
Molts anys amb S'Estol

VENIU A FESTA
Grandets deuen esser ja aquells «cavallets» que la vesprada

de Santa Margalida d'ara fa vint-i-cinc anys, guaitaren a Sa Font
per veure el raïm més hermós i primerenc de tota la contrada,
penjat als peus de nostra Patrona.

Un estol de jovençanes i jovençans, vestits a l'ample i amb
cara de goig, sortiren de la Parròquia i, afegint-se a la comitiva,
anaren a omplir un gerricó, fins a vessar, d'illusions i d'esperan-
çes com la bona fada del poeta. De tornada, dalt el Replà, les
tonades camperoles feren reviscolar a balladores i balladors, més
d'un un poc poruc o una mica tremolec. Era S'Estol d'Es Gerricó
que feia poc havia estat batiat.

Sembla com si fos ahir, per-6 ha plogut molt de ilavors ença,
S'Estol encara balla.

Expressió de goig i de festa són les nostres danses i han anat
d'aci i d'allà, mesclant-se amb les d'altres pobles d'arreu del món.
I la gent ha sabut que hi havia un grapat de felanitxers que es-
tima les tradicions dels seus avantpassats i que les vol deixar
com a penyora als que vénen darrera.

Ara celebram les noces d'argent amb músiques i balls, com
pertoca, per-6 al mateix temps volem també fer memòria de to-
tes i cadascuna de les persones que han fet poc o molt perquè
S'Estol arribas a aquest aniversari. Gracies.

Veniu a festa, la farem tots plegats. Un cop més mesclarem
els balls i tornarem a omplir aquell gerricó que un dia fèrem
nostre, perquè mai s'apagui el caliu que escalfa les illusions i re-
viscola els sentiments de les nostres tradicions.

El ball al punt començarà. En nom de S'Estol a tots vos
hi convit i a tots vos hi esper.

Miguel Julia i Maimó
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El pas del temps dóna aroma ex-
quisida i bon paladar al .vi bo i fa_
tornar vinagre el que no posseeix les
qualitats essencials per a resistir-lo.
Han passat vint-i-cinc anys, per da-
munt una agrupació felanitxera, i
aquesta, lluny de donar senya de l'a-
margor d'una fermentació errada,
gaudeix de la flaire i el bon paladar
dels vins de criança més preuats.
S'Estol d'Es Gerricó celebra engua-
ny el primer quart de segle i això
comporta l'evidencia de que dins
aquesta ampolla tan galana, que tot
just acaba d'afegir a la seva etique-
ta el segell d'una honorable vetera-
nia, hi glateix un liquid espirituós
de lo milloret.

La festa de Sant Agustí es per
raons Navies, una fita en l'esdevenir
del temps felanitxer, on plau de dei-
xar senya de tot el que es considera
important en el fluir històric de la
nostra collectivitat. I enguany la fes-
ta té alguns caires afalagadors que
ens apressam a pregonar perquè, tot
i que qualcú ens vulgui titllar d'es-
quitarells, res no ens satisfà tant
com ploclamar les bondats de la nos-
tra terra i les excellències dels con-
ciutadans.

És en el caire cultural precisament
on hi ha indicis de recobrament des-
prés d'un llarg període d'esterilitat.
Deixem de banda les act ituds que,
paradbgicament, des de l'adveniment
de la democracia, han propiciat uns
anys de desidia cultural. Enguany
s'han produit uns fets que, tot i que
poden ser, hauran estat o seran qües-
tionats, ens autoritzen a obrir un fi-
nestral a l'optimisme. Són uns fets
molt concrets, aparentment senzills
en el seu plantejament, però que si

reben per part dels cappares de l'A-
4urdarnent Ja consideració

poden donar bons resultats. Ens re-
ferim a la creació del Centre Cultu-
ral de Felanitx i el conseqüent re-
planteig de la Casa de Cultura, a la
incipient utilització del local del Ci-
nema Felanitx i a la iniciada restau-
ració de l'antic escorxador.

Són assoliments que pel seu valor
infrastructural, han de propiciar el
sorgiment d'activitats culturals o po-
tenciar la tasca d'aqualles entitats
que tradicionalment treballen o han
trebailat dins aquest camp: la Llar
de la Tercera Edat, el Patronat Lo-
cal de Música, Felanitx Cultural, el
Cercle Recreatiu, la Protectora, etc.
De fet, només les previssions que
te el Centre Cultural pels propert
rnesos ja justifiquen aquest comen-
tari.

Dins aquest marc cultural que, si
mês no, sembla desembarrancat, te-
nim la joia de commemorar els
vint-i-cinc anys de S'Estol d'Es Ger-
ricó, una agrupació que amb curo-
Ha, illusió i tenacitat ha estat pre-
sent amb ànim creixent dins el nos-
tre poble i ha portat el seu art i el
fruit de la seva recerca escrupulosa
per tot arreu de l'illa, de l'Estat i
àdhuc a molts indrets de l'estran-
ger.

Felanitx se sent orgullós de S'Es-
tol i esta a punt per a commemorar
demà el XXVè aniversari. Que la
seva tasca no es vegi mai trencada.

Molts anys amb S'Estol!

Malgrat la gran densitat de pro-
ves populars atlètiques que tenen
lloc en el mes d'agost, la «Sant
Agustí», que celebrava la 10.a edi-
ció, pogué mantenir un alt nivell de
participació i qualitat.

En aquesta ocasió i per primera
vegada s'enregistra un triomf fela-
nitxer a la prova absoluta senior;
fou per Antoni Peña que s'adjudica
Ia victòria amb gran comoditat i
que va treure més d'un minut al
segon classificat.

Els atletes de Felanitx quedaren
en primer Hoc a altres quatre clas-
sificacions, les dues de marxa i les
dues de mini, però es més de des-
tacar la numerosa participació lo-
cal, especialment dels més joves
que ho feien amb gran illusió.

Finalment, recordem que el pa-
trocini va ser a càrrec del Consell
Insular de Mallorca i de l'Ajunta-
ment de Felanitx, mentre que l'or-
ganització fou del Club Joan Capó.

Classificacions

Marxa atlètica ( femines)
1. Maria Jiménez (J. Capó-
2. Margalida Bordoy (J. Capó)
3. Loui Martinez (Mediterráneo)

Marxa atlètica ( masculins)
1. Llàtzer Sanchez (J. Capó)
2. Miguel Nadal (J. Capó)
3. Marti Antich (Opel Felanitx)
4. (ler. infantil). Josep M.a

Jimenez (J. Capó-
Mini femenina

1. Eva Sierra (Sant Alfons)
2. M.a del Mar Vadell (J. Capó)
3. M.a Antònia Soler (J. Capó)

Mini masculina
1. Andreu Vicens (J. Capó)
2. Miguel A. Fontanet (J. Capó)
3. Marcos Diaz (J. Capó)

Benjamí femenina
1. Carme Barceló (C. A.

Migjorn)
2. Silvia Guerrero (C. A.

Migjorn)
(Passa a la bcig. 2?
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PREU DE SUBSCRIPC1O

Semestral: 1.625 pies.
Semestral a fora: 1.775 pies.

SANTORAL

Diu. 27 Sta. Mónica
Dill. 28. St. Agusti
Dim. 29 Mart. San Joan Bta.
Dim. 30 St. Adanete
Dij. 31 St. Ramon Nonat
Div. 	 1 St. Gil
Dis. 	 2 St. Elpicii

LLUNA

Lluna nova dia 31

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. Ditimenges i feStius, a les
9,30, 15,45 i 20,30 h.

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

Felanitx -Portoctllom: Dies fei-
ners, a les 7, 9, 12, 14,15, 17 i 20
h. Diumenges i festius, a les 7,
9, 12,30, 15,30, 17 i 20 h.

Portocolom-Felanitx: Dies fei-
ners, a les 7,30, 9,30, 12, 70, 16,
17,30 i 20,30 h. Diumenges i fes-
tius, a les 7,30, 9,30, 13, 16, 18,15
i 20,30 h.

Felanitx - Cala Murada: Diu-
menges a les 8'30 i 1230 h.

