
Biblioteca ffiuncioal
07240 SANT JOAN

Setmanari d'interessos locals

I)issable iti de mart;
de 1991

l'reu: 75 Pies.

-------

Any LVII

Núm. 2738

Medalla
«Ciutat de Felanitx

..lantir3r.:stga a. ri'EriCESC
Noreja

Diem, a l'edició del passat
dia 23 de febrer, en fer-nos
ress'.) de la mort de Francesc
de Borja Moil, que tenfem el
propósit de dedicar uns es-
pais de les nostres planes a la
seva

Avui complim aquesta pro-
mesa i acollim de bon grat un
ramell d'articles que han en-
Ilestit especialment per l'avi-
nentesa uns bons amics i
collaboraclors que professen
una devoció sincera pel mes-
Ire desaparegut.

No podíem fer menys per
;comiadar l'home que tant i
tan bá ha treballat per la nos-
tra cultura, la persona que ha
deixat al nostre abast un ins-
trumental tan valuós per tal
que poguem conrar dignament
i sense manllevar res a ningú
els camps de l'esperit. D'una
forma prou patent ell sera
present sempre entre nosal-
tres a traves del seu ilegat,
cultural i huma.

Valgui, doncs, el nostre ho-
menatge senzill pert) sincer.
Creim que no n'hi poden de-

dicar d'altre de minor, car no
hi ha res tan hernias com
treure a flor cie Ilavis, 91 que
experimentam ciintre ei cor
ho volem manifestar sense
cap mena de pudor, el que
sentim per Francesc de B.
Moil és una estima i un agraï-
ment tan immens, que ens
manquen paraules per a ex-
pressar-ho..
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Confraria de Sant Agustí
Divendres dia 22 de marc, a les 9'30 del vespre

a l'església del Convent

PREGÓ DE SETMANA SANTA
que pronunciarà

Bartomeu Pou Jaume
i concert per la Coral de Felanitx i el cor infantil ducellets»

Tots hi sou convidats

Festa de la Beata Sor Francinaina Cirer
CENTRE CULTURAL

Ajuntament de Felanitx  

Avui dissahle dia 16, a les 2l'0 hores

El grup TEATRE VORAMAR
( u	 1.()1),„

(Mort, qui 	 mort?»

Director: Bartomeu A. Pou Jaume
Redacció i Administració: C. Major, 25 - Tel. F;80160 

Dipòsit Legal, P.M. 351-1959

Imprès a l'Editorial «Ramon Llull» - FELANITX   

Derna diumenge, la comunitat de
Germanes de la Caritat de la Casa
Hospici Hospital sera objecte d'uA
homenatge oficial per part de la po-
black") felanitxera, en reconeixement
dels seus noranta anys de servei
ininterromput a aquesta benemrita
institució assistencial.

Les Germanes de la Caritat pas-
saren a servir la Casa Hospici Hos-
pital pel Ines de gener de l'any 1901,
dos mcsos despres d'acabades les
obres del - nou centre, bastit gracies
a la manda pia de dona Antònia So-
ler i Bennasar (Solereta) i que fou
benCit pel bisbe Campins. L'edifici,
que porta la data (MCMI) damunt
un dels seus portals principals, s'ai-
xeca segons plànols de Pere d'AI-
cantara Penya.

D'allavores ença la Congregada de
les Germanes de la Caritat de St. Vi-
cent,: cle Paid ha tengut cura d'aquest
establiment que ha desplegat la do-
ble funció d'hospici o hospital i la
de clinica i dispensari quan les ne-
cessitats sanitàries no eren cobertes
encara per l'organisme estatal cor-
responent. Anys ' enrera, clones,
aquesta casa desenvolupà una misió
sanitaria molt important i l'any 1933
fou dotada d'un quirofan (reformat
després l'any 1960), d'una secció de
maternitat (1948).  i cl,'un aparell de
Raigs X.

L'any 1942 ja s'amplia la secció
destinada a asil i a partir de l'any
1964, a tenor de la progressiva de-
manda, es van construint o aconcli-
cionant habitacions per acollir per-
sones majors 'que mitjançant el pa-
gament d'una quota passen a resi-
dir en cl centre.

Aquesta breu allusiú a la història
de la institució i a les funcions que
ha assumit clins el nostre poble al
Ilarg de gairebé un segle, nomes la
feim per tal de situar la tasca realit-
zada per les religioses de la Caritat,

perque avui ens interessa sobre tot,
reconèixer un fet inqüestionable.
es el de que si l'Ilospici-Hospital ha
pogut dur a terme aquesta tasca tan
important, nomes ha estat possible
gracies al servei abnegat d'unes clo-
nes que, d'acord amb els principis
evangèlics que inspiren les seves
constitucions no s'Itan planyut mai
a Phora d'acollir tin germa, de gua-
rir ulna nafra o d'eixtigar tina Magri-
Ina. 1 sense demamir res a can-
vi, pertitiC tenen hen (lat . quin (.•s Cl
pa vertader que assacia.

I som conscients del que suposa
d'entrega personal i de renúncia,
adaptar-se al funcionament quoti-
chit d'un establiment que exigeix
un ordre intern rigorós i l'atenció
d'unes necessitats materials sovint
aclaparadores.

Per això pensam que és molt just
aquest reconeixement que el poble
de Felanitx, amb els seus gover-
nants al cap, vol retre demà a les
Monges de l'Hospital i estam ben
segurs que no hi mancara l'escalf
de la més espontània adhesió po-
pular.

Podem confirmar el programa
d'aquest homenatge, que és el que
avançarem la setmana passada:

Als voltants de les 7 del capves-
pre, la Comunitat, Assilats, Resi-
dents i guantes persones vulguin su-
mar-s'hi, es traslladaran al temple
parroquial acompanyats cie la Ban-
da de Música. A les 7'30 començarà
Ia sessió cie concessió, que s'obrirà
amb un breu preàmbul musical a
carree de la Coral cie Felanitx. Se-
guira la lectura de l'acta de conces-
si ( ') i la imposició de la Medalla a la
Superiora cie la Comunitat. Un resi-
dent dint a continuació unes parau-
les i cloura el torn de parlaments el
Batle de Felanitx. La Coral inter-
pretara finalment l'Himne de Fela-
nitx.

Derna diurnenge, les comunitats
de Germanes de la Caritat de Fela-
nitx, dedicaran una celebració L;Eu-
caristica a la Beata Sor FrancinAina
Cirer.

les 8 ciel capvespre (desprás cie
l'acte de concessió cle la Medalla de
Ia Ciutat a la Comunitat cie l'Hos-
pici-H)spital), a la mateixa església
parroquial hi hallr;It una Eucaristia

solemne concelebrada, presidida pl
Vicari General Mn. Juan Bestard.

La Coral cie Felanitx illustrara
musicalment la celebracia i cantara
els oGoigs de Sor Francinaina».

Les Comunitats de Germanes de

Ia Caritat de Sant Vicenç de Pail'
conviden molt cordialment a tots
els ficicis a aquesta celebració.

Beam' [19 pgbiraci6 	 hnmenatge
Ses 21:is flo, Pi/us/Vail

L'Ajuntament eis iraposarà la Welaila de la Chita
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A MI5 (OF
PREU DE SUBSCRIPCIÓ
Semestral:	 1.875
Semestral a fora: 2.325

SANTORAL

Diu. 17 St. Patrici
Dill. 18 St. Ciril
Dim. 19 St. Josep
Dim. 20 St. Marti de Berga
Dij. 21 St. Serapió
Div. 22 St. Deogracies
Dis. 23 St. Toribi

LLUNA

Quart creixent dia 23

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 1 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.

Felanitx-Port000lom: Dies fei-
ners, a les 7, 14,15 i 17 h. Diu-
menges, a les 9, 12,30 i 17 h.

Portocolom-Felanitx: Dies fei-
ners, a les 7,30, 14,45 i 17,30 h.
Diumenges, a les 9,30, 13 i 18,15
hores.

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:

Gay5.-Melis
Miquel-Nadal
Jaume Rot ger
Amparo Trueba
Cat. Ticoulat
Francesc Piña
Gayb.-Melis

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

580448-581144
Ambultmcies

581715 - 580051 - 580080
Servei mèdic d'urgències 580254
Guitrdia Civil 	 520090
Bombers 	 581717
Servei de Grua, Tel, 581145
Centre primers auixlis
Creu Roja 	 582885

• FELAN

Ajuntament
Felanitx

EMPADRONAMENT
S'informa eis veïnats, que les per-

sones interessades en figurar empa-
dronades a PORTOCOLOM i CAS
CONCOS es personin als següents
Hoes, els dies que s'indiquen:
— PORTOCOLOM

El dies 16, 23, 28, 30 del present
ales de marg. de 9 h. a 14 h. a l'EDI-
FICI DE LA DUANA.
— CAS CONCOS

El dies 14, 16, 21 del present mes
de març a partir de les 16 h. a 20 h.
al SALO PARROQUIAL.

Felanitx, 11 de març de 1991.
El Baile

EMPADRONAM I ENTO
Sc hace saber al vecindario, que

Ias personas interesadas en figurar
empadronadas en PORTO COLOM Y
CAS CONCOS, se personen en los
siguientes lugares, en los dias que se
indican:
— PORTO COLOM

Los dias 16, 23, 28, 30 del presente
mes de marzo de 9 h. a 14 h. en el
EDIFICIO ADUANA.
— CAS CONCOS

Los (Has 14, 16, 21 del presente
mes de marzo a partir de las 16 h. a
20 h. en el SALON PARROQUIAL.

Felanitx, Il de marzo de 1991.
El Alcalde

ANUNCI

CENSO DE AFECTADOS POR LAS
LLUVIAS TORRENCIALES

ENERO 1991
Al objeto de elaborar un CENSO

DE AFECTADOS . por las lluvias to-
rrenciales acaecidas el pasado mes
de enero de 1991, por el presente,
se pone en conocimiento de los po-
sibles damnificados que se personen
en las oficinas municipales, los dias
laborables, de lunes a viernes y en
horas de 9 a 14 para cumplimentar
los impresos de inscripción.

La inscripción sera requisito in-
dispensable para poder acogerse a
las ayudas que, en su caso, pueda
establecer el Govern Balear.

El plazo de inscripción finalizará
cl dia 27 del presente mes de marzo.

Felanitx, 5 -de marzo de 1991.
El Alcalde,

Cosme Oliver Monserrat

raria Local
locimiento de todos

los	 y ganaderos que cl
pró.	 eves dia 21 de Marzo a
Ias 	I, horas en el Salón de Actos
de la Casa de Cultura, tendrá lugar
una conferencia sobre el siguiente
tema:

SEGUROS AGRARIOS
COMBINADOS

Una forma de estabilizar las ren-
tas de los agricultores.

Referencia a los siguientes segu-
ros:

Uva de Mesa
Uva de vinificación
Melones
Hortalizas y-frutales en general

PONENTE: D. JAIME GRIMALT
OBRADOR, Director Territorial del
Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación.

Felanitx, Marzo de 1991.
El Secretario,

Pedro Llompart Bosch

ANIVERSARI DE LA MORT DE

Venta de motos y
ciclomotores nue-
vos y usados.

MERCADO DE OCASION
—Yamaha XS-400
— Yamaha DT-80 LC
— Honda PXR-50

— Mecatccno
— Honda MBX 80
— Vespinos varios

EXPOSICION Y VENTA

Taller

Cristóbal Bennásar
C. Campos, 33—Tel. 580258
ALQUILER DE COCHES

Y MOTOS

Tomas pascuat   

Dra. Lucía Caldentey
Consulta particular y de Seguros.

(Asisa, Novomédic, L'Aliança, Previasa...)

Tratamiento del dolor y la inflamación:

Artrosis, contracturas musculares, ter-
vicalgias, lumbalgias, varices, etc.

SERVICIO DE ATENCION CONTINUA, DE LAS 9 DE LA
MAÑANA A LAS 8 DE LA TARDE

(TEL. 908.14.22.47)

HORARIO DE CONSULTA:
De lunes a viernes, mañanas de 12 a 1. Tardes de 5 a 8.

C/. Pelat, 61
	

Tel. Consulta 583464	 FELANITX     

Oferta interesante de arrendamiento 

MAGNIFICA SITUACION, en Avenida de Mossèn Barceló.
PLANTA BAJA de la nueva «Casa de Extremadura». Con 140 me-
tros cuadrados útiles, servicios higiénicos con duchas dobles. Luz
y agua instaladas. No acepto bar ni restaurante.

TELEFONO 580352.

esdevinguda a Felanitx, dia 22 de març de 1990, a l'esdat de GO anys,
havent rebut els Sank Sagraments i la Benedicció Apostèlica

A. C. S.

La seva esposa, lilies i els altres familiars, supliquen a les seves amistats que vulguin tenir-lo
present en les seves pregaries. Les misses que se celebraran el proper divendres dia 22, a , les 7 del •
capvespre en el Convent de Sant Agnsti i a les 8 a la parròquia de Sant Miguel, seran en sufragi de
Ia seva anima.



FELANITX

I Avantatge de Havers

D'espanyors emigrants î argentins que no
MOZANY

L'Anv Mozart ha començat. En portam ja més de dos mesos.
Els mit jans de comunicació ens recorden adesiara que vivim un
any musical, amb la figura del mtisic salzburgés com a protago-
nista absolut. I les institucions de tota mena s'esforcen també en
oferir-nos concerts amb les obres del geni.

Volem dedicar una atenció especial a Mozart. Volem escriure
sobre ell. El volem conèixer una mica més, aixi doncs, ens acos-
tarem a cil a través d'aquestes planes. Periòdicament el tendrem
present en aquesta secció que avui comença.

