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Tumultuosa sessió de moció de ensura 

Antoni Grimalt assoleix I batlia

Dipòsit Legal, P.M. 351-1959
Imprès a l'Editorial «Ramon Llull» - FELANITX

SALUTACIÓ
'" La idea que sempre havia tingut de les festes del poble era
7que fossin, a més d'un motiu d'esplai i millora de la convivèn-
cia entre els ciutadans, una ocasió per donar a ,conèixer i pro-
mocionar Felanitx arreu de l'illa.

Malauradament, enguany, la politització de les mateixes des
del començament, el fet de que Felanitx fos notícia més que per
un simple canvi a l'equip de govern municipal, per un anecdò-
tic succés d'un petit, pet-6 molt renover, grup de persones, al-
gunes vengudes de fora poble he de suposar que a tal efecte, i
Ia difusió pels medis de comunicació d'aquests fets, no contri-
bueixen gaire a donar una bona imatge de Felanitx.

La llei electoral fa possible els canvis de Batlia quan hi ha
una majoria suficient i per aim') no ha d'extranyar a ningú que
aquests canvis es produesquin. Lo que s'ha de procurar és pren-
dre les coses com venen, i entendre que en democracia les ma-
jories comanden, i aquestes majories surten com a conseqiièn-
cia dels vots dels electors.

Aquest nou equip de govern que presidesc treballarà amb tan-
ta illusió, i dedicara tant d'esforç a les tasques municipals com
ho pugui haver fet qualsevol altre, i la feina la farem per tots
els felanitxers, tenguin les idees politiques que tenguin.

Deman a tots els Felanitxers que sàpiguen discrepar politi-
cament i conviure amb germanor al mateix temps. Si tots els
Felanitxers al final el que volem es lo millor per Felanitx i no-
més discrepam en la manera d' aconseguir-ho, hem de pensar,
que es més lo • que ens uneix que lo que ens separa. Si pensam
així i obram en conseqüència hi podrà haver una esperança de
un millor futur per Felanitx.

Desig que passeu unes bones testes.
El Batle de Felanitx,

Antonio Grimait Mas
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La sala de sessions, els porxos de
Ia Sala i el carrer de davant l'Ajun-
tement -eren -1COS -de imi1)44c -dissab-
te passat a l'hora det votar-se la
mock, de censura contra el batle Mi-
guel Riera, un públic integrat per
partidaris d'ambdós sectors, però
on ben aviat es veiè quin color era
el que dominava, ja que les succes-
sives escridassades a les interven-
cions dels representants dels grups
responsables de la mock) apagaren
les expressions de signe contrari. El
batle Miguel Riera, abans de res s'a-
dretça al públic demanant compor-
tament i serenitat i al llarg de l'acte
hagué d'insistir en aquest sentit ja
que les expressions de rebuig i les
continues alusions al trafic d'escons
for en gairebé constants.

Oberta la sessió, concedí un torn
illimitat d'intervencions. L'enceta
Sebastia. Lladó del grup Mixt Inde-
pendent, qui digué que volia desdra-
matitzar el concepte de mock) de
censura ja que en aquest cas no-
més significava passar al grup de
govern després de catorze mesos de
signe contrari. Un equip de megafo-
nia feia arribar amb més o manco
nitidesa les intervencions al públic
que estava fora.

Després fou el candidat Antoni
Grimalt qui féu ús de la paraula, i
digué que l'únic que havien vingut
a fer era votar la moció de censura,
que el concepte de mock) de censu-
ra no era el que entenia la gent i
que «només pel «show» que havia
organitzat el batle es feia mereixe-
dor de la moció de censura». Recri-
mina al públic la seva actitud i aquí
les mostres de desaprovació d'un
gran sector de l'auditori es repro-
duiren i el batle crida novament a
l'ordre.

Bartomeu Obrador, de Coloms a
la Sala es lamenta de que als fela-

nitxers els mogus més la morbosi-
tat que no pas la importancia dels
ternes 4que–es debaten sovint a l'A-
juntament. Feu una succinta anàli-
si dels punts de l'acord de gestió
subscrits pel PP UM i el grup In-
dependent, dels quals ressalta algu-
nes incongruències i finalment i ci-
tant les mateixes
tia Lladó, amb m
possessió de Miq
transfuguisme, ap
dien aplicar a el
plicades per dos.

El batle Miq
dues situacions i
tament de les qu
jecte la candida
govern en minori
estat obstacle pe
ment l'Ajuntame
mesos— i la moci
di a l'entesa i la
fermà l'acceptaci
les regles democr
de procediments
seguir el poder. De
rir alguns punts il
made) de S. Llad
nova majoria s'i
cracia, puntualitz
no es el mateix
corda la seva sit
Es referí també
saic que provoc
grup que s'havia
poc noble de Pe
ra d'eficaços els
cialista, durant e
una política info
i s'havien racion
peses, el que es f
sultats positius
pressupost dura
mesos. Justificà 1
sonal en la de
nous serveis i e
s'han hagut de

la planificació urbanística. També
féu vots perquè l'activitat engegada
durant els darrers catorze mesos no
es vegi frenada, que les NN SS ini-
ciades es duguin endavant i revela
el desencís del seu grup per haver
de trencar la gestió. Arran de l'ex-
pressió a voltes adduïda de que el
poble «no té remei», afirma que sí
que té remei, si sap recobrar el sen-
tit de l'autoestima i si dins el marc
de la democracia —únic sistema va-
lid— sap destriar l'honradesa i l'efi-
càcia. I per últim digué que el seu
grup continuaria treballant i que
se'n anava tranquil d'haver fet una
bona feina que la gent sana ha va-
lorat positivament.

En una segona intervenció en Se-
bastia Lladó i referint-se a l'eloqüèn-
cia de Miguel Riera cita unes parau-
les de Galbrait referides a Busch,
del qui diu que en comptes de so-
lucionar un problema fa un discurs.
I tancà la seva intervenció afirmant
que d'aquí a un any els felanitxers
estaran més contents. Una pitada
estrepitosa subrallà aquesta inter-
venció.

No havent-hi més intervencions es
procedí a votar la moció que, natu-
ralment, fou aprovada per 9 vots
contra 7 (hi mancava el regidor so-
cialista Pere Massutí).

Tot seguit Miguel Riera prengué

El pregó de festes
Divendres dia 21 horabaixa, quan

encara es repartien els trofeus de la
prova atlètica Cursa de Sant Agustí
92, —que motiva el retard d'uns 20
minuts—, des del balcó de la Casa
de Cultura, el felanitker Nicolau Lla-
neras pronuncia el pregó de les fes-
tes.

Aquest acte liminar, que només fa
tres anys que se celebra, va cobrant
cada cop més popularitat, i si es té
cura de mantenir-lo, podria esdeve-
nir amb el temps un dels allicients
bons de les festes. Perquè, malgrat

(Passa a la pàg. 3)

la promesa al nou batle Antoni Gri-
malt qui, un cop en possessió de la
vara, es limita a aixecar la sessió.

Fora de la Sala, el nombrós pú:
blic congregat, despedí Miguel Rie-
ra i el seu grup amb una gran ova-
ció i resta a l'espera de la sortida
del nou batle Antoni Grimait, al
qual demostra adesiara la seva des-
aprovació. Quan finalment abando-
na la Sala, flanquejat per la policia
municipal, els congregants impedi-
ren que fes ús del seu cotxe apar-
cat en el carrer Bastera.

araules de Sebas-
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s mateixos multi-
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ue majoria i li re-
ació de trànsfuga.
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e Mesquida. Valo-
esos de gestic!) so-
quals s'havia fet
ativa molt vasta
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increment de per-
nda constant de
els treballs que
per tal d'activar



INFORMA

S A NTOstAL

Dis. 29 Martiri St. Joan Bta.
Diu. 30 St. Adaucte
Dill. 31 St. Ramon Nonat
Dim. 1 St. Gil
Dim. 2 St. Elpidi
Dij. 3 St. Gregori el Gran
Div. 4 St. Moises

LLUNA
Quart creixent dia 3

COMUNICACIONS
A UTOCARS

Fe lanitx - Palma: Dies feiners,
a les 6,45 (excepte dissabtes), 8,
10, 14 i 18 n Diumenges i fes-.
tius, a les 8, 14 3. 19 b

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-Portocolom: Dies fei-
ners, a les 7, 9, 14'15, 17 i 20'30 h..
Diumenges i festius, a les 9,
12'30, 15'30, 17 i 2030 h.

Portocolom-Felanitx: Dies fei-
ners, a les 730, 930, 16, 17'30 i
21 h. Diumenges i festius, a les
930, 13, 16, 18'15 1 21 h.

Felanitx - Cala d'Or: Diari a
les 6,30 h. Diumenges a les 11,15
h.

Cala d'Or • Felanitx:A les 1830
h., excepte dissabtes I diumen-
ges. Diumenges a les 12 h.

S'Horta-Palma: A les 7,10, 9 i
16,25 h. (només dies feiners).

Palma-S'Horta: A les 14,45 h.
(només dies feiners).

