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Aquest, mos d'abril, que nc:nb;im, ha estol;

do vores un mes d ' aconte i xaments. Ha rviui'i'

la "saó d'abril que cada qota on val m i l " .

Han cst.at. Jos Festes de Pasqua, quo culmina-

ren el d i l l u n s a Sant Elm. Es Féu un emotiu

memorial al Camp de futbol; s'ha fet una

I1'ira i s'anima la temporada de servi ci s

a J turisme.

Però també per a nosaltres, els do la

revista hi ha hagut uri altre aeonteixament:

ha estat la festa del Llibre, que és en

certa manera la nostra Festa, f,a Festa dels

qui eseriven i la Festa dels leetors. Perquè

això vol ésser la "festa del llibre", un

foment, de la lectura.

Ara bé, si és la "nostra festa" és perquè

N'AI, í començà a sortir, va néixer un 23

d'abril, Festa del [.libre, ara ja ha fet

quatre anys.

Sigui, per tant, aquest número un home-

natge i un record a tots els qui el comença-

ren, a tots els qui l'han seguit i a tots

els qui durant aquests quatre anys ens han

1 log i t.

N'ALÍ
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SISENA FIRA

EJ diumenge, 7.7 d'abril de
1.990, ha t. i rigut lloc la Sisena

P"1 ira Agrícola i Ramadera d'Andratx.

Ha estat organitzada per la Cambra

Agrària i patroci mida per l'Ajunta-

ment. No en podem oferir d'ella

informació gràfica perquè ens ha

coincidit en ois dies que la nostra

publicació estava en premses.

VI CONCURS DE PINTURA

L'Ajuntament ha convocat,

preparant ja les Festes de Sant

Pere, el sisó Concurs de Pintura,

Vila d'Andratx.

La inauguració serà el ?.'!

de juny i estarà les obres en Expo-

sició fins el primer- de juliol.

El plac d'entrega de les obres

a concurs finalitzarà el ci i a 21

de juny, a les 14 hores.

Els premis són:

1 Q.- 200.000 pessetes

2°.- 125.000 pessetes

3°.- 75.000 pessetes

Premi especial per artistes locals:

50.000 pessetes.

CONCURS DE CERÀMICA

Es convoca, i també per a

les Festes de Sant Pere, el Primer-

Concurs de Ceràmica, V i l a d'An-

dratx. El plac d'entrega de les

obres és també el dia 21 de juny.

Els premis per a aquest

concurs són:

1°. - 100.000 pesset.es

2°.- 50.000 pessetes

Premi especial per a artistes

locals: 30.000 pessetes.

HIXPOSICIÓ CULTURAL

T seguint en les activitats

que ja es preparen por a les

pròximes Festes de Sani, Pere,

hem sentit a dir si es vol prepa-

rar també una Exposició, que

tend r-i a com a objecte la "Informa-

ció" a Andratx. Una mostra de

totes les publicacions que a

Andratx i sobre Andratx s'han

fet durant aquest segle. Esperem

que pugui dur-se a terme i sigui

un ex i t.



Il MOSTRA DE TEATRE
El dissabte, dia 7 d'abril,

acabà la Segona Mostra de Teatre

d'Andratx. Fou amb l'obra "Siau

benvingut!" de l'autor mallorquí,

de Sa Pobla, Alexandre Ballester.

Una obra, que per la seva

mateixa qualitat i 1'excel.lent

interpretació que en feren, espe-

cialment Pep Borràs i Sebastià

Domènech, tancà de manera brillant

la Mostra. Un digne "broche de

oro".

Ara és 1'hora de fer de 1 a

Mostra un balanç o comentari exhaus-

tiu.

Han estat vuit setmanes, del

17 de febrer al 7 d'abril, en que

les vetlades dels dissabtes a An-

dratx han estat plenes. Anar al

Teatre, sortir del Teatre, es féu

ja com un ritus i donà ambient

al poble i als seus carrers, mancats

tal volta d'ell, durant aquest

temps encara d'hivern. 1 això és

molt valuós per a un poble. Abogam

per la tercera Mostra de Teatre

per al pròxim hivern.

Mirant ja les obres que s'han

vist, la Mostra ha estat interessant

i el públic assistent s'ho hn passat

bé. Hi ha hagut una certa varietat,

si bé han predominat les obres

de "costumbrisme" mallorquí, oarac-

ristic de Joan Mas i Martí Mayol

Tres obres s'han diferenciat d

i es altres: "Una dona és per un

rei" de Joan Mas, un intent; que

féu de fer una cosa un xic diferent.

ben interpretada pel grup del Patro-

nat, no fou però molt de l'agrat

del públic. "El bon doctor", del

rus A. Txekhov, ben presentada

i millor interpretada pel grup

del Fort "Voramar". L'obra no

era molt del gust del públic.