ALGUNES DATES A RECORDAR

1756.—Neix a Salzburg.
I759.—Composa un album per clave.
1762.—Va a Viena per primera vegada. Toca per a l'emperatriu Teresa.
1764.—Composa les primeres simfonies. Concix cl Bach de Londres.
1768.—Estrena la Missa K. 491 i ¡'òpera «Bastian et Bastiana».
1769.—Estreria l'òpera «La Finta semplice».
1772.—Viatja a Italia per estrenar «Lucio Scilla».
1775.—Estrena «Il Re pastoreo.
1776.—Estrena la Serenata Haffner K. 250.
1778.—Viatja a París. Enllà mor la seva mare.
1779.—Escriu la Missa de la Coronació i la Simfonia Concertant K. 369.
1781.--Escriu «Idomeneo, Re di Creta». Es baralla amb l'arquebisbe de

Salzburg i es trasllada a Viena definitivament.
1782.—Composa «El rapte del serrall». Es casa amb Constanza Weber.
1783.—Estrena la Simfonia Haffner i la Missa en Do menor K. 427.
1784.—Ingressa en la maçoneria.
1786.—Estrena «Le noze di Figaro» amb text de Lorenzo da Ponte.
1787.—Estrena a Praga «Don Giovanni» també amb text de Da Ponte.

Segons la tradició coneix Beethoven.
1788.—Composa les Simfonies 40 i 41.
1789.—Estrena «Cosi fan tune» amb Da Ponte.
1791.—Escriu «La Clemenza di Tito», «La Flauta Màgica», el Concert per

clarinet i el Requiem. Mur el 6 de desembre.
1844.—Mor el darrer fill de Mozart.

P. E. i M.

CLINICA DENTAL

Dr. José Luis Bennásar Nicolau
MEDICO DENTISTA

LES RECUERDA QUE ESTA A SU DISPOSICION
DE LUNES A SABADOS

C/. Jaume I, 4-A
	

Tel. 583121
	

FELANITX

I cine 
Viernes 15, sábado 16,9 noche y domingo 17 desde las 3
A la vez que en los mejores cines de estreno, llega a Felanitx la película
dc acción más importante de esta temporada... STEVEN SEAGAL, en

Señalad or la muerte
dc complemento

Magnolias de acero
Viernes 22, sábado 23, 9 noche y domingo 2-1 desde las 3
Vuelve el Oeste. Película de las de antes. Nominada para Oscar 91

Intrepidos foragidos
Complemento

Razas de noche

emigren... van a Espanya
No hi ha temps que no torn.

Fins fa poc tenia esperances de que el que passa a l'Argentina ten-
dra solució. Ara la veig cada vegada mes llunyana, i malgrat no he per-
dut del tot les esperances, així com veig que els joves se'n van, estic se-
gur que els veils sera ben poc el que farem, i quan más anirà més feresta
sera la situació.

Per altra banda, be sabia el que En Toni Enginyer havia sentit quan
emigra de Mallorca, perà mai m'havia plantejat el que devia sentir son
pare o sa mare. Ara ho sé be... i no ho oblidaré mai. Part de mí sempre
ha estat a Mallorca, perquè havent nat aquí també me consider un emi-
grat, però no es lo mateix tenir-hi resperit, que saber que la sang de la
teva sang es per alla, mentres el cos, que quan més va més forces va per-
dent, per ventura quedara per aquí... morint-se poc a poc.

Mon pare, fatalista corn un moro, sempre li sentia dir: «Si has de
morir anegat, no morirás de seto, però fins el darrer alè el vaig veure
lluitar contra el que no li anava be. No són les circumstancies les matei-
xes, trobar una Argentina on tot estava per a fer, o arribar a una Espa-
nya on encara es pot fer mes, i rio debades com aquí... per ara.

No renegam • els argentins de l'Argentina, mai, ni són el argentins
que avui arriben els mateixos que d'aquí partiren entre el 1976 i el 1983,
als que no les bastaren els desastres que aquí feren, que més encara en
feren per alla. Per cert no eren tots, pet-3 lo de «sudacas» ens retola a
tots, i qualcun mes.

Altres vegades vos anunciava amb alegria la partida d'argentins o
mallorquins, i encara més alegre si qui partia era jo. Puc donar fe que
l'arribada era una festa, i el retorn no era un dol... però molt li sembla-
va. Ara tot se m'ha girat a l'enrevés. No és la primera vegada que me
passa, però ara se, una vegada més, el que degué sentir el meu padrí En-
ginyer quan mon pare emigra. El que sentí sa mare, ella mateixa m'ho
conta.

Que la Mare de Déu de Sant Salvador faci la gracia de no errar a tots
els que volen «descobrir Mallorca», i que no desempar aquesta filla, me-
va, la petita. I tot ha estat per culpa d'En Cristòfol Colom, per qui ¿de-
via sentir res el Príncep de Viana? «Tófol!... ¿Per que emigrares Tofolet?»
pot haver dit Na Margalida, era sa mare... A Son Colom se solen sentir
veus que diven coses. «Una de sopes!» és la que més se sent... i no se
perquè.

Bones Festes de Pasqua i bones panades per a tots. Cantem Ses
Sales!

Miguel Antoni Enginyer
San Pedro, Argentina, 3 de març de 1991.

C/. P. A. Penya, 3
Tel. 580423 FELANITX

GIMNÁSTICA PASSIVA 

ESTETICA I SALUT MENSUALITAT:
Dues sessions setmanals, 4.500 ptes.
Cinc sessions (de dilluns a diven-

dres) 6.000 ptes.
Els preus inclouen un hidromassat-

ge (JACUZZI) mensual.
Depilació especial per a persones

amb problemes circulatoris.
(Varius, pesadesa de cames, mala
circulació).

HORARI:
De 9 a 12 i de 15 a 21'30 h.  

Banco Hispano Americana
Comunica als seus clients i públic

en general, que ha canviat les seves ofi-
cines al C. 31 de Marc 10, des d'on se-
guirà prestant els seus serveis.



Restaurante Can Pedro
SU RESTAURANTE DE CONFIANZA

C/. Vapor Santucri, 122 - Tel. 825441
Carretera Porto-Colom - S'Horta

Comunica a sus clientes y amigos,
que hoy sábado dia 16 tiene todas sus
plazas ocupadas.

Disculpen las molestias

Restaurante CESAR
Porto-Colom

Comunica al sus omigos y clienres su

REAPERTURA a partir del 28 de márzo.

Nuestro teléfono es el 825302 ( -no figura en la guia]

FELANITX

Teatre a càrrec dels alumnes de
l'Institut de BUP

Els alumne; de 3er. de BUP de
l'Institut estan preparant l'obra tea-
tral Un metge per força, que estre-
naran el proper clissalne, dia 23 de
març a les 21 Ii., a l'Attditori Mu-

El motiu immediat no es altre que
el de recaptar tons per l'imminent
Viatge d'Estudis a Paris. Pers això
nomes es l'excusa, perqu'..! de segur
que qui hi assisteixi patirà en viu
la tortura d'una riallada ininterrom-
puda I la culpa no nomes es dels
actors, perqui. hi té molt a veure el
pocavergonya d'En Molière (segle
XVII) qui els ha deixat la criatura.

Que ningú no hi falti si llavors no
vos en voleu penedir!

El Pregó de Setmana Santa
Un any mes ja en fa trenta

quatre- la Confraria de Sant Agustí
ens ofereix el Pregó de Setmana
Santa, que sera pronunciat pel nos-
tre director en Tomeu Pou, el pro-
per divendres dia 22, divenclres de
passió, en el temple de Sant Agustí,
com es habitual.

La Coral de Felanitx, i el Cor in-
fantil «Auceilets» intervendran a
l'acte, aquests darrers obriran la
vetllada sota la clirecciú de Miguel
Perelló, amb un ramell de cançons i
la Coral, dirigida per Jaume Estel-
rich, tendra cura del segon torn mu-
sical. Margalida Obradbr i Mateu
Oliver, acompanyaran sengles inter-
vencions a l'orgue.

Com a Cloenda els dos cors inter-
pretaran conjuntament dues peces
gregorianes.

Cinc felanitxers a la Marathó de
Barcelona

Cinc atletes felanitxers perta-
nyents al Club Opel surten avui cap
a Barcelona per participar a la Ma-
rani() que se celebrara demi' diu-
menge a la ciutat catalana.

Són els campions de Balears Se-
bastia Adrover (Categoria B) iJoan
Tur (Categoria A) i Victoria Martí-
nez, Pere Vera i Paco Algaba.

Els desit jam a tots cils una bona
carrera.

El Davallament
Un any mc..'s la Creuada de l'Amor

Divi prepara el Davallament, una re-
presentació sacra que s'ha feta gai-
rebé substancial dins les manifesta-
cions de la nostra Setmana Santa.
L'any passat ja s'intenta afegir es-
pectacularitat a aquest acte mitjan-
çant efectes luminotècnics i sonors
especials i enguany es donara una
pasas niés.

Un grapat de membres de la
Cucuada, juntament amb el Grup de
Teatre «Gent de Bulla», preparen
tres quadres de la Passió que com-
plementaran el Davallament. Es re-
fer iran respectivament a Pont; Pilat,
Jesús troba sa Mare i la Caiguda, i
s'ordenarà d'acord amb un gui() i
uns textos realitzats pel P. Jordi

Cassa, C.R.
Esperam que la nova experiLmcia

surti reixida.

Presentació de la Il Challenge
Comarca de Llevant

Dimecres que ve dia 26 de març, a
les 20 h., en el Bar Trébol de Mana-
cor, tindrà lloc la presentació de la
carrera ciclista II Challenge Comar-
ca de Llevant, organitzada pels clubs
ciclistes d'Artà, Felanitx, Manacor,
Sant Llorenç i Son F.:ervera.

Aquesta prova constara de sis eta-
pes d'un 70 Km. a disputar els dis-
sabtes 4, 11, 18 i 25 de maig i 1 de
juny, cadascuna a una de les loca-
litats dels Clubs que hi prenen part.
S'obrirà però amb una carrera prò-
leg a disputar el dissabte dia 27
d'abril, a les 15'30 h. en el polígon
de Manacor, que consistirá en una
prova contra rellotge individual de
3'2 km.

El calendari de les carreres es el
següent:

Dia 4 de maig, a Arta; 70 km. Co-
mençara a les 16 h.

Dia 11 de maig, a Sant Lloren;;; 70
km., a les 16 h.

Dia 18 de maig, a Felanitx, 70 km.,
a les 16 h.

Dia 25 de maig, a Son Servera; 70
km., a les 16 h.
I dia 1 de juny, a Manacor, 70

km., a les 16 h.

Avui teatre pel grup eVoramar»
Avui vespre a les 9'30, a l'auditori

Municipal, el grup de Teatre «Vora-
mar» del Port d'Andratx, ens pre-
sentara l'obra «Mort, qui t'ha
mort?».

Recordam que aquest matcix
grup, la temporada passada ens
oferí dues obres i totes dues foren
molt ben muntades i assoliren un
nivell d'interpretació molt satisfac-
tori. Esperam doncs amb interés
aquesta obra.

Jaume Grimait Wall sobre
Assegurances Agràries

El proper dijous dia 21, a les 21'30
h. a la Casa Municipal de Cultura,
el nostre !misa Jaume Grimait Obra-
dor, Director Territorial del Minis-
teri d'Agricultura, Pesca i Alimenta-
ció, oferirà una xerrada entorn al
tema «Assegurances Agràries Com-
binades, una forma d'estabilitzar les
rentes dels agricultors.

Dins aques sector s'hi contemplen
les assegurances de raïm de taula, i
de vinificació, melons, hortalisses i
arbres fruiters en general.

El concert de la pianista
Ena Bronstein

Diumenge passat el Centre Cultu-
ral ens permeté gaudir d'un altre
concert meravellós. La pianista xile-
na Ena Bronstein, una virtuosa sens
dubte, interpreta la «Sonata en La
menor KW 310 de Mozart, «Pour le
piano» de Debussy i «Carnaval»
(vint peces curtes) de Schumann.

Fou una sorpresa molt agradable

i deim sorpresa perque a l'hora de
començar cl concert no teniem cap
referLncia d'aquesta pianista ma-
gistral.

Avui, repatic[ti de
«Ja hi som tots»

Avui dissabte, a less 8'30 del ves-
pre, en el Saló parroquial de S'Hor-
ta, i a petició del públic d'aquesta
població, cl grup de Teatre «Gent
de Bulla» repetira l'obra de Joan
Manuel Chilet «Jo hi som tots».

Exposició de Francesca Adrover a
Ia Universitat

Dimarts passat s'inaugura una ex-
posició de dibuixos de la nostra
paisana Francesca Adrover, a l'edi-
l'ici de Cas Jai del Campus de la
Universitat.

Aquesta mostra recull imatges
entorn a la pau i l'ecologia, i res-
tara muntada fins dia 27.

Llar de la Tercera Edat - Inserso
EXCURSIÓ.-Dia 21 de març a

Ses Salines i S'Avall. La sortida se-
ra a les 9 del mati. Preu subvencio-
nat, 1.100 ptes. Places limitades. Ins-
cripcions: a la Llar des d'avui ma-
teix. Aquesta excursió possiblement
es repetira dins el mes d'abri!.

CONFERLNCIA.- Dimecres dia
20, a càrrec d'Antoni González, so-
bre el tema «El conflicte Arab-Is-
mena». Sera a les 17 hores.

FESTA DE L'ÀNGEL.-Diumenge
dia 7 d'abril, a Sant Salvador. A par-
tir del dia 18 i fins dia 30 es podran
inscriure. Preu 300 ics.

EXCURSIÓ A MADRID I PORTU-
GAL.-Del 21 al 28 d'abri!. Manca
per cobrir unes 8 places.

