem Can Carabasseta, Mi barraca, com l'anomena Francisco Bernareggi
al seu album de retails i membries i on va viure des del 1906 a 1920, que
es muda a Santanyí. La casa mantenia l'estructura primitiva amb les bi-
ues emblanquinades i mobles humils. Jo recordava el retrat d'una altra

barraca, llar del pintor i Caterina amb profussió de robes de llengos, sem-
pre presents als habitacles de Bernareggi. Abundancia de ceràmiques:
plats, rajoles d'ofici, piquetes d'aigua beneïda, areners, pitxers, i roses
fresques com aquelles que feren estufar els aranells del nas de Ruben Da-
rio per respirar millor la flaire aromada quan la visita a Bernareggi. A
Ia barraca hi anaren de visita Tito Cittadini, Antoni Gelabert, Sebastia.
Junycr, Anibal Nocetti, Joan Antoni Fuster Valiente, Robert Ramaugé...

Aquell dia l'Associació de veïnats de Biniaraix retia un homenatge a
Paco Bernareggi. Jaume Ensenya: parla de la significació de Biniaraix per
a Bernareggi, fins on alcançava l'estimació que deman à un tanc per ater-

(Passa (1 la pàg. 10)

vida social
NAIXEMENT

Els esposos 	 SI9ert Vadell i
Francisca Adrover Reitier, han vis-
ta alegrada la seva llar amb el nai-
xement del seu primer fill, una nina
preciosa, que rebrà el nom de Cata-
lina.

Enviam la nostra més cordial en-
horabona als novells pares.

BODA
Dissabte passat a migdia, a la par-

ròquia de Sant Miguel, s'uniren en
matrimoni els joves Antoni Andreu
Ginart j Margalida Mas Perelló. Be-
neí l'enllaç Mn. Joan Rosselló, rec-
tor de Llubí.

El nuvi fou apadrinat pel seu pa-
re D. Antoni Andreu i per la seva tia
Da Coloma Juan i la nuvia per la
seva mare Dla Maria Perelló i pel
seu padrí de fonts D. Bartomeu
Mas.

Testificaren l'acta matrimonial,
pel nuvi els seus consins Antoni
Andreu Juan, Antoni Andreu Surier
i Margalida Andreu, Rafel Vicens,
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• Se nos fue SIMO FEBRER
(Simón «Guixer»). Tenía 94 años de
edad. Un hombre que ha escrito be-
lias y gloriosas páginas en la histo-
ria del ciclismo. Si mal no recuerdo
conquistó seis títulos nacionales en
diferentes modalidades. Pero de ello
hace tiempo, tal vez boy sea injusta-
mente olvidado, como demuestra el
hecho que los medio,S' Ëfe comunica-
ción apenas se hicieron eco de la
noticia... Cosa que *AkICIdebe extra-
ñar a nadie, no naciA s'en ninguna
ciudad importante. DéS:de esta sec-
ción, este recuerdo, con el deseo de
que descanse en paz ese gran fela-
nitxer.

• El C. D. FELANITX en IBIZA
no pudo puntuar, pero vendió cara
la derrota. Con la baja de PONT por
sanción, el equipo que dirige PE-
REZ plante6 un encuentro a la con-
tra que no surtió efecto, pues los lo-
cales se pusieron por de1a3ine en el
marcador por 3-0, y cuand6 todo pa-
recía visto para sentencia, nació la
reacción felanitxera con dos goles
de MUT de penalty, y a punto de
igualar el partido a falta de cinco
minutos para el final, lo que hubie-
ra sido ya la monda. El Colegiado
Sastre Pou —según crónicas loca-
les— estuvo bien, y eso... ¡Que pitó
tres penaltys! Uno a favor de los
casa y dos a favor de los visitantes.
Cosa nada frecuente hoy en día.

• El C. D. FELANITX vuelve a
viajar este fin de semana fuera de
la isla. En esta ocasión marchará
hacia MENORCA a cumplir el com-
promiso que tiene con el ISLEÑO.
Un equipo que navega por la mitad
de la tabla, que marca poquísimos
goles pero que tiene una sólida de-
fensa como demuestra el que con-
siguiera, aquí, empatar a cero goles
en «Es Torrentó» en partido de ida.
El ARBITRO designado es el Sr.
ROIG. ¡Esperemos que en esta oca-
sión haya más suerte!