Però es vegé la bona feina d'aquest

grup d'actors, joves tots, que

poden fer en un futur coses molt

bones.

1 l'altra, que ja hem mentat,

"Siau benvingut", que tancà la

Mostra. L'obra, tragicòmica, té

qualitat i molt de contingut.

Els d'AGARA l'interpretaren magis-

tralment, superan t-se a ells ma-

teixos. AGARA donà el "do major"

amb aquesta representació.

De les altres, clàssiques

de "costumbrisme", cal destacar

el grup de 'Son Sardina que diverti-

ren de debò al públic amb "Es

sogre de Madò Rosa", i també el

grup de Muro, amb "A on anam?".

Els de S'Arracó treballaren bé

i agradaren al públic.

Enhorabona a l'Ajuntament,

Negociat de Cultura, per aquesta

Mostra de Teatre, i també als

organitzadors, i que l'any qui

ve hi puguem tornar.

N'ALÍ
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DIUMENGE DE RAMS

El sol ha sortit alegre i tremolós. Un ventet suau engronsa les

fulles dels fassers. "L'arbre d'en Judes" de *la costa de l'Església

enguany ja no llueix el seu color de púrpura. La Primavera ha vingut

prest i la Setmana Santa tard.

A mitjan domati la placeta s'umpl de petits i grans que duen palmes

i agafen rams. Enguany tornarà entrar triumfant, però els "sacerdots",

al ritme d'unes llargues Llegides el tornaran posar en Creu.

A l'horabaixa, amb més pocs devots, donarà voltes i voltes per

dins l'Església, enrevoltat d'encaputxats "jugeus". Ha caigut tres vega-

des, entre un redoble i un crit de trompeta que ha esglaiat el silenci.

Han cantat dotze vegades.

DILLUNS 1 DIMARTS

Plou i més plou...

DIMECRES SANT

A la Seu s'hi replega molta gent i tots els capellans de l'Illa.

El Bisbe s'esbrava fent una missa llarga i solemne. Andratx enguany

ha ofert les gerres d'oli d'oliva recollit per devers Estellencs. Molts

d'andritxols ha assistit enguany a la Seu.

DIJOUS SANT

Fa un dia primaveral. Abans era un dels tres "dijous" més brillants

que el sol. Ara és dia feiner.

A l'horabaixa hi hn gent a l'Església. Dia de l'amor fratern. Rentar

els peus... una cosa còmica si no fos el record d'uri servici i una lliçó.

A Andratx no hi ha processò, però onze ciris grossos cremen i un

està apagat, i es resa j canta amb devoció.

DIVENDRES SANT

El dia no és trist, llueix el sol, però és silenciós. Silenci sentit

i respectat. Al Camp de Sa Plana s'ha guardat un minut de silenci. Molts

ploraven i a tots els ulls els hi espirejaven. El record d'un innocent

mort no fa molt, com una altra "passió de Crist", toca el cor. També

allí era divendres sant.

Més tard, a' l'Església, s'ha recordat la "Passió" i venerat la

Imatge de la Sang, l'estimada Imatge de la Sang.

Al vespre els carrers s'han fet pregària. Els ciris pi pel 1 ejaven,

les imatges ploraven flors. Hi havia crespons de dol a les ostrollos

i silenci d'angoixa a les campanes.
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DISSABTE SANT

No és dia de dolor ni de bulla. Dia de fer les panades. La pluja

ha cobert el matí i encobert la prolongació del divendres. Encara no

esclata 1'alegria de Pasqua.

Al vespre encenen foc, perquè la nit. és fresca. Un ventet penetrant

apaga els ciris. Poca gent s'anima a fer la Pasqua. La tradició diu

que això és l'endemà al matí.

DIUMENGE.DE PASQUA

Les campanes repiquen. Els tambors i les cornetes sonen. Les salves

de pólvora esclaten des d'un balcó. Les dues imatges alegres es passegen

pels carrers i la gent les segueix bullosa. L'Església s'umpl i canten

"Al·leluia". Les flors riuen a balquena. Es Pasqua. Ha ressuscitat.

Estam d'enhorabona. Molts d'anys i aquest que no cont;

J. P.
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ORGANITZA: PARRÒQUIA D'ANDRATX

9'30: Sortida de la PJ oca de l'Església

11'30 : Missa, b a l i s i Kos ta.