TAXI FELANITX
Tel. 582388

TAXI PORTOCOLOM N 3
De dia 	 Tel. 824743
De nit 	 Tel. 824060

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

Francesc Piña
Francesc Piña
Gayà-Melis
Jaume Rotger
Jaume Rotger
Amparo Trueba
Francesc Piña

TELEFONS D'INTERES
Ajuntament: Oficines, 580051,

580080 i 580365. Policia local
582200

Ftmeraria Felanitx
580448-581144

Ambultmci
581715 - 580051 - 580080

Servei mèdic d'urgències 580254
Guhrdia Civil 580090

Servei de Grua 827474
Centre primers auixlis
Creu Roja	 582885

Na

FELANITX

FE LAN1TX
Sctinanari ctiottressos locals

PREU DE SUBSCRIPCIÓ
Semestral	 2.125
Semestral a fora 	 2.325

Ajuntament de
Felanitx
EXTRACTE DELS ACORDS DE LA
COMISSIO DE GOVERN CELE-

BRADA EL DIA 10 D'AGOST
S'adoptaren per unanimitat els se-

giients acords:
S'aprova l'acta de la sessió an-

terior.
S'adjudicaren les obres de tanca-

ment del camp de futbol de Cas
Concos, La fase, al Sr. Emilio Marin
Alguacil pel preu d'1.456.813 ptes.

S'adjudicaren les obres d'acondi-
cionament de la zona esportiva de
l'escola pública s'Algar de Portoco-
lom, al Sr. Emilio Marin Alguacil
pel preu de 9.984.814 ptes.

Es fitxaren els preus dels abona-
ments i les entrades de les verbenes
i festes de 1992.

Es denega la.sollicitud de Fomen-
to de Construcciones y Contratas,
S.A. d'abonament de l'import com-
plementari d'eliminació de R.S.U.

S'acorda el pagament de l'aporta-
ció anual al Servei d'Extinció d'In-
cendis que puja a la' quantitat de
2.304.180 ptes.

S'aprova i s'acorda el paaament
de la certificació núm. 1 de les
obres cie construcció del poliespor-
tiu de Sa Mola, que puja a la quan-
titat de 9.267.306. ptes.
Es reberen definitivament les

obres de construcció de l'escalonada
i jardins entre els carrers Pescadors
i Crist6for Colom.

Es deixà damunt la taula l'apro-
vació de la certificació única de les
obres installació de cables de da-
des i ampliació de la installació
elèctrica de la xarxa informàtica.

S'aprova el plec de condicions per
a la contractació d'orquestres, equip
de sò i illuminació per a l'actuació
a les festes de Sant Nicolau a Cas
Concos.

Es dona compte de la valoració
efectuada per la companyia Zurich,
ciels desperfectes ocasionats per la
caiguda d'un pi al carrer Isaac Peral.

Es denega la IliC2ncia sol-licitada
per Telerinica per realitzar obres
carrers Cotoner Burgues, Puigvert i
carretera 714.

Es denega la llicencia sol-licitada
pel Srs. Antonio i Bartolome Va-
guer Nicolau per realitzar obres al
solar 344 de Cas Corso.

S'acorda concedir llicencia al Sr.
Stig L. Nyman per ampliar la viven-
da existent al solar 13 de Cala Se-
rena.

Es concedi Ilicencia al Sr. Miguel
Binimclis Prohens per construir una
vivencia unifamiliar al carrer Sant
Nicolau.

Es concedi llicencia al Sr. Antonio
Francisco Llull Andreu per addicio-
nar una vivenda a l'edifici existent
al passeig Ramon Llull, 32.

Es concedi Ilicencia al Sr. Jurgen
Lohse i Marianne Lohse pet - cons-
tant- una piscina al solar 46 de la
urbanització Cala Marçal.

S'assessora el Sr. Batle en afers
de la seva competència.

S'aprova cl projecte de substitu-
ció &Is pilars que sostenen la co-
berta de l'escenari del Parc Munici-
pal de «Sa Torre» i l'elevació de la
mateixa fina a una altura de 8 me-
tres, així com executar-lo per admi-
nistració.

S'aprova per unanimitat el plec de
condicions per a la contractació del
recital que tindrà lloc al parc muni-
cipal durant les festes de Sant Agus-
t í , 1992.

Acaba la sessió a les 23.

cartes al

REFLEXIONS .

Sr. Director:
Crec que són molt pocs els fela-

nitxers que no han fet les seves re-
flexions després dels esdeveniments
de la setmana passada a La Sala: Els
que seguirem la sessió des de fora
viviem uns extranys moments on es
mesclava la pena, la rabia i la re-
bel-lia. Res de mala educació; el pa-
taleig era l'única resposta factible
alla, per part d'un poble que sem-
blava haver ressucitat una mica per
una Ntegada —els partidaris dels pc-
pes i transfugues haguessin pogut
també assistir-hi i fer-hi la seva i no
ho feren—. Les intervencions infra-
civilitzades dels censurants —ni una
paraula de programa politic, d'in-
tencions, de bona voluntat al «dis-
curs» d'una persona que vomitava
dcsqualificacions, retrets.— justifica-
ven qualsevol excés d'uns assistents
que transformaren la vergonya en
energia.

I precisament això es el que em
preocupa; que les explosions glorio-
ses d'energia debilitin la feble me-
mória dels felanitxers en els prò-
xims tres anys (be, no se si el Bade
tendra capacitat per durar tant de
temps; o potser els independents es
tornaran passar, després de dos o
tres jocs ja no n'hi fa res un altre).
No pas gaire pena pels joves, per)
demanaria als padrins i pares que
ara troben que ho ha fet tan be en
Miguel Riera, que se'n recordin a
l'hora de votar. ns això que val, i no
els comentaris d'alabança d'ara. I a
Ia gent ciels llogarets, que per des-
gracia s'ha demostrat que son els
más febles davant el brut caciquis-
me electoral dels penes, que se'l pen-
g ui al capçal del Hit, el diseurs cien
Riera, i deixin de votar corn uns
foils a una colla que han duit Fela-
nitx al fons del pou. Corn va recor-
dar el pregoner, cap ciutat no mor si
no moren els seus ciutadans. Ara,
clesprés d'una ciosi de beuratge ma-
gic, Felanitx torna estar en corna
profunci. Si a les pròximes eleccions
tornen guanyar els pepes i annexes,

us ho ben assegur, m'esborraré
felanitxera.

Queta

- CONTENTANT A M.O.
Sr. Director:
No puc estar-me sense fer un co-

mentari a M.O. per la seva total i
absoluta ceguesa del que ha succeit
a Felanitx d'ençà que els Coloms
van per la Sala.

«El abandono, inexplicable y aún
inexplicado, del Grup Coloms de
l'Entesa...» demostra que M.O. devia
viure fóra de Mallorca o estava amb
febre, perquè jo, que no surt gaire
de ca nostra, vaig entendre que els
Coloms varen fer possible que Mi-
guel Riera fos el Batle i, segons va-
ren explicar amb poques paraules,
En Miguel Riera prest va oblidar
aquest fet i els acords que prenien
entre els nou de l'Entesa, ell per-
sonalment s'encarregava de que no
arribassin a port. Jo sempre he en-
tés que els Coloms amb la seva in-
genditat, que' encara els -es pròpia;-
confiaren en una gent que després
els va enganar i en tres mesos no
varen moure un dit per defensar-los
de totes les calumnies que circula-
ven pel noble i els acusaven de fins i
tot l'enderroc de Sa Timba.

Benvolgut M.O. El culpable únic
de la caiguda del PSOE ha estat el
mateix PSOE que no varen saber
cuidar l'Entesa des del primer mo-
ment i se'n varen anar de les seves,
per despres deixar Ianilié de cui-
dar a la Sra. Consuelo que Prest els
N , o 1 t ors varen tornar a assetjar-la
fins que varen aconseguir el que no
varen poder al primer moment. De
Ia resta de la história, M.O. si no
esta dormit, també en toca saber el
net, pen') me sospit que M.O. no es
M.O. perquè aquesta opinió seva la
comparteix un Sr. que escup benzi-
na quan parla dels Coloms i m'atra-
vesc a dir que no hauria passat el
que ha passat si ell s'hagués cuidat
de no censurar els Coloms sense mo-
tiu.

O.M.
CARTA AL SR. LLADÓ

Sr. Lladó:
Quan, assegut darrera el taulell de

l'oficina de l'Inem a Felanitx, vostè
tan amablement ens demanava el
vot als aturats, per lluitar per un
Ajuntament eficaç i de tots, un pen-
sava: -.11/11m, un bon home que se
n'adona de lo que hi ha per l'Ajun-
lament i ho vol arreglar—. Aquest
va ésser el motiu principal pel que
el vaig votar.

La primera caiguda de l'ase va es-
ser quan, després de les eleccions,
varem començar a esbrinar que els
seus interessos, defensats amb cet --
tes sortides de to als plens munici-
pels, no pareixien tan altruistes corn
abans.

L'esclat definitiu va venir quan
vostè va abandonar el CDS per aco-
llar-se amb els que a la llarga havien
servit d'excusa per a la seva cam-
panya electoral. Contra aqucts i la
seva gestió municipal pareixia que
anaven els tirs i sens dubte bona
part ciels vots a la seva candidatura
tenien aquest sentiment. Però no
passa res. Tot ha estat pel be del
noble.

Com que tots sabem que el PP es
ci partit de Felanitx que més be i
millor representa els interessos de

(Passa a-la pàg. 9)
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Ajuntament de Felanitx

Festes de Sant Agustí
DIVENDRES, DIA 28.—A partir de les 8 hores, Fira de Sant

Agustí.
A les 9, cercavila amb els Cavailets, Dimonis i Caparrots.
A les 11, Ofici al convent de Sant Agustí. Predicara Mossèn

Bartomeu Taulcr. La Coral de Felanitx interpretara la missa del
Pare Auli.