• Estos días puede verse en MA-
NACOR, en «SA TORRE DE SES
PUNTES», la EXPOSICION DE CE-
RAMICAS de la joven artista SE-
BASTIANA MUNAR.

• También EXPONE en MANA-
COR un gran pintor felanitxer MI-
QUEL LLODRA BENNASAR. La
inauguración sera hoy día 4 de fe-
brero a las 7'30 de la tarde en la
sala de la «Banca March». Josep
Lluis Aguiló ha escrito «...La seva
constant investigació ens ofereix
ara aquests quadres on hi roman la
bellesa de la feina feta amb gust i
saber, de l'inconformisme de l'ho-
me que sab que no ha de demostrar
res ja que els seus anys de treball i
estudi l'avalen en cada pinzellada
que ha donat...».

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

D. Simón Feber &rim
que falleció en Felanitx, el dia 27 de enero de 1989, a la edad de 91 aims,

habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica.

• ID. rat.
Su afligida hija Ana Febrer Borras: Info politico Matias Vicens Gomila; nielos Apolonia Estel-

rich, Gregorio u Sinuín Vicens y Juan Garcias; biznielos Marg arita y Miguel: ahijada Margarita: her-
mana Angela; hermana política Barbara; sobrinos, pintos u demás familiares, al parlicipar sus
amistades tan triste pérdida, ruegan le tengan presente en sits oraciones, por todo lo coal les quedai tin
sumanzente agradecidos.

Casa mortuoria: C. Proissos, 61 (Ca'n Simon Guixer)  

FELANITX   

• VIDEOCLUB. — «BEST SE-
LLER». Director: John Flynn. In-
terpretes James \\Toots, Brian Den-
nehy, Victoria Tennant. Productora:
RCA/Coumbia Pictures. Género: Po-
liciaca. SINOPSIS: Con el deseo de
vengarse de un hombre de negocios
corrupto, Cleve —pistolero profesio-
nal— concierta un pacto poco co-
rriente: se alla con Meechum, un
ex policía convertido en novelista de
gran éxito que necesita material pa-
ra su próximo libro. Cleve le pone al
corriente de su oscuro pasado de
asesinatos... COMENTARIO: Origi-
nal planteamiento de típico film de
policías y delincuentes con un gran
duelo interpretativo entre James
Woods y Brian Dennehy, que consi-
guen hacer pensar al espectador en
los límites de la ley y de la ética
tanto profesional como humana.

• Recibo un ejemplar de la re-
vista «PALAU REIAL, I» concreta-
mente el n.o 11 correspondiente al
mes de diciembre, donde se incluye
una excelente colaboración del poe-
ta felanitxer JUAN MANRESA que
con título genérico «QUADERN ME-
DITERRANI» nos cuenta con len-
guaje poético sus viajes repletos de
ricas experiencias.

• Sera a principios de febrero
cuando nuestro pintor PERE BEN-
NASER exponga en MADRID en
busca del salto definitivo que le ca-
tapulte al mercado internacional,
aunque ya en USA es conocido. Aho-
ra tendrá una gran oportunidad al
mostrar su obra en la sala «JORGE
KREMER». Un artista que ha de-
clarado: «Rebuig de la estética re-
nacentista, manierista... ¡Remoure
la moderna! Esperamos que el éxito
le acompañe en esta aventura ma-
drileña.

• En el «CINE FELANITX» te-
nemos la última película de RO-
MAN POLANSKY, un director que
no necesita presentación. «FRENE-
TICO» (Frantic) es un «trhiller mo-
demo, con suspense, al estilo de
Hitchcock, el maestro. La trama
principal ocurre en París con un
protagonista de lujo HARRISON
FORD cuando de repente desapare-
ce su mujer... Una película que sir-
ve de carta de presentación a EN-
MANUELLE SEIGNER, la actual
amiga de Polansky. La crítica la ha
tratado de desigual manera. Unos la
han ensalzado y otros la han desca-
lificado. Pero yo no me la quiero
perder. De complemento una come-

HA MORT LN S1MÓ
FEBRER

Una d3 los Egurm mús impoitains
del cíciisme balear de principis
de segle

Divendres passat morí a Felanitx,
a l'edat de 94 anys, el qui fou glò-
ria del ciclisme mallorquí a princi-
pis de segle, l'amo En Simó Febrer
i Serra, «Guixer». La seva edat quasi
centenaria i el caracter primerenc i
relativament breu de la seva expe-
riencia deportiva, fa que ens que-
din 'luny en el temps aquelles ges-
tes ciclistes duites a terme en el
segon decenni ,del segle actual i que
feren sonar el nom del nostre poble
i de Mallorca al costat del de Simó
Febrer.