12'30: Dinar de Germanor

1.7'00: Mes de Maria
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Maria de la Pau JANEK: L'hora

dels eclipsis, Narratives Tres

i Quatre, València, desembre

de 1.989.

Aquest mes, amb motiu de

que s'ha celebrat el Dia del

Llibre, N'ALÍ vos vol recomanar

especialment la novel·la guanya-

dora d'un dels més importants

premis literaris de la narrativa

catalana, escrita per una de

les millors escriptores mallor-

quines de l'hora actual.

Maria de la Pau Janer és
filòloga y estudiosa de la Lite-

ratura (actualment elabora el

que serà la seva tesi doctoral

i realitza diferents treballs

d'investigació), alhora que

col·labora en nombroses revistes

i publicacions científiques

i de divulgació. Però, endemés,

fa allò que sens dubte encara

és més difícil: crear Literatura,

bona Literatura. D'això, ja

en fou testimoni la seva primera

novel·la. Els ulls d'ahir, un

llibre encantador i exquisit,

ple de poesia. Llavors va publi-
car un conte infantil. L'illa

d'Ornar, un cant a la imaginació
i, altre cop, escrit amb una

deliciosa prosa poètica, amb

ei qual acaba de guanyar el

premi "Serra d'or" de la crítica

literària per a aquesta mode l itat.

Finalment, el proppassat mes
d'octubre obtengué el premi

U HORA DELS
ECLIPSIS
M!Í)E LA PAU

JANER

NARRATIVES 314
Premi Octubre 1989

"Andròmina" amb L'hora dels eclip-

sis. Es tracta d'una història

d'amor i d'infidelitat per partida

dobleu Francesc, professor univer-

sitari, estima dues dones al mateix

temps: la seva esposa, Aína, i

Constança, una baJlarina a qui

converteix en la seva amant només

el divendres a la nit. La situació
és manté en aquest estat precari

fins que n'Aina s'adona, un diven-

dres, de l'absència del marit..

Llavors els fets es precipiten:

l'esposa intueix, més que desco-

breix, l'aventura d'en Francesc



i Constanca acaba per proposar-

li la fuita plegats. És a partir

d'ara quan la novel·la arriba al

seu "clímax": Francese -home pot

donat a prendre decisions- es debat

entre els seus dubtes per continuar

un amor fàcil (1'esposa i també

la família,la feina a la Universitat,

la rutina de cada dia) o emprendre'n

un de molt més difícil i complicat

(l'amant, el tornar a començar,

lluny de la seva ciutat -una ciutat

que, com ens diu l'autora, mai

no ha admès i'escàndol-, i enfora

del seu ambient familiar i profes-

sional). A aquest triangle s'hi

afegeixen altres dos personatges

que així mateix tenen un pes especí-

fic determinant: N'Andreu, company

d'en Francesc a la Universitat

i amic de jovenesa de la seva dona,

i en Toni, un músic noctàmbul,

obsedit en la recerca d'un amor

passat, l'únic amic que h.a tengut

na Constanca al llarg de la seva

vida.

Així, doncs, la novel.la és

construïda entorn de dos grups

de personatges diferents, en princi-

pi antitètics, que arriben a coinci-

dir a travers d'en Francesc i na

Constanca. Si ho recerca afinitats

amb Els ulls d'ahir, aviat en

trobarà algunes: tot i que és

palesa una evolució en l'estil

de l'autora, les descripcions conti-

nuen essent minucioses, plenes

de petits detalls, els mateixos

que conferien a la novel·la anterior

un encant especial. Tambó apareix

un element que, com els miralls

d'Els ulls d'ahir, reforca i comple-

menta la narració i és l'obscuri-

tat. Per bé que, en principi, sembli

un contrast entre els miralls,

que representen el llum i la claror,

la màgia que exerceixen la fosca,

la nit i les ombres sobre els prota-

gonistes és la rea te i xa que les

llunes exercien sobre la protagonis-

ta d'Els ulls d'ahir. És aquesta,

en definitiva, una història desglo-

sada en diferents episodis, entre

persones distintes, però que con-

flueixen, sense adonar-se'n, a

partir de l'aventura amorosa d'en

Francesc i na Constanca. Un bell

paràgraf -un d'entre els molts

de paràgrafs bells de l'obra- ens

serveix com a resum de L'hora dels

eclipsis:

"N'Aina, na Constança, n'Andreu

en Toni, en Francesc... Tantes

solituds diferents que mai no es

descobreixen. Cada una com una

mar immensa, amb calma i oratges,

i tempesta, i bonança quan el vent

bufa de llevant. Cada una el secret

que ningú no sap descobrir, més

profund que tots els pous de la

terra. Els pous on reposen les

llegendes que els homes han explicat

durant segles, i que dormen a les

fondàries perquè totes les paraules

hi tenguin un lloc. Cada home és

un miler de solituds i no podem

destriar-ne els signes. Capficat

en l < s pròpies dèries, mai no permet

que els altres comptin les ones

de la seva mar"~

GABRIEL ENSENYAT I PUJOL
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NOTÍCIES DE S'ARRACÓ

CRÒNICA D'UN CONCERT ANUNCIAT

A principis do marc 1 a goni*

afeccionada a la música en general,

i més particularment al cant coral,

n'estàvem ben contents, a S'Arracó.