Seguidament vi espanyol en el porxo de la Sala.
A les 18, a la plaça «La Macarena», Novillada.
De les 20 a les 22 hores, visita a la Fundació Bauça.
A les 23 hores, al Parc Municipal, Verbena amb els conjunts

Sangtraït, Lax «N» Busto, La Puerta del Ruido, Tedeum i Black
Cats.

DISSABTE, DIA 29.—A les 16'30 hores, carreia de bicicletes
a un circuit urbà. Sortida de la plaça d'Espanya., L'organització
corr a càrrec del Club Ciclista Felanitx.

A les 17'30, entrenaments per a la pujada de cotxes a Sant
Salvador.

A les 18 hores, carrera social de bicicletes per a totes les
edats. Organitza la prova el Club Ciclista Felanitx i el circuit
urbà sera el mateix de la prova anterior.

A partir de les 18'30 disputa, en el camp d'Esports de Sa
Mola, del II Trofeu Sant Agusti de futbol sala.

A les 19 hores, al poliesportiu de Sa Mola, final del concurs
de triples de bàsquet. A continuació, final del torneig de bàsquet
«Sant Agustí».

A les 22 hores, a l'Auditori Municipal, representació de rive-
ra còmica de A. Mozart «La Finta Semplice».

A les 23 hores, al Parc Municipal, Verbena amb els conjunts
Siniestro Total, Dinamita pa los Polios, Aquiles, Interminables i
Vadarkablar.

DIUMENGE, DIA 30.—A les 10 hores, XII Pujada de cotxes
a Sant Salvador organitzada per l'escuderia Manacor.

A les 19 hores, al camp municipal «Es Torrentó», partit de
futbol entre els equips R.C.D. Mallorca i C.D. Felanitx. Trofeu
«Ciutat de Felanitx».

A les 22 bores, al Parc Municipal, recital a carrec de la cantant
Marina Rossel!.

CENTRE CULTURAL
Ajuntament de Felanitx    

Dissabte dia 29 d'agost, a les 10 del vespre, a
L'AUDITORI MUNICIPAL

Opera cômica en tres actes

LA FINTA SEMPLICE
(LA FALSA INGENUA)

DE WOLFGANG AMADEUS MOZART
versió amb piano i baix continu (clavicèmbal)

Dra. Llucia Caldentey
PARTITS MEDICS (IGUALES)

Consulta particular i d'assegurances
(Asisa, Aliança, Novomédic, Previasa, Adeslas, etc)

HORARI DE CONSULTA A PARTIR DEL 3 DE SETEMBRE:

DE DILLUNS A DIVENDRES: matins d'il a 13

horabaixes de 5 a 8

C/. Pelat, 61 Tel. 583464 FELANITX

ie sentit
Que per Sant Agusti, 	 inu('rto
al hoyo y el vivo al 1)0110»
Que mos hagués sortit mes bara-
to una rossa que un ros bono.

— Que «gallo que no canta, algo
tiene en la garganta».
Que faran eixamplar es carrers
des Sitjar perquè hi puguin pas-
sar ses manifestacions.
Que a s'Horta, des trastorn, ses
ensaïmades surten quadrades.

— Que per celebrar-ho, els socialis-
tes, anaren a menjar butze a un
restaurant de carrer de s'Aigo.
Que a una fabrica de la Vila ara
sols faran butxaques.
Que en Banya enviara en Toni
Moreno de corresponsal a Sa-
raievo.
Que al Pepe sa cultura li fa picó.
Que es moix s'encomanarà des
formatge i es d'allò de sa Comis-
sió  d'Hisenda.
Que per fer-se passar es nirvis
no hi ha com rossegar xiclets
baix ses voltes de La Sala.
Que es nous bitllets de deu mil
no serveixen per a pagar sa con-
tribució.
Que non n'en tren i vuit en
surten.

— ()Liera ses verbenes hi plou amb
el cel estrellat.
Que es munissipals volen un
«plus» de perillositat.
Que a Can Bossa venen corbates.
Que trànsfuga vol dir venut; que
venut vol dir maletí i que maletí
vol dir enmerdar es poble.
Que piular no sempre vol clic
amollar collonades.
I que jo tenc motta mala llet.

JO MATEIX

El pregõ de festes
(Ve de la pàg. I)

Ia seva brevetat, tots estam ben dis-
posats a escoltar, d'empeus davant
el balcó emblematic, les ocurrències
de qualque felanitxer de pro que
s'hagi prestat al joc.

Enguany En Cotan Llaneras en
féu una petita peça d'oratòria
festiva forç a «refrescant». Ili
combina sàviament els records amb
el present, tot espurnejant el parla-
ment amb llambreigs d'ironia i lieus
pinzellades erudites que amb la ma-
teixa facilitar que eren frilits per
uns mereixien la indulgencia dels al-
tres.

Després del pregó el batte, ales-
hores Miguel Riera, dona les bones
l'estes a tots i una traca esclata per
a sobre les testes del públic.

Un 'libre
no pot mancar
en el vostre equip
de vacances

Llibreria RAMON [LULL
Major, 25 Tel. ;-)80160 FELANrrx

Amorrat al remot

Al, LA CENSURA!
[dorent: l'a/yen/y

Diucn —els felanitxers, sobre
tot— que les verbenes de Felanitx
són les millors de Mallorca. De tota
manera n'hi ha, felanitxers i no fe-
lanitxers, que pensen que des de fa
uns anys aquestes festes han expe-
rimentat una certa decadencia i no
es nomes per allò que «les d'un
temps, això si que eren verbenes!»,
sinú simplement que la fórmula deu
estar prOxima a exhaurir-se atés que
mes de quaranta anys mantenint el
mateix esquema duu, inevitable-
ment, a la pèrdua d'interès.

Aquest any, però, tot i que no es-
tan incluses en el programa de fes-
tes, hi ha hagut novetats originals i
molt interessants que, de ben segur,
donaran una renovada lluentor a les
verbenes de Felanitx. I ès que, fins
alla on arriben les meves noticies,
en Hoc s'havia plante jat mai una
moció de censura al batle en mig
les festes patronals. Iniciatives com
aquesta, per v en tur a, tornaran
atreure les onades de visitants que
en altre temps venien a les yerbenes
de Felanitx.

Es per això que vaig decidir amo-
llar —nomes per una estona— el re-
mot i me'n vaig anar a la Sala a veu-
re que passava i, ho creguin o no,

vaig estar ben content d'haver assis-
tit a la autentica festa democràtica
en que es va convertir l'acte on, els
censurats eren aplaudits pel nom-
brós públic —hi havia mes gent que
un Diumenge de Pasqua, desprès de
S'Encontrada, per sentir el pasdo-
ble de la freixura— i els censura-
dors, clamorosament esbroncats, no
atinaven a donar altres raons que
les estrictament aritmétiques per
avalar la seva moció. Les paraules
del batle derrocat i el vol lúcid d'un
colom van posar el llistó molt alt
per a un nou equip de govern que
haura de demostrar amb els seus
fets que nomes els mou Felanitx
com a únic objectiu.

Que els felanitxers som cosa a
part es cosa sabuda des de fa temps.
De fet hi ha una cançoneta popular,
que jo vaig poder veure per prime-
ra vegada en un programa de festes
dc l'any 1963, que diu:

Felanitx durà la doma
dels pobles en general
perque enmig de s'Arraval
hi té una agulla com Roma

No voldria cansar amb una llar-
ga llista de personatges i fets nota-
bles que donen suport a aquest pa-,
renostic. Per?) tal i com estan les
coses, jo diria que en això —en dur
Ia doma dels pobles en general—
deuen estar centrats els esforços
dels felanitxers, perquè del que no
hi ha dubte es de que la doma del
nostre poble en particular esta re-
sultant ésser una tasca molt i molt
dificil.



Tombats a la molsa

Les ilibertats de Maastricht
El Tractat de Maastricht, bessó de la futura unió política de

Ia Comunitat Económica Europea (CEE), ha estat capaç de provo-
car el que no s'havia aconseguit abans, tot i algunes  insistències:
rectificar —i sense referèndum!— la Constitució . -Espanyola 4.14?-
1978. El canvi constitucional que es farà o que potser ja s'ha fet,
quan surti aqucst escrit) no es massa ample. Simplement es trac-
ta de reconèixer als ciutadans dels països de la CEE residents en
el nostre territori, el drct de votar i de ser votats a les eleccions
municipals.

El minim canvi passara bastant desapercebut i no tendra mas-
sa importancia, a no ser que algú la cerqui, cosa bastant impro-
bable tcnint present la febre europeista que patim •d'uns quants -
anys ença. La novetat estarà en el fet que, quan es convoquin elec-
cions municipals, podran presentar-se candidats amb passport de
qualsevol dels països de la CEE, els quals candidats, si estan ben
situats a les llistes electorals (tancades, recordem-ho) i tenen cis
suficients vots, podran arribar a ser elegits regidors i , supús, bat-
les (leis municipis on són residents.

S'ha de reconèixer que, en justicia, qualsevol persona que
viu, treballa i paga els seus imposts en aquesta terra, per principi
hauria de tenir el dret de votar i de ser votat a les eleccions, fos
quin fos el seu origen geogràfic, ètnic, nacional o lingüístic, amb
l'únic condicionament d'estar inscrit en el paciró municipal de l'a-
juntament on resideixi, cosa bastan senzilla, per altra banda. L'únic
emperò que hi trob en el reconeixement dels drets electorals als
ciutadans de la CEE és que, d'ara endavant, es crea un greuge
comparatiu amb ciutadans d'altres procedències que viuen, treba-
llen i paguen els seus imposts en aquesta illa, tais corn xinesos,
suecs, argentins o marroquins, per posar alguns exemples, que es
veuran, en aquest sentit, marginats.