Creuada de l'Amor
CONFRARIA DE PENITENTS

Es recorda a totes les persones
que han d'assistir a les processons
de Setmana Santa de penitents, l'o-

bligació que tenen d'inscriure's
abans de dimecres dia 27, a Sant
Alfons.

Esperam la vostra collaboració.

Comissi6 de Setmana Santa

Pluviometria de S'ilorta
Les quantitats de pluja registra-

des a STIorta durant el passat mes
de febrer, sún les següents .:*

dia 1, 8,8 	 litres
dia 2, 34,4
dia 4, 1,8
dia 5, 1,2
dia 10, 1,2
dia 11, 0,4
dia 12, 0,5
dia 14, 11,5
dia 15, 0,2
dia 19, 7,1
dia 20, 12,7
dia 28, 5,2	 0

Lo que dóna un total de 85 litres
per metre quadrat.

També cal recordar que la pluja
de dia 14 va ésser en forma de
aiguaneu, cosa no molt freqüent per
aquí.

El dissabte de glòria no sortira
el «Felanitx»

Com és costum, el dissabte de pas-
qua dia 30 de març, no sortira aquest
setmanari. Recordam això per tal de
que ho tenguin present els nostres
comunicants, anunciants i subscrip-
tors.

Secchi Religiosa
CELEBRACIONS QUARESMALS

Dimarts i dijous, a les 7'45 del„
mati, Laudes i missa a Pesglsia de
Sant Mique!.

Dimecres i divendres, a les 8 del
vespre, Vespres i missa a la parrò-
quia.

informació local
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Miguel Pons
Quan em clemanaren la collabora-

ció per aquest número del «Fela-
nitx, que agracsc dc COE, cleclicat a
la mcmbria d'un ciels im.s illustres
intellectuals de les nostres illes, l'e-
minent filòleg i lingüista Francesc
de B. Moll, qui amb una admirable
capacitat de treball declica les mi-
llors hores de la seva vida a fer co-
nèixer, a fer comprendre i a fer
estimar la nostra liengua, descara-
dament perseguida i menyspreuacia
pels qui más tcnien robligació de
vigilar per la seva brillantor i su-
pervivencia, no sabia de quin tema
podia parlar que em permetés per-
filar algun dels múltiples caires
Ia seva complexa figura, tan plena
de facetes, d'anecdotes i d'espiri-
tulitat que rio hagin dit altres per-
sones mes competents o que no
hagi dit ell mateix. Moltes són les
que han parlat i parlaran encara,
de la seva obra i dels seus rrilrits
excepcionals en tots conceptes.

Permeteu-me, dones, que defugint
de normals coincidències parli de
Ia relació cultural i de la desbor-
dant admiració i afecte que li tenia
un altre gran patrici i coral amic
d'ambdós, el pensador-poeta h ama-
dor de coses grans, Joan Mascara') i
Fornés.

Parlant de la cultura em deia
aqueste3 consemblants paraules:
«La cultura es . la síntesi de totes
les activitats creadores d'un poble
i la seva identitat cultural depèn
tres factors primordials: l'històric,
el lingiiístic i el psicològic-religiós».

«El nostre compatriota Francesc
de B. Moll s'ha preocupat en gran
mesura, per la cultura del nostre
poble. Ha fet cultura a raig seguit
i mai no ha deixat de banda cap
dels tres elements preocupant-se
primordialment per la nostra lien-
gua i Montesquieu deia que «un
poble vençut pot conservar l'espe-
rança mentre no hagi perdut la
llengua» i és que la llengua Cs el de-
nominador comú, cl segell d'identi-
tat cultural per excellència».

«Quina labor i quina lluita, amb
un idealisme pur i amb una alçada
ètica i amb una profunditat huma-
na envejables ha duit a ternie el
nostre amie per donar a coneixer i
consolidar el nostre patrimoni lin-
güístic!».

La gran admiració que tenia per
Francesc de B. Moll i per la nostra
cultura ho posa de manifest en els
moments difícils de la publicació
del Diccionari, enviant-li cartes en-
coratjaclores i servint-li crinterme-
diari amb els seus amics Pompeu
Fabra, Xirau i Nicolau d'Olwer
Catalunya per intentar una entesa
che collaboració.

Per altra part escrivia a les seves
amistats persuadint-los per aconse-
guir subscriptors, fixem-nos el que
cheia a una d'aquestes cartes: «Qui-
na obra tan gran que fa! Jo cl po-
deu estimar a Mallorca, un gran
Diccionari és un tresor d'idees, el
tresor de ranima d'un poblc, és Ia
vida del seu esperit durant els se-

gles que passcn. A veure si li aju-
des una mica amb una bona subs-
cripció. Per una obra semblant se
gcisiaren a Oxford, amb el «Oxford
English Diciionaryp, incis de 200.000
lliures i en Moll ho fa tot sol, gai-
rebé tot solet. Els mallorquins
l'haurien de saludar amb palmes
d'or i donar-li les palmes d'or per
vendre i fer diners i viure i treba-
llar. Ai Dal meu! que poc saben els
mallorquins els valors que tenim a
ca nostra!».

Mascaró tenint sa residència a
Cambridge es, convertí, indirecta-
ment, en protector, difusor i defen-
sor entusiasta de l'obra magistral.

El mateix M611 ho confirma a la
introducció del Diccionari i Masca .-
ró, d'agost de 1968 li escrivia:

«Amic tan estimat i admirat:
Vaig rebre el Tom I del vostre

gran Diccionari, segona edició, fa
uns dies, vaig besar amb emoció el
llibre per a mí sagrat que represen-
ta el gran monument de la nostra
llengua, ranima-nostra i .del poble.
Pocs homes sobre la terra han po-
gut fer una obra tan gran entre
tantes dificultats; i sols la vostra
gran intelligeneia, energia i constan-
cia les ha pogut superar totes i
podeu dir com el gran poeta:

0Exegi montimentum acre
perennius»

Vaig llegir la vostra introducció i
quina sorpresa de veure en la pagi-
na XX que la vostra noblesa del
cor recorda la meva insignificant
resposta a fer conèixer la vostra
obra en els anys ja Ilunyans. Jo sols
pue recordar la meva bona volun-
tat, i determinació absoluta que l'o-
bra no pararia a causa de dificul-
tats exteriors. Ben poc. Estic molt
agraït de les paraules vostres no-
bles i les dedicades a l'amie Rafel
Griera, home bo i noble.

Que molts anys pogueu gaudir
dels resultats de la vostra obra i
pogueu seguir fent feina bona per
a la llengua de Ramon Llull i nos-
tra, per la gracia de Déu.

Una forta abraçada del vostre
bon amic».

Mes la seva vicia fecunclissima
s'ha acabada mansamcnt i en silen-
ci quan una blancor de sudari co-
bria els ametllers i les crestes de la
Serra. El seu traspàs deixa un buit
irreparable en el nostre ambit cul-
tural i en el camp de la Iluita per
Ia conservació che la Ilenaia, ara
tant o més necessitada que mai
d'homes com ell, ficleis i terms;
amb pur, l'elevada rno-
ral i la prof undi ia t humana que ell
ha professat.

Sortosament ens queda un con-
hort i una esperança: La seva Obro
que ha assolit una difusió conside-
rable donant uns fruits esplendoro-
sos i la seva flama permanentment
encesa que és ara antorxa per a
tots els qui Iluitam •noblemen t . pet-
clue aquesta llengua nostra,..la.cata-
Iona, ocupi sempre el lloc que. ii. .
pertoca.

No fa tampoc massa dies que es tributa un merescut homenatge al
poeta-arnie Jose!) Llompart. Veus autoritzacics i sables i conegudes
eFbrinaren eis delicats vaires i tan subtils de la persona i l'obra dc Josep,

1.1omparl. I Plionlemitge es tri hula en yid] del poeta-ainie, present ell,
escoltant ell, in tcrvenant ell, en la cloenda, d'aquella manera tan clara i
cristallina i pr6pia dc cadescuna de les seves intervencions de sempre
sens que hi mancas, així matcix, uns petits grums d'ironia.

Durant l'homenatge a Josep M.a Liompart, en algun moment el meu
pensament volà a la vora de l'altre amic i mestre Francesc de Borja Moll
rendit, mentalment entotsolat a !a seva llar de la Plaça crEspanya, entre
familiars i llibres i records, a la vista dels coloms i eis estornells tan poc
urbans. Pensava que encara que Francesc dc Borja Moll, homenatjat en
tantes crocasions pels seus merits, pels seus treballs, per la seva exclusiva
dedicació a la feina de filòleg, lingüista, professor, editor, home del Die-
cionari, poeta a la seva manera..., li faltava el definitiu homenatge, el
massiu, el del poble i en vida i iluny de pensar que el definitiu, el massiu
i popular homenatge esdevendria, no massa dies després, a l'Ajuntament
ciutadà i que les seves despulles estrien presents a la sala dels fills i
filles illustres i de leš diseusionS entre els partits politics, guarnida de
corones com si totes les rambles haguessin enviat la seva ofrena floral.

El 18 de febrer deixa dé viure Francesc de Borja Moll, l'hereu de
mossèn Antoni M.a Alcover, el missatge incansable de la nostra llengua
catalana, i de la nostra cultura, de la nostra cançó i de la nostra paraula
salvada gracies al Diccionari Alcover-Moll i a tanta lletra impresa perso-
nal i aliena. Amb la . mort de Francesc de Borja Moll no moria sit-16 que
viu i perdura molt de nosaltres matéixos. Havia estat un jornaler entre-
gat, arriscat, desvetllat al servei de la nostra terra, tantes vegades menys-
preada, maltractada, incompresa, castigada... La mort de Francesc de
Borja Mod la pioram els que estimarem i apreciarem la seva significació
total d'home Compromès. Fou un dels primers que pUjaren al tramvia de
qui parla Bernat Vidal i Tomas. I és trist, tristissim, pensar que n'hi ha
que s'han . adonat de la cabal significació del professor Moll quan les cam-
panes han anunciat la seva mort i els mateixos han ventat -les campanes.

'Tot un seguit de records .púgnen per sortir a flor de pell de la vivèn-
cia i de Ia memòria. Jo era ben petit i estudiant de batxillerat quan ana-
va a comprar els primers Ilibres de la meva minsa biblioteca a Llibres
Mallorca, que havia estat del pintor Sebastià Busquets, el popular Bus-
scr. Un dels primers volums fou les Cançons populars mallorquines, I,
que me regala Josep M.a Font, de can Font, del carrer de Monti-Sion. A
can Font, a on m'hostejava, sentia parlar de les reunions de can Massot
i de can Guillem Colom, dels poetes joves Jaume Vidal, Llorenç Moya,
Josep M.a Llompart, Blai Bonet, Bernat Vidal i Tomas, Miguel Dolç, Mi-
guel Gaya..., dels poetes majors Maria Antemia Salva, mossèn Riber, Mi-
guel Ferra, Joan Pons i Marques, mossèn Guasp, que havia estat rector
del meu poble. La vertadera personalitat de Francesc de Borja Moll —i
escric Borja com s'agradava de fer-ho Miguel Batllori— fou, precisarnent,
el Pare Miguel Batllori, que me descobriria, d'una manera quasi clandes-
tina, en aquell temps de postguerra, la bellesa de la Ilengua de Ramon
Hull, de Costa i Llobera, de Joan Alcover, de 'Joan Maragall... El Pare
Batllori es permetia, i ens permetia, el rall en la nostra llengua i era
l'únic dells jesuïtes, encara escaldats i amb les nafres fresques, que feien
ús de la llengua catalana fora de la classe.

Passaren els anys i com estudiant de Filologia romànica, a Madrid,
vaig fer una passada pel domicili de Francesc de Borja Moll, al carrer
de Sant Sebastià, on treballaven al Diccionari, juntament amb ell, Ma-
nuel Sanchis Guarner i Antoni Amorós.

De I'an' 1952, a Madrid, sm un exemplar crE/ oCorbatxo» de Gio-
vanni Boccaccio, tradu:it i publicat per primera vegada amb pròleg, I iotes
i glossari per Francesc de B. Moll i arnb la dedicatória Al Sr. Director de
“El Sol» mitv respetuosamente. F. (le B. ..1/1oll.

Empesos per les mateixes dèries coincidirem a alguns actes literaris
i culturals, a algun aplec encara d'amagat i altres a plena hum com el
primer sopar dels premis «Ciutat de Palma», 1956, al saló de ball de les
cariatides, de! Círculo Mallorquín. Francesc de Borja Moil presidí la tau-
la, que arreplegava Llorenç Maya, Blai Bonet, Josep M.a Llompart, En-
carnació Vir es, Miqu ,.!I Pons, entre altres. Fis cl testimoni d'una nit ¡Lin_
minada i solemne, amb la presimcia de Salvador Espriu, i premis pels
amics Jaume Vidal, Llorenç Moya, Marti Mayo!, Joan Bonet.