Ens havien dit que a l'església

es celebraria un Concert per la

Coral Polifònica de Bunyola, orga-

nitzat per la Federació de Corals,

sols mancava concretar la data

i l'hora; seria dins aquell matx; i x

mes. Passàrem el març i la cosa

no va anar endavant. La gent es

demanava que havia passat i s'arri-

bà a anar a la Federació de Corals,

a on es trobà la clau de l'enigme

de la suspensió de l'anhelat con-

cert: El director de la nova Coral

Municipal d'Andratx havia dit

que no calia s'hi desplaçàs el

Cor de Bunyola, car aJ municipi

hi havia un Cor que ja feria el

concert. La Secretaria de la Fede-

ració no havia volgut trepitjar

els inicis de la nova massa coral...

I així ens hem quedat a S'Arracó

"composts i sense concert".

I ens demanam perquè río havien

de venir ambdós cors. La gent

del poble coneix la Coral bunyolina

car vingué un any per Festes i

sabem tots del seu bon cant. No

pensam que les comparances hagues-

sen de fer ombres a ningú. També

volem aclarir que de fa uns quants

anys ençà, quan oi cor feinen i

arraconer actua per les Festes

Patronals, en ve un do cor de fora

poble, qualsevol altre dia, i la

gent hi assisteix igualment. Els

components del Cor Infantil nostre

també fan un petit concert un pic

a l'any i tothom s'hi torna congre-

gar. És a dir, que assolim més

d'un concert stinse queda-ne ompat-

xats, perquè al nostre poble gaudim

la música. D'ençà que s'inicià

el bon costum per part dels inte-

grants de l'antic Tele Club que

organitzaren les Festes molts d'anys,

i que l'any 1.974 convidaren a

"Les petits Chantours de la Croix

de Toulouse"a oferir un concert

per Festes, costum que no s'ha

perdut de Llavors ençà.

LLUITA QUANTRR EI, CANCER

Aquest darrer- dissabte,

dia 21, la Junta Local de Ja Lluita

quantre el Càncer, organitzà una

barbacoa, que comptà amb la presència

excepcional del Presi dont de la

Junta Provincial de Balears, el

Sr. Buades, que volgué així realçar

la importància que S'Arracó ha

assolit en xifres, tal com ell

mateix va resaltar, en les paraules

que adreçà a la gent que hi assistí

en quantitat. Ai llarg de la vetlada

es rifaren diversos objectes, donats

per comerciants de la localitat.

MF E
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El Panoaritat d'aquest any

fera història.

Després de molts d'anys

d'acompanyar-lo i pros i di r-lo,

enguany hi mancà la imatge; do)

Sant Titu-iar. No sabem de quan

datava la talla, encara que segons

Mn. Joan Bta. Ensenyat diu a

la seva Història d'Andratx, par-

lant de I'expoliació per l'Ajunta-

ment d'Andratx de la finca de

Sa Torre al clero n r me: o río r que

sempre havia tengut la clau de

l'Oratori, a una carta de los

diverses que cita textualment

per a explicar l'assumpte, i

que està adreçada al Secretari

de Cambre del Sr. Bisbe, el 24

d'agost de 1.871, conta que estant

acabada una nova imatge de Sant

Elm, que havia pagat el Consistori

andritxol per l'Oratori, so'l

volia convidar a la benedicció

de la nova talla, igualment, que

a tot e J clero per a la funció

religiosa que tendria lloc.

Deixant de costat com va

acabar la festa, que si qualcu

n'està interessat pot consultar-

ho a l'esmentat llibre, aquesta

és la única referència que trobam

de quina podria ésser l'antigor

del santet. Bé, també hi mancà

tota 1'ornamente ió de la Capella,

fins i tot retrats d'avantpassats

dels nostres pobles que, tot

estant a la mar en situació apura-

da, s'havien encomanat a ell, des-

préshavion enmarca t l l u r retrat

i l'havien deixat allà, com a testi-

moni d'agraïment otorn. Ja fa uns

anys desaparegué la campana, i

és trist veure com soi rim un expoli

sistemàtic del nostro patrimoni

cultural, arquitectònic i de tota

mena, per manca do sensibilitat

per part de tothom, empresaris

institucions i del mateix poble,

per pur "manfoutisme".