En el fons, el reconeixement del dret al qual ens referim es,
per dir-ho d'alguna manera, un detail sense gaire importancia, que
amaga involuntàriament una futura situació encara molt més im-
portant, trascendent i significativa que el simple let que un regi-
dor de La Sala sigui alemany: la llibertat de treball. D'acord amb
el Tractat de Maastricht, la llibertat de treball sera total per a tots
els ciutadans de la CEE, en tots els països de la futura Unió Euro-
pea, per la qual cosa pilots britànics podran treballar a compa-
nyies aeries franceses, filòlegs grecs podran ser contractats per
centres educatius italians, metges portuguesos podran exercir la
seva professió a hospitals luxemburguesos, enginyers aeronautics
espanyols podran investigar a centres holandesos, químics irlan-
desos podran fer feina a laboratoris belgues.,... Tot això sense
entrebancs administratius, ni permisos de treball, ni condicionants
de cap casta, Ilevat dels propis del mercat de treball. Aquesta nova
situació sí que pot esdevenir un problema important a països amb
un index d'atur excessivament alt, però amb manca de ma d'obra
qualificada, que inevitablemnet resultaran objectiu prioritari de
països amb excedents de ma d'obra.

Antoni Roca

Nueva Funeraria en Felanitx
a cargo de Salvador Bordoy y

Floristería CICLAMEN
TELS 582904 827386 A1188 FELANITX

	o

Floristería CICLAMEN
comunica a sus cuentes y amigos su

nuevo domicilio en la
VIA ERNEST MESTRE, 8

FELANITX
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Les exposicions
Les exposicions sán un compo-

nent ineludible del programa de fes-
tes. Constitucixen encara un deis
motius que empenyen la gent a sor-
tir al carrer i animar una mica l'am-
bient que, tot i que sia considerat
oficialment festiu, moltes voltes
més aviat apagat i dessabeït.

La Casa de Cultura sopluja dues
mostres, a la planta baixa «El pave-
116 balear a l'Expo 92», on com sa-
bell, s'aglutina l'obra d'alguns fela-
nitxers, el decorador Miguel Sagre-
ra, el futõgraf Gabriel Bennassar i
els tècnics en video Jaume Mir i Mi-
guel Oliver. A traves d'uns plafons
lotografie unes projeccions es
mostren diferents aspectes del pa-
velló i del missatge que s'intenta
transmetre al visitant.

Al primer pis, la Llar de la Ter-
cera Edat ha muntat una mostra
d'eines de luster, mestre d'aixa i bo-
ter, que arrepleguen un nombre ele-
vaclissim d'aquests instruments cu-
riosíssims i que ens parlen de la
complexitat d'unes labors artesanais
avui gairebé desaparegudes. L'obser-
vador interessat s'hi pot passer ho-
res en aquesta exposició descobrint
l'aplicació de cadascuna d'aquestes
eines que s'hi mostren.

Per últim, a la Sala de «Sa Nos-
tra» s'hi pot admirar una collectiva
umb pintures de Joan Pla i Manuel
Alfaro i amb dibuixos dc Quinito
Caldentey —els sens característics
dibuixos de tauromaquia—.

Ens interessa sobre tot —entre
d'altres motius perquè es la prime-
ra vegada que ens mostra aquesta
faceta—, la pintura del nostre pai-
sa Joan Pla. Tots coneixíem els seus
dibuixos —els populars angelots-
pet-6 no són tants els que coneixen
Ja seva pintura, la seva habilitat per
copsar el paisatge, per enganxar la
lluminositat de les nostres contra-
des. Com explica Joan Maimó a la
presentació de la mostra, Joan Pla
va creixer dins un ambient familiar
on el dibuix i la pintura es respirava
i no és estrany que per entre les es-
pitlleres que resten entre els seus
caires d'escriptor i periodista, hi
guaiti aquesta habilitat gairebé con-
natural. Recomanam la visita a
aquesta mostra.

Dissabte, òpera còmica a
l'Auditori

Dissabtc dia 29, a les 10 del ves-
pre, a l'Auditori Municipal, el Cen-
tre Cultural dc l'Ajuntament de Fe-
lanitx ens donara ocasió de presen-
ciar l'òpera Cimica de Mozart «La
finta semplice» (La falsa ingenua),
muntada per la Secciú d'Alumnes
d'Eulàlia Salbanya.

Aquest genere, que te els seus ori-
gens en els intermezzi que es repre-
sentaven en els entreactes de l'òpera
«seria», prccisament en oposició de
caracter popular als minoritaris i
exuberants espectacles de l'òpera
aristocràtica, amb un muntatge ins-
luniental i vocal molt Ines senzill,

esdevingueren obres d'una frescura
extraordinaria i a mitjan segle
XVIII assoleix el seu maxim expo-
nent, exercit inclús una forta in-
fluencia damunt l'òpera seria.

Mozart eleva a uns nivells excep-
cionals de perfecció l'òpera còmica,
en la que esmerça lo millor de la
seva capacitat creadora.

En aquesta versió que ens ofereix
Eulàlia Salbanya l'acompanyament
instrumental es redueix al piano i al
clavicembal i l'elenc vocal esta for-
mat per tretze elements.

Dinar dels alumnes de l'antic
col.legi Municipal d'Ensenyança
Mitja

Unes vuitanta persones es reuni-
re dissabte passat a migdia, en un
dinar en el restaurant El Castillo del
Bosque, un collectiu format pels
que foren alumnes o professors de
l'antic collegi Municipal d'Ense-
nyança Mitja de Felanitx, acompa-
nyats, naturalment, dels seus respec-
tius cònjuges.

Quatre &Is que desplegaren tas-
ques de professorat hi foren pre-
sents, Josep Mascaró, Guillem Obra-
dor, Francesc Riera i Joan Maimó,
alguns dels quals havien passut tam-
be per les aules del Centre en con-
dició d'alumnes.

El dinar va transcOrrer en un am-
bient excellent, on s'hi barrejaven
els bons records i les entremaliadu-
res estudiantils.

En Germa Coll llegí unes quarti-
lles on reflexa amb agudesa i un toc
d'ironia l'ambient d'aquell centre
que, amb uns mitjans que ara ens
semblarien irrisoris, desplega una
funció docent molt estimable i que
va permetre a no poques genera-
cions de felanitxers accedir a estu-
dis superiors. També, a prec de l'au-
ditori adreça unes paraules En Gui-
llem Obrador, les quals, juntament
amb les dc Germa Coil foren molt
celebrades pels reunits.

Concert de piano
Dissabte a vespre, després de les

emocions fortes de la moció de cen-
sura, els que volgueren pogueren as-
serenar el seu esperit en el concert
que oferí a a Casa de Cultura, el pia-
nista menorquí Kiev Portella.

Perquè el jove interpret, la veritat
és que ens ()fed un programa molt
suggestiu —be que amb desigual
corrrecció—, bo d'escoltar, amb uns
trets que propiciaren la serenor.

Kiev PorteIla es mostra especial-
ment brillant en els dos preludis fi-
nals de Rachmaninoff i oferi de plus
un estudi de Chopin.

Col.legi «I. Joan Capó»
Matrícula Curs 92-93

El termini de matrícula pel pro-
per curs resta obert a partir de dia
2 de setembrc.
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Perruqueria FEBRER
Vos desitja unes Bones Festes de SANT AGUSTI.

Recordau que podeu demanar hora telefonant al 581214.

Carrer de Ses Eres, 58

uan
s'a(ca

stacai ara
er a tots.

o

PER ESTALVIAR AIGUA...
• Posau en marxa la rentadora

i el rentaplats només quan
3 estiguin plens.

Conselleria d'Obres Publiques
i Ordenació del Territori

GOVERN BALEAR

Coda de Wank, Sdad. Coop. ittla.
Se convoca a los socios de Bodega de Felanitx, a la asamblea

general que tendrá lugar el domingo dia 30 de agosto, a las 1030
de la mañana, en cl salón de actos de la Casa de Cultura de esta
ciudad, al objeto de ser informados de la situación actual de la
entidad, con la posibilidad de tomar decisiones.

El Consejo Rector

RESTAURANTE
Esnieraida
Pai*

CALA DO`R
Banquetes, Bodas, ComuniOnes

y Fiestas
ZONAS AJARDINADAS, PARKING, PARQUE INFANTIL.

VISTA PANORAMICA SOBRE EL MAR

LOC A L CLIMATIZA DO

CAPACIDAD PARA 450 PERSONAS

PRECIOS INTERESANTES CONSULTENOS SIN COMPROMISO

Informes: TEL. 643085 - SR. RAMON

Eiscriviraita swam
Emisoras homologadas marinas

Teléfono móvil

Telefonía y equipos complementarios

Distribuidor TELYCO (Grupo Telefónica)

C. Costa Llobera, G 	 Tel. 827265

articles d'oferta

Vuit, nov i una carta que no figa
Vuit eren cis del PSOE i els CO-

LOMS (amb rabsencia de Pere Mas-
sutí). Nou els del PP i els de l'ex-
CDS. La carta que no lliga la tenicn
els tres o quatre centenars de fe-
lanitxers que assistírem a la sessió
plenaria de la mock') de censura.