El 1957, menjant pa de noces, va eon -lei -1;m- cl nostre, cliguem-nc Ilarg
i intens sojorn a Felanitx i mai no em vaig senti;- extern. De bona flora
nasqueren les relacions a l'entorn de tot el que cru i feia pubic i per
dir-ho cralguna manera vaig servir de modest enllaç entre els homes de
les hei res i de les arts de Ciutat i Felanitx. I pel que fa referLaicia a Fran-
cese de Borja Moll i Felanitx, el 1960 collabora al programa che les Fires
i Festes de Sant Agustí, amb un articlet Dcl parlar fehmitxer i exposava
Ia transformació radical del vocalisme tOnic anterior... aspecte que havia
estudiat a Estática y dinámica del catalán de Mallorca, al núm. L de «Pa-
peles de Son Armaclans», dedicat a Mallorca, també del 1960. El 1962,
amb l'escaiença del I centenari de la naixença de mossen Antoni M. Al-
cover, el «Felanitx» i el Centre d'Art i Cultura reteren, conjuntament, un

(Pasa a la imigitia 8)
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Vaig cornençar a coneixer l'obra,
molt abans de tenir notícies cie l'au-
tor i sense saber qui era. D'allot pu-
cer, aquells dibuixos ja m'embada-
lien tant corn els textos de les ron-
dalles que acompanyaven. Quan cl
meu pare m'iniciava en la concixen-
ça  del català, jo no podia sos-
pitar que aqueiles illustracions fan-
tastiques havien estat fetes per la
nia d'un savi, deixeble d'un nitre sa-
vi, que era l'autor d'aquells escrits
increïblement embruixadors i seduc-
tors. No em cansava de mirar els
monstres i les serpotes de set caps,
aquells horribles dimonis cucarells,
Hats en temps de magranes, amb
cares de pocs amies, ales de ratapi-
nyada i esperons de gall. I els ge-
gants de cossos gruixats com a bótes
congrenyades, amb unes cerrotes
just pues d'eriçó. M'espaventaven
les fileres d'homes penjats i la mort,
macabra, brandant la lluenta falce-
11a. I l'estol de bruixes geperudes de

moixell esvalotat. Badava uns ulls
com a salers clavant aquells jais, ma-
kits com la pesta cernuda o els
llamps forvats, i les jales xarugues,
de nas vinclat corn' un bec de falcó i
d'ungles com a ganxos de romana. I
que me'n direu dels ferrers, mall
enlaire, forçarruts com a bous, i els
cuiners, grassos que cuidaven es-
querdar? Tot un món de lladres,
bandejats, caçadors, allots bàmbols
de pet arreveixinat... Tota la cort ce-
lestial, amb Sant Pere i Sant Vicenç

Ferrer, deliciosament rurals, que fan
mes cara de missatges de possessió,
colrats pet sol de les messes, que de
sants esblanqueïts de capella. Em
fascinava aquella teoria de capellans
i reis, el posat de l'Abat de la Real,
el luxe dels palaus i de les carrosses,
la galiardia de les torres amb donze-
lles encantades, de cabells rossos
coin a fil d'or, garrides com la filla
del sol i de la !tuna.

Qui m'havia de dir a mi que, molts
d'ailys mes tard, assaboriria sense

sacietat la vasta obra ciels qui endot-
ziren moltes hores de la nieva in-
fancia, amarant-ics d'encís i de me-
ravella. Perqu així com és inconce-
bible un bon dinar sense un bon vi,
no és possible comentar l'obra de
Francesc dc B. Moll, sense parlar de
Mn. Alcover, i viceversa.

No record ben be quan el vaig co-
n:ixer directament. Potser fou pel
mes de juny del 1976 en qu li vaig
fer unes fotografies, a Santanyí ,
quan feia el parlament d'inaugura-
ció de la lapida del carrer dedicat a
Bernat Vidal. Vaig enviar-les-hi i em
gratifica amablement amb un exem-
plar dedicat de L'home per la -
raula. El 1982, durant el colloqui
d'onomàstica celebrat a la Real, vaig
tenir ocasió de conèixer-lo de més
aprop.

Abans d'entrar més en el tema, he
de dir que pens que en Moll ha estat
un home que ha duit una gran sort.
Deixau-me que ho aclareixi: en
aquesta terra estam acostumats a
un vici bastant lleig, que es el d'es-
perar que una persona es mori, per
a reconèixer públicament els seus
merits, retent-li els homenatges que
s'ha guanyar sense cercar-los. Sorto-
sament amb don Francesc no ha
estat així. De fet no podia esser d'al-
tra manera. Després d'anys i panys
de penúries de tot tipus, superades
per una tenacitat única, irrepetible,
ha pogut gaudir de veure coronats
els seus esforços amb el merescut
reconeixement de tota la societat.
Don Francesc de Borja no nomes ha
estat un investigador i un savi, ha
estat també una institució, un sím-
bol, una fita clara en el camí de re-
ci reçamen t.

No som qui per a parlar de tota
la seva obra, per clos motius essen-
cials: ni la conec prou, ni basten les
pagines d'un caramuil de setmanaris
coni aquest, perqu ha estat home
d'una vasta producció, del qual, el
1980, la revista «Randa» donava en-
trada a 873 obres en el seu inventari
bibliogràfic, publicades entre 1922 i
i 1979. L'obra cabcIal, però, es el Dic-
eionari Catala-Valencia-Balear, o
Diccionari Alcover-Moll, com se l'a-
nomena, o DCVB, encara, obra ge-
gantina que qualsevol noble espabi-
lat s'enorgulliria de tenir i que, en
una cultura amenaçada com la nos-
tra, acreix cl seu immens valor, en
convertir-se en l'eina bàsica per a
salvar la llengua i recobrar la iden-
titat nacional. Perquè, abans de tot,

n'Alcover i en Moll són salvadors de
paraules, viatjans de paarules, corn
deia el mossèn. Ambd6s (i també en
Sanchis Guarner) recorregueren to-
ta Catalunya, la que s'estén al suci
dc les Corberes i ultrapassa el riu
Segura, la que arriba a la Mola de
Maó i fins més enlla del Cap de la
Caça i cl Port del Comte. M'he cn-
tretengut a comptar les localitats de
tot el domini lingüístic on en Moll
va fer enquestes. Són, si no m'he
crrat, 141. Amb cl Vicari General va
visitar 93 viles i ciutats. Els altres
48 nuclis urbans va visitar-los sol o
acompanyat de Manuel Sanchis. Puc
dir, perquè, mínimament, he trescat
cercant gent que pugui contar coses,
que aquesta es una feina ardua, de
vegades clesanimaclora. Sense el sa-
crifici d'aquests bous de feina, em
ciernan on seria avui gran part del
lexie amuntegat rera els Horns ver-
melts dels deu gruixats volums?

¿. Qui sabria clestriar les cliferincies
entre l'albarda menorquina de page-
sa i la de senyora? I quina sort no
es, cercar la paraula figa i accedir,
sense més ni pus, a tot un canyís de
paratjals, poletanes, burdissots, mo-
dronyes, alfarcnques, gavatxoncs...,
o consultar el mot foster i haver al
clavant totes les eines d'un ferra-
mental completissim, capaç de sa-
tisfer, amb escreixos, les ansies de
heilesa dc la jaia Xaloc mes exigent.
Et vois informar sobre un verb i
sovint hi trobes fins i tot el para-
digma de la flexió antiga, desplegat
amb tota la mostra dialectal. Tens
clubtes sobre una pronúncia deter-
minada? L'Alcover-Moll t'aclarirà la
de totes les contractes on cl mot es
(o era) viu.

Tot i que el Diccionari es la clau
de volta (le la seva producció, l'obra

(Continua en la pug 7)

Antoni Roca

Va ser per telefon que m'assabentaren de la mort d'En Francesc de
Borja Moll. La notícia m'agafa de sorpresa i un nus se'm posa a la garga-
plena. N'era conscient de l'avançada eclat del senyor Moil i n'estava assa-
bentat cie la malaia que natia feia alguns anys, però així i tot la mala
nova de la seva desaparició em provoca la sensació d'haver perclut algú
PI open, una persona que in 'era molt familiar i admirada, tot i que nu vaig
lenir mai l'oportunitat de poder parlar amb ell personalment.

Signatures amb molt Ines prestigi, merits i coneixements que jo, ja
han fet l'oportuna ressenya biografica ciel que ha suposat la figura del
senyor Moll en l'àmbit cultural —en el més ample sentit de la paraula—
de la nostra illa i de la resta de les terres de parla catalana, i jo ben poc
puc afegir-hi, a no ser les meves vivencies personals, totalment subjectives,
evidentment.

De petit, el nom de Francesc (le B. Moil se'm feu familiar de sentir-lo
per les ones de Radio Popular, en aquelles versions ractioLlmiques —molt
aconseguides, per cent— de les nostres rondalles, alguna de les. quals, im-
presa i dibuixada per cll mateix, caigué en les meves mans i es va con-
vertir en el primer text en català que vaig tenir l'oportunitat cie llegir en
ma vida. Anys més tard, va ser amb una de les seves gramàtiques norma-
tives que vaig aprendre les primeres normes ortogràfiques d'aquesta ilen-
gua, que probablement tant m'estim perquè persones com el senyor Moll
m'han mostrat el camí adequat. Acabava el- batxillerat quAn. vaig COMençar
a sovintejar les prestatgeries de «Llibres Mallorca», en les quals vaig co-
mençar a descobrir els nostres poetes i narradors, bastants  ciels quals sor-
tien al carrer de la ma de colleccions de l'Editorial Moll («Dura tamen
multi saxa cavantur aqua»).

Tinc un deute personal amb En Francesc de B. Moll, un deute d'agraï-
ment pel quemita. fer durant tota la seva vida, que no va ser altra cosa —i
no es poet— que tractar d'obrir camins dirigits al redreçament de la nos-
tra llengua i de la nostra cultura, investigant la llengua, promocionant la
poesia i la narrativa des de la seva impremta, emprenent iniciatives, o
fent llibres i articles de divulgació que ens permeteren tenir les idees una
mica Ines clares en tantes qüestions puntuals. Ês d'agrair que fos un re-
sistent en els anys difícils de la dictadura del general Franco, quan publi-
car en català estava prohibit o, com a Minim, mal vist, perquè era una
forma de plantar cara al règim; es d'agrair que dedicas els seus esforços
com editor en la promoció de !a literatura escrita en Ilengua catalana,
quan, sens dubte, Ii hagués resultat molt niés productiu i ciiìode publicar
en llengua espanyola; es d'agrair que continuas, acabas i editas aquella
immensa feinada que fou el oDiciconari»; es d'agrair que tingués la bonís-
sima idea de fundar l'Obra Cultural Balear; es d'agrair que popularitzas
les rondalles de Mn. Alcover, fins i tot portant-les a les ones de la radio;
es d'agrair que es dedicas a fer gramàtiques normatives, per tal d'ajudar

l'ensenyament de la nostra llengua, en uns moments en que de materials
n'hi havien ben pocs; es d'agrair que investigas els llinatges catalans, aju-
dant a que la gent prenguéS'conciencia deis seus origens; es d'agrair que
posas tants esforços en els seus afanys i tingués les idees tan dares sobre
el que volia fer.

Admir, d'En Francesc de B. Moll, la tasca que dugué a terme des de la
seva activita t. com a lingüista, com a editor i com a motor d'iniciatives
culturais. Ell, des del Hoc que ocupa, treballa per la nostra terra, pel nos-
tre poble, per la nostra cultura i, sobretot, pel nostre futur. Ës un home
singular que ens ha deixat, que sera insubstituïble i que, per tant, no hem
d'oblidar mai.

Gracies per tot el que ha fet, pel que ens ha cleixat i pel camí que ens
ha marcat, senyor Moll.

...I que al cel mos vegem tots plegats. Amèn!



articles d'oferta

sempre Moil vol dir blan
La calaixera ile Mossen Alcover

no passara a la história com a pri-
mer ordinador portàtil ni en Moll
deu haver let mai ús d'un aparell
de fax com el que ha fet arribar
aquest escrit al setmanari Felanitx.
Fitxa a fitxa, bit a hit, un manacorí
i un ciutad('llenc arreplegaren 10
volums de lèxic català.

Unes línies a la correguda per
contribuir amb sincera emoció a
l'homenatge que el setmanari dedi-
ca a Francesc de Borja Moll. En
Moll era home, no fa res si repetim
el que d'altres també escriuen, de
gran capacitat intellectual, de fina
sensibilitat lingüística, molt feiner

segons els/les que el conegueren,
d'excellents qualitats humanes. Si a
tot això, hi afegim que es dedica a
una causa tan noble cdm-In - d'estu-
diar —i en conseqüència salvaguar-

Francesc de B....
(Ire de la pag. 6)

de don Francesc es plena d'interès
per tot arreu. Vegi's sinó la seva
Gramàtica Històrica, o l'estudi so-
bre el lèxic de la seva Ciutadella na-
tal, o l'etimologia de salera, publi-
cada a «Randa», o l'informe sobre
.el topònim Llucmajor, i tantes i tan-
tes altres coses.

Don Francesc a tries era una excel-
lent persona, amb un humor sempre
a flor de llavis, amb l'optimisme a
la cara i el somriure a la boca. Amb
Ia seva mort hem perdut tot
però resta la seva obra, una obra im-
mensa com una catedral ge•tica,amb
pinacles randats d'una finura inusi-
tada, amb columnes i arcbotants de
ferma solidesa, amb claraboies i fi-
nestrals de cegadora Ilum.

Santanyí, febrer del 1991

dar— la Ilengua que parlam, durant
uns anys que no eren precisament
els més propicis, tenclrem una imat-
ge cabal d'en Moll.

En poques paraules: ens ha en-
senyat a escriure! La progressiva
normalització en llengua catalana
de molts de nosaltres, inclòs aquest
setmanari, s'ha d'agrair, entre d'al-
tres, per-6 com a pocs, a en Moll.
Segons com, resulta tan familiar
que es inevitable anomenar-lo, sen-
zillament, en Moll. Em sent orgu-
llós de ¡dir que vaig haver de tirar
el primer exemplar que vaig tenir
de la seva gramàtica de tant mane-
jar-lo.

Si estiguéssim avesats a enorgu-
Ilir-nos de la nostra llengua, en lloc
d'haver-nos avesat a enorgullir-nos
del castellà (premis nObels, Expo-
92, etc.), si cl català tengués, per
dir-ho d'alguna manera, la força de
l'anglès, aquest menorquí capdavan-
ter de la lingüística romanica seria
adorat a mig món. En to irònic, al
qual en Moll estava abonat, no va
saber triar l'idioma d'estudi i a més
no es va mesclar en política ni va
muntar cap escàndol. Malament per
fer-ne un Cela.