I ja que ens hem posat histò-

rics, parlem un poc dels Pancaritats

d'abans. L'any 1.921 os deien dues

misses a l'Oratori: la Primera

i l'Ofici, més tard, "encara que

el temps amenaçàs pluja". Que per

motius també de pluja, l'any 22

s'hagué de traslladar a un altre

dia. També es canvià el dia, passant-

ho oi diumenge, l'any 1.937, per

motius obvis d'aquells anys, encara

que curiosament, oi Pancaritat

es mantingué al. llarg dels tres

anys do guerra Civil.

A principi de segle es feien

Pancaritat a Camp de Mar i al Port

d'Andratx, i s'en té constància

fins a l'any 1.945. També s'aprofi-

tava aquest dia per a fer la Primera

Comunió els infants preparats.

[/any 1.967 hi ha una sol. lici tut

a l'Arxiu Diocesà per a celebrar

la missa a l'exterior, puix la

Capella ja era massa petita.

LO COC DE S'ARRACÓ
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Processó del Divendres Sant
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Festes de Pasqua, a Andratx i a Sant Elm.
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LA IMAGEN DE SAN TELflÜ

El tema de la semana creo

que ha sido el chasco que todos

nos llevamos al acudir, oí pasado

lunes de Pascua, a la Hornería

del Pancaritat y enterarnos

de la desaparición del santo

que preside la capilla de la

Torre y, cómo no, también do

algunos otros enseres de la

misma capi lla.

Hasta ahí se puede llegar,

ya que uno cree que dicha desapa-

rición nada tiene que ver con

un robo, sino que ha sido una

cosa premeditada y que atenta

contra nuestra historia. No

voy a acusar a nadie porque

creo que todos sabemos de donde

viene la cosa, ya que no os

otra que de aquellos que atentan

y no quieren que permanezcan nues-

tras tradiciones. EJ lugar de

La Torre, por mucho que se vaya

a urbanizar, debe quedar al margen

de cualquier barbarie. El sitio

nos lo legaron nuestros antepasados

y allí seguiremos celebrando la

tradición. Se dice que se nos

ha hecho una capilla nueva en

San Te Imo y que en su futuro allí

deberá realizarse la Romería.

Que nadie lo piense así, ya que

para el próximo año y el otro,

el otro y así... seguiremos cele-

brando el Pancaritat en La Torre.

M)BKI.

CARPINTERÍA U
M.Ä9

Muebles y Decoración

TISCHLEfíEl
CARPENTRY
UENÜISSERIE

uervaíi/es

C/ Espiila, 4
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<e/Íeo¿auian¿e Q/ftiiamai

/>ei/ ¿*«Ji,,U k/f. 67 J6 J?
&S(*//H'it
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"\. 1̂È >^ NAUTICA

jÈÌiÈ£
%^SK fSSÎ r FriiiirlNCA Mollino t(;lf*Nlnft

jALcr ••v^ ItPAlâCIOM T HHirTTHIMTFHTf Iff TflTTf
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TELS. 67 28 1 2 - 67 28 01

M A L L O R C A

F©" P¿i| »"VICIO OfICIAl

Francisco Cañellas Mascaró
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JOFRE

Perteneix als llinatges

que hom classifica com a noms

d'origen germànic. Vendria de

Gautfrid, que vol dir "pau de

Gaut" (nom d'una divinitat germà-

nica).

En documents apareix l'any

912 com Gaugefredus i l'any 997

com Gocefredo, i el 993 Jocfredo.

Dins L'entorn dels països

catalans són molts els llinatges

que es troben d'origen germànic:

Adrover, Alomar, Armengol, Esbert,

Ferrà, Gelabert, Gual, Huguet;,

Llompart, Llull, Rotger, entre

molts d'altres,, ho serien.

Aquest fenomen no vol dir

però que hi hagi hagut mai una

invasió de germànics a les nostres

terres. València, Catalunya o

les Illes, sinó que la causa

és una altra: a l'Edat Mitjana,

degut a que el llatí era antipo-

pular, per allò d'haver estat

la llengua dels dominadors, entrà

el costum, com a novetat que

agradava, d'agafar noms que no

fossin llatins, i durant uns

segles es feu moda, a travers

de la influència francesa, d'aga-

far noms de Germania.

Tornant al llinatge que

ens ocupa podem dir que apareix

també amb moltes variants: Jofre.