La pobresa dels discursos de Se-
bastia Lladó i d'Antoni Grimait
lustra clarament sobre la seva pre-
paració intellectual i política per
exercir cis carrecs que exerceixen:
cap ni una. Rien de rien. Ni saben
quin peu se calcen ni que se pes-
quen. Es impresentable no dedicar
cinc minuts a argumentar per que.,

capgircn l'Ajuntament. Les moltes
coses que . hi ha en joc, segons sem-
bla, no mereixen la seva atenció. No

sorprenent que la sospita de com-
pro-venda de vots de regidor sigui
general. Tot això contrasta amb la
professionalitat de Miguel Riera i
l'habilitat política de Bartomeu
Obrador. La diferencia entre aquells
i aquets es tan òbvia que no calen
més comentaris. Diferencia d'alçada
política i ètica.

El futur podria ser mes trist per
al nou equip governant que per a
PoposiciO. Governor sense saber (pie
fer (cas de les Normes Subsidiaries,
per exemple) i en uns anys de crisi
económica i de retails en els pres-
suposts públics es poc vistós. Els
especuladors que donen suport al
PP tambe patiran la crisi económica
general més la del model construe-
citi-turisme, previa de Mallorca. No-

més podran gestionar la crisi, vull
dir que per concedir permisos d'ur-
banització es condició previa que al-
gú els demani.

Per poc que hagi millorat l'esperit
critic dels felanitxers (després d'un
any diferent a la Sala) i amb agues-
tes dificultats per davant, la resta
de la legislatura sera una costa
amunt molt empinada per al PP. Del
CDS o ex-CDS haviat no se'n parla-
ra mai més. Quin temps cstaran a
fer-se del PP?

L'experiència d'aquest any de go-
vern, sumada a la llarga trajectòria
d'oposició del PSOE i de Miguel Rie-
ra sera un actiu molt valuós i
caç per al grup municipal socialista.

Els Co loms, malgrat que feia esto-
na que no sortien de la gabia, varen
mostrar que tenen un bon assorti-
ment de seguidors entusiastes. Pre-
cisament, aquest entusiasme els re-
sultara imprescindible per aguantar
tres anys grisos el ciri dret. La seva
popularitat ha baixat molts de punts
i hauran de tornar al tipus d'oposi-
ció dels seus millors temps per reco-
brar-la. Ara, amb la competencia del
tandem Riera-PSOE, un matrimoni
ben avengut en la salut i el poder i
que haura de demostrar que també
s'estimen en la malaltia i l'oposició.

Els propers quasi quatre anys
semblen un parèntesi fins les elec-
cions de 1995. L'Ajuntament queda.

en punt mort.

Nicolau Barceló



Bodas, Banquetes, Comuniones y
fiestas en general

Obierto todos los días
Para reservas llamar a los

Tels. S 3741031 y 658033

Fiorino desde 1.094.000 ptas. Llave en Mano:
IVA, transporte, matriculación, impuesto

municipal, placas de matricula,
gastos de gestoria, IDENTI FIAT
y dos años de FIATASSISTANCE.

(Promoción incluida).
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És recent l'aparició simultania de
dos llibres de Miguel Bal10, un de
poemes, El crepuscle encén estels,
i un que reuneix dues narracions
El vellard. L'escarcellera, publicats
per Empúries.

Bauça es un cas singular en la
literatura catalana contemporania:
tot i desenvolupar una obra en cl
que en podríem dir els marges
l'entorn cultural, tant per condicio-
naments biogràfics com per raons
estètiques, els seus llibres són tots

l'abast del públic, Ines a Pabast
que els de molts altres autors de
trajectória menys sinuosa i vocació,
o ressò, més popular. Aquest fet
gairebé paradoxal, i afortunat, per-
metrà al lector que s'interessi per
primera vegada per l'obra de Bau-
0 de fer-se'n una idea de conjunt
amb facilitai, una experiència que
ens permetern de recomanar: pri-
mer, perquè la trajectória de Bau-
çà perfila una de les obres litera-
ries més suggerents de l'actual pa-
norama català; després, perquè ha
propiciat un dels debats de fons
més apassionats entre la crítica lo-
cal, arran de l'aparició de L'estuari
(Edicions 62, 1990), novella que ha-
via obtingut el premi Sant Joan i
que va ser desquali ficada per uns i
exalçada com una de les millors de
la temporada per d'altres, actituds
que en cap cas no van ser casuals.

A més dels tres volums ja esmerv
tats, componen l'obra coneguda de
Batiçà la titi rració Carrer Marsala

(Empúries, 1985) i Obra poètica
1959-1983 (Empúries, 1987), que
aplega set llibres de versos. En
aquests s'insinua la histèria de la
construcció d'un aïllament: Bauça
rcelabora i completa progressiva-
ment a cada nou Ilibre una descrip-
ció interior del mún i del jo que
parteix de la inadaptació radical
d'aquest en aqua., d'una experièn-
cia de descentrament del subjecte.
Després de dues colleccions de pro-
ses poètiques breus, l'autor inicia
amb Una bella història (1962) un
cerní poetic que semblava situar-lo
en la línia de l'aleshores anomenat
realisme; però als volums poste-
riors s'accentua l'elaboració minu-
ciosa de l'anècdota puntual, i l'apa-
rent denúncia inicial es matisa cap
a una intensa personalització del
conflicte. Cada vegada és més el jo,
sol, que s'enfronta al món sencer; i
no reacciona amb ira, sinó amb cer-
ta passivitat, i sempre, i sempre un
Ions d'ironia: des del refugi de la
malenconia, reclòs en la desespe-
rança, observa l'exterior i en parla
amb tanta atenció al detall que la
mateixa objectivitat acaba fent-lo
corrosiu. Aquesta descripció culmi-
na a Carrer Marsala (datat el 1974),
relat del deambular d'una ment co-
pada per la paranoia, on la fractura
entre subjecte i realitat ja sembla
irreversible.

En aquesta seqüència, L'estuari
presenta un redimensionamient lite-
rari del conflicte, que es projecta

en una situació d'hostilitat indefi-
nida, cii elle mateixa i en el temps,
ubicada en un indret imaginari on
tot evoluciona al compàs d'una ruti-
na fantasmal. Un complex paisatge
huma va prenent cos, sovint només
per allusions, davant els ulls del lec-
tor, que arriba a tenir la impressiú
que es troba davant d'un trenca-
closques, del . qual li han ofert les
peces en una successió determinada
però que no és única, com si se
l'incites a triar-ne altres ordena-
cions entre les infinites possibles.

El vellard i L'escarcellera, les
dues noves narracions de Bauça,
poden ser considerades concrecions
d'aquesta necessaria revisitació que

era implícita en la novella. Amb una
elevadíssima potencia lingüística i

aclaparadores per la seva
força allusiva, aprofuncleixen aspec-
tes de l'univers inexhaurible que
creava L'estuari: Un univers sobre
el qual els poemes, sovint críptics,
d'E/ crepuscle encén estels oferci-
xen encara una altra perspectiva,
Poe tranquillitzadora, gairebé in-
quietant. Inc(mnode, potser.

l'ORTO-COLOM. VENDO CASA par-
te capilla, 2 plantas. Buen estado,
a 300 in. del Rivetó, línea. Pre-
cio 10.800.000 ptas.

Informes: Tel. 824719.

Miquei Eau* inCe‘ Una:
ORIOL IZQUIERDO («Diari

NACIDAS PARA TRABAJAR.

GRAN NOVEDAD GAMA ISOTERMO
ESP.!. 1.o94.0eo PTAS. LLAVE EN MANO.

a; ra, acralada y con asientos aba-
tirqes q. a ,:onvierten en un turismo de 5
c , •rr.cOas ;302;54; ia Furgón, incansable y con
espacio para lo que quiera. Y con dos motori-
zaciones: 1.300 c.c. gasolina y 1.700 c.c. diesel.
Si lo quiere todo, esta es la suya. La nueva

NUEVAS FIORINO FURGON Y PANORAMA WIWI
Concesionario Oficial:

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

Sea cìI sea su equipaje, siempre habrá
una Fiorina que czr,ger.i, lo itransr.e: - ie
C, ;o
Con 2,7 íri 3 de volumn út;I y una capa-
cidad de carga de 500 kg, las nuevas
Fiorino pueden con todo. Usted elige: ia



Vos desitja unes bones testes
de Sant Agustí

Les felicitamos con motivo de
Ias fiestas de San Agustin

MOTOR FELANITX
C. Alonso Rodriguez, 5 - Tel. 580331
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?loves apnrtersions sabre a figura
de Joan Este!rich

En Josep Massot i Muntaner com-
bina el rigor extrem de les seves in-
vestigacions históriques sobre els
temps difícils amb la pulcritud de
Ia prosa i l'encert de les analisis.
Per aix6 cada pic que el prolific
historiador mallorquí, monjo dc
Montserrat, treu un nou llibre es te
la impressió que s'albiren paisatgcs
inédits, fins uleshores fermats a les
ombres de la memória complicada.
Els arguments són evidents: La con-
tundencia dels fets destriats, la cla-
retat (lets perfils dels protagonistes
i la recreació de les circumstancies
.de l'entorn.

Tot just ara Massot ha Murat de
hell nou una obra de ferro fus: Els
intalectuals mallorquins davant el
franquisme, al qual, sobre tot, es re-
trata «l'angoixa del neguit i del

.desencís» de Joan Estelrich i el joc
•'altres personatges illencs quan
Franco guanya la guerra, els camins
creuats per paranys i bregues. Són
també les seqiiencies intermitents
sobre la terra que no era l'Arcadia
idfflica de Llorenç Villalonga, i els
ciaguerrotips dels primers catalanis-
tes Alomar, Samper, Llompart o
Moll.