Crec que tots els mallorquins, i
tots els de parla catalana en gene-
ral, que a l'escola no els han parlat
mai d'en Moll, tenen el deure d'a-
puntar-lo al seu registre mental de
refeK:ncies basiques, tornem-ho a
dir, basiques. I a continuació, ¡Lin-
eament amb aquells mallorquins
que ja estudiaren en Moll, el deure
de retre-li l'homenatge mes escaient:
fer l'esforç de parlar, llegir i escriu-
re en català. Cadascú, segons les se-
ves possibilitats i necessitats. L'ho-
menatge es l'esforç.

No sempre Moll vol dir blan.

Nicolau Barceló

Del parlar felanitxer
El segiient escrit es una col.laboració (pie fii Francesc de Borja

Moll expressament pel progranut de lires i lestes de Sant Agustí de
I. any 1966.

La forta personalitat de Felanitx i dels felanitxers, visible en tants
d'aspectes, es manifesta sobretot en el llenguatge. Es un cas únic i fins
ti-a inexplicable, la manera com els felanitxers han capgirat el sistema
vocalic del mallorquí. Basta que un felanitxer (i principalment un que
no hagi viatjat gaire) digui tres paraules, perquè es conegui totd'una que
és de Felanitx; tan forta es la diferencia de pronúncia entre ell i els al-
tres mallorquins.

¿En que consisteix la particularitat característica del felanitxer? Un
obsevraclor superficial no us dira més que dues coses: que en felanitxer
es diu pesta per dir pasta, i que es pronuncia peu amb e tancada, amb
la mateixa e de ■17Cli, ten, sett. Sí; però si nomes fos això, seria un cas o
un parell de casos aïllats, que podrien semblar (i semblen a molta gent)
pronunciacions defectuoses de certes paraules. Per?) no es tracta d'aquesta
paraula o aquesta al tra; es tracta de tot un sistema, d'un canvi de posi-
ció de la llengua que afecta centenars i tal vegada milenars de paraules.
No C.3 un defecte de pronúncia; és un sistema de pronúncia diferent dels
altres.

El felanitxer ha efectuat una transformació radical del vocalisme tò-
nic anterior (o sia, de les vocals que es pronuncien alçant la llengua cap
a la part de davant del paladar). Tota a ha passat a pronunciar-se e ober-
ta: així, sal ha vingut a sonar igual que sona cel en el mallorquí normal.
Tal vegada per evitar aquesta confusió de mots, tota e oberta felanitxe-
ra s'ha tancat, i ja no s'ha pogut confondre sal (pronunciat amb e ober-
la) amb cel (pronunciat amb e tancada). Per?) naturalment, aquesta eli-
minaciú ha determinat la confusió de deu ( =10) amb Den (=el Ser

FELANITX

Carta a don Francesc
Estimat don Francesc:

Ja fa dos dies que va arribar l'hora de la vostra mort. El vostre es-
pint, tan magnifie, ja és lliure de les traves corporals que el subjectaven,
I es segur que trobarà un destí tan gran com vós li preparareu.

Per tot han plogut condols. Fins i tot la gent huinil i pagcsa, amb la
qual som feliç de conviure, que no sap &intellectuals, ha planyut la vos-
tra pèrdua. Als diaris de Ciutat manquen planes perquè els capgrossos
cle torn facin el seu comentari. Això darrer a mi m'indigna un poc, però
és segur que vós ho hauríeu sabut prendre amb molta més filosofia.

I ara, en la nit, hi som aquest paper i jo tots sols, per la pura necessi-
tat d'escriure els pensaments que em volten pensant en vós, com se cert
que n'hi ha molts. Per això eis vull escriure; balciament no sigui cap per-
sonalitat distingida, jo també vos tenc present.

Tanmateix, també em podria fer rabia de jo mateixa, per no haver
estat més coratjuda, i venir-vos a dir que vos estimava quan encara hi
era a temps. En aquests darrers anys, quan anava a Ciutat, no passava
mai per ,la Plaça, d'Espanya això era quasi sempre— que no pensas:
«Alla dalt viu don Francesc. Què m'agradaria veure'l i saludar-lo, i re-
galar-li una rosa, per dir-li gracies!». Pei-6 rri'empeguelia. «Jesús! I que
diran els de ca seva? Qui som jo per ficar-me així en la seva vida pri-
vada?», pensava. I per això m'aturava. Perq4e, efectivament, que n'era
jo de vós? Però, i qu n'éreu vos, de mi, i em féreu tant de he? Per quin
estrany delit vos afanyareu tota la vida en . güllivar, embellir, veciar, de-
fensar, vetllar i conservar Ia meva llengua? tanta gratuïtat hi hagués
hagut en un gest com en l'altre. Sense vós, jo no seria qui som, ho se
ben cert. Perquè no són tan sols les eines que posareu en la meva ma
—tothom en parla ara— allò que m'ha arribat de vós. Jo, de vós, tenc
un dels més alts exemples de les possibilitats de l'esperit huma. L'esperit
en tots els seus caircs, i no hi pos la intelligencia com el primer, en la
meva escala de valors. I sou un exemple tan complet, que sols no el sé
descriure, així que me n'afluix. Tanmateix, alla on sigueu, que se que hi
sou, se que m'enteneu, en aquest monòleg-diàleg tan senzill i confús, lite-
ràriament tan magre, que mantenim aquí, en la meva soledat no sentida,
en la vostra presencia, de vós.

També sé que sou d'aquelles persones que han arribat a la immor-
talitat. Tampoc sé perquè ho sé.

I curiosament, el valor que mes m'impressiona de vós és un del
qual ningú no en parla. Jo, don Francesc, trob que heu estat un pare
admirable. He tengut la sort de poder tractar una miqueta un pareil
dels vostres fills, i en tots ells hi ha l'ombra de, la vostra presencia. Tots
ells han heretat de vós la responsabilitat i l'abocament a la feina ben
feta, la cortesia, el cap clar, la bonhomia i el bon humor. Hi ha en ells
paraules assenyades de coratge i  esperança. I es a través d'ells que he
pogut entendre coin éreu vós. Per a mi, que consider que una de les feines
Inés dignes que pot fer una persona és donar unit bona educació als seus tills,
vós heu estat un exemple altíssim. Heu sembrat una bona Ilavor. Déu
faci que doni bons fruits. I ja em daria per satisfcta si jo, algun dia,
pogués pensar que vos he arribat a les soles de les sabates.

Perquè heu estat també un poc pare meu, i pare de molts com jo;
perquè heu procurat que tenguessim un bon camí, segur i endreçat; per-
que fóssim feliços d'estar en la nostra terra i l'estimassim...

Que tengueu un bon viatge i un bon repòs, i si la meva mern6ria vos
pot servir de reces o coixí, no passeu ansia, que aquí sera fins que sigui
viva.

Mnrosa Cons

Suprem). Ês allò que diuen, que no hi ha capávalla que no tenga capa-
,munta.

Com he dit fa poc en un article de «Papeles de Son Armadans», la
fonologia vocàlica especial de Felanitx té una transcendencia gran, que
es veu clarament si consideram que una evolució semblant va determinar
un dels fenòmens més típics de la llengua francesa: el canvi de la a lia-
tina tònica en e. La a es una vocal que en totes les Ilengues romàniques
es mantingué inalterada, com a norma general, fora del francès. Per això
un mallorquí diu clan, un castellà llave, un italià chiave, un portuguès
chave, però un frames diu clef; el llatí spat/ia ha donat en català espasa,
castellà i português espada, italià spada, pelt, francès epée.

Si el mallorquí de Felanitx hagués continuat l'evolució del seu siste-
ma de vocals, hauria arribat probablement a constituir, en aquest punt
concret, un illot dialectal tan diferenciat de la resta de la llengua catala-
na com el francès en relació a les altres llengües romàniques. Si s'ha
salvat d'aquesta especie de cisma lingüístic, ha estat perquè el procés ha
topat amb el contacte diari ciels felanitxers amb la gent de les altres viles
i de Ciutat en aquesta epoca d'intensificació de les comunicacions. Per
no fer-se notar massa quan eren fora de Felanitx, els felanitxers actuals
han frenat notablement la seva tendencia a pronunciar e la a i a tancar
Ia e oberta, i així s'ha aturat aquest procés diferenciador tan curiós. En
el temps antic, quan la gent d'un poble es comunicava poc amb la dels
altres, havia anat progressant la tendencia a pronunciar diferent de tota
Ia resta de Mallorca; a l'època actual, de comunicació cada dia més in-
tensa, les diferencies es van abolint en tots els aspectes, i un dels més
visibles haurà estat aquest de la pronúncia típica felanitxera.

FRÁNCESC DE B. MOLL I



L'eminent filòleg Francesc de Bor-
ja Moll, traspassat dia 18 de febrer,
va ser, a mes de principal promotor
de l'Obra Cultural Balear, el primer
Soci Fundador de Voltor, a desem-
bre de 1984, i primer signant dels
Manifests de Voltor i Proa, apare-
guts a mitjan 1986 i 1988, en favor
de la normalització del català als
mitjans de comunicació que es re-
ben a les Illes Balears. La portada
de l'escriptura de constitució de
Voltor, en la seva primera forma de
S.A., redactada pel Notari Ortega
Costa, destaca únicament que aque

-lia s'atorga inn- «Don F.
de B. Moll Casasnovas i d'altres»
(nombroses personalitats del món
professional, social i cultural de Ma-
llorca i les les).

Això s'avenia amb la importancia
que el Mestre atorgava als mitjans
de comunicació en el procés de re-
cuperació del català dins el camí de
Ia seva normalització, i sobre el que
va insistir a les seves darreres en-
trevistes fetes per a T.V., en algun
fragment que s'ha tornat a difondre
aquests darrcrs dies, després de la
seva sentida mort.
: L'Associaciú Voltor ha volgut re-
tre doncs també el seu homenatge a
l'home insigne, paradigna d'erudició,
bonhomia i altruïsme, que ara ens
ha deixat, i per tal de divulgar la
seva figura i obra, potser no sufi-
cientment coneguda països de
parla catalana, demana a les Tele-_ .

visions Autonòmiques de Catalunya
i el Pais Valencia sengles programes
monogràfics per divulgar la vida i
l'obra de l'autor del Diccionari jus-
tament anomenat «Catal à-Valencia-
Balear». Es pensa que TV3/C-33 po-
dria dedicar-li un debat del progra-
ma «Senyals», que dirigeix Josep M.a
Espinas.

Fonts de Voltor han indicat que
ha estat molt significativa la manera
com la Televisió Valenciana, infor-
mant de la mort de Moll, ha dit que
cl Diccionari C-V-B era una peça bà-
sica pel coneixement i estudi d'una
llengua romànica important: «És
gairebé un darrer servei —han in-
dicat— a una causa, la de la unitat
lingilistica, a la que tants esforços i
tanta diplomacia va dedicar, molt
significatiu a un medi massiu de co-
municació com C-9 que tan alusiu
es mostra, Per raons de definició po-
Mica que no cientifica, amb aquesta
qiiestió».

Palma, 20 de febrer de 1991.

SE TRASPASA LOCAL COMER-
CIAL en C/ Major, 45.
Informes: Tel. 581658 (horario
comercial).

VENDO PISO en Felanitx. Nuevo,
a estrenar. 3 habit. Sala comedor.
2 barios completos, cocina, lavan-
deria, despensa, 2 terrazas.
Informes, Tel. 583035, a partir de
las 21 h.

Ciento diez periodistas han

probado el Fiat Tempra, lo

han analizado detalle a

detalle, por dentro y por

fuera, por arriba y por abajo,

desde todos los ángulos y

al final	 lo

han elegido.

Por algo sera

FELANITX

VoIto et homentge a
ihiKEIT:, de 0. Mai: Imatge de Francesc...

(Ve de la pàg. 5)
homenatge al filòleg i home de nostra paraula estimada, l'home de com-
bat, baralladís pels quatre costats. El «Felanitx» recollia treballs signats
per Josep Pla, Josep Calmer, Miguel Pons, Josep M.. Llompart i Francesc

Borja Moll, que aportava La lliçó practica de Mn. Alcover. S'organitza
Wi cicle de conferencis amb la participació de Josep M." Llompart, Pare
Rafel Ginard Bauça, TOR. i Francesc de Borja Moll, que explica la Sem-
blança de moss ,.}n Alcover. Segons la crônica clel «Felanitx» cl Sr. Alo
en un tono familiar y ameno, analizó con devoción y objetividad las mid-
tiples facetas del carácter y de la obra del gran filólogo, haciendo hinco -
¡)1( en su ingenuidad de niño y su insobornable entereza que no conoció
juntas la claudicación.

L'amic i mestre Francesc de Borja Moll no era dels que embarcaven
els altres i ell romangués a bon redès. Fou ciels puntuals al trainvia per
assistir a tots els actes, a on calia estar presents per la condició de po-
blé. Sols recordare tres actes lligats a l'espai de Felanitx i la presència
de Borja Moil. L'acomiadament de Manuel Sanchis Guarner, el valencia
vengut per donar una ma al Diccionari i el que obri nous camins a la
poesia mallorquina de postguerra, a l'entorn de les fredes taules de mar-
bre (1-2.1 menjador de sant Salvador, el 15 d'agost dc 1959. Quan Joan Pons
i Marques, el 23 d'agost de 1964, llegí el discurs Joan Este lriclz en el re-
cord d'un contemporani, entre els presents hi havia Francesc de Borja
Moll, Miguel Dolç, Bernat Vidal i Tomas... I em sembla recordar el seu
gest i paraules al dinar, a Portocolom, quan l'homenatge als felanitxcrs
Jaume Oliver, Joan Manresa, i Miguel Pons, felanitxer no de naixença
sinó de vocació, guardonats amb diferents premis «Ciutat de Palma» el
1965. La taula dels premis coronats de llorer la compartia Alexandre Ba-
nester, premiat el -mateix any, i Antoni Piza, premiat en una altra convo-
catbria.