Jofra, Jofre, J"fré, Chofre,

Jofren, Xufra, Xufrer i Xufret.

Des de molt antic es troba
molt estès per València. Potser-

els Jofre de Mallorca siguin d'ori-

gen valencià. El que és cert és

que és un llinatge prou andritxol.

Entre els primers pobladors d'An-

dratx, després de la Conquista,

no hi falta Jofre.

Però després no el trobam

molt en la història d'Andratx.

Tan sols apareix un bâtie que portas

aquest nom: l'any 1.532 el batle

d'Andratx nomia Toni Jofre.

En canvi en la llista dels

qui ocuparen el càrrog de Mostasaf

n'hi trobam més: en 1.489, 1.497,

1.509 i 1.651 el Mostasaf d'Andratx

nomia Antoni Jofre, i en 1.688

el Mostasaf nomia Pera Jofre. Des-

prés no en trobam més.

El seu escut d'armes és de

fons blau amb tres flors de Lis

d'or posades en triangle, o també

quatre flors de Lis blaves damunt

fons d'or i un sotuer de color

sable.
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TODO UN ÉXITO DE ORAGANIZACION Y PARTICIPACIÓN

\

Creo que cuando, los organi-

zadores de esta efemérides pensa-

ron en ello no creyeron nunca

que las cosas les saldrían tan

bien y que el éxito fuera tan

grande. Pero cuando las cosas

se hacen bien pensadas éste puede

llegar y, más aún, si los fines

con que se hacen calan hondo dentro

de la población.

Andraitx correspondió a lo

que de él se pedía y de esta manera

Sa Plana ofreció un magnífico aspec-

to de público. También correspondió

el fútbol que se pudo ver y que

es de aquellos que la gente aprecia
y saborea cuando no hay puntos
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en juego.

Entre partido y partido,

digamos que en el partido de

juveniles el Andrai tx ganó al

C.A.ü.E. Paquera por 2-1, y que

luego el TU División del C.A.D.E.

Paguera ganó al Andrà i tx por

2-3, pero como los resultados

fueron lo de menos, lo dicho

se realizó el anunciado homenaje

con todos los componentes de

los equipos alineados en el campo.

Fueron momentos de gran emoción.

Se guardó un minuto de silencio

y luego se procedió a la entrega

de unas placas conmemorativas

a los equipos contendientes.

También una para el Presidente

del equipo do Paguera por su
ayuda a lo largo do muchos años

en pro del deporte« andritxol.

Uno muy avispado di jo que? ora

el primer homenaje quo recibía

ante su pronta retirada como

presidente del equipo.

Luego se entregó a los

familiares de Bartolomé Enseñat

una camiseta del club, un ramo

de flores y varias placas que

ofrecieron los equipos de S'Arracó

O.A.D.E. Paguera, Andraitx y

Peña Bar Cal Tío, y la Federación

Balear de Fútbol, cuya entrega

hizo su presidente, D. Antonio

Borras del Barrio, quien por

primera vez y desde que ocupa

el cargo visitaba nuestro recinto.

La hermana del jugador

fallecido hizo el saque de honor

del segundo partido.

Resumiendo, una gran fiesta
del deporte y un sentido homenaje

del Fútbol andritxol a una de

sus grandes promesas, que la

muerte impidió que llegara a

realidad, ya que camino para

el J o sí lo llevaba marcado.

J OF R K

RESTAURANTE

• ;: Aldea II - Cala Fòrnetls
- . Tet. 68 6O 22'

PAQUERA - CALVIÀ - MALLORCA

.i: o H: /\ L_.

para celebrar

Comidas de trabajo. Bodas,
Comuniones

Dos Salones con

sobre el mar
terraza

Consulte Menús y precios
• '• i .n compromiso
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MOVKS DKL 01 ,UB O ' ESCACS (Ajedrez)

líl Club Ajedrez Andrai tx,

que así se llama, o Club d'Escacs,

lleva a cabo este año una intensa

actividad, en aras de promocionar

la afición y aprendizaje de este

juego en nuestro pueblo. Actual-

mente están realizando un Campeo-

nato Juvenil que finalizará el

6 de mayo.

FI Club empezó prácticamente

la temporada 1.976-77. Eran un

grupo de amigos, aficionados

al Ajedrez, y radicaban en Can

Joneta.

La temporada 1.986-87 cogieron

nuevo auge, ya que aumentó el

número de socios, y pasaron de

la Categoría Tercera a la Prefe-

te.

Y se puede hablar de una

nueva etapa desde que, el año

pasado, el Ayuntamiento les cedió

el local, en Sa Teulera.