Deixeble i refutacior d'Eugeni
d'Ors, fidel .sempre a Cambó, crea-
dor contractat per Joan March,
amic de Joscp Pla, collaborador dc
Manuel Fraga, Joan Estelrich Arti-
gues (Felanitx, Mallorca, 1896-París
1958), es d'aquells ciutadans de cas-
ta grossa pets qui la vida fou cur-
ta, l'existència acceleracia i difícil, i
el record després de la mort silen-
ciat. Pla, Iligat íntimament a Estel-
rich al llarg de quaranta anys —to-
ta la seva trajectòria vital i
tual/política— crea un'homenot me-
morable, un ussaig biogràfic titolat:
«Joan Estelrich o la dispersió», al
qual l'amic admira els impulsos ge-
fiats de l'illenc i lamenta que no
-deixes una obra més gruixuda.

Al llibre esmentat, Massot intenta
oferir les proves fredes dels episo-
dis obviats per Pla, suposats per
molts, arguments o motius de la
conciemna al silenci que Estelrich
ha viscut. Quan Franco s'alça, Estel-
rich tenia quaranta anys clavats,
era diputat per Girona a Madrid de
la Higa, la ma dreta de Carnbó, im-
pulsor de la Bernat Metge, pensador
i gratórnan. El 36 va trabucar per
les constellacions externes el seu
univers politic. Del catalanisme de-
mocratic i centrat, per l'impuls del
seu mecenes i per la raó de la força
—un germa seu, carabiner ul Ma-
drid republica, va esser conclemnat
a mort pels franquistes—, Joan Es-
tclrich es va convertir en un pro-
pagandista de l'Espan:ya feixista a

l'exterior i un vergonyant
collaboracionista, arribant a respre-
sentar al regim a la UNESCO. A
Mallorca dirigí i crea «El Dia» i «La
Veit de Mallorca». Coordina les set-
manes de filosofia de Formentor,
punt de trobada excepcional. Sem-
pre, diuen Pla i Fraga, fou un me-
diterrani illenc, de la diaspora, en-
cissat per la terra i obert a tot lo
‚Ún.

Andreu Manresa/EL PAIS

Entre el 36 i el 39 publica la re-
vista «Occident» a Paris. Era, amb
els diners de Cambó, al fron de l'o-
ficina de propaganda. Cerca l'adhes-
sic') dels intellectuals dretans euro-
peus per contrarrestar el fervor
republica dels actius coHegues pro-
gressistes. Va Ilançar més de vint
edicions amb moltes llengues d'un
llibre sobre la persecució religiosa a
Espanya, en feu un altre contra la
justicia republicana i tambe un riles
sobre el drama del Pais Basc. Al
final de la guerra empengué obres
d'altra gent —o seves sense signar—
per redimir el caos bellic forçat
pels franquistes:

Quan tornà a l'interior son germa
seguia empresonat i condemnat.
Massot publica documents que són
a l'arxiu familiar d'Estelrich que or-
dena Manuel Jorba, director de la
Biblioteca de Catalunya. Les cartes
que feu per salvar el germa són tes-
timonis vergonyants de fervor pa-
triòtic. No li feien massa cas, Cam-
bó anota al seu dictan: «L'Estelrich
havia crcgut que la seva eficaç
collaboració amb la causa naciona-
lista durant la guerra civil li seria
tinguda en compte». Per cert, es una
Hastima que els arxius de Cambó i
de March —dos ciutadans cabdals al
Segle XX— restin fermats, tan ge-
losos en mans dels hereus.

D'ell mateix Estelrich cicia —en
carta al jutge auditor del cas del
germa— «Yo, desde el principio del
Movimiento, fervorosamente adheri-
do a el». En una nota no signada
continuava parlant: «Tres veces di-
putado de derechas . por Gerona.
Desde cl principio se puso al lado
del Movimiento liberador, consa-
grando su esfuerzo a la propaganda
en el extranjero... (fue) el elemento
internacional mas activo y eficaz de
nuestra propaganda en Francia».

Tot iix era molt mal d'engavat-
xar i païr per una persona naciona-
lista evident, europeista de primera
hora, que havia posat negre sobre
blanc coses com aquestes: «La solu-
ció del problema català, el grau ne-
cessari al desplegament del nostre
poble, només podrà trobar-se inte-
riorment, per la intelligência, força,
organització, disciplina i abnegació

dels catalans, en lluita directa i
constant contra les torces de reac-
ció catalanes i no catalanes, contra
els pociers ret6gracis espanyols, que
tencn per exponent i síntesi la Die-
tadura» («La Questió de les mina-
ries nacionals», Barcelona 1929).

Joan Estelrich s'havia passat «La
vida entre els llibres» —títol d'una
de les seves obres— i arreplega,
conten, la millor biblioteca de Bar-
celona als anys 30 (avui a les biblio-
teques públiques de Madrid i Pal-
ma), i la seva bibliografia se'ns
cióna mussa curta. Potser cis darrers
vint anys d'aquell home de combat
havien restat petjats pel transfor-
misme i li mancava explicar-se. Als
seus escrits de la darrera epoca, al
diari «España» de Tanger que dirigí
i a la revista aDMino», a la gm. col .la
borà força, i a algunes rattles dels
seus Ilibres «La falsa paz» (1949) i
«Las profecias se cumplen» (1948),
hi ha difussos intents de justifica-
ció. No es pot dir que fou víctima
dels temps ni sacrificat per l'opor-
tunisme, per ventura ens trobam da-
'ant un cas d'«esclavisme
de renúncia exagerada dels princi-
pis en nom i pels altres. De servi-
tud, en definitiva.

Mori sense fer les memòries. Ell
que havia tractat amb proximitat
també Valéry, Keyserling, Huxley,
Pirandello, Mauriac..., que s'havia
endinssat a les arrels de la «Cata-
lunya endins», —un altre llibret ori-
ginal cl'Estelrich títol pres per Por-
cel— i enllaçat el pais amb la
globalitat de la cultura europea, ex-
pert en filosofia i el món classic,
coneixedor de set llengiies. També
va ésser, direm amb Pla, víctima de
Ia seva dispersió tràgica: «Abans
que organitzador, editor, politic,

diplomatic, orador, propagandista,
professor, periodista, agitador, mú-
sic, humanista, viatger, diputat...
fou un intellectual en el sentit cul-
tural de la paraula».

(Estelrich esta enterrat a Fela-
nitx, era parent ciels Turricano i a
ca seva els hi dejen de can xano;
son pare era carabiner. El veil ins-
titut femení de l'estació enológica
es cleia Joan Estelrich. Té un carrer
cleclicat a la vila i es el fclanitxer
ja traspassat més important ciels
clarrers s c gl e s. Joan Estelrich
«Obres essencals» té un assaig bio-
gràfic i una selecció dels seus es-
crits. Si algú té interés en conèixer-
lo que m'escrigui una nota a l'adre-
ça del setmanari. Fou editat per la
Conselleria de Cultura i jo vaig en-
ginyar-lo, des de l'admiració i la re-
cança de no haver-lo conegut).

tin llibre
no pot mancar

en el vostre equip

de vacances

Llibreria RAMON LLULL
Major, 25 Tel. 580160 FELANITX

TENC PLANTA BAIXA amb coxeria
per LLOGAR AL PORT.
Tot l'any. 30.000 ptcs. mensuals.
Informació: Tel. 580107 (de 8 a
13 h.)



FESTE DE SANT MAUIs

Restaurante CESAR
TEL. 825302 PORTO-COLOM

COMUNICA A SUS CLIENTES Y PUBLICO EN GENERAL
QUE CADA VIERNES TENDRA A SU DISPOSICION

UN MENU ESPECIAL CON MOTIVO DEL

25 ANIVERSARIO
• 

VIERNES 28-8-92 	VIERNES  4-9-92

Consomé
Chuletón de Avila
Tarta aniversario
Vino Bach
Champán Delapierre c. negro
Café, copa y puro

2.500 ptas.

Sopa de verdura
Solomillo con salsa pimienta
Tarta aniversario.
Vino Bach.
Champán Delapierre c. negro.
Cafe, copa y puro.

2.000 ptas.
También podrá optar por' nuestro servicio a la carta,

iras especialidades de CARNE A LA BRASA.

Rogamos RESERVEN MESA los grupos de más de 12 per-
sonas. 	 Gracias

Y nues-
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FELANITX

Per P. Xamena
1914

Setembre, 8.—A l'església d'Es Carritx6 beneïren unes estàtues del Cor
de Jesús i del Cor de Maria i un retaule de la Mare dc Deu del perpetu
socors. Hi ana una peregrinació de Felanitx.

Setembre.—Falten adobs quimics a causa de la guerra.
Setembre, 20.—Festa de la Mare de Déu de la Corretja en el Convent.

Beneïren una bandera nova de la Confraria. Predica D. Antoni Sancho.
Octubre.—E1 vi ha baixat molt. Va a 10 cms. el litre.
Octubre, 9.—Han pescat moltes llampugues. Von de 65 cms. a 1 pta.

el quilo.
Octubre.—Els esclatassangs van a 75 cm. sa lliura de 400 grams.
Octubre, 25.—E1 Rector Planas celebra el 54è aniversari de rector de

Felanitx. A les 11 a la parròquia se canta un Te-Deum.
Octubre.—En el Velòdrom de Palma, proclamaren campió d'Espanya

de carreres de bicicleta el felanitxer Simó Febrer.