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

Felanitx - Cala d'Or: A les 7
excepte dissabtes. Diurnenges 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
Miquel-Nadal
Jaume Rotger
Francesc Piña
Francesc Piña
Gaya-Melts

TELEFONs D'INTERBS
Ajuntament: Oficines I Policia
580051, 580080 i 580365
Sólo urgencias 582200
Funerária Felanitx

580448-581144
Ambulhncies

581715 - 580051 - 580080
Servei mèdic d'urgències 580254
Guhrdia Civil	 580090
Bombers 	 581717
Servei de Grua, Tel. 581145

FELANITX

Ajuntament
de Felanitx
COMISSIO DE GOVERN
DE DIA 31-7-89

S'acorc4.1 concedir una subvenció
d'un mil i6 cic pessetes al C.D. Fe-
la ni t

S'aprova el programa de testes
de Sant Agusti i els preus d'abona-
ments i entrades pels diferents ac-
les que s'hi celebrin.

Es dona per enterat de l'escrit
d'agraïment de l'APA i claustre de
Professors del Collegi de Cas Co::
cós per l'aportaci6 ccon)mica muni-
cipal per ima fotucopiadora i la con-
tractaciO d'un professor d'Educaci6
Física.

S'acorda pagar a Aglomerados Fe-
lanitx, S.A. l'obra de pavimentaci6
del cami de FircYlla per l'import cle
2.531.465 ptes.

S'autoritza la cessió de contracte
ciel servei de cura i neteja ciel Pare,
de M.  Antònia Obrador Gomila
Ant3nia Oliver Febrer.

S'acorda prorrogar fins dia 20 de
setembre, el termini per a la con-
fecció de projectes a incloure en el
Pla Extraordinari d'Inversions de
Zones Turístiques.

S'informa favorablement la sol-ii-
citud de construcció de vivencia rús-
tica dc Pilar Elena Russell(*) en la
linca núm. 1-43070 poligon 30.

Permis /le construcció d'una vi-
vencia unifamiliar a Bartomeu Nico-

Atletisme
(Ve de la odi.fina 1

3. Carmen Rodriguez (Fidipides)
6. (1." local). Mari C. Valverde

(.1. Capó)
Benjami masculina

I. Miguel Mesquida (Porreres)
2. 1.1oren-; Páramo (J. Cap6)
3. Juan Pedro Garcia (Olimpo

Inca)
íl leví femenina

1. Eva Martorell (Mediterránco)
2. Pilar Mar (C. A. Migjornl
3. M. Dolores Gómez (Sant

Alfons)
Alevi masculma

I. Jose Sampiero (r.. A.
Pollença)

2. Joan Josep Amorós (Olimpo
Inca)

3. Andreu Páramo (Joan Capó)
Infantil femenina

1. Catalina Capella (C. A.
Migjorn)

2. Mai:galida Vidal (C.A.
Migjorn)

3. Teresa Ortega (Mediterráneo)
8. (1» local). Cati Sutler

(J. CapO)
Infami masculina

1 Lloren.; Fullana (Hermes)
2. Esteva Barceló (C. A.

Migjorn)

tau Acirover, en C/. Joan Estelrich,
3, amb una taxa de 119.255 ptes.

Obres menors: a Maria Barceló
Rotger, Jesús M." Garcia Galero i
Rafel Boyer Binimelis.

(Beiet)

3. Raul Ferrer (J. Capó)
Juvenil masculina

1 Antoni Mesquida (Porreres)
2. Mateu Obrador (J. Capó)
3. Antoni Obrador (C. A.

Migjorn)
Veterans

1. Jesús Rodriguez (Olimpo
2. Joan Barceló (C. A. Migjorn)
3. 	 B) tisielir( )) Martinez (Boil.( I i v 

Ab.v)luta femenina
1. Isabel Duran (C. A. Migjorn)
2. M." Ant'inia Crucera (J. Cam))
3. Anabel Ballis (Porreres)

masculina
1. Antoni Peña (C. A. Pollença)

'8'42"
2. Guiilein Ferrer (t )limpo Inca)

2948"
3. Joaquin Aguilar (Olimpo

Inca) 30'32"
ler. ciel 70/71 (lloc 13e). Sebastià

Oliver (J. CapO)
.S..niors locals

ler. (6e gral.). Victoriano
Martinez (Opel Felanitx) 3228"

2on. (9e). Paco Páramo (J. Cap())
3316"

3er. (I le). Sebastia Adrover (Opel
Felanitx) 33'52"

Alit -es atletes del Club Opel Fe-
lanitx: 7.. general, Miguel Nadal.
I4e, Lluis Sansó. l5, Miguel Cés-
pedes.

EXTRAVIADO GATO GRIS ojos
dorados. Dia 13 en zona Cala
Marçal-Cala Brafi. Collar verde.
Informes, Tel. 576052 (de 17 a
20 h.).

AI cel sia

Rafei BaPceló Lloirover.
va tnorir dia 17 d'agost a Felallik :Its (14 MIN'S, Vier1111:1 (hill accident (le circulació

4-11 I 41'44 Sin

La seva dona Francisca ()Iirador: fill Nicolau; filla polilica Nlaria Fabiola Ant61: néla Rosa-
germans ,\ ntoni. Nicolau. Teresa, Margalida, Agustina i Antimia; germans politics, nehots, eosins

i els :litres parents vos comoniquen la seva pC..r(itia i vos f)reguen que volguen tenir - lo present en les
vostres pregaries.

Casa mortuOria: C. Sta. Catzi lina To ma s, 7

Maria Caniallops Martorelt
(Capitana)

va morir a F 	 dFelanitx, dia 18 'a 	 degost	 1989, al ill x•A anvs,
havent reluit els sank Sagraments i la lienediceiO apostidica.

El seu espôs Sebastia Artigues  ¡ligo; fills Sehastia i Maria; tills politics Remedios Vidal i
Manuel Alcavde; nids Selmstia i Josep Vicenç Artigues, NI". Lluisa, NI". Angels, Manuel i Silvia
Alcavde; fillol Joan Suner: germans politics, Catalina, Joan, Nlargalida i Catalina; nehols, eosins
i els . nitres parents, \ os demanen que encomanen la seva anima a Di.u.

Casa mortuOria: C. de Sa liana. 11
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A la -.Virera de mar no hi fa el
bon estar d'abans. Els grans blocs
d'apartaments són una barrera per
l'airet que arriba de la mar. Tam-
poc hi ha aqueila antiga tranquith-
tat que permetia una conversa ti-
rada. Ara junt a les músiques es-
tridents i a tot volum hi sumam els
renous humans, que no ho semblen
humans, i els dc les maquines cle
conducció humana, que massa ve-
gades tenen L111 final tragic.

A la vorera de in ar ,malgrat cis
scrolls i el calent agost i les músi-
ques cridaneres, amb n'Andreu Fiol

 MOMSCITal parlam dc
N'Andre u Fini durant el curs
1988 89 ha estat alunine dc l'Isti-
tuto Professioizale Internazaonale
per l'artigianato lituario e del leg-
no, ,de Ci - cmona, ciutat del nord d'I-
talia. .

N'Andrcu Fini ens iutorma della
crenume.'x j de corn assolí

la ccnclició cl'alumne d'aquella es-
cula, pubilla del mún dels violins.

— La iluita estil en si el violí neix
CrLmena o a te r bresciana. La

paternitat cremonesa de l'instru-
meta tí: in.es adeptes i es concedeix
Ia data del neixement d'Andrea
Anai cl 1505, que destaca erf-
construcci6 ciels violins. La tradició
liutaria de Cremona es consolida
amb Niccol6 Amati, que establí CIS
canons ideals del violí a finals del
XVII. Els seus violins es caracte-
ritzaven per la dolcesa de la veu i
l'harmonia de la forma. Antonio
Stradivari fou deixeble seu i als
trenta anys se separa del mestre.

Antonio Stradivari,
gilt pet - Stradkarius, és considerat
el TT1SinpuItant (MS
CiLIC el grall maxim de per-
fecció a l'art de la untaria. Mori el
1737, a mes de noranta anys. Al Pa-
lazzo Comunalc es conserva un vio-
II d'Antonio Straclivari, El Cremo-
nese 1715, adquirit pe: l'Ajunta-
ment, i hi ha un mestre clue el fa
sonar clues hures cada cija.

Despres d'uns anys cle baixa, la
limaria de Cremona alça l'ull vers
el 1850 i el 1937 es commemora el
segon centenari de la mort d'Stra-
divari i neix l'Scuola de Liuteria
Antonio Stradivari.