Ell, que gaudí fins fa poc d'una
ment singularment clara, fruia de
recordar aquella breu però intensa i
reexida etapa de la seva vida. Deia
que l'afició li venia de la infancia i
que la primera bicicleta li compra
el seu oncle davant Ia seva insisten-
cia tenaç.

La veritat es que Simó Febrer, a
més d'una evident afició, tenia una
constitució física i unes condicions
excepcionals per al deport de la bi-
cicleta, ja que d'altra manera no ha-
gués arribat on va arribar amb els
migrats mitjans de que disposa.

La seva presencia a competicions
comença a l'equip de la casa Bibilo-
ni i li fou encomanada la missió d'ai-
dar al corredor llucmajorer Llom-
part, aleshores figura destacada del
ciclisme balear. Simó, a més de col-
laborar en la victòria de Llompart,
se classifica en segon lloc. L'any
1913 prengué part a la primera vol-
ta a Mallorca i guanyà la segona
etapa, tot i que el triomf no li bas-
ta per a adjudicar-se la prova.

Després vendria el primer títol
nocional, el de campió d'Espanya de

dia «7 KILOS EN 7 DIAS».
• Les recuerdo a los «peques»,

la GRAN FIESTA INFANTIL del
domingo día 5 que organiza el
«CIRCULO RECREATIVO» con la
animación del grupo «CUCORBA».
Admirable la facilidad que tiene
VICTOR FERRA para realizar car-
teles.

JORDI GAVINA

fons en carretera, aconseguit a Bil-
bau i l'any 1918 obtindria altra vol-
ta aquest mateix títol. Quatre títols
nacionals més guanyà el nostre pai-
sà, rera moto stayer i en resistència,
així com les primeres 24 Hores de
Barcelona fent parella amb el [ran
cès Reiner.

A 22 anys però Simó Febrer dei-
xa les proves ciclistes. Aquesta acti-
vitat no donava aleshores cap casta
de beneficis econòmics i presenta-
va, per altra banda, molts de rises.
Les carreteres eren infernals i els
corredors no rebien ajudes de cap
casta. Així fou doncs, com Simó Fe-
brer opta per emigrar a França,
com melts d'altres mallorquins, per
tal de procurar-se un pervindre més
segur.

Malgrat ofertes rebudes mentre
estava a França, Simó Febrer no re-
torna mai més al deport ciclista,
guardant records agradables dins la
seva memòria i un grapat de guar-
dons en les prestatgeries de la seva
llar.

Fa un poc més d'un any —dia 18
d'octubre del 87—, el Consell Insu-
lar de Mallorca va retre un home-
natge a Simó Febrer, al final de la
«I Challenger Illa de Mallorca» amb
meta a Sant Salvador. Gairebé tota
l'afició ciclista mallorquina era pre-
sent al santuari —en Guillem Timo-
ner i en Miguel Mas entre els més
destacats— i el veterà ciclista fela-
nitxer robe aquest testimoni d'ad-
miració i simpatia, en un acte del
que, gracies a la seva encara bona
lucidesa, en poguè gaudir de debt).

Que descansi en pau En Simó Fe-
brer, qui dona dies de glbria a l'es-
port i a la seva terra nadiva.
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Excelente partido, pero con resultado negativo

FELANITX 	 9

BASQUET

Eis equips sèniors, per amunt
Alineación: Parera (2), M. Riera

(2), R. Juan (2), Valentin (3), M.A.
Llull (3), Gallardo (2), X. Riera (2),
Felipe (2), Mut (3), Martin Rial (2)
y Agustín (2). Sustitución en el mi-
nu 10 66 •,-. Sagrera (2), por Agustin.

ARBITRO.—Sr. Sastre Pou. Regu-
lar. Mostró tarjetas amarillas a
Agustín por el Felanitx y a Garcia
por el Hospitalet.