I de tot això n'he volgut fer memòria a la meva imatge de Francesc
de Borja Moll, complementada amb uns articles sobre la història de «Les
Illes d'Or» i l'Editorial Moll, per deixar les • fites ben clares de l'existèn-
cia d'un home compromès amb la terra i la paraula.

VENDO SOLAR EN FELANITX, SE TRASPASA BAR SNOOPY'S o
223 m2 edificables. 	 se alquila, en Felanitx.
Informes: a cualquier hora 	 C/. Hospicio, 26, frente Banco ,

C/ Rei Jaume I, 100, piso. 	 Crédito Balear.
Felanitx. 	 Informes, fels. 580774 y 583099.

EL MEJOR IMPORTADO EN ESPAÑA.

FIAT TEMPRA. COCHE IMPORTADO DEL AÑO 1991.
Concesionario Oficial:

AUTOS MARTORELL, S. A. Carrer del Socors, 8.
Tel. 58 13 48. Felanitx.



Convidada
LA JUNTA DE GOVERN DE LA LLAR DE LA TERCERA

EDAT DE L'INSERSO, convida a tots cis associats a l'entrega de
Ia Medalla de la Ciutat a la Comunitat de Religioses cie la Resi-
dencia de Felanitx, acte que tindrà hoc a l'esgiesia Parroquial,
demà dia 17, a les 7,30 del capvespre. 

CELLER SES PORTADORES
PORTO-COLOM

PROXIMA APERTURA
NUEVA DIRECCION

Ronda Crucero Baleares	 Tel. 825271
	

PORTO-COLOM

VIVERO PROPIO

ES LLOGA XALET a Portocolom,
amb jardí.
Informes, Tel. 581090.

SE NEcEsiTA	 buena pre-
sencia, para trabajar en Pub Mu-
sical en Cala d'Or. Entre 18 y 23
aims. Preferible con idionuis y ex-
periencia.
Informes: Tel. 658033 (Sr. Puig)

SE VENDE o ALQUILA PISO, local
y aparcasnientos en C./ Onofre
Ferrandell.
Informes, Tel. 581901

PORTO-COLOM. sol todo el dia,
APARTAMENTo clos habitado-
l ies, con vistas al mar, salón-co-

ed or, cocina a mueblada, 	 Cm,
dos terrazas, teléfono, espacio pri-
vado parking, piscina comhnita-
ria. ¡Ocosión! Por 7.900AX) ptas.

n formes, Tel. 581948 ((le 21 a 23 h)

SE NECESITA CI IICA para ayu-
dante cocina. Entre 20 y 30 años.
Con experiencia.
Inf.: Tel. 658033 (Sr. Puig)

VENDO DORMITORIO matrimonio
y una Impara. Perfecto estado.
Informes, Tel. 581037.

RESTAURANTE EN CALA D'OR
necesita camarera. Experiencia y
buena presencia.
In f.: Tel. 658033 (Sr. Puig).

VENDO LAUT prácticamente nuevo.
Informes, Tel. 581340 (noches)

VENDO 9.000 m2 TERRENO. Ca-
rretera Porto-Colom y 16.000 m2
con casita, en el mismo barrio.
Informes, Tel. 580902

S'OFEREIX AL.LOTA amb coneixe-
ments d'angles, alemany, francês,
comptabilitat i mecanografia.
Informació, Tel. 582685

VENDO PISO a estrenar en Fela-
nitx. 4 dormitorios, 2 baños, sala/
comedor, cocina y galería.
Informes, Tel. 581458 (de lunes a
viernes, de 9 a 12)

SE OFRECE MUCHACHA para tra-
bajo de limpieza o guardar niños.
Informes, C/. Roig, 19 A.

SE VENDE CASA planta baja y piso
(dos viviendas) y cochería.
Informes, Tel. 582088

EMPRESA DE CONSTRUCCION
para reparaciones y restauracio-
nes prceisa OFICIAL 1.a u oficial
autónomo con o sin peón. Zona
S'Horta-Cala d'Or.
Informes, Tel. 837273 (a partir de
8'30 noche)

NECESITO COCINERO(A) para
Restaurante «Sol y Vida», Cala
Murada. Cocina casera.
Informes, Tek. 833736 v 833527

NEcEsrro CAMARERO Jefe Bar.
NIusic-Bar La Cueva, Cala Niurada
In tonnes, Tels. 833730 y 833527

'•
NECESITO CAMARERA para res-

taurante «Sol y Vida», Cala Mura-
da.
Informes, Tels. 833736 y 833527

ALQUILO BAR-RESTAURANTE
BOB'S. Centro Comercial Cas
Corso. Porto-Colom. Sólo a profe-
sionales.
Informes, Tel. (93) 4251958 (ho-
ras comida).

VENDO CHALETS ADOSADOS.
Urbanización La Fe, solar 219.
Porto-Colom. 3 dormitorios, pis-
cina. Precio 11.000.000.
Informes, Tels. 757710 y 289790

VENDO CASA con piso en Felanitx
Coil gran jardin en C. G. Vaguer, 94

Inf.: Tel. 58117-1 (noches).

SE OFRECE MUJER para emplea-
da de hogar.
Informes, Tel. 582381.

VENDO SOLARES EN PORTO-CO-
LOM, vistas al mar. 2.500 m2, luz
y agua. Precio 1.800 ptas. m2.
Informes, Tel. 711150.

Aviso de GESA
Lectura

en Porto Colon'
Los (Has 18 y 19

de marzo

FELANITX

TEMPS DE QUARESMA

Caminant pel desert... El fill escoita son Pare
Si us heu fixat he en cada una de Ics tres temptacions que he fet re-

icriìcia durant aquest temps de quaresma veureu que les tres tenen una
frase en comú, mes ben dit, les temptacions tenen en boca del dimoni
aquesta introducció: «Si ets fill de Deu...», (Lc,4:1-13; Mt4:1-1I i Mc
1:12-13) i a continuació Ii proposa a Jesús un acte de desobediencia i
d'infidelitat cap a Deu son Pare. N'es l'essència de la prova humana:
oposar-se a la paraula dc Deu, canviar o desvirtuar el significat originari
i convertir la religió ,m una simple façana, on a l'ombra de la mateixa,
l'home segueix clonant culte al cioblers, al poder i l'egoisme. Són el que
anomenam pecats piadosos o refinats ciels que ens deim creients i reli-
giosos, pet-6 que en el nostre interior ens oposam al designi de Deu el
nostre Pare; amb una bajanada intentam aconseguir una falsa llibertat.
Fou i es pecat d'Adam, de l'home que treballa un projecte de vida fent-ho
al marge de Deu i per tant, al marge de l'amor i de la justicia. Quan rho-
me es rebella contra Deu, es rebella contra els nitres homes, posant pri-
mer els sòrdids interessos a les necessitats cie la comunitat.

I aquesta és la temptació permanent de l'Esglesia com a comunitat
de tu i jo i que, entre tots formam i feim al llarg dels seus vint segles
d'existència. Prova aspra de la que no sempre fou fidel. Quines són agues-
tes temptacions que encara avui toquen a la porta? Exigir als altres i no
exigir-se a si mateix; donar suport a la força política i en els doblers ciels
grossos, i no a la paraula de l'Evangeli; cercar privilegis) honors. fer-se
Iluny ciel poble que ño li pot donar res, per casar-se amb les clas-
ses riques i dominants...

I aquí estam nosaltres, membres creients d'aquesta Església del segle
XX, caminants del desert, i que cada dia s'ens fa topadís en cl camí el
dubte: Val la pena seguir Iluitant? Que guany amb ser honest, fidel, honrat?
No es ales fàcil aprofitar aquesta oportunitat? Tal volta el món no ho fa
així? O be les insinuacions tramposes: ningú es donarà compte..., la gent
me creu honest..., ho fare així sols per aquesta vegada..., ni ha de molt
mes pitjors que jo...

I aixi la vicia es transforma en un torça braços entre la veritat i la
mentida. Cada dia ens enfrontarn amb la mateixa travessa que podrà tenir
noms i característiques clistintes, però que en el fons, sempre ens plan-
teja la mateixa autenticitat o falsedat.

Jesús ens suggereix la millor forma de respondre: cercar la Paraula
.de Deu i ser fidel a ella. En les tres temptacions, Jesús respon amb una

. cita bíblica del Deuteronomi (Dt. 8:3, 6:13, 6:16), mirant-se a si mateix des
del punt de vista de Deu. Deixa a un costat els seus interessos i es pregunta
sincerament pel cami a seguir. Es ta una pregunta neta i sense doble inten-
-ció. La resposta es clara i transparent com un raig de sol.

Els cristians tenim en l'Evangeli, en la mateixa paraula i acció de Jesús,
Ia resposta a molts deis nostres interrogants i dubtes. «Si ets fill de Deu»,
escolta aquesta paraula i posa-la en practica. L'Evangeli es vida i si no
vivim per a la vida, quin sentit té el nostre Ilarg caminar?

En síntesi aquesta es la fórmula per a superar la prova: sinceritat amb
un mateix i entrega generosa al fidel compliment de l'Evangeli, que es la
:bona notícia.de salvació.

Guiflepn Feliu i Ramis
Amb el ciesitg de que durant aquest temps de quaresma i fruit de la

pregaria, la contemplació, el canvi, la conversió, la mort al pecat... arri-
bem feli;os i contents al «replà de l'escalera» el dia de Pasquia amb l'En-
contrada, per cantar plens de joia i celebrar la RESSURRECCIO.

COMPLEJO TURISTICO DE CALA D'OR

NECESITA COCINEROS
camarero y piscinero

Indispensable referencias
Interesados llamar Tel. 643085       

BOIS BOUTIQUE
Comunica a su clientela y público en

general, que ha recibido las últimas no-
vedades de

PRIMAVERA 91 

C/. Major, 64
	

TEL. 580230 	 FELANITX 



VI Torneig de trim	 Balears»
50.030 pts. para... Rafael Binimelis y Antonio Ciinaves,

vencedores del torneo de Felanitx
La undecima eliminatoria en el

bar S'Abeurador de Felanitx, última
eliminatoria mallorquina en esta se-
gunda fase del IV Gran Torneig de
Truc de les Balears, estaba Rama-
da a ser la más espectacular y lo
fue por distintas razones. Los ven-
cedores del grupo, Rafael Binime-
lis y Antonio Canaves, lo fueron en
su propia casa. La pareja mixta in-
tegrada por Maria Pons y Damian
Barceló, clara vencedora del premio
especial y la animación reinante du-
rante toda la tarde dieron a la cli-
minatoria esta espectacularidad.

De esta manera Rafael Binimclis
y Antonio Canaves, representantes
ciel grupo Recreativo Felanitx, se
proclamaron vencedores de zona en
su propia casa, adjudicándose el
premio de finalista de 50.000 pese-
tas, y el trofeo correspondiente, ade-
más del trofeo con que fueron obse-
quiados por el dueño del bar S'A-
beurador. Y la pareja mixta integra-
da por Maria Pons y Damian Barce-
ló tambien lograban el premio espe-
cial de 50.000 pesetas y trofeo co-
rrespondiente.

Tarde completa en todos los sen-

lidos. Animación y expectación. Ale-
gria y deportividad. Fiesta truquera
y satisfacción. Todo ello arropado
on on local de esplendidas conch-
clones y colmados de atenciones por
Ia dirección del bar S'Abeurador

Estamos todos de enhorabuena.
Esta misma semana, viernes y sã-

hado en el restaurante Brasilia de
Ca'n Pastilla, está prevista la final
que se presenta inmejorable, con la
presencia de parejas que nos han
parecido realmente excelentes y que,
por tanto, darán a las partidas toda
la emoción que • de ellas se espera.

Y el próximo viernes 22, en el Ca-
sino Paladium, una maravillosa no-
che nos espera. Cena, espectáculo,
entrega de premios y trofeos y un
premio especial de Banca March
para sortear entre todos los asisten-
tes. Más alicientes, imposible!

S'OFEREIX JOVE de 24 anvs. Ex-
periencia en construcció, pintura
i cambrer. Carnet conduir B-I.
Informació, Tel. 824818.                    

Vehículos de ocasión       

RENAULT 14 GTL
TALBOT HORIZON GL
SEAT PANDA 40
FIAT UNO 45 S 5/P Techo abrible - Radio
FIAT UNO 70 SL 5/P - Radio cassette
FIAT UNO 45 STING - Radio cassette
SEAT IBIZA 1.5 GLX - Radio cassette
ALFA ROMEO 75 2.0 TS

PM-P
PM-T
PM-AC

cassette PM-MV
PM-AL
PM-AL
PM-AW
PM-AK      

(SABADOS MAÑANAS, ABIERTO)       

Concesionario Oficial              

AUTOS MARTORELL,S.A.    
Carrer del Socors,6. Tel. 5813 48. Felanitx.                            

Se vendan o se aiquilan        

LOCALES COMERCIALES
en Porto-Colom

Complejo ',(Jardin del Rei»,
Avda. Cala Marsal, s/n.    

INFORMES: C/. Alcalá Galiano, 7        Tels. 825334 y 825237

PORTO-COLOM

11f.CO2M1210•6         
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T	 Autocares
. 	 71	 r?