— Fins el 1987 es contabilitzen
284 graduats de tot el món de l'es-
mentada escola. Fins ara sols hi ha
un espanyol que hagi acabat. Els es-
tudis sán quatre cursos, més dos
corn un doctorat. Per als espanyols
s'exigeix el nivell de COU. S'ha
passar un examen d'ingrés amb co-
neixements de liuteria. De sis-cen-
tes sollicituds sols s'admeten quin-
ze alumnes estrangers.

— En Bernat Pomar es el que
primer cm parla de la liuteria. Ell
dirigeix l'escola de violí per a in-
fants segons el mètode Suzuki. Els
meus dos nins hi anaren. Jo no te-
nia coneixements dc música. M'ha
estat necessari fer estudis musicals
amb el violí. En Perramon de Bar-
celona m'envia a un luthier de Lió,
que m'informa, a la vegada, de

l'Escola de Cremona. I pos'irem fil
a l'agulla el juny ciel 88 i per a mi
ha estat essencial la collaboraciú
del senyor Grignano, un italià que
resideix a Mallorca. A principis d'a-
gost ret.'.2rem la contesta afirmati-
va. L'examen seria en italia, llen-
gua que desconeixia i que em fou
urgent aprendre. Em foren molt
it ils uns italians des Port. El de
setembre i amb una forta plu ja ar-
ribareni fa meva dona i jo a Cre-
mona per entregar la docómenta-
ciú. La possibilitat d'entrar estava
condicionada a que [alias algun
alunme. La meva sort fou que
catala deixa dc presentar-se. Lt 20
de setembre !Grim les proves
(Ales tocar el violí. La cosa va anar
be i vaig començar el 20 d'octubre
quail ja la resta d'alumnes duien

hores de treball. El 5 de novem-
bre me'n v;aig dur la família i pel
desembre, es pot dir que tot queda
normalitzat. Entretant s' anaven
acabant les Subsist'Imcies ecor)mi-
ques. Llavors l'Ajuntament de Fela-
nitx; CM CellCCIli una subvenció i he
pogut fer front a les dificultats. Hi
La una perspectiva d'a .jitt del Con-
seil Insular i potser d'altres.

— Els estudis still una cuff:bin:1-
ció de teoria i practica. S'estudia
Diseny i h:shria de l'art, Tecnoló-
gia licitaria, Física acústica, Mate-
matiques, Cultura muSical i hish-
ria dels inst rumen ts. Estudi de
I 'instrument, Practica de luteria
Practica cle restauraciú. Tot a:x'.)
primer curs.

— Ara cum ara no m'atrevesc a
restaurar un inst rumen+ d'aquests

	

tan vziltiosos que 	 ;i 1 en entre
sis i el centenar de milions.

— El preside, de l'Escola, cs el
doctor arquitecte Sergio Renzi i es-
tic segur que ens donara tota cias-

,e de facilitats perqu'2 es pugui veu-
re a Mallorca la Mostra antoEtgica
iii Lititeria, que solliciten de tot ar-
yen del món. El 92 ha d'anar a Ma-
drid. La veurem a Mallorca?

Encara aquest yet--f tu 011 -

liutaio, a Cremona, te rris corda i
explica com s'ha familiaritzat amb
la llengua italiana per necessitai de
treball. I aquí sobren tots cis co-
mintaris. Ja ens entenem.

A n'Andreu Fiol el sabiern res-
taurador de mobles, l'hem vist en-
tregat a restaurar un lilt cle l'Adrià,
una cOnsola anglesa, un canterano
panxarrut, un sofa isabelí, una cai-
xa mallorquina,... i ara servant l'es-
perança que Mallorca, Felanitx,...
es convertesqui en un centre cle
teria, on recobrin la seva melodia
perduda o cansada els violins sim-
fónics, i violini relíquia del passat.

Una vegada posat tall a la par-
lada ens espera un gelat de móra,
quan un suau airet mariner bres-
sola els pins.

NECESITAMOS AYUDANTE para
reparto eon cam tones. N1ayores de

alios.
Informes, Tel. 582048 (de 21 a 22

h.). Preguntar por

Andreu Fiol i Montserrat, un Felanitxer a
aliscola de Liuteria» de Cremona.

Miguel Pons i Bartomeu Pou

VERBENES FELANITX 89
Divendres dia 25.

LOQUILLO y Los Trogloditas
EL NORTE

Heroes del silencio - Juanito Percha y los Colgaos

Dissabte, 26.

J,IJAN PARDO
Década Prodigiosa

GEMINIS - Delfos

Onions, 28, verbena gratuita.

INTERMINABLES - BLUE NOTE - MURDER IN THE BARN
LLONOVOY 	 •

Demà diumenge dia 27, a lest:22'30, en el Parc.

Mostra de Balls Populars
XXV Aniversari 	 d'Es Garda

- Grup Folklbric «Siberia' Extremeña»,
(1-()rellana l.a Vicja (Ita(iajoz).

- Grup Folklbric -«Nuestra. Señora de la
Alegria»,

'.1o11/.611 	 Ities(a).

- Grup Folklòric «Ntra. Señora de
Covadonga»,

(lijUn (Asturias).

- Escoles Infantils de Ball de Felanitx.

- Xeremiers Tomàs i Miguel.

- S'Estol d'Es Gerricó.
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Mostra de Balls Populars
XXV Aniversari de S'Estol

Demà diumenge, amb motiu del
xxvè Aniversari de S'Estol d'Es
Gerricó, se celebrara al Parc la Mos-
tra de Balls Populars ressenyada en
el programa i que sera precedida per
un cercavila en el que hi seran pre-
sents tots els grups participants.
Aquest cercavila començarà devers
les 9 del vespre des de la plaça d'Es-
panya i seguira el següent itinerari:
Plaça d'Espanya, carrers 31 de Març,
Major i Jordi Sabet, plaça de la
Constitució, carrer de la Plaça, pla-
ça de s'Arraval, carrers Bisbe Puig,
Roca d'En Boira i Convent. Un cop
acabades les Completes a l'església
de Sant Agusti, continuara la desfi-
lada de les agrupacions  folklòriques
pels carrers de Roca d'En Boira,
be Puig, plaça de S'Arraval, i car-
rers Mar, Major, Miguel Bordoy i
Bellpuig.

L'Organització prega a la població
que no aparqui vehicles en els car-
rers de l'tinerari i agrairia als veins
d'aquests carrers que volguessin col-
laborar a la brillantor de la festa
posant els domassos i treguent els
cossiols a la carrera.

Magne cancert de la Coral amb
Donna Hightower

La vetllada de dilluns a vespre al
local de l'antic Cinema Felanitx, fou
un vertader 'eSdeVeniment musical.
.La gran personalitat de Donna High-
, tower es guanya de cop l'atenció i
!simpatia d'un públic que ompli de
.gom el local i fins i tot l'aforament
•que s'havia habilitat fora amb una
pantalla gegant de video i el corres-
ponent equip d'amplificació.

A una primera part la cantant
americana interpreta sola un grapat
de cançons del seu repertori amb
acompanyament musical de play-
back i en un segon torn, juntament
amb la Coral de Felanitx i sota la
direcció de Jaume Estelrich, inter-
pretaren mitja dotzena de cançons
del repertori de la Coral. Diguem,
de la Coral, que estigué ajustadís -
sima en totes les intervencions i de
la cantant, que el seu domini i ca-
pacitat d'adaptació i improvisació
féu del recital un autèntic plaer.

Ens congratulam de debó per
aquest concert i felicitam a tots els
qui el feren possible.

Exposicions
Un dels aspectes més simpàtics de

les festes sol esser el de les exposi-
dons. La gent gaudeix de fer el re-
corregut per les distintes sales de
Ia població. Enguany n'hi ha un bon
ramell i totes mereixen uns mo-
ments d'atenció.

Començant per la Casa de Cultura,
cal dedicar un temps mes extens a
Ia de roba antiga, muntada a la sala
del primer pis per la Llar de la Ter-
cera Edat. Esta dedicada a roba in-
terior, de Mt, vestits de batiar... Es
pot admirar la delicadesa i laborio-

sitat d'un caramull de peces proce-
dents de llars felanitxeres, d'èpoques
distintes, on el bon gust no repara
en les hores emprades en llur con-
fecció. El muntatge, entre mobles
antics, es molt encertat. Enhora-
bona!

A les sales de la planta baixa de
Ia mateixa Casa de Cultura, hi ha
una mostra prou interesant de pin-
tura, i''escuttura (un baix're-'
Ileu) de Longino.