Los jugadores afiliados o

socios son en la actualidad 23,

entre los 16 y 50 años.

Entre las actividades de
esta temporada, cabe destacar

este Primer Campeonato Juvenil que

se está celebrando. Está organizado

por el Club y patrocinado por "Sa

Nostra". Cuando llevaban 7 partidas

jugadas iba destacado el jugador

Serna. Toman parte en él catorce,

10 niños y 4 niñas, todos gente

nueva que está aprendiendo a jugar

a Ajedrez. La final y entrega de

trofeos está prevista para el domingo,

6 de mayo, a las 13 horas.

El domingo, 8 de abril, vino

al club el jugador Lester Tattersall,

de padre inglés i madre española,

sub-campeón cadete de España, el

cual realizó unas simultáneas con

los catorce chicos que realizan

el Campeonato, más cuatro seniors,

y el resultado fue de 18-0 a favor

del visitante.

Para las próximas Fiestas

de San Pedro, el Club tiene proyecta-

do organizar un Campeonato por equi-

pos, con el Campeón de Menorca,

el Campeón de Ibi za, 2 de Mallorca

y 2 de Andrà itx.

También se hará una exhibición
en la Plaza España con un Ajedrez
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Gigante, doride partieLpnrán todos los niños.

Para la próxima temporada el Club Andraitx tendrá cinco equipos:

uno de Preferente, uno de Primera, uno de Segunda, uno de Tercera y

uno Escolar, para que cada sábado puedan jugar muchos jugadores.

El Club espera la colaboración de todo Andraitx, ya que este juego

está en auge y con muchas perspectivas para tener en un futuro no lejano

algún Campeón de Mallorca y Baleares.

t>I. RAGOHÍS.- NOVES DKL CLUB DE VELA DEL PORT

~jr„ ~f«p - i • « i *'«*»«•--—midUii •»•«:.*i -M
., '" i „* . mmmm

- - «»»»*•»,".*• • «•

Ester de Abasólo Pal licer y Margarita Enseñat Enseñat, acompañadas

de su entrenador, se desplazaron a Madrid, los días 7 y 8 de abril,

para participar en los Campeonatos de España de Piragüismo.

Tomaron parte en las pruebas de Categoría Damas, Cadetes K-l,

y en la de distancia de 5.000 metros.

Asistieron a estos Campeonatos representando a la Escuela de Pira-

güismo del Club de Vela del Port d'Andrai t x.

La participación y la experiencia adquirida ha sido para ellas

muy interesante.
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BASKET

RESULTADOS DEL MES DE MARZO

Senior de 3- División: Español 68

Andràitx 86

Gide 77

Andraitx 86

Andràitx 62

Hispània 60

Andràitx 79

Gra f i risa 58

Cadete "A1 J.Mariana 48 Andrà i. tx 89

Cadete "B": Andi aitx 66

S. Pedro 46

Andràitx 82

S.José "C" 64

Costa Calvià 54

Andraitx 48

Syrius "C" 65

Andraitx 52

Cadete Femenino: S.Agustín

Andràitx

Campanet

Andraitx

I rica

66

38

35

Andràitx

Poilensa

Andraitx

49 Llucmayor

31 Andràitx

23

54

38

58

22

Infantil :

Equipo del

Minibasket-Andrai tx

(Temporada 1989-90)

Español "B" 38

Andràitx 62

Andràitx 22

Syrius "A" 102

Andràitx 76

C.Calvià 55

S. José "A" 124

Andraitx 28
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Minibasket: Inmaculada 5

La Salle 39

Andraitx 56

Andraitx 34

Andràitx. 23

Andraitx 34

S.Corazón 34

Pla de Na Tesa 22

Nuevamente balance positivo en el global de actuaciones de los

equipos de baloncesto andritxoles, con 13 partidos ganados y 9 perdidos.

Las clasificaciones a finales de Marzo eran: el Sénior de 3-: 69,

el Cadete '"A" acabó I5 imbatido del grupo "B". El Cadete "B" acabó 3«

de su grupo "C". El Cadete femenino era 7-, el Infantil acabó 2° de

su grupo, y el Mini compartia el primer puesto.

El equipo de 3- mantiene la buena linea del mes pasado, y así ha

vencido en tres partidos, perdiendo uno en la prórroga.

El Cadete "A" superó claramente el único partido que tenía el mes

de marzo, y está a la espera de disputar el trofeo Rafael Coli, con

posibilidades de llegar a la final.

El Cadete "B" ha iniciado Ja fase del 5g al 89, con dos victorias

y una derrota, lo que le da grandes posibilidades de quedar b-.