FELANITX`92
28 D'AGOST

Sangtrait - Larntusto
La puerta del ruído - Tedeum - Black Cat.

29 d'Agost

Siniestro total - Dinamita pa los pollos
Aquiles - Interminables - Vadarkablar

30 d'Agost

RECITAL
a cárrec de la cantant

Marina Rossell
(Entrada gratuita)

Entrada taquilla: 1500 Ptes.

Entrada Iliure pels menors de 14 anys

g:10 LAVADO
C. Antonio Maura, 8- Tel. 583385

Les comunica su NUEVA DIRECCION y REAPERTURA
a partir del día 1 de septiembre, con

Auto Lavado
Tattr Minuto

pra-venta vehiculos oc
Durante todo el mes de septiembre le ofrecemos una limpieza
gratis por un cambio de aceite.

4,f Sión
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La taula rodona sobre Europa:Narracurtes

La discussió que Quim havia ten-
gut poc abatis amb la seva dona,
havia estat bastant estúpida, però
d'una tibantor tal, que finalment ha-
via optat per sortir a caminar pel
passeig marítim, per tal de deixar
passar una mica el temps, asserenar-
se i ordenar les idees. Mentre fuma-
va, passejava vorera de mar, amb la
eompanyia dels estels, de les bar-
ques i d'algun que altre cotxe que,
de tant en tant, passava per allà a
prop.

S'assegué en un banc de pedra.
Llanca lluny la cigarreta que tenia
entre els dits i n'encengué una ultra.
Una mica d'oratge procedent de la
mar li refresca el rostre, en aquella
'nit calorosa dels darrers dies de
l'estiu. Es queda mirant la figura
illuminada de la Seu, però els seus
pensaments seguien centrats en la
discussió que havia tingut mitja ho-
ra abans.

«I tot per un moble! —pensà—.
Quines situacions més ridicules po-
den arribar a produir-se».

Efectivament, la discussió havia
estat una pura fotesa, però s'havia
convertit en l'espurna que havia fet
esclatar les tensions i tibantors acu-
mulades en les darreres setmanes,
en eis darrers mesos, potser en
el darrer any de convivencia difícil.

«Quin fàstic!» —torna pensar
mentre expulsava el fum que tenia
acumulat als pulmons.

S'aixeca del banc i seguí caminant
direcció al far.

• Un jove se li apropa amb pas de-
cidit. Feia uns minuts que Quim
l'havia observat assegut en un altre
deis bancs, pet -6 no li havia prestat
excessiva atenció. La llum d'un fa-
nal proper li permeté observar el
seu aspecte: prim, vestit de negre,
amb les mans a les butxeques dels
pantalons, despentinat i amb els ca-
bells negres oliosos i barba de dos
dies. Els ulls del jove Iluïren quan,
amb veu decidida, exclama:

—Dame lo que llevas encima, tio!
La reacció de sorpresa de Quim

va ser immediata, però així i tot
tractà de posar ordre en els seus
pensaments. El jove no tenia aspec-
te de ser violent; li sembla, pel con-
trari, que era un descarat que, a
aquelles bores de la nit, li volia treu-
re els quatre menuts que dugués a
sobre per fer-se algunes copes.
Quim Ilança la cigarreta que tenia
is !taxis i cercà en les butxaques,

de les quals treie un parell de mone-
des que allarga al jove, el qual, d'un
cop sec amb la ma esquerra li les
llança a la mar. Ara el jove tenia en
la ma un ganivet de considerables
proporcions, potser de carnisser, i
amenaçava Quim:

—El billetero, dame el billetero y
el reloj...!

Quim estava nerviós. Li feia mal
el braç pel cop que havia rebut, pe-
r?) això era poc comparat amb l'an-
goixa que començava a sentir. Cer-
ca clins les butxaques dels pantalons
i de la camisa, però no troba el bit-
lleter: havia sortit amb tanta frissor
de ca seva, que ni tan sols no l'ha-
via agafat.

—No el trop... —digué, fent un
expressiu gest amb el rostre i obrint
significativament els braços—.

Ja no pogué dir res més. Nota una
forta punxada en el costat esquerre
dc l'abdomen i, instintivament, hi
posa les mans. Observa que el gani-
vet que portava cl jove estava ple de
sang i comprova, horroritzat que el
liquit calent banyava les seves pi-Co-
pies mans. Era sang! Mira l'agressor
tractant d'aconseguir una explica-
ció a aquell acte tan desmesurat,
però una segona punxada entre les
costelles el deixa sense poder articu-
lar cap paraula. Nota que el cos li
pesava molt i que les cames se li
afluixaven. Caigue a terra d'un cop,
amb la panxa per amunt, conscient
encara.

El jove s'acosta, li prengué el re-
llotge i fugí, amb relative frissança,
cap a la carretera. Quim es queda a
terra, immòbil. Els seus ulls mira-
ven fixament el fanal que tenia a
sobre, mentre notava que es desag-
nava. No sentia gaire mal, però les
forces l'abandonaven per moments
i cada cop li costava més i més po-
der respirar. Acaba perdent el co-
neixement.

Antoni Roca

El nou repetidor
de Televisió

Divendres passat a magdia entra
en funcionament el nou repetidor
de televisió installat a Sant Salva-
dor per l'ens Retevision i que per-
metrà una recepció correcte de Tele
5, Antena 3 i Canal Plus, a la zona
de llevant.

Coin saben els nostres lectors,
aquest repetidor queda installat el
passat mes de juliol, per?) una insu-
ficiencia en cl sistema d'alimentació
ha fet necessaries unes adaptacions
a la presa de corrent, les quals, na-
turalment, s'han i hagut de gestionar
amb GESA i la Delegació d'Indús-
tria.

Ara els receptors s'han de sinto-
nitzar a traves d'uns canals alts, que
queden per damunt el 56 i els que
hzwien installat amplificadors, tal
veada hauran de rebaixar la seva
pot !.nc ia.

Dijous de la setmana passada, se
celebra la darrera conferencia d'es-
tiu, un cicle que ha estat enguany
dc taules rodones i que, malgrat la
seva brevetat, ha resultat ben inte-
ressant i ha mantingut un nivell
d'audiència ben aceptable per a
aquesta mena de manifestacions...
Així mateix la- darrera, la que ver-
sa sobre Europa, creim que merei-
xia una major resposta per part del
públic, ja que la importancia i ac-
tualitat del tema ho reclamava.

En Colau Barceló, com a modera-
dor, el parlamentari Sebastià Serra
(PSM), en Josep Moll (PSOE), vi-
cepresident del Parlament Balear i

da es al

(Ve de la pàg. 2)
tot el poble, que més fa per a la
cultura, que més reprimeix els
afanys especulatius de certa gent i
que Ines democràticament que nin-
gú presenta mocions de censura per
tot arreu, pot quedar ben tranquil
que la seva credibilitat i la seva dig-
nitat, per a nosaltres no han patit
gens. Tot sigui pel be del poble.

Si qualque ja de per si petita
sic') d'una minoria que nomes voldria
dels politics honradesa i eficàcia,
queda mal parada, no fa res. Es pel
be del poble.

Es per això que nosaltres, que
som dels seus i si de cas, el posam
definitivament a la llista de gent
que mai més no tornarem a votar.
També creim que es pel be del po-
He.

M. Oliver

ACLARACIÓ

Sr. Director:
Al Setmanari de data 14 d'agost,

sorti publicat un article titulat «em-
popada esportiva», i a on es xerrava
de la Travessia al port nedant. A
l'apartat «Destacam Negativament»
deia entre altres coses «la manca de
farmaciola d'urgències a la zodiac
de la Creu Roja».

Respecte a aquest punt, el Dele-
gat Local de la Creu Roja a Fela-
nitx vol fer la següent aclaració:

La zodiac de la Creu Roja no po-
gué esser utilitzada en cap moment
de la travessia ja que uns «gambe-
rros» unes hores abans la varen fo-
radar i no tinguèrem temps sufi-
cient per arreglar-la.

Per tal de poder cobrir aquest
servei, molt gentilment el Servei de
Ports i Litoral ens deixa la seva zo-
diac i informarem a l'organització
que en qualsevol cas de necessitat
hi havia l'ambulància just damunt
el moll amb l'equipament necessari
per intervenir en cas d'urgència; o
sia, que si qualqú s'hagués fet mal,
Ia zodiac tot d'una l'hagués acom-
panyat al moll i aIlà se l'hagués po-
gut atendre molt més 136 que dins
una zodiac i dins la mar en una bar-
ca cs :;o1 moure per bon temps que

en Joan Buacles, que pertany al
grup dels Verds de Balears foren
eis ponents. •

Cadascun d'ells amb unes exposi-
cions molt dares, feu aportacions
prou interessants al tema, òbvia-
ment des de la seva òptica personal,
el que dona peu a algunes agudes
interpellacions al socialista Josep
Moll.

Des del públic es feren interven-
cions i aportacions prou interes-
sants i tot plegat depara als assis-
tents una ocasió magnífica per aug-
mentar la seva perspectiva sobre la
qüestió de la unió europea.

hi hagi. Així mateix, volem fer cons-
tar" que sempre que la zodiac de la
Creu Roja surt a realitzar qualque
servei .du el corresponent «boti-
quín» d'urgència.

El Delegat L. de la Creu Roja.