La Sala de «Sa Nostra» acull en-
guany un grapat de teles de Lluis
Blanes. Ësuna mostra d'una vistosi-
tat extraordinaria. L'impressionisme
personalisim-d:aquest piutor es gua-
nya des del primer moment l'aten-
ció de l'expectador.

A Call Vermeil, N'Esperança Mes-
ire exposa una collecció de teles, on
el paisatge es tractat amb una for-
ça peculiar, sense concessions a l'e-
fectisme, amb un llenguatge sobri
en factura per bé que no dissimula
el protagonisme del color.

A «Arts Raval», Salvador Ferra i
Andreu exposa una serie de paisat-
ges fins el proper dia 4 de setem-
bre.

Excavacions a Son Maiol
A principis de la setmana que ve

es reemprendrà la campanya d'ex-
cavació a l'estació romana de Son
Maiol, iniciada fa dos anys pel De-
partament d'Història de la Universi-
tat de les Illes -Balears.

Enguany, amb una subvenció de
400.000 pessetes del nostre Ajunta-
ment es podrà fer una campanya
mclt més amplia i amb mitjans més
eficaços, per la qual cosa esperam
que els resultats seran més positius.

En properes edicions informarem
sobre el curs de l'excavació.

Accident mortal
Dijous de la setmana passada, de-

vers les 8 del mati, a un revoit de
Ia carretera de Felanitx a Porreres,
un cotxe R-5 conduit per Miguel
Grimait Rigo, de 20 anys, atropellà
el vianant Rafel Barceló Ad rover
(Rejet) de 64 anys, el qual mori a
conseqüència de la topada. El con-
ductor de l'automòbil resulta

Lamentam una vegada més aques-
ta mort que s'ha cobrat la carretera.

Una nova societat per a l'exporta-
chi de l'albercoc sec?

Recentment hi ha hagut uns con-
tactes entre les Cooperatives d'Al-
bercoc de Porreres i Felanitx, «Ma-
Ilorca Agroexport, S.A.» i Bartomeu
Melia Gornals per una banda i la
Conselleria d'Agricultura per l'altra,
per tal d'estudiar la possibilitat de
crear una nova entitat per a l'ex-
plotació i exportació de l'albercoc
sec. La iniciativa ha partit de les es-
mentades cntitats del sector, que
han fet la proposta a la Conselleria
d'Agricultura i aquesta ha acollit la
idea amb molt bona disposició. Com
a mesura prèvia, la Conselleria ha
soHicitat de les entitats esmentades

els balanços i comptes d'explotació
dels darrers quatre anys per tal d'es-
tudiar la viabilitat del projecte.

Solemne inauguració a
Porto- Co lom

Dia 28 d'Agost, a les 18 hores,
esta anunciada la inauguració del
Local 'Social de l'Associació de la
Tercera Edat de Porto Colom.

Aquest local esta situai al carrer
Cristòfol Colom, 93 i esta muntat
amb les caracteristiques pròpies
d'aquests Centres per a persones
majors.

Han anunciat la seva assistència
les autoritats autonòmiques i les de
Felanitx.

Tendrem ocasió de parlar-ne mes
endavant.

Maria Vich exposa a Cala Bona
Avui, a la galeria d'art «Ses Fra-

gates» de Cala Bona, s'inaugura una
exposició de l'obra més recent de
la pintora felanitxera Maria Vich.

L'acte esta anunciat per a les 8
del capvespre.

Les Festes patronais de
Cas Concos

Del 2 al 10 de setembre, Ca's Con-
cos celebrarà les festes patronals de
Sant Nicolau. Com sia que la nostra
propera edició serà la de dia 2, avan-
çam el programa dels actes que tin-
dran Hoc el proper cap de setmana:

DISSABTE DIA 2.— A les 17 h.
repicada de campanes, amollada de
coets i isada de la senyera.

A les 17'30, recorregut  incògnita.
Hi podran participar pareiles de jo-
ves menors de 18 anys. Hi haurà tres
premis.

A les 22 h., a l'església parroquial
concert per la Banda de Música de
Felanitx. Presentació per Mn. Pere
Xamena del núm. 26 de la Collecció
«Coses nostres», .Festes patronals a
Ca's Concos d'Es Cavaller. Dedica-
des a Sant Nicolau de Tolenti» de
Mn. Cosme Bauçà. Edició a cura de
Miguel Fons patrocinada pel Conseil
Insular de Mallorca.

Inauguració oficial per les autori-
tats de la iHuminació del campanar.

DIUMENGE DIA 3.— A les 11,
concurs de tir amb bassetja, per a
les categories de nins, dones i ho-
mes.

A les 18 h., festa per a la gent
menuda: carreres de cintes, cuca-
nyes, carreres de sacs, etc.

Detenció de !ladres
Dilluns passai, efectius de la Po-

licia Municipal i de la Guardia
dugueren a terme un servei que

tingué com a resultat la detenció
d'uns individus que intentaven fur-
tar a una casa del carrer de Roca
d'En Boira.

Des de la matinada, en que fo-
ren avisats, tingueren acordonada
una illeta i prop de migdia es dona
per acabat el servei un cop detin-
guts els Hadres.

Aquests foren posats a disposició
judicial.

MIJAC—Felanitx
El grup MIJAC-Felanitx, després

d'haver tornat del campament d'es-
tiu a Arta, vol donar les gracies a to-
tes les entitats i persones que coHa-
boraren.

Gracies doncs a: Francesc Gri-
malt, S.A., Transportes Torralba,
Ajuntament de Felanitx, Taller de
Pneumatics Chilet-Molendrí, Huevos
Ribot, Parr5quia d'Artà, Germanes
de la Caritat d'Artà i d'una manera

1-nolt especial a les Germanes de la
Caritat de Felanitx.

Gracies a totes les persones i en-
titats, fou possible el campament
ARTA-1989, on els nins se varen sen-
tir els protagonistes de les activitats
on es va complir l'objectiu traçat:
«L'amistat entre els nins».

A tots, moltes gracies.
Animadors del M1JAC

vida social
NECROLÓGICA

El passat dia 18, descansa en la
pau ,de Deu a Felanitx, a l'edat de
83 anys i després de veure's confor-
tada amb els sagraments, D.. Maria
Cantallops Martorell (Capitana).
A.c.s.

Enviam la nostra més sentida con-
dolència al seu espòs D. Sebastià Ar-
figues Rigo, fills Sebastià i Maria i
altres familiars.

Agrainent
La familia Barce16-Obrador

davant les nombroses manifes-
tacions de condol rebudes amb
motiu de la mort de Rafel Bar-
celó Adrover i en la impossi-
bilitat de correspondre-les a
totes personalment, ho vol fer
per mitja d'aquesta nota.

A tots, moltes gracies.

informació focal

CAMPO ES TORRENT('
Domingo 27 agosto, a las 18'30 h.

GRAN PARTIDO DE FUTBOL
Torneo ',(Ciutat de Felanitx»

entre los equipos

C. D. Orellana - C. D. Felanitx
Ill Divisitin Nacional
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(Conclusió)

Quan ets altres llenyaters ho sa-
beren es barallaren amb ell i fins
i tot l'amenaçaren amb donar-li
una bona espolsada. Mal li toc pes-
ta en aquest llepaculs! Per mor
d'ell ara tots hauricn de fer anca-
ra mes feina. Fei Ions com estaven,
anaren a l'amo per plànyer-se.
L'amo els escoltà i els digue lo ma-
teix que havia dit al jove llenya-
ter i afegí: «Qui es trobi mal a pler
pot agafar ets atapiriS i anar-se'n.
Hi ha prou gent que cerca feina i
ben contents que estarien de tr.).
ballar per mi».

Això les ciigui j , com es llenya
ters tenien por de perdre sa feina,
no les quedà altre remei que fer
lo que l'amo volia. Durant ses tres
primeres setmanes tots tallaren dos
arbres mes cada dia. Sa setmana
que feia quatre, un d'es llenyaters
no pogue tallar tants d'arbres com
ets altres. Passades altres dues set-
manes nomes es tres llenyaters més
forçuts i es jove llenyater tallaven
cada dia es nombre d'arbres que
l'amo els havia dit. Ets altres se-
guiren tallant, com abans, el ma-
teix nombre d'arbres, per() as cap
dc pocs dies en tallaren un manco
cada dia. Per aquesta raó l'amo les
baixà es sou.