GOLES.-1-0, m. 10, penalty que
transforma Fernandez. 2-0, Aguilar,
de tiro raso y cruzado. 3-0, min. 49,
Aguilar, al rematar una jugada de
ataque. 3-1, Mut, de penalty. 3-2,
Mut, también al ejecutar una falta
maxima.

COMENTARIO.—En una tarde de
barrizal y cielo nublado y con poco
público en el municipal de Ibiza, se
jugó el pasado domingo el encuen-
tro correspondiente a la jornada 20
de la liga 88-89 de 3•a división del
grupo balear. El terreno de juego
estaba impracticable a causa de la
lluvia, y ésto impedía que el equipo
felanigense, pudiera controlar el en-
cuentro. Los diez primeros minu-
tos fueron de claro dominio local,
en los que el Hospitalet aprovechó
para marcar su primer gol, de pe-
nalty, transformado por Fernandez.
A partir de este momento el color
del partido cambió y el dominio fue
visitante, pero de poca cosa y por
poco tiempo sirvió ya que en el mi-
nuto 21, Aguiar conseguiría el se-
2undo gol para el Hospitalet. En el
descanso el resultaçlo era de 2-0. Y
a los 4 minutos del segundo tiempo,
otra vez Aguilar perforaría la porte-
ría defendida por Parera, haciendo
ubir al marcador el 3-0. Pero el Fe-

lanitx siguió luchando y pudo con-
seguir acortar distancias marcando,
Mut, dos goles de penalty. El parti-
do, a pocos minutos del final, se
pudo haber empatado, si el Sr. Sas-
tre Pou, colegiado de turno, hubiera
señalado un claro penalty por de-
rribo en el área, del jugador del Fe-
lanitx, Xisco Riera.

Esperemos el próximo domingo
más suerte en el resultado, ya que
también se desplazan a la isla veci-
na de Ibiza, pero esta vez para ju-
var contra el Sta. Eulalia.

2. 8 REGIONAL
BARRACAR, 2 - CAS CONCOS, 2

CAS CONCOS.—Huguet, J. Barce-
ló, Risco, J. Julia, Uguet, Rosselló,
Mayoral, Fiol (Puig), N. Julia (Za-
morano), Guindi i Llull.

GOLS —Min. 45 (0-1) Falta que
treu Mayoral i N. Julia remata a la
xarxa. Min. 75 (1-1) Centre-xut des
de la dreta molt bombat que Uguet
no pot rebutjar. Min. 78 (2-1) Des-
pi es d'una mele dins Parea concar-
rina, arirba el gol. Min. 84 (2-2) Ju-
f ,.ada per la dreta de la davantera
del Cas Concos que Llull remata de
cap establint l'empat definitiu.

COMENTARI.—Molt be comença-
ren les coses pels homes de Vilar
que es presentaven al poliesportiu
manacorí amb tres baixes sensibles:

G. Adrover i B. Adrover per lessió i
M. Obrador per sanció. La primera
mitja hora de partit fou de domini
absolut dels locals, un equip jove i
disciplinat, pet-6 les jugades d'a-
quests no acabarien en res de posi-
tiu. Passam després a una estona
joc d'atac per part del Cas Concos,
amb més cap i més serenitat que
no pas els locals, i arriba el primer
gol quan s'acabava el temps de la
primera part. El primer quart d'ho-
ra del segon temps fou de caracte-
rístiques semblants i els concarrins
no augmentaren l'avantatge per ver-
tadera mala sort. En dos contra-
atacs seguits, els homes del Barra-
car s'avançarien en el marcador i,
quan semblava que s'havia perdut
tot, Llull salvava un punt per al Cas
Concos.

El resultat s'ha de considerar just
vists els merits d'uns i altres, que
exhibiren un futbol vistós fent que
el públic s'ho passas més be.
Gracies a aquest punt, el Cas Con-
cos augmenta el compte de positius
fins a quatre, amb bones perspecti-
ves per a aquesta segona volta de
la Riga.

Diumenge, a les 15'45, CAS CON-
COS - PLA DE NA TESA.

G.

S'HORTA, o - BINISSALEM,

BUEN EMPATE ANTE EL LÍDER
Justo empate en «Sa Lleona» a te-

nor de lo presenciado en el terreno
de juego, quizás el empate con al-
gunos goles se hubiera ajustado más
a la realidad. Fueron precisamente
los goles los que faltaron en este
gran encuentro, con buenas jugadas
por ambas partes y emoción a rau-
dales.