"'le" .041:5N AA d 4

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

* El C.D. FELANITX no pudo
con los bisoños clel POBLENSE. El
empate a UNO hizo justicia en cl
marcador. Los visitantes, en plan
defensivo, a base de envergfidura y
cierta dureza recriminable, consi-
guieron arrancar un positivo en
«Es Torrentó». El equipo local,
muy por debajo dc sus posibilida-
des; pesaron —eso si— las ausen-
cias, pero la verdad es que el con-
junto felanitxer tuvo mucho que
desear.

• En el «GRAN CAMPEONATO
de FUTBOLIN» patrocinado por

MIQUEL'S», disputado en
PORTO-COLOM con excepcional ex-
pectación, la pareja compuesta por
JULI MAIMO y XISCO QUELLAS
ganaron el magnífico VIAJE a TE-
NERIFE. Siendo finalistas el cono-
cido támdem FINITO / CASITAS
que se adjudicaron las 30.000 pese-
tas de rigor. Un torneo que se ha
realizado con modelica organiza-
ción. . _

¡Hasta el próximo!
• El TRUC está de moda. No

hay día que no surja alguna com-
petición de este tipo. No ëri • vano
este juego de baraja forma parte
de nuestras tradiciones más ances-
trales. Estos (Has se ha disputado
el CAMPEONATO de TRUC «CLUB
TAURINO», tal vez el de más so-
lera. Recuerden ustedes que, este
juego volvió a cobrar fuerza, hace
ya un montón de años, por aque
l l as mesas entrañables del histórico
«BAR PERU». No es de extrañar
que cl «CLUB TAURINO», , afincado
en su tiempo en este local, organi-
zase un TORNEO, yo diria, el «DE-
CANO» de nuestra Villa. La clasi-
ficación final quedó de la siguiente
manera: 1." A. OLIVER/M. OLI-
VER, 2.. J. FERNANDEZ/A. CAM-
PILLO y A. GONZALEZ/A. PA-
RAMO.

• En el «CINE PRINCIPAL», en
plan de complemento, echan una
comedia firmada por el prestigioso
director IIEBERT ROSS. Se trata
de «MAGNOLIAS DE ACERO»,. que
desgraciadamente no va a tener
ningún impacto en nuestra Ciutat.
No queda más remedio que darle
ht razón al responsable Sr. Rubio,
eI personal quiere .violencia y ya
está. Pese a que la .pe.licula tiene
grandes actrices de la talla de SA-
LLY FIELD (Oscarizada), SIIIR-
LEY MACLAINE (siempre maravi-
llosa pese a los años), DOLLY
PARTON (actriz-cantante), OLIM-
PIA DUKAKIS (Oscar y tía del po-
litico), DARRYL HANNA («La «si-
rena») y JULIA ROBERTS (la
actriz de moda y que a finales dc
este mes puede ganar el Oscar a la
mejor actriz por «PRETTY WO-

MAN»). Pero el «plato fuerte es
S'EtSriALADO POR LA MUERTE»

con el ¿actor? que domina las artes
marciales, STEVEN SEAGAL y la
bella y mejor actriz JOANNA PA-
CULA, en una historia archiconoci-
da: Un exdetective se retira a su
antiguo barrio, se da cuenta de que
la zona está invadida por los estu-
pefacientes, hay un peligroso nar-
cotralicante y claro... ¡Inicia la
lucha!

Leemos en la prensa que LOS
FOLITICOS TAM B I EN SE DI-
VIERTEN. El otro dia en LLUC ,-
MAJOR hubo un PARTIDO DE
FUTBOL entre los CONSELLERS
y los BOMBEROS, con motivo
Ia fiesta de estos últimos. El !Tsui-
tack) fue lo de menos, pero cl des-
tacado según malas lenguas fue el
portero de «los consellers», nuestro
paisano ANDREU RIERA, no en
'ano domina actualmente la mate-
ria deportiva. ¡Faltaría más!
a El próximo domingo dia 24,

el CLUB CICLISTA FELANITX or-
ganiza una CENA en HONOR de
nuestro CAMPEONISIMO y mejor
amigo GUIEM TIMONER, no en
vano es su presidente. La cosa vie-
ne a cuento de que TIMONER
cumple su 65 aniversario. El even-
to tendrá lugar en el restaurante
SA TORRE de CALA D'OR. Hay
una esplendida carta para elegir el
«menú» y el precio, para los inte-
resados, es de 2.000 pts., que está
al alcance de cualquier bolsillo.
Pero claro que el número de plazas
es muy limitado (total ochenta) y
tendrán prioridad —ilógico!— los
primeros. El plazo finaliza el pró-
ximo dia 21. Aprovechamos la oca-
sión para felicitar a este su club y
¡cómo no! a su CAMPEON.

• Buen debut del juvenil FE-
DRI LEANDRO, que cl domingo pa-
sado jugó cle titular durante una
buena parte del partido. Señal que
el mister ASENSI tiene confianza
en él. Aquest noi té futur! Aquest
noi te fusta!

• El equipo St. Alfons/TOT
PELL d'Iniciació nos dejó asombra-
dos el sábado pasado al golear al 11-
der Ses Salines en su campo por un
arrasador y contundente 1-10. Con
este resultado, se coloca líder indis-
cutible. Deu ni do!

• Dos victorias consecutivas, ha-
cen pensar en una pequeña reacción
del CAS CONCOS. El sábado pasa-
do se pudo ver buen juego y ganas
dc ganar. Cabe destacar la gran
actuación del jugador PASQUAL
HERNANDEZ. ¡Ila che e favor!

• El C.D. FELANITX se despla-
za esta semana al campo del SEN-
CELLES, un equipo clue lleva una
aciaga trayectoria. Hay que apostar
For la victoria pese a que las diez-
madas huestes del mister ASENSI
se hallan un tanto faltas de moral.
El partido no sera fácil, pero si
nuestros muchachos se lo propo-
nen, darán razón a nuestro pronós-
tico.

SUPLENTE

SE N'ENDE SOLAR en Porto-Colom
muy címtrico, en Ordinas, a 50
tn. del mar, 100 in2, con salida a
dos calles asfallados y con aceras.
Informes, Tel. 580E30
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BASQUET

Passà el !icier Cadet

FELANITX: M. Roig, Scaler, Az-
nar (Borras), Felipe, J. Roig, Adro-
ver, Leandro (Oliver), Nico, Javi
(Fruti), Gallardo y Agustin (Arti-

. gues).
ARBITRO: Encinas, el cual tuvo

una buena actuación. Enseñó tarje-
tas amarillas de anionestación a
March, Comas, Nico, J. Roig, Felip
y Puentes.

GOLES: 1-0, min. 14, Gallardo, de
penalty. 1-1, min. 55, Santi, de ca-
beza.

COMENTARIO: El Felanitx, que
.en esta ocasión se presentaba en
«Es Torrentó» con algunas bajas en

formación titular; rici - clio la talla
.acostumbrada ante un equipo pe-
león como ha resultado ser el Po-
blense. El Felanitx cedió un positi-
vo a los de Sa Pobla, de una mane-
ra que puede considerarse justa.

A destacar del encuentro el de-
but, en el once local, del juvenil
Leandro, el cual tuvo una actua-
.cián más que aceptable.

También cabe significar el gran
.esfuerzo de Nico que, muy poco
:asistido, fue el único .que intentó
jugar al balón por el suelo. Felipe,
.que empezó muy bullicioso, estuvo
muy apagado durante la segunda
Patte. Los cicmas jugaron por deba-
jo de su nivel habitual. La salida
de Oliver pareció dar otros aires al
,equipo, probando fortuna con un
cañonazo desde lejos... Pero ya era
tarde, el Felanitx no usó la cabeza
y abusó del bombeo de balones,
ante un equipo joven, atletico y de
.una estatura muy superior, un
.equipo que se empleó con bastante
dureza. El empate viene a demos-
trar que el Felanitx últimamente
no hila fino, no obstante sigue en
set pelotón de cabeza a tan sólo cua-
tro puntos del líder.

MAIKEL
2.. REGIONAL

CAS CONCOS, 2 - CONSELL,
A LA FI, BON FUTBOL!

Al cap darrer es va veure un bon
partit a Cas Concos, en el qual l'e-
quip local ha sumat la segona victò-
ria consecutiva i clentostra que está
en el seu millor moment de joc.
Qualque cosa ha passat en aquest
equip. Destaquem l'esforç de tots
els jugadors i sobre tot un Pasqual
que el seu Hoc es al bell mig del
camp i en Bennassar que pareix que
-esta en el sen millor moment físic.
L'equip concarrí, a la segona part,
va jugar al contratac, perú no fou
possible culminar-lo per culpa del
nefast arbitratge dels senyor V. Ra-
mos.

Alineació: Barceló, Contestí, Juan,
Acirover, Jaume, Pasqual, Santi,
Guindi, Mayoral, Fiol i Bennassar.
Targetes grogues a Santi, Pasqual i
Jaume i expulsió de Mayoral.

Gols de Mayoral i Bennassar.
J. S. Picornell

S'IlORTA, O - BUNYOLA, I
DEU NEGATIUS!

Superioritat visitant durant tot el

partit ja que el Bunyola hi posa co-
ratge en tot moment. No és que vul-
gui esmenar la plana a ningú perú
veig molt difícil que un equip gua-
nyi si al llarg dels 90 minuts no xuta
ni una vegada a porta. Veig molt
delicada la situació del S'Horta ja
que arrossega deu negatius.

Hem de destacar la presencia cle
Ia Televisió Felanitxera durant el
partit.

Esperam que en el desplaçament
en el camp de CIDE duguen qual-
que positiu.
ALEVINS

S'HORTA, 2 - CAMPOS, 5
Mal partit disputat pel S'Horta,

en el qual l'equip campaner s'impo-
sa en cl centre del camp. El S'Horta
s'avança en el marcador (1-0) però
el Campos empata. Altra volta el
S'Horta torna avançar-se en el mi-
nut 5 de la segona part, perú les suc-
cessives fallides donaren la victbria
al Campos. Els gols foren obra (le
Gonzalez i Joan Dimas.
INFANTILS

ALGAIDA, 4 - S'HORTA, 4
RESULTAT .JUST

Resultat just aconseguit pel Slior-
ta en el camp de l'Algaida si tenim
en compte les baixes que presenta-
va. Sobre tot es nota la falta del
motor de l'equip Pere Bonet, que
e".tava 'malalt. Els 'gols - foren aeon-
seguits per Tomeu Roig (2), Barce-
ló i un en própia meta. Avui, a les
15 h., partit de rivalitat: S'Horta -
Felanitx.

FELANITX, 3 - LLUCMAJOR, 2
TRES GOLES DE OSCAR

Laboriosa e importante victoria
Ia que consiguieron los pupilos de
Fernando Lillo y Colau Veny. Oscar,
en vena de aciertos, fue el autor de
los goles, pero el mérito es de todo
el equipo.

FELANITX.—Acosta, David More-
no, .Javi, Mut, Santi, Frias, M. An-
gel, Juanjo, Ortiz, Soler y Oscar.
(Benito, Matas, Cristóbal, Esteban y
Manolo).

BENJAMINS
PORRERES, O - FELANITX «A», 13

GOLE.4DA DE ORDAGO
En cl campo Municipal de Porre-

res el equipo felanitxer demostró
una total superioridad sobre los an-
fitriones. Trece goles son muchos:
Tomeu Vidal (5), Gardas (4), Jos6
(3) y Valentin fueron los artifices
de este escándalo.

FELANITX.—Alejandro, Tomeu I,
Andres, Nadal, Valentin, Jose, To-
meu Vidal, Campos, Socias y Toni
Nicolau.

Sin duda el mister Fernando
Lille se lo pasó en grande.

• FELANITX B, 3 - MONTWRI, 3
EMOCIONANTE

Partido muy disputado en el que
los chicos de Pedro Juan Orfí ju-
garon mejor que en otras ocasio-
nes y pese a ceder un punto a los
visitantes dieron la talla.

RESULTATS
Cadet:
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 40
LA GLORIA, 	 80
Jtíniors:
COSTA DE CALVIA,	 47
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 43
Sèniors Provincial:
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 57
BUNYOLA,	 36

COMENTAR I
La resistencia que pogueren opo-

sar els CADETS al líder La Glõria
nornés se manifesta en els primers
minuts de cada part (13-10, minut 7
de la 1." part, i 8-6, parcial en el mi-

FELANITX.—Ruben, Jose
. Enrique,.Gabi, .Torte-

11a, Nadal, Luis, Francisco, Martin,
J. Vidal y Sunyer.

CADETS

COLONIA, O - S'HORTA, 1
SORT!

Superioritat visitant davant el Co-
lônia. Si la setmana passada deiem
falta d'interés, aquesta setmana
deim lo contrari. Posaren més in-
teres i aconseguiren els clos punts,
malgrat que el Colónia tingué algu-
nes ocasions al final. El gol fou mar-
cat per Jaume Barceló.

FUTBOL EMPRESAS
EL EQUIPO RENAULT FELA-

NITX CAMPEON LIGA 89/90 y
CAMPEON 24 H.

FELANITX sigue su andadura.
Actualmente están jugando el TRO-
FEO PENYAS en MANACOR. Con
4 partidos 8 puntos, 41 goles a su
favor y ta nsólo 5 en contra, lleva
la friolera de 16 meses sin conocer
Ia derrota.

El EQUIPO RENAULT está com-
puesto por GALMES, J. CAMPOS,
A. FIOL, PACO MAYORAL, DA-
NIEL CANO, GUINDI y J. ALE-
X). JUAN MUCHO ha ido en plan
secretario y es una pena que
A. BRIAS no haya podido jugar
por mor de la «mili».