«Fent feina per un amo tan afer-
rat mai arribaré a esser ric,

ment faci sa feina dc dos homes»,
pensa es jove ilenyater. I així com
ho pensà, així ho feu. Arreplega ses
seves eines i tot quant li pertanyia,
i se n'and a fer feina per un altre
amo. Aquest semblava Ines humà.
«Qui treballa molt, té dret a gua-
nyar molt», avesava a dir. I es jove
Ilenyater es posa a fer molta de fei-
na, encara més que fins ara. Era,
de tots, es que mes arbres tallava.
S'eixicava dejorn i se n'anava a col-
gar ben entrada sa fosca. També
molts de diumenges agafava sa des-
tral i no s'aturava fins que es tro-
bava esbraonat i no podia pus. Amb
tanta de feina com feia guanyava
molt i estalviava tot lo que no ne-
cessitava ver viure, però ja podeu
pensar quina vida duia. Ses mans
escorxades de tant d'emprar sa des-
tral, sa panxa mig plena de qualse-
vol cosa i amb molta son damunt.
Cert i segur que horn no s'hagués
baratat amb ell, però es pensament
d'arribar a esser rie l'empenyia cap
endavant. «Tot arribarà», es deia
per aconhortar-se. «En tenir prou
cic;bbers s'acabarà aquesta mala
vida. Em comprare un hod .de
hose, fare que ets altres facin fei-
na per mi i dui-6 una vida de se-
nyor».

Passaren cinc anys. Un vespre es
jove Ilenyater compta es clobbers

que havia estalviat. Quan ii sembla-
va que en tenia prou anà a parlar
ambun marquês per comprar-li un
boci de bosc. Després d'haver-lo es-
coltat, es marques es posa a riure:
«Es dobbers que tens no arriben
per comprar tan sols aquest petit
planter de pins», digué an es jove
llenyater decebut. «Per poder com-
prar un hod de bosc com es que
tu vols, hauràs de gratar sa butxa-
ca mes

Que ho tenia de bo de dir es mar-
ques! Cinc anys de feina com un
esclau i ?ncara així es clobbers que
havia estalviat no arribaben per
comprar un petit planter de pins.
rer6 es jove Ilcnyater no es dona
per vcnçut.

Anys curera s'havia fet es pensa-
ment d'arribar qualque vegada a
esser ric i ses paraules des marquês
no el decantaren d'aquell pensa-
ment. Aixi que se'n torna a ca seva
i segui fent feina com fins ara n'ha-
via feta. Ell era encara jove i bal-
clament sa feina se li tornas cada
vegada més cap amunt, pensa que
mentre tengués salut i força arri-
baria a fer-se ric.

L'amo per qui feia feina més que
content, perquè amb sa suor que li
treia havia pogut omplir es seu ma-
gatzem i, a més, fer-ne un de nou.
Cert que es jove llenyater guanya-
va molt, però com també que feia
molta feina ses seves forces ana-
ven minvant. Cada vegada se'n te-
mia més de que ja no era tan jove
ni tan fort. As cap d'altres cinc
anys agafa tots es dobbers que ha-

via estalviat i ana a parlar de bell
nou amb es marques. «Es dobbers
clue dus haguessin bastat pes petit
planter de pins, —li digue—, pet-6
fe comptes que es pins han cres-
cut tan aviat que es hod de bosc
costa ara tres vegades més que cinc
anys enrera».

Tot de cop s'illusió des jove l le-
nyater s'esvaí. Trist i coppiu s'en-
torna a ca seva. Havia fet tanta de
fcina tants de sacrificis que ha-
via anat perclent sa força, cada ve-
gada ales cansat i mes magre. Prop
estava d'agafar una pipida. A la fi
cs jove llenyater comprengué que
mai no arribaria a esser ric. I suc-
eel que un dia, sense illusiú ni ga-
nes de fer res, s'assegué damunt
una soca que ell mateix havia ta-
llat i es posa a plorar. Aleshores es
recorda des jai i de tots quants
havien dit que fent molta feina i
alluixant-se de moltes coses arriba-
ria a esser ric. «Ningú ha fet tanta
de feina com jo n'he feta en agues!.
món», —es digué enrabiat i ple d'a-
margor. «Mai horn fou tan fenen i
estalvia com jo he estalviat i mal-
grat tot de res m'ha servit, perquê
no som ric ni mai ho sere. Molt
que m'agradaria sebre que han fet
ets rics per arribar a esser rics».

I heu de creure i tenir per cert
que es jove llenyater ancara seu i
es demana com s'han fet rics es
rics. Ho sabeu voltros?

CEIICANI .APIIENENT per a faller
d'arlesania de mobles, major de

anvs.
Informes, Tels. 580423 i 575703

Contarella

Es Ilenyater que voila esser ric
Mureel Sastre 1,1(nlryi

AUTO VENTA MANACOR

Precisa
para concesión, nuevas instalacionEs

Polígono Industrial

(apertura Septiembre 89)

o Jefe de taller

o Electricista

o Recambista

o Vendedor

o Contable

Se ofrece
o Incorporación septiembre 89

o Seguridad Social

C) Sueldo según aptitudes

o Ambiente agradable con moder-
nas instalaciones

o Posibilidades reales de promoción

o Trabajo todo el año

Interesados presentarse con curriculum a

Auto Venta Manacor, Avda. Fray Junípero Serra, 40

Tel. 550161 (Agosto mañanas o acordar hora)
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hiper frrplanit-x
., dedned

De 10 o 22 hrs

SALIDA' CAF .41E1"EFIA PORTÓ COLOM FELANITX

6 FELANITX

PftOGRAMA DE FIESTAS

Del 24/8 AL 619, 1.989

hiper Ianitx
ha elaborado su propio
"Programa de Fiestas''
para que usted
disfrute de
excepcionales ofertas

Haga sus compras en
hiper 'Felanitx

Busque los productos

1:Ói*E rta
y benefíciese de unos
precios aún más
interesantes!

Café Marcia Superior

Natural 250 grs.

Aceituna Rosselló
Sevillana I kg.

Galleta Cuétara

Tosta Rica 1 kg. 	
......

Atún Calvo 
RO-100 Pack. -3

(Garbanzo, Alubia, lenteja)

Coca Cola 2
(Normal, Laight, Sin Cafeina)

Kas Brick I I.. •
Zumos 

Kas Naranja y Limón A. I.

Tarta Camy Vienesa

6 Raciones 	
.....

Tempo bolsillo
Pañuelo 

	10 x

149
129
119
265

o 99

pts .

pts .

pts .

... y esto es solo una muestra,
en hiper "Felanitx hay muchas más.
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TOROS
AGOSTO

28
LUNES

6 tarde
NOVILLEROS:

Juan Luis
FRAILE

FERIA S. AGUSTIN

GRAN NOVILLADA

Eugenio
Y PERUCHA

4 Novillos de R. Flores de Salamanca

Bodega de Felanitx, Sdad.roop. Ltda.
ASAMBLEA GENERAL

Se convoca a los Sres. Socios a la Asamblea General, que ten-
drá lugar el próximo domingo día 3, a !as 10'30 h. en primera
convocatoria y a las 11 en segunda, en la Casa Municipal de Cul-
tura y que se regirá por el siguiente ORDEN DEL DIA:

1.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Asam-
blea anterior.

2.—Vendímia 1989.
3.—Ruegos y Preguntas.

El Consejo Rector

Funeraria FELANITX C.B.
Servicio permanente las 24 horas

C. Sa Liana, 15- Tel. 580448 y 1». Volta, 167 -Te1.581144 FELANITX
C. Port tk Palos. 23 Tel. 373740 POI1TO-COLOM

Atención Felanitx
Si Vd. reside en esta zona y dispone de mafianas o tardes

I Owes y además tiene ganas de trabajar y ganar un dinero extra

Círculo de Lectores
le ofrece trabajo continuado de reparto y cobro. C.M.

In teresados escribir al a partado 1059 de Palma o Ilamar
al Tel. 203858, en horas de oficina, para solicitar entrevistas.

(Abstenerse menores de 21 a ñus)

FELANITX 	S.