El Binissalem, líder de 2.a regio-
nal, es sin duda el mejor equipo de
la categoría, el domingo lo demos-
tró de sobras. De no ser por el em-
peño que puso en la contienda el
equipo local y la buena actuación
del portero R. Roig en particular,
el resultado habría sido peor para
los locales.

Cabe significar en la 2.a parte que
el juego se endureció bastante y el
Colegiado de turno no midió por el
mismo rasero a ambos conjuntos,
perjudicando en sus decisiones al
S'Horta.

S'HORTA.—R. Roig, Garcia, Ma-
nolo, T. Piña, J. Toni, Vacas, Pau,
Gaspar, J. Ramón (Bennásar), Dino
y Tolo.

El próximo domingo el S'Horta se
desplaza al MOLINAR para vérselas
con el ROTLET.

J.

JUVENILES
SAN CAYETANO, 3 - FELANITX,

Una derrota nos trajeron el pasa-
do domingo por la mariana desde
Palma, los chavales dirigidos por
Xisco Juan. La primera, desde que
Xisco está al mando del equipo. El
terreno de juego no era demasiado
confortable a causa de la lluvia caí-
da durante la tarde-noche del sába-

RESULTATS
Cadets masculins:
PENYA MALLORCA,	 89
J. CAFO/AUTOC. GRIMALT, 	 59
Juvenils masculins:
E„ PANYOL «A»,	 50
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 	 31
JUniors masculins:
BASQUET D'INCA, 	 46
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 	 49
Seniors masculins:
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 	 65
GESA ALCUDIA, 	 53
Juvenils femenines:
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 	 25
SANTA MONICA, 	 33
Sèniors femenines:
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 	 75
SES SALINES, 	 45

COMENTARI
Derrota clara dels CADETS a la

pista del Campió del grup. Tota la
diferencia s'obtingué en el primer
període (51-21) d'absolut color local.
La segona meitat fou una altra cosa
i el parcial 38-38 així ho indica.
Anotaren més de 10 punts, Amen-
gual (18), Aleix (15) i Campillo (11).

Els JUVENILS s'apuntaren la se-
va tercera derrota consecutiva i, en
aquesta ocasió, ben clara. Des dels
moments inicials s'avança l'Espa-
nyol enk tot moment, va ser el gua-
nyador del partit. Més que el fet de
perdre, sorprén la poca quantitat dc
punts anotats pels felanitxers a pe-
sar que la pista estava molt humida.
Sera qüestió de fer el cap viu i fer
tornar els triomfs. -

El partit dels JUNIORS fou d'una
ínfima qualitat. Jugat a una pista
del tot impracticable a conseqüèn-
cia de la pluja. Els inquers s'aguan-
taren mllor i a punt varen estar de
fer la guitza als del J. Capó, la qual
cosa hauria constituit una bona sor-
presa, vista la classificació dels dos
equips. Un 'Arlie anotador destacat,
Amengual (28 punts).

Les JUVENILS varen estar a punt
de donar la campanada i tinaueren
el partit controlat fins al minut 38
(25-25), després d'haver comptat
amb avantatges minimes tot el
temps. La manca de mentalitat de
guanyadores deixa escapar el triomf
amb una excessiva diferencia final
de 8 punts. Margalida Estelrich va
fer un excellent partit.

do. Cabe decir que casi durante to-
el tiempo de juego el dominio

fue local. Esperemos que la pi-67(i-
ma semana tengan más suerte y se
puedan anotar los dos puntos.

ALEVINES
JUVENTUD DEP. INCA, 6 -

FELANITX,
Otra derrota conseguida esta se-

mana por los felanigenses, pero ésta
muy abultada, en el partido dispu-
tado el pasado sábado por la tarde
en Inca, donde también uno de las
principales protagonistas, fue la 11u-
via, que hacía impracticable el jue-
go del fútbol. El encuentro, tam-
bién de color local, impidió que la

SE NECESITAN EN PORTO-CO-
LOM 2 CAMAREROS, de 18 a 20
arios, para servicio de comedor,
en restaurante.
Informes, Tel. 575174.

SE NECESITA OFICIAL 2.° carpin-
tería.
Informes: C/. Escorial, s/n. Tel.
650759 Campos.

defensa felanigense pudiese «parar»
a los jugadores de Inca, que según
parece, son muy superiores y son
uno de los primeros clasificados en
Ia tabla clasificatoria.