El Cadete femenino ha perdido cuatro de los cinco partidos que

ha jugado y, precisamente hay que destacar esta victoria en Campanet,

pudJendo haber hecho algo más en Inca. Los demás perdidos, normal.

Los infantiles, tal como era de esperar, recibieron dos soberanas

palizas en la final del Campeonato de Mallorca y ganaron al Costa de

Calvià, que era el enemigo a batir, pues los otros dos equipos son inac-

cesibles.

Cadete "B"

(Temporada 1989-90)
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El equipo de Mlnibasket, contra todo pronostico, perdió su primer

partido en La Salle; además dei mal juego de los nuestros, hubo una

serie de irregularidades, como el arbitraje y la defensa ilegal (en i

zona) por parte del La Salle, que cuentan con un muchacho muy alto que

no se movía de debajo del aro. Excusas aparte, el equipo sigue mantenienr

do intactas sus posibilidades de quedar clasificado en 1- posición,

siempre y cuando se gane al Colegio Manjón.

Próximos partidos a celebrar en Andraitx:

Domingo 24.4.90: Sénior 3* - C.I.D.R.

Sábado 5.5.90: Cadete "B"-S.José "C"

Sábado 5.5.90: Infanti1-Syrius "A"

Domingo 6.5.90: Sénior 3-- Español

Jueves 10.5.90: Minbasket - G.Al Zamora

Domingo 20.5.90: Sénior 3a - Costa de Calvià

cJ c3F>c:> i - t .-.s — ci c-^^>C3.r' l.;s-3 — cJ (-;[-><::> ti'I,« — cj €r3j:>c.> r •

FUTBOL: LUCHANDO CONTRA LA ILUSIÓN Y LA ESPERANZA

Nunca mejor dicho aquo.1 lo

do que In regui fir i dad de un

equipo se plasma a lo largo

do un Liqa. Por: e l l o ahora,

cuando uno lucha como lo hace

nuestro equipo, se da cuenta

de que do no resultar por el

bajón que el equipo tuvo a l l A

a finales de la primera v u e l t a

del campeonato, ahora, y sin

desmerecer a los oponentes,

el equipo encabezaría Ja clasi-

ficación. De nada valen ahora

las lamentaciones y no queda

que el seguir luchando en pos

de esta tercera plaza, que

no es nada imposible y más,

afirmo yo que ésta se va a

conseguir, para luego esperar

una carambola que nos aupe

a la categoría en la cual el

equipo por. su renombre y solera

debe estar.

Pero para o l i o nos quedan

más de dos meses para sacar la con-

clusión f i n a l . Hasta entonces a

seguir luchando. Un mes tendremos

que esperar, desdo que finalice

nuestra competición, para conocer

el veredicto final, ascenso o pornv-

nencia.

No por ello la marcha do la

entidad debe de atascarse o pararse.

Craso error quien así piensa. Kl

C.D. Andrà itx es permanente existen-

cia y mientras se esperan aconteci-

mientos ya hay que pensar- en el

futuro y que no nos pase como o I

año pasado y anterior, en que las

cosas tuvieron que hacerse contrare-

loj, y de ahí los resultados.

Ha llegado el momento de ficha-

ges y renovaciones, y ahí es donde

se deben dirigt.r los primeros traba-

jos de la directiva. Conservar lo
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buono quo ahora hay y buscar

suplir los puestos que oslan

debilitados. Preparar una buena

preLemporada, ya que do una

buena salida dependo un buon

final. Ahí quoda la vonta ja

do los actúalos Hon Roca i X i l v a r

quo ahora viven do rentas.

Tambión so dobo estructurar

la actual directiva, que ahora

ostá coja por completo, ya que

son pocos los que trabajan. Do

ahí quo o l i o canso mucho. Hay

que raparti r y ox i q i r a qui.on

se toma un oarqo. No sóle) hay

quo figurar como muchos croon.

Resumiendo, quo hay quo

hacer las cosas coti I i empo, que

aun a.si algunas se; harán mal.

J O K K P:

RESTAURANTE

PIZZEUIA LA PIAZZATA

Especialidad on
PIZZAS

PASTAS
y CAHNES

PTO. ANDRAITX — TEL: 67 27 00
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IXn aquosls t.omps on quo t ant; ns parla d'oco Ioqismo,

on quo nous i nous munt.s do r i mon t, bro.st.on mós quo hn I ni.s

un any do plugo:;, no osló domos rocordar ootti "ora a!>ans".

Aquí t;oniu duos imalqos: unn do Camp do Mar i I 'al Li,i dol

Port;. Devers l'any 1.926.

.