S'ESTOL A XIXON
El Principat d'Astúries acollí amb

molt d'interès les danses de Mallor-
ca, interpretades pel grup felanitxer
S'Estol d'Es Gerricú que va esser
present al festival de Xixon i a on va
tenir l'oportunitat de compartir amb
grups de totes les regions de l'Estat
i de països tan diversos com Israel,
Mèxic, Tugoslavia, Bélgica, etc. La
primera intervenció dels felanitxers
va tenir Hoc a Barcia, un petit po-
blet jus devora Luarca i que va dis-
pensar una entrenyable acollida a la
seva actuació. La segona jornada va
actuar a la Plaça Major de Xixon i
finalment el diumenge prenge part
a la gran desfilada que transcorre-
gué pel Passeig Marítim fins arribar
a l'estadi Municipal de «El Moli-
ntin», on també féu una petita de-
mostració. Tot seguit i mentre la
pluja feia acte de presNacia, els ma-
llorquins eren rebuts per la directi-
va del centre cultural «Covadonga»
als locals instaHats al real de la Fi-
ra de Mostres.

El grup folklòric «Covadonga»
que aquests dies es troba a Fela-

nitx tingué amb el grup fclanitxer
iota casta d'atencions, i gracies a
ells pogueren conèixer, a més de les
músiques i danses asturianes, la bo-
na cuina, tant de marisc com de Ile-
gums i el paisatge, tan diferent del
nostre, el mar i la muntanya, el mo-
nestir i els llacs de la serra de Co-
vadonga i altres paratges sense obli-
dar l'oportunitat única de presenciar
en directe la prova més important
de piragiiisme, la baixada al riu Se-
Iles. Com és costum, no hi manca-
ren les festes i les bauxes, compar-
tides amb la gent de llocs ben Ilu-
nyans o que també tenia posada a la
Universitat Laboral de la principal
ciutat del Principat d'Astúries.

PORTO-COLOM TRASPASO BAR,
céntrico. Bajo alquiler.
Informes, Tel. 575723 (a partir de
las 8 de la tarde).

SE VENDE SOLAR en Urbanización
La Fe. 1.000 m. cuadrados.
Informes, Tel. 575171.

Associació de Veins
«Sa Bateria»

El dia 18 del mes que som, a la
seu del collegi d'EGB de Porto-Co-
lom, va tenir Hoc la segona reunió
de l'Associació de Veins «Sant Pan-
cras» de Sa Bateria del nostre port.
Durant la sessió es va comunicar als
socis l'aprovació definitiva dels esta-
tuts de l'associació esmentada, per
part de la Delegació del Govern a les
IIles Balears. També es va tractar
sobre la captació de socis nous, i es
va fer la proposta de quotes anyals.

La trobada va esser presidida pel
batle de Felanitx, mitjançant petició
oficiosa de la Junta Gestora. El se-
nyor Oliver va encoratjar els mem-
bres de l'associació, tot congratu-
lant-se de la seva creació, i els va
desitjar .urra bona feina i l'èxit en
tot allà que fa referência a la solu-
ció dels problemes que tenen plante-
jats les comunitats veinais.

AVIS
Es prega als veïns de Sa Bateria

que involuntàriament no van ser
convidats personalment a la reunió
extraordinaria de l'Associació, que
es posin amb contacte amb el se-
nyor Josep Garau i Lladó.

Porto-Colom, 20 d'agost de 1989.

SE NECESITA DEPENDIENTA pa-
ra supermercado y perfumería.
Informes, Tel. 657079 y 657155.

A 4 Km. de Cala Domingos VENDO
I cuarterada, 7.103 m2. de suelo
rústico, magnífica vista al mar,
rodeada de pinar y montarias, lu-
gar muy tranquilo, camino asfalta-
do, muchos árboles: almendros,
algarrobos, naranjos y posibilidad
de construir legalmente vivienda
familiar. Precio, 2.500.000 ptas.
Informes, Tel. 552227.

URGE .10VEN con nociones Carpin-
teria. para montaje in coci-
na. (Carnet con(l tick)
In formes SA BOTIGUETA

:CANT NUPCIAL
Als meus fills nou-casats

Joan i Damita.

Mon cor entendrit
quin cant triaria
que fos adient
que fos escollit
pel jorn que ja sempre sera

el vostre dia
que el recordareu

entranyablement?
Si abans éreu dos
i encara ho semblau,

després del bescanvi del
sí amorós,

del sí generós
que tant ens complau,
el vostre cor nu
és ara d'ambdós;
jcsou l'un de l'altre: sou de

pié tot u!
El sí transcendent
del consentiment
de mútua unitat
que en el peu de l'ara
heu bescanviat,
és indisoluble i és llaçada

d'or.
Pels dos són des d'ara
espines i flor.
Sempre ansa per ansa,

lins vostre cistell, dugueu
amb dolçor

les roses de vida
que tenen, ai Déu!, distinta

sentor
i amb pau i gaubança
la joia exquisida
dei fruit de l'amor!

Joan Maimó
AgOst de 1989

ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS.
dases individuales y colectivas.
Carrer des Proissos, 4, de 5 a 8 tar-
de o Tel. 581156.

VENDO SOLAR 2(X) m2.*aprox. con
más de 11 in. de fachada, en C.
Son Pinar. 2.500.000 ptas.
Informes: Tel. 580840
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• Ando estos dias por FELANITX
(como si estuviera en su casa, fal-
taria nias) el ALCALDE de ORE-
LLANA. Sc llama ANTONIO CABA-
NILLAS ¡. LOPEZ?. Es además DI-
PUTAD() xi PRESIDENTE del Club
de fútbol ORELLANA F.C. Espera-
rnos impacientes la entrevista que
tenía que hacerle nuestro compañe-
ro MIQUEL JULIA para T.V.F. y que
con toda seguridad publicará este
Semanario .

• Sensacional EXITO cht DONNA
HIGHTOLER y la «CORAL k)E FE-
LANITX» que dirige el maestro JAU-
ME ESTELRICH, el pasado4unes en
el local ex-«Cine Felanitx». 'No me
gusta usar demasiado calificativos
a estas alturas, pero en esta ocasión
me atrevería a decir que tal vez hava
sido ese recital lo mejor de nues-
tras fiestas agosteñas.

• El pasado sábado el C.D. FE-
LANITX gustó mucho en el PARTI-
DO de [Litho' que disputó en CALA
MILLOR Irente al BADIA. Perdió fi-
nalmeote (2-1 f, tras una segunda
parte en la que huh° muchos cam-
Nos y 	 tn.() clue jugarla locla en-
tera con un hombre menos por una
ifljIIsl iFicada expulsión. En la prime-
ra eon tin juego primoroso se ade-
lank) con un gol de MUT de penal-
ty, per() a rOCO de finalizar los pri-
meros 45 in. el árbitro se «inventó»
otro contra el equipo felanitxer que
dirige RAMOS, lo que costó la ex-
pulsión de un .jugador visitante que
protestó el «atraco», cuando poco
antes . hubo una jugada más punible
en cl área del equipo arattrión... En

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• •RINtiltú bonita la FIESTA de
«PARQUE-MAR» en Cala d'Or. El
«buffet» para más de cuatrocientas
personas no terna desperdició, la
cosa iba desde la langosta hosta el
más refinado 'queso. Como- mlolón
unas palabras de agradecimiento de
JAVIER GINER que nos presentó
a su equipo de COlabioadores que
consiguen los des-
linos de este complejo
turístico. Cabe • d'e`gtaccir que el
«chef» CARMELO HERVAS, para la
ocasión había hecho una exacta re-
producción a:geán escala de la «Ca-
tedral de Palma» con sólo azúcar
molido solidificado. En suma: que
Ia cosa resultó para mayor disfrute
dc las - muchas personalidades asis-
tentes a esta va tradicional fiesta
anual. ¡tástima que cierto persona-
jillo perdiera lus estribos...!

• Por -cierto me tope con JOAN
PLA, que todavia sigue promocio-
nando su últirno trabajo -literario,
las lamosas «ORLAS»... e. Para cuán-
do un interviu a Juanito en T.V.F.
y nos hable de este - interesante li-
braco?

s a.

TOROS EN «LA MACARENA»definitiva que el C.D. FELANITX de-
mostró en el campo del ex-segundo
divisionario que tiene equipo con ga-
rantías para hacer un buen papel
esta temporada.

• A pares marca los GOLES el
felanitxer TOMEU MESTRE con el
'ATCO. BALEARES, equipo con el
que ha empezado una nueva anda-
dura deportiva. Nos alegramos vi-
vamente y le deseamos mucha suer-
te esta temporada.

• Hasta el 4 de septiembre EX-
PONE en «ARTS RAVAL» sus PAI-
SAJES del conocido pintor SALVA-
DOR FERRE i ANDREU, que tiene
Ia pasmosa facilidad de fotografiar
con sus pinceles la luz de un mo-
mento preciso.