Y esta semana no hubo competi-
ción en la categorías INFANTIL Y
BENJAMIN, debido a que el pasa-
do sábado se jugaba en el Estadio
Lluis Sitjar de Palma el encuentro
amistoso de sub-19 entre las selec-
ciones de España y Noruega. Por es-
te motivo y para que estos jovenci-
tos futbolistas pudieran asistir a
presenciar el encuentro, la Federa-
ción Territorial suspendió la jor-
nada.

TIA PUPUT Y GORI VICENS

Les FEMENINES, autores de 151
punts en els dos darrers partits, tro-
baren ja tot d'una la cistella contra-
ria i , abans del descans (minut 16),
havien aconseguit una avantatge de
20 punts (34-14). A la 1.a part, Cati
López anota 21 punts dels 45 de l'e-
quip. De no haver afluixat una mica
en els segons 20 minuts, el marca-
dor s'hauria vist desbordat, Cati Ló-
pez totalitzà 25 punts i Cati Garcies
21, xifra que deu ser la mes alta al-
cançada mai per aquesta jugadora.
Bona feina rebotejadora de Barba-
ra A. i de les germanes Reverte.

Els S. MASCULINS donaren una
bona alegria als seguidors i el Gesa
Alcúdia, que encara es líder només
per haver jugat un partit flies, ja no
depen dell mateix per quedar pri-
mer. Els' 12 punts del final de l'en-
contre semblen indicar una victòria
còmoda; però no va ser així, perquè
quan faltaven 5 minuts el marcador
assenyalava empat a 50. El protago-
nista principal de l'encontre fou An-
toni Oliver que ens oferí un cóctel
de lluita, força, nirvi i encert, realit-
zant la seva millor actuació de la
temporada i aconseguint 29 punts i.
20 rebots, quasi la meitat de l'equip
en els dos apartats.

AQUESTA JORNADA
Un partit crida l'atenció: l'enfron-

.-tament dels .-.4 seniors masculins a
Campos. Els dos equips, a les darre-
res jornades, han obtingut resultats
força positius, i, a la primera volta,
el partit necessità de dues pròrro-
gues per donar un vencedor. .

No hi ha jornada de cadets.
El dissabte hi haura dos partits a

Felanitx de categories masculines;
els juvenils s'enfronten al Campa-
net i els júniors contra el Marratxí,
en el darrer partit de la La fase.

Les nivenils es desplaçaran a Puig-
punyent i les seniors, qué també
acaben la La fase, a Palma (Xaloc).

LARRY CISTELLES
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LA PAGA DEL BATLE.—No sé si
sabeu que el Batte es va assignar un
sou de 184.333 pessetes i com que
es de les coses que li preocupen
més, dins el pressupost de 1989 ja
ha previst el pujar-se el sou i co-
brar 191.107 peSSetes cada mes. Des-
prés diran que no es preocupa dels
felanitxers! Nosaltres al plc del mes
de desembre, el del pressupost, pro-
posarem destinar tots els sous po-
litics a qüestions socials urgents de
Felanitx. La nostra moció va ser vo-
tada en contra pels senyors del
PPAPDCPDPUFUCD.

ELS PEPES 0 LES PEPES?—Va
Hem fer públic que hem proposat
als senyor del PPAPDCPDPUFUCD,
com a personal que amb un espat
més curt de temps ha canviat de
partit politic més vegades, creim
que sortiran al llibre dels récords,
ja no les faltava res més i aquesta
'vegada s'han fet pepes i de fet el
nom els escau moltissim, basta re-
parar la cara que fan a les Plena-
ries, no pipellegen, només mouen el
capet envant i enrera, una monada!

ANUNCI. — Hem demanat que
s'exposassin al públic les Normes
Subsidiaries que ha redactat el Go-
vern Balear i que afecten a la zona
que va suspendre el planejament el
mateix Govern al mes de juliol de
1988. Si ens admeten la demanda
estarà a la vista del públic per si hi
ha res a dir fins el dilluns dia 13 de
febrer, i no haurem d'anar a Ciutat
per veurer-ho. Seria tot un detall.