FUTBOLET ESCOLAR
ST. ALFONS /TOT PELL

(D'INICIACIÓ A)
MATEMATICAMENT CAMPIÚ

INICIACIO A
C.D. SES SALINES, 1 -

ST. ALFONS/TOT PELL, 10
AQUEST EQUIP T8 FUTUR!

Amb tan sols cinc jugadors (Mal
donado, Mendoza, Fontanet, Illescas
i Cira), l'equip local clesmunta de
forma contundent al fort equip de
Ses Salines, que anava en primer
Doc sense haver perdut cap partit.
Els dos gols foren obra del goleja-
dor Jose M." Cira (6), M. A. Illes-
cas (3) i del petit Xavier Fontanet.
Cal destacar l'entrenador M. Tala-
vante que plateja el partit d'una for-
ma impecable.
INICIACIÓ B
C.D. SES SALINES, 9 -
ST. ALFONS/BOUT. PALMERAS,

NO TENEN REMEI
Superioritat de l'equip contrari,

nut 7 del segons temps). Entre el
minut 7 i el 17, La Glúria fou una
maquinota (5-36). Vistes les impres-
sionants característiques físiques
dels jugadors rivals, sembla on exit
nomes haver encaixat 80 punts. Els
lluitadors Cesar (17) i Rafel Boyer
(15), anotaren quasi be tots els
punts de l'equip.

Va ser un miracle que a l'hora
part ii cap a Calvia els JUNIORS dis-
posassin de 10 jugaclors, donades les
adverses circumstancies que at raves-
sen. Es tracta d'un partit igualat i
dominat per les defenses. Els locals
aconleguiren 4 triples a la 1." part
i arribaren al descans guanyant cie
6 (32 ,26). L'avantatge arriba als 12
punts (41-29, minut 31), perú 10 tirs
Inures convertits de 12 intents per
part del Joan Capó, posaren el mar-
cador en un emocionant 41-40 a falta
de tres minuts pel final. Cal desta-
car el ridícul parcial del segon
temps, 15-17. Els tres jugadors que
més anotaren foren Lladó (15), Fu-
llana (12) i Julia (8).

Els SENIORS, amb bastantes bai-
xes, obtingueren un marcador molt
clar contra el Bunyola. Una excessi-
va diferencia, vista la marxa del par-
tit. En el ciescans el marcador asse-
nyalava 21-20 i en els 10 minuts del
segon temps 34-30. L'actuació ciels
júniors va ser fenomenal i decissiva.
Tomen Maimó anota 27 punts i Ma-
teu Julia n'aconseguí 22, a més de
12 rebots. Rafel Lladó, l'altre júnior,
se Iciiona en els primers minuts.

Els de TERCERA no reapareixen
fins el . clia 7 d'abril. Han estat in-
closos en el grup impar i els seus ri-
vals seran: Perlas de Manacor, Gesa
d'Alcúcia i Campos. Sera una lliga a
doble volta (6 partits). Els dos pri-
mers classificats salvaran la catego-
ria, la 3." divisió, el penúltim pro-
mocionara i el darrer baixara direc-
tament al grup de provincial.

AQUESTA JORNADA
Fort sera el rival que els júniors

tendran a Felanitx, La Glória (116-
83, en el partit de la 1.a volta).

Cadets i seniors jugaran el darrer
partit.,:de la lliga a camp contrari;
tots dos acabaran la competició la
setmana següent a Felanitx. Els més
joves .se desplacen a Manacor (Per-
las) i els de Provincial han d'anar a
Pollença.

LARRY CISTELLES

tant física com tècnica, que propi-
cia una derrota abultada. S'ha de
recalcar que cl nostre amic Ventre-
naclor Xisco Blanco demana la re-
vissió de fitxes. Jugaren, J. Blanco,
X. Blanco, J. P. Covas, Hayo, Zamo-
rano, Raman°, Rico, M.D. Martinez,
Lluis i Alberto. Destaquem la bona
actuació del porter Joan Blanco,
que evita una golejada d'escandol.
BENJAMINS
ST. ALFONS/FOTOS SIERRA, 1 -

F. J. BALLESTER, 3
, PERILLA EL LIDERAT

Inelreïble i impensable derrota de
l'equip Fotos Sierra clavant un equip.

(Passa a la pa(/. 1,2)

.Ì(
 FUTBOL

LA PREFERENTE

Falanitm apitico no pudo can el Pableuse
Felanitx, 1 - Poblense, 1
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GARANTIA NACIONALrRenault Ocasión le ofrece.--,
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R 21 Nevada
RENAULT Fuego GTX
R 9 GTD
OPEL Kadet GSI
FORD Fiesta 1.100
FIAT Regata 70
VOLKSWAGEN Passat

PM-AN
PM-AG
PM-AH
PM-AL
PM-AT
PM-AP
PM-AD

garantia
garantía
garantia
garantia
garantia
garantia
garantía

3
3
3
3
3
3
3

•
4

CONDICIONES ESPECIALES DE FINANCIACION

FRANCISCO MANRESA, S.A.
Concesionario RENAULT

FELANITX • CALONGE
Tels. 581984-85 y 657393
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Club de Bàsquet Esport Es PortCfdloor a la Sala
LES ESTRATLGIES INFANTILS
DEL BATLE PER NEGAR
INFORMACIO ALS REGIDORS

Al Ple de dimecres passat el Bat-
lc va treure noves oestrat:Ties» per
biocotejar les propostes nostre
grup i per tenir desinformats als
Regiclors, suposam que tot. aixO
cleu venir per 3113 de: oun hombre
sin información, es un hombre sin
opinión».

De sempre, dc quan es va ter l'A-
juntament, els portaveus de cada
grup municipal rebien les actes cie
les Comissions Informatives per dic-
laminar eis assumptes que anaven
al Plc segiient. Ara el Batle ha tro-
bat que no calia fer aqucstes. tres
copies, suposam pet -que nornes els
de Coloms a la Sala les !legit. i,
mes de Ilegir-les, en treieninfor-
mació i a mes sabfem dels dois que
eis del seu grup (Men a les matei-
xes.

Aquesta • meravella de decisió va
lligada a una altra fantasia- «estra-
tègica» en la qual ja participen tots
els presidents de les Comissions In-
formatives. Ara s'ha posat de moda
fer les Comissions Informatives els
matins i a hores de feina, això no
tenciria res d'anormal si sempre
s'haguesisn fet aixi, pet-6 resulta que
sempre es feien el vespre i tothom
hi podia assistir. Ara els del PP se'n
conhorten de perdre hores de feina
i fer i desfer sense ningú que els
faci els comptes. Fins i tot el  Sr.

Grimait fa les seves Comissions In-
formatives els matins, tot i  que
quan va entrar de Regidor va mani-
festar que a ell no li anava be per-
cire hores dc feina i que les seves
Comissions serien sempre els ves-
pres.

I una altra fantasia de nin petit
del Batle. Dimecres passat no va
posar a l'ordre ciel dia el punt cie
mocions. Aquest punt c3s la manera
que tenim per fer les nostres pro-
postes i aix6 es un element de la
Democracia de participació dels
grups minoritaris. Darrerament cli-
verses mocions presentades pel nos-
tre grup s'han aprovades; no han po-
gut dir que no, perb ara resulta que
fent honor a la seva manera d'enten-
dre la Democracia, el Sr. Batle reti-
ra aquest punt de l'ordre ciel cija, tot
i que cis Regidors del nostre grup
demanaren que s'incorporas, el Bat-
h no va voler tèrcer la banya i aim')
va tenir un efecte bumerang perquè
un ciel seu grup volia presentar una
moció i no ho va poder fer, per-
que si ho hagues fet, haguessin dis-
criminat el nostre grup i a aix-3 cl
Batle no ho va permetrer. Aix]: ma-
teix els Regidors del nostre grup
varen haver de recordar les seves
paraules del començament del Pie,
que no voila mocions.

Per acabar volem fer referencia a
una resposta del Batle a una pre-
gunta de les moltes que li tenim
plantejades. La pregunta era: com
així no contesta les demandes dels
veïnats del carrer de Sa Llana? La

CLIMALIT, 39 - BASKET INCA, 32
Otro encuentro emocionante y en-

tretenido hasta el final ganado pur
las chicas de TORRI.

La primera parte se comenzó mal,
con un tanteo de 13-2 en contra en
el minuto 10, pero se reaccionó a
tienipo y se empató el partido ter-
minando CLIMALIT, 16 - BASKET
INCA, 16.

La segunda parte tambiOn se salió
mal con un 7-0 cn contra; pero con
cl animo del numeroso público y las
ganas de ganar se remontó y se hizo
un parcial de 15-5 a faun - , terminan-
do el partido CLIMALIT, 39 - BAS-
KET INCA, 32.

AMAYA (2 triples 14 p.), JOSE
ANA, JOHANNY, ANA ROSA (13
p.), M.. DEL MAR, CONCHI (10 p.),
TRIN1, YOLANDA, SUSANA, M."
SEBASTIANA (2 p.).

Jugaren super bien, animo TORRI
y compaii:a sois el equipo revelación
(con bombones).

EMISTIQUIO

resposta del Batle és representativa
de com tracta les peticions dels ciu-
tadans, digué, Poe més poc manco,
que no pensava respondre aquesta
petició feta el mes d'agost passat i
que la circulació d'aquell carrer es-
tava be així com estava. Què trobau
que són respostes d'un Batle? Su-
posam que cis veïnats del carrer de
Sa Llana, amb aquest cas que els fa
el Batle, ja deuen tenir clar a qui
no han de Votar .a .les properes elec-
cions.

I res ales, només recordar que els
que estiguin indecisos per apuntar-
se a Coloms a la Sala, que deixin la
indecisió i s'apuntin, perquè riurem
molt i com més són...

Futbelet Escolar
(Ve 	 /a pig. //)

inferior, però que entre sort i joc
brut s'emporta la victòria. Jugaren
Pere, Sergio, Victor, Adrian, J. Luis,
Jani, Fontanet, Vicens, Ruben i Ra-
mon. El gol fou obra de Jose Luis
Rodriguez de perfecta execució. S'ha
cle destacar el defensa Jani López,
que demostra estar en un bon mo-
ment.
ST. ALFONS/PERRUQ. KISKA, 0 -

REINA SOFIA, 2
PETITA REACCIÓ

Els nous fitxatges propiciaren una
nova imatge a l'equip benjamí de
St. Alfons, que després de dues go-
lejades afronta la situació amb ga-
nes i iflusió. Jugaren J. J. Martinez,
Ivan, Forteza, David, J. Adrover, To-
meu, Albert, Rafa, Ismael i Rosselló.
Cal destacar el gran partit fet per
tots els jugadors, remarcant la bo-
na actuació del porter J. J. Marti-
nez.

Mumota i Lidons

SE NECESITA MUJER para cocina
cafeteria. Platos combinados.
Informes, Tel. 643509 y 657042
(noches y mediodias)

VENDO DOS CUARTERADAS tie-
rra con casita. A 25 km. del pue-
blo.
Informes, Tel. 581975

RENAULT PORTOCOLOM, 56
SAN JOSEP «B», 32

El RENAULT PORTOCOLOM se
anctó una nueva victoria el domin-
go pasado contra el SAN JOSEP
un encuentro en el que dominó en
todo momento aunque fue en la se-
gunda parte cuanclo empezó a re-
montar. Durante el primer tiempo
el equipo local llegó a tener una
ventaja en el marcador de once pun-
tos que no sup() conservar en ese
mon:ento, ilegandose al final de la
primera parte con un tanteo de 23-
21 a favor del RENAULT. La segun-
da parte foe otro «cantar», el RE-
NAULT PORTOCOLOM se puso las
betas y empezó a jugar, llegando al
final del encuentro con una ventaja
en el marcador de 24 puntos que re-
!oak') Cati con on triple en los últi-
mos segundos.

MUY BIEN jugaron: Marieta (4
p.), Cati (19 p.), C. Covas (11 p.),
Elena (2 p.), Xisca, 1. Reverte (10
p.), Marga, Barbara, Xisca B. y Vi-
vancos (10 p.).

R. E.
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Tenis taula
2.. DIVISIÓ MALLORCA .

PALMA ESC. GRADUADA, 4
BAR ETS ARCS, 5

Alineació.—M. Ginard (3), N. Lau-
dat (1), M. Bermúdez (1).

Partit clue de tot d'una pareixi.1
fàcil, però que a les darreres parti-
des, quan el marcador estava 4-4, les
coses se varen complicar i els nervis
varen fer acte de presencia entre els
jugadors. AI final la darrera i decisi-
va partida va esser gunyada pel ju-
gador de Felanitx, M. Bermúdez.

TRAMUNTANA AT., 5
BAR ETS ARCS, 0

Alineació.—M. Bermúdez, O. Bau-•
za, M. Ginard.

Partit de molta rivalitat ja que ju-
gaven el primer i el segon classifi-
cats; pens) l'equip felanitxer sabia
que era impossible puntuar ja que•
cl Tramontana compta amb excel-
lents jugadors que en anteriors tem-
porades jugaven a Primera.

Aquest passat dimecres dia 13 ha-
vien de jugar a Felanitx contra el
Verge de Lluc i segons tots els pro-
nòstics pareix esser que eis punts
quedaran a la Vila. I avui clissabte,
dia 16, acaba la Lliga de Tenis Tau-
la, juguen a Inca i si guanyen, tenen-
asseguracia la segona plaça a la clas-
sificació.

GORI VICENS

SE VENDE
APARTAMENTO

EN' PORTO-COLONI la. linea
planta baja. Cesped, piscina

3 dormitorios, 2 bafios, cocina,
lavanderia, salón-comedor,

terraza cubierta.
Superficie 120 m2 más 50 m2

terraza.
Facilidades de pago

INFORMES: Tel. 824273
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