• Y el día 28 vuelve... ¡«EL
COSO»! Alborada en el «ex-triángu-
lo de las Bermudas felanitxer» (ba-
res «Pol», «Puñalada» «Raiiil»). Pro-
digiosa resurrección de la famosa
«Rika» que estará debidamente cus-
todiada por dos someros oficiales
vestidos, unp de torero y el otro de
centurión romano, con sandalias in-
cluídas y las piernas bien
Vale a estas horas un buen latigazo,
a palo seco, de' buena cazalla para
leVantar los ánimos 'y aguantar
festejo.

• A la hora dè escribir éstas lí-
neas	 Arantxa d «Parque -Mar»
continuaba con éxito su andadura
en el <,VIIT TORNEO DE TENIS
CIUTAT DE FELANITX». Mc refie-
ro a CATI NADAL, que tras hacer
el doblete en Porto-Colom (gam') en
individuales y mixtos) intentará re-
petir la proeza, peSe a lo saturacia
qtie ticne Sci -(:!xistencia por mor de
Ias dichosas obligaciones. La furia,
es la furia.

• Y no fallará tampoco este año
Ia clásica NOVILLADA DE «SANT
AGUSTIo. Antes era simplemente un
festejo taurino más, de los mtichos
que se daban en las islas; las mu-
chas corridas de toros que se daban
en Palma, le restaban interés, hoy
en cambio, es al reves. El festejo de
la «Macarena» es uno de los más im-
portantes, a falta de pan buenas son
Ias novilladas. El 28 el cartel resul-
ta, a primera vista, bastante apaña-
do. Los novilleros J. LUIS FRAILE
V EUGENIO PERUCHA intentarán
'despachar cuatro bonitos ejempla-
res de la ganadería de R. FLORES
cie SALAMANCA. Claro que en este
tipo de espectáculos nunca se sabe,
esperamos que sea para bien.

• Yo aprecio mucho a BERNAT
O. RICART, pese a las diferencias
que puedan existir entre ambos (que
no son de estatura, precisamente).
Pero se de buena tinta que atravie-
sa momentos duros, por eso invoco

De cara al próximo lunes día 28,
fiesta de San Agustin, la Empresa
propietaria del coso «La Macare-
na» ya lo tiene todo a punto para
que pueda celebrarse la tradicional
novillada de feria.

Pedro Mayol, hombre conocido
por todos ya que nació en Felanitx
—si bien reside en Ciutat por su
ocupación profesional—, es quien
rige, desde la compra de la plaza
por Balailá, la organización de los
festejos que año tras año se vie-
run celebrando en la plaza de to-
ros de Felanitx, bautizada muy
acertadamente por su antiguo pro-
pietanUf . 'cirtri Federico Molina
(e.p.d.) con nombre de_ “_.a Ma-
carena», tras rociarla con agua del
Guadalquivir . recogida en la mismí-
sima Triana, : y arena del albero de
Ia Real Maestranza de Sevilla. Dc
ahí clue, quien viene una vez, repi-
te los años venideros.
- Demos localizado a Pedro Mavol
en la plaZa de torus rematando car-
teles, pincel en ristre, cuidando has-
ta el últimci.detalle. Nos dice:
--Que la .Empresa BALA&A había

todos los días ci los Dioses del Ohm-
po a ver si aplacan su ira. 'Son unas
malditas estalactitas, que no more-
nas, más bien moradas, que le Ile-
van por la calle de la amargura...
Por eso si le invitan a comer evi-
ten los picantes, pues se ponen fu-
riosas... ¡No hay cristiano que las
aguante! Paciencia, amigo, son los
tiempos y los años que pasan... Re-
cuerda cuando podías expresarte li-
bremente, a escape libre, el jolgorio
que armabas, sin que tus compañe-
ros del alma compartiesen esas ale-
grías tan tuyas y tan... humanas. Un
abrazo fuerte y que te repongas
cuanto antes por el Hen de T.V.F.

• Según leo en «DM.» y radio
calle el «thriller» de la calle ROCA-
BOIRA fue de órdago. Desgraciada-
mente estas películas, tan malas, en-
tre policías y ladrones se ven mu-
cho todos los días, y la culpa, casi
nunca, es de los primeros, según se
comenta por ahí.

• ¡Ah! Existe autentica EXPEC-
TACION para ver mañana domingo
día 27 este INTERESANTE
“MACHT» entre el C.D. FELANITX
y el ORELLANA F.C. Además por si
ya no tuviera los suficientes alicien-
tes esta en juego el «TROFEO Cil»-
TAT DE FELANITX» que no es
moco de pavo.

JORDI GAVINA

contratado al Caballero Rejoneador
Don Luis Torres para que actuase
en la corrida de. San Agustin (el día
27 tenía que actuar también en el
Coliseo Balear), pet -o a causa de
Ias recientes órdenes dictadas por
Ia Conselleria de Sanidad Veterina-
ria ante la peste equina, que impi-
den el traslado de caballos en todo
el territorio nacional, ha quedado
vetada la actuación de rejoneadores
en todo el estado.

— De los novilleros puedo asegu-
rat - que son la pareja de moda,
triunfadores eiì cuantos festejos
han actuado este año. JUAN LUIS
FRAILE de Salamanca es hijo de
ganadero —sus torus son los pre-
feridos por las figuras del toreo,
triunfadores recientemente en Ma-
drid y en «San Fermin»—. Juan
Luis Fraile, así que termino sus es-
tudios universitarios cmpezú Su an-
daclUra en plan profesional en los
rucclos. iia debutatlo va en no\ illa-
das con picadores v riltimamente ha
actuado en siete novilladas.
cuanto t.1 EUGENIO PERUCHA,
completa la pare .ja antinciada, pue-
do decir que es de Barcelona y
sido of triunfador abSoluto eut as
novidadas de promociún celebradas
esta temporada en la Costa Brava.
El festejo taurino de Felaniix viene

ser el broche final de su tempura-
da-clebut con picadores realizada en
Barcelona. De salir tritinlador el 28
en nuestra ciudad,se hará merece-
dor del xalioso ty,ro, dwrado put' CI
EXCITIo. Ayuntamiento de Felanitx.

— Los novillos son de la ganade-
ría de DON RAMON FLOR -F.S.
Salamanca, casta pura de Anastasió
Fernández. Es una garantía para
que con su casta y bravura sean los
:nancles colaboradores en el c'xito
del festejo.

-- Unas observaciones :Se
puestas a la venta un ninnero re-
dueido de localidades de las clases
especiales «Jobilado» v «Júnior»,
las cuales no son de asiento nume-
rado. Las puertas y taquilla ,: de la
plaza se abrirán dos horas antes dt•I
comienzo de la novillada. Y poi -

los novillos podran ser visita-
dos en los corrales de la plaza los
días 26 (hoy sábado) y domingo 27,
de 6 a 8 de la tarde.

SE VENDEN PISOS en Porto-Co-
lom, facilidades hasta 20 :trios.
Informes, Tel. 575683.

SE VENDE ATICO, 4 dormitorios
dobles, 2 bafios y gran terraza,
cerca del Parque de la Torre en
Felanitx y también plaza de par-
king.
informes, Tel. 581300 (horas de
oficina).

PARTICULAR VENDO PISO, 180
m2. en Paseo Ramon Llull, sobre
Cine Felanitx.
Informes, Tel. 589043.

INGLI.,'S BASIC() y ALENIAN a to-
dos los niveles. Clases individuales
V eoleetivas.
Informes, C. des Proissos. 4. de 5
s lank o al Tel. 5811.56.

CLINICA VETERINARIA
Lida. L. Fiol Mestre

Col. 321
C. NI.1110 Sanc:, 17 - Tel. 583234

De dilluns a divendres de 6 a 6'30 h. de la tarda
Dissabtes: hores convingudes.