EN CALA FERRERA SE ALQUILA
BAR, totalmente instalado. Se
puede vivir en él.
Informes, Tel. 643177 (noches).

rio
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Coloms a la Sala
LES SESSIONS PLENARIES.—

El Batle ja no sap què ha de fer per
ncgar el dret a l'oposició de plante-
jar qüestions a la Plenaria. Ara s'ha
inventat i dimecres es va aprovar,
el fer sis sessions Plenàries cada
any. (aquest escrit esta redactat de
dimarts, messions que no ens hem
equivocat i les pepes han fer la ca-
padeta)

Del mes d'agost fins ara hem de-
manat quatre sessions Plenàries
Extraordinàries i n'ha denegades
tres, les altres dues tothom recorda
com les va fer i l'espectacle grotesc
que va oferir al públic assistent. Ara
ha proposat, i els votadors han vo-
tat que les sessions siguin cada dos
mesos. De les Plenàries que hem as-
sistit aquest dos anys, no en recor-
dam cap que s'hagi acabat l'ordre
del dia. Fent-les cada mès i d'extra-
ordinaries, són molts els expeiiients
que arriben caducats i no es, reso-
len d'hora. Haurà inventat un, altre
sistema de fer-les? No, a cl4rrera
d'aquest invent només hi ha irì fi,
el no contestar a les preguntes que
li puguin plantejar els felanitxers.
Tant es així que les preguntes l'as-
sacien i ja sabeu com les contesta,
perbocant respostes sense sentit,
amb una actitud més de foll que de
Batle. També s'ha inventat que el
Reglament diu que a les Plenàries
Extraordinaries no es poden fer pre-
guntes, com si el Reglament digués
res dels punts que poden o no po-
den anar a l'ordre del dia.

ELS VOTADORS TENEN SU-
PLENTS.—E1 que demostra més la
feina que fan els seiwors del
PPAPDCPDPUFUCD, es el nomena-
ment el mes passat de suplents a
tots els vocals de les Comissions In-
formatives. Els fets són els se-
giients. Les Comissions Informati-
ves que es fan els matins, el Sr. Te-
jedor es el que les hi fa totes, les
actes demostren que no es fa res
ink ewe votar i partir, les actes són
curtes, només hi ha el tema j la vo-
tació, però heu de creure i pensar
que a la Comissió del pressupost
pel 89 hi vàrem assistir i quina va
ser la sorpresa del Serty0 P. Batle
que va haver de marxar'stnse com-
plir el seu deure de votar. Nosaltres
varem partir i com que ens havien
convocat amb dos dies, varem tenir
temps d'estudiar el Pressupost amb
més deteniment, ja que es va sus-
pendre la sessió per falta de quò-
rum. Després d'aquesta passada, ja
han trobat la solució, han nomenat
votadors suplents a cada comissió,
d'aquesta manera, es quasi segur
que podran votar tot el que els po-
sin davant.

Consulta de GINECOLOGIA
Dr. Arturo Gil Bretones

Col. 1902

Revisiones ginecológicas - Control de embarazo
- Planificación familiar y Ecografia

C. Call, 17 Tel. 555981 (mañana) y 583441 (tardes)
Lunes y viornes a partir de las 16 h.
(consulta previa cita).

ATLETISME

NOTICIES
A. PEÑA, 3cr. A LASARTE

	
FINAL COMARCAL

terme una impressionant campanya
de cross, el passat diumenge obtin-

El júnior Antoni Peña que duu a DE CROSS ESCOLAR

colars, des d'iniciació fins a cadets,
rana pel que fa a les categories es-

Eis millors atletes de la part fo-

celebraran la Final Comarcal degué el tercer lloc en el Cross Inter-
Cross a Felanitx, aquest diumenge,nt-,cional de Lasarte, prova d'altís- 
dia 5.sim nivell. 	 Les proves es disputaran en ef

Esperem que l'atleta del C.A. Po- Camp de Deports de Sa Mola, a par-
IlLnça arrodoneixi aquesta gran tem- tir de les 10 h. S'espera la partici-
porada en el Campionat d'Espanya. pació d'atletes de Llucmajor, Cam-

pos, Porreres, Montuïri, Sant JoanLLÀTZER SÁNCHEZ, 	
naturalment, de Felanitx, tant delBRONZE A MARXA 	 Collegi Joan Capó com del de Sant

El també júnior Llàtzer Sanchez Alfons.
(Joan Capó) aconseguí la 3.a posició VI CROSS JOAN CAN)
en els Campionats absoluts de Ba- 	 El Club Joan Capó té en prepara-
lears d'Hivern a la prova de 5.000 ció la 6. a edició del Cross que, si
metres marxa, amb un temps de Déu ho vol, tindrà lloc el diumenge
24'24". 	 26 de febrer.