Urgències: Tel. 580444 i PASSERELL
PERRUQUERIA CANINA

Concertar hora a PASSI BELL, C. Nuno Sam:, 14 - Tel. 580444
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a FELANITX, Major, 51, Tels. 580065 - 580527
a PORTO-COLOM, Cala Marsal, s-n Tels. 576018 - 575490
a S'HORTA, Pl. St. Isidre, 10, Tels. 837285 - 837?67
a CAS CONCOS, Metge Obrador, 18, Tel. 580548



Agente en Felanitx de

HAL SPORT
ALFA ROMEO

Los meses de julio y agosto les obsequia
al comprar un ALFA ROMEO 33, 1500

o 17001E, con un equipo de
AIRE ACONDICIONADO

Servicio permanente de GRUA
Compra-venta de automóviles

Mecánica - Chapistería y Pintura al horno

Jian. Perelló Patri
Ilia Argentin, 57 - Tel 581260 FELANITX

Carnicerías CARNARC
Comunican que el dia de San Agustin, después de la

corrida de toros, despacharán los novillos de la Jidia, .en
sus esla bleci ientos:

C. Campos, 39 - 581858
C. Mar, 61 - Tel. 582407
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Coloms a la Sala
COM SEMPRE, EL BATLE ENS

NEGA EL DRET A LA PAR kULA
Varem demanar un Ple Extraordi-

nari per plantejar les dues-centes
preguntes que duim acumulades de
qüestions que un dia rera l'altre es
plantejen i ens plantejam els fela-
nitxers d'assumptes del poble que
demanen una solució o una explica-
ció. Com sabeu, fa un any que no
hem arribat al punt dels precs i pre-
guntes, d'ença de la famosa Plena-
ria que el Batte protagonitza un es-
pectacle grotesc contestant a les pre-
guntes sense llegir la pregunta,
d'això fa un any i la solució per no
contestar a les preguntes ha estat
posar les Plenàries cada dcks mesos.
Creureu que la Plenaria dimanada
amb tres punts de l'ordre del dia,
ha estat denegada.

Els punts demanats eren: 1.—Mo-
cions. Ja sabeu que les úniques mo-
cions urgents són les qüestions per-
sonals del Batle del carrer del Sit-
jar i del Sr. Tejedor, beneïdes pels
cristians. 2.—Preguntes. Hi ha mol-
tes coses a demanar i que no han
tengut explicació o la resposta pot
aclarir moltes coses. 3.—Resposta a
les contestes del Batle. Tothom
el dret a la réplica i les contestes
del Batte massa vegades són cabota-
des sense sentit que quan hem pro-
vat de contestar ell ho ha arreglat
amb un «jo som el Batte i no te
den la paraula».

L'argument per denegar la Plena-

ria ha es*.at copiar un decret que
va fer a principi d'any per denegar
una Plenaria demanada per nosal-
tres. El Sr. Batle diu que les pre-
guntes no són assumpte de Plena-
ries Extraordinàries i les mocions
tampoc. No sabem a quin llibre ha
lli-git aim!), no sabem de cap Regla-
ment que digui i ordeni quines són
les qüestions que han d'anar a Ple.
Aquí només hi ha una cosa clara,
l'anul4ació d'un dret fonamental dels
Regidors a sollicitar un Ple Extraor-
dinari.

Es massa vergonyós com ens go-
verna el PP, és vergonyós que al-
guns Regidors del PP, que sembla-
ven normals, beneesquin aquests
abusos de poder i esta ben clar que
el seu silenci és de complicitat. Si
hi ha alga que es sent malament
pels darrers fets, difamacions i acu-
sacions que ho digui clarament, el
seu callar els fa partíceps de la bar-
barie i les panvades que peguen
aquests dies de festa amb els diners
del poble no els faran profit.

Molts d'anys a tothom de conei-
xement per aquestes festes.

ALQUILO CASA planta baja en Vía
E. Mestre, 58.
Informes, Tel. 575084.

SE NECESITA CHICA para cuidar
niño en Porto-Colom. Mayor de
16 años.
Informes, Tel. 575082.

SE VENDE SOLAR CEMENTERIO
Felanitx, muy bien situado.
Informes, Tel. 279559.

Señor Director:
Le dirijo la presente con el ruego

de que tenga a bien darle publicidad
en el Setmanari de su dirección.
«RESERVADO EL DERECHO
DE ADMISION»

Un cartelito con esta inscripción
suele figurar en casi todos los es-
tablecimientos públicos. Además en
algunos otros hay prohibiciones
concretas que son consideradas en
todo el mundo como normales y
consecuentemente generalmente
aceptadas.

Podemos ver en la mayoría de es-
tablecimientos de productos alimen-
tarios, bares, restaurantes, etc. indi-
cadores de prohibición de «Perros
no», pero jamás he visto alguno re-
ferido a la prohibición en un esta-
blecimiento alimentario referido a
persona o sector social concreto.

Por tanto, no alcanzo a entender
Ia capacidad de interpretación que
el rótulo «Reservado el derecho de
Admisión» puede llegar a tener y
me explico, detallando suncintamen-
te un caso vivido recientemente.

Como todo españolito, gusto de
salir de vez en cuando y más fre-
cuentemente en la época estival, con
la familia a cenar fuera de casa, y
la verdad es que uno se acostum-
bra a ver un poco de todo por esos
mundos y llegamos a ser tolerantes
incluso en demasía, aún así hay ca-
sos que hacen que rebose el vaso
de la paciencia y esto me ha suce-
dido.

El pasado día 30 de Julio, fuimos
a cenar en familia al Restaurante
Celler Sa Sínia de Porto Colom (no
era la primera vez) y casualmente
una criatura de muy corta edad de
Ia familia, por esas cosas que nunca
se entienden y que por otra parte
resultan incontrolables, se puso a
llorar, el propietario del estableci-
miento, tomando nota de nuestro
pedido «PITILLO EN BOCA», inte-
rrumpió la anotación para indicar
que sus clientes solían ir a cenar
sin «criaturas» y que se estaba mo-
lestando al resto de clientes, y co-
mo a buen entendedor ..., uno de
los mayores anuló su pedido y sa-
lió del local llevando consigo a la
«criatura», quedándose sin cenar,
puesto que parecía que no tenía de-
recho a estar allí, ¡molestando!

Naturalmente no le voy a decir a
nadie como debe regentar su local,
se supone que cada uno asume las

consecuencias de su respectivo modo
de actuar, pero, ya que aparte de
nuestra libertad de elegir mejor
donde ir a cenar, no disponemos de
derechos reconocidos en este as-
pecto, deseo poner en conocimiento
de sus conciudadanos de que en es-
te Restaurante de su bello Porto-
Colom, han tenido con mi familia y
conmigo un comportamiento cuyo
calificativo dejo a la elección del
lector, pero no es un bonito ejem-
plo de un pueblo turístico el que no
sea admitido en un local una «cria-
tura» con sus consecuencias y pre-
sentarse a la mesa con el pitillo en
la boca.

Le agradezco de antemano la defe-
rencia de su atención y le saludo
muy atentamente.

MANUEL ALONSO CLAROS

DE REFORMES
Senyor Director:
Potser en casos com aquest que

ja no tenen remei, el més assenyat
és guardar un pietós silenci; tanma-
teix l'inefable Jordi Gavina, des de
les pagines d'aquest setmanari, ens
provoca amb el següent gadget:

«Mi amigo (...) ha vuelto a abrir
las puertas del Bar Mercantil. Tras
unos largos meses de renovación.
Sin lugar a dudas ha logrado la per-
fecta renovación de la fachada, lo
que merece un elogio...»

Allô més visible d'aquesta renova-
ció que tant elogia el Sr. Gavina,
es la substitució d'unes gracioses
vidrieres modernistes, que de fa
molts anys havien esdevingut un
element típic del nostre paisatge ur-
bà, per unes altres modernes, sense
estil, absolutament anodines. Aqué4.-
tes vidrieres noves han estat etritnar-
cades dins una orla turteraría de
marbre obscur, cle.mal gust no gens
dubtós. Per cdmptetar l'endemesa,
les Hoses que empedraven l'acera,
han estat substituïdes per unes vul-
garissimes rajoles de terrassa.

El més greu es que tot aim!) s'ha
fet just davant la Sala; una prova
més del desgovern que impera en
aquella casa.

Potser arribara un dia que esta-
rem regits per un consistori que
realment estimarà el nostre poble i
aleshores barrabassades d'aquest es-
til no es podran fer amb tanta faci-
litat. Desgraciadament, aquest dia
encara és Hun* suposant que en
Jordi Gavina fos el prototip felanit-
xer de votant mitjà, per poder gau-
dir d'un consistori amb cara i ulls,
COM a minim hauríem d'esperar que
l'autor dels gadgets acabàs l'E.G.B.,
cobras seny, i adquirís una mica de
bon gust. I aim') darrer, com que
no en venen a les botigues, ho veig
pelut.

J. Corb Mari

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 583-1 , 11 (lardes)

Lunes y viernes a partir de las 16 h.
(consulta previa cila).