Els pintors Juli Ramis i...
(Ve de la pig. 7)

rar una obra nova que destrufa l'equilibri urbà de Biniaraix. No fou pos-sible un tanc, però Bernareggi abandona el goblet i cerca una nova geo-grafia --Santanyí i la seva mar— llavors verge i ara violada fins a can-viar-li la fisonomia.
Pere Coc i Tomeu Frau tocaren les xeremies. A un mur alt, blau de

meravellera el mati i lila de meravellera a la tarda, el batle de &Ater iuna ballarina d'Aires Sollerics descobriren la lapida: A la memòria delpintor Francisco Bernareggi, 1878-1959, que habita aquest lloc. Ajuntament
de Sóller. A.V. Biniaraix. Agost. 1984.

L'homenatge es completa amb una exposició d'olis, pastells i dibuixos
de Bernareggi. Una bona part era obra localitzada pels entorns de Binia-
raix. Un fragment de la Rendkión de Breda, de Velazquez. Una còpia més
total la conserven els hereus de Bernat Vidal i Tomas. Ambrogio Spinola
porta una banda rosa impossible, segons Bernareggi, de traslladar feel-
ment a la còpia. Les transparencies dins les ombres dels plecs estan lo-
grades per glacis. Sant Francesc, fragment d'una tela de Murillo. Són
treballs realitzats en el Museu del Prado el 1897. Dibuixos d'una gitana, un
capella amb dalmatica, una vella i alguns més. Un oli de Santa Catalina,
de Sóller i el cementeni de Sóller. Un jardí de Valencia, mal datat el 1955
quan es anterior a 1936. Una casa rural. Un pastell, d'Estallencs? amb un
ametler florit. Un oli de Cala Figuera amb l'enramada de Ca s'Armadorai la Cova Blanca. Un oli de Roma dedicat A Daniel Martinez Ferrando.
Impresión del Foro Romano antes del musolinismo. F. Bernareggi. 98. Ga-
lanura pagesa, una delicia de pastel], que representa una jove pagesa da-
vant un mirall. La jove tan garrida sembla que emigra a America. Made, -Margalida, també pastell com Sol de invierno, 1903.

L'exposició encara que reduïda ens proporciona una idea clara i neces-
sària del Bernareggi dels primers contactes amb el paisatge i la seva hu-
manització. Davant la netita mostra vaig memorar altres teles pintades a
Biniaraix: Biniaraix, 1905, Almendros en flor, 1909, Nocturno, 1903, La
aldea, 1919, bosqueig per a un quadre més gran, que torna al tema de
Nocturno. Tot plegat actualitza les paraules de Pau Picasso: Bernareggi
c;s un dels més grans paisatgistes que ha donut el segle XX.

Bernareggi es l'autor d'articles com Añoranzas, «Sóller», 1906, curull
d'embadaliments davant el més que centenari lledoner de Biniaraix, que
tan gelós tenia l'hortolà Miguel Llabrés. Lledoner testimoni de coltoquis i
enraonies rurals i que una ventada estassà. I de l'altre article El campa-
nario blanco de Biniaraix, article d'un pintor, del pintor modernista Ber-
nareggi, quan analitza el campanaret blanc aluminat per les diverses
Hums del dia:

Al amanecer, a pleno sol, en los atardeceres y a la luz de la luna,
siempre es plácida y serena, como sonrisa de virgen, la nota —blanca—
de tu campanario.

La processó segueix costa amunt i els càntics van a ritme lent a causa
del pantaix.

La tarda es fa més encesa dins les sedes dels domassos i els raigs de
la custèclia. El sol pastura per l'onada de les teules altes i jugueteja amb
el blanc —blanquissim— Biniaraix del campanar. El paisatge és més del
temps que de l'espai.

La processó entra a l'església i ens arriben les notes del Tedèum, quan
Ia murta petjada es més aromàtica i els pocs joves que resten al poble
ja parlen de la baixada del bou, entre sons de xeremies, que ahir era
acompanyat des de l'Ofre pel Barranc fins al carrers de tan poca ampla-
ria de Biniaraix.