L'EDUCACIÓ
Dissabte passat, a l'acte de la mo-

ció de censura per defenestrar el
Senyor Batle Miguel Riera, el regi-
dor Lladó va dir —més o menys—
que esperava que, en el futur, els
felanitxers fossin ales ben educats.
Molt ben dit. Tots esperam que, en
tin pròxim futur, els felanitxers si-
guin més educats, más cultes, més
lliures, més felissos i, també, que es-
tiguin més ben representats des de
La Sala que no, ara, en aquest final
d'estiu de l'any 1992.

Es d'esperar que d'aquesta anti-
sió a les bones formes, en prengui
nota un conseller del Govern Balear
—molt conegut entre nosaltres—
que, en un moment del memorable
acte que comentam, i mentre puja-
va per l'escala de la Casa de la Vila,
va fer botifarra de forma ben os-
tensible. Es evident que aquest gest,
inelegant i groller, es dirigia als qui,
de forma massiva, donaven soport
a la digna actuació de Miguel Riera
durant els catorze mesos de la seva
batlia. Un grup de la colònia es-
tiuenca del Port va esser testimoni
de la desafortunada gesticulació f;
per un moment, va pensar si els hi
anava destinada.

Si, com creu el regidor Lladó
va demanar reiteradament el Se-
nyor Batle sortint— la discrepancia
s'ha de manifestar correctament, la
regla no ha de regir, no més, per
el públic anònim de la sala d'actes
del consistori o del carrer. Regeix,
i ha de regir tombé, per aquells que
ostenten càrrecs públics i que han
actuat com a un dels deus ex machi-
na del traspas de la vara de hatle.

M. F.

PORTO-COLOM. VENDO CASA par-
te capilla, 2 plantas. Buen estado,
a 300 m. del Rivetó, 2.a línea. Pre-
cio 10.800.000 ptas.

Informes: Tels. 825140 y 824719.

VENDO CACHORRO hembra Bull-
dog inglés. Excelente pedigree.
Informes, Tel. 299224 (a partir de
Ias 21 h.).

Nocturn

A. González Genovard
Instalaciones y reparaciones de

FONTANERIA
C. Dameto, 96 	 Tel. 581355
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SI ESTA BUSCANDO UN VEHICULO DE OCASION
PONGASE EN LAS MEJORES MANOS

Vehículos de ocasión

RENAULTT 25 V6 BACCARA
	

PM-AY
FIAT UNO 70 SX 5/p 	 PM-AW
FIAT UNO 70 SX 5/p 	 PM-AV
SEAT PANDA
	

PM-AH
SEAT MARBELLA
	

PM-AZ
RENAULT 5 TX
	

B-FG
FORD ORION Diesel

	
PM-AC

FIAT UNO Turbo ie 	 PM-AU

H
TECNOLOGIA LIDER

Concesionario:
AUTOS MARTORELL, S. A.

Carrer del Socors, 8. Tel. 58 13 48. FELANITX.

1 0
	 FELANITX

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

Tels. 580296 - 581135 — FELANITX.
Servicio permanente 24 horas

• FELANITX Cs notícia, no no-
Ines per les FESTES, sinó també
per la «moció de censura*, «show»
inclòs, i perquè una vegada més es
diu que va ser el bressol . de'CrIstó-
fol Colom, perquè hi torna . haver
toros... És bo, normalment 'Clue el
nom de la nostra mal estimadartiu-
tat surti (i destaqui) en els•mitjans
de comunicació... Però a vegades
no convé massa, perquè la imatge
del nostre poble en surt perjudica-
da. Es trist que pensin, els altres
mallorquins, que els felanitxers te-
nim un excés de protagonisme.

• A «SA NOSTRA», en su sala,
EXPONEN un trio de artistas muy
conocidos. JOAN PLA, que no nece-
sita presentación, MANUEL ALFA-
RO, un pintor que domina el paisa-
je, pero que últimamente cambia el
trazo largo por el punteo buscando
en el ambiente urbano fuentes de
inspiración, QUINITO CALDEN-
TEY (ausente, los años pesan), con
sus magníficos temas taurinos. La
inauguración tuvo lugar el viernes
con una bonita presentación de
JOAN MAIMO. Un acto que reunió
a autoridades y a famosos, como es
el caso del decorador MIQUEL
GRERA, el escultor JAUME MIR, el
músico MIQUEL VICENS, el direc-
tor general de «Sa Nostra»... Y la
emotiva presencia de D.4 Pepita
(madre de Joan) que a sus noventa
tacos se encontraba en plenitud de
facultades, tan feliz como los oron-
dos y divertidos «angelots» que pin-
ta el amigo Pla, polifacético artis-
ta donde los haya.

• En la sección veraniega del
«Diario Mallorca» titulada «LA VE-
RANDA» leo el otro dia: «para las
verbenas de Felanitx, Los Ramones
se convirtieron en Sergio Dab-na, y
éste en La Década Prodigiosa. Si el
acontecimiento se retrasa una .sema-
na más, el público hubiera pOdido
disfrutar, como mínimo, de la niar-
cha de Torrebruno. Sin comenta-
rios.

• ¿Han visto los TOROS? ¡Ojo!
Mucho ojo. Son enormes, a ojo de
buen cubero pesan casi o más de
cuatrocientos kilos, que se dice
pronto, pero si te caen sobre un
pie te lo hacen puré. No se si esos
jóvenes espadas JOSE PACHECO
«El Califa» y el triunfador del otro
ario MIQUEL ANGEL PUERTAS,
van a poder con ellos, más de un
problema tendrán. Igualico que el
caballero rejoneador D. MANUEL
BELTRAN, ya que el recorrido de
«La Macarena» es limitadísimo. La
tarde, con todo, promete, de veras.

• Estos días se ha rendido un
HOMENAJE A LA MALLORQUINI-
:TAT de CRISTOFOL COLOM. El

navegante VITAL ALSAR, un san-
tanderino afincado en México, el
historiador BIEL VERD MARTO-
RELL, el experto sobre el tema ES-
TEBAN MARTIN, viajaron a Ma-
llorca a bordo de una réplica de la
«Santa María», el «MARIAGALAN-
TE», para respaldar la teoría de que
cl Almirante nació en FELANITX,
algo que toma cuerpo y parece con-
firmarse en el libro del historiador
catalán BARTOMEU COSTA-AMIC
titulado «La Mallorguinitat de Co-
lom». Si no voy mal informado han
visitado la nostra Ciutat. Mc parece
muy bien. Pero tengo que hacer un
pequeño reparo, todo el mundo se
ha olvidado del bibliófilo felanitxer
JOAN CERDA que dedicó muchos
arios de su existencia en reivindicar
esta teoría, no en vano en el año 68
publicó «MALLORCA ¿CUNA DE
COLOM», un trabajo que fue pre-
sentado a los Premios «Ciutat de
Palma» el año anterior. No cabe
duda de que fue uno de los pione-
ros en esta «historia» de la historia.

* Simpática resultó ser la VER-
BENA del pasado domingo. ¡¿A que
si?! BIG-BAND SABOR TROPICAL,
L'ORQUESTRA SAN FRANCISCO y
FORA D'ES SEMBRAT, con temas
muy conocidos, supieron crear una
auténtica atmósfera verbenera.

• El pasado lunes el doctor MI-
QUEL MOFtAGUES SUAU reunió a
manteles a todos sus amigos en
«CAS PATRÓ», como ya es tradición
por estas fechas. Nadie faltó a la
cita, hasta incluso estuvo presente
el amigo MIQUEL MAS, muy recu-
perado de su dramático accidente,
el Jefe de Urgencias de la Residen-
cia Sanitaria «Vall d'Hebrá» había
puesto mucho empeño en que ello
fuera posible. El ágape fue de ór-
dago. Por cierto que el médico es
también un buen golfista, no en
vano ganó estos días un trofeo al
meter un «eagle» de más de ciento
sesenta metros... Pocos días des-
pués de terminar un «Master» en
Dirección y gestión hospitalaria en
Ia escuela Iesim de Barcelona, por
lo que verán se trata de un perso-
naje muy ocupado pero que tiene
tiempo para sus amistades y eso es
siempre de agradecer. Gracies, Mi-
guel, per tot.
Copyright: MIQUEL ANGEL JUAN

GARCIAS.

Venta de motos y
ciclomotores nue-
vos y usados.

MERCADO DE OCASION
— Honda 750
— Derbi - FDS
— Benelli 250
— Variant Star
— Vespinos varios
— BMW K 75 -
CJCLOMOTORES VARIOS

EXPOSICION Y VENTA

Taller
Cristóbal Bennásar
C. Campos, 33—Tel. 580268
ALQUILER DE COCHES

Y MOTOS

Automovilisme

Pujada a Sant Salvador
Dissabte dia 29, a les 1730 comen-

çarà la primera manega d'entrena-
ments de la PUJADA AL PUIG DE
SANT SALVADOR, que enguany or-
ganitzerr i patrocinen les escude-
ries Manacor i TR Balear a més de
l'Ajuntament de Felanitx, el Conseil
Insular i el Concessionari FIAT de
Felanitx. També hi coliaboren altres
entitats i comerços.

Un cop acabada la primera ma-
nega en començarà una altre; per lo
tant el dissabte horabaixa la carre-
tera dc Sant Salvador estarà tanca-
da al transit entre les 16 i les 20 ho-
res.

El diumenge dematí la carretera
sera tallada a les 9 del matí. A les
10 començarà una tercera prova
d'entrenament i a les 11'30 comença-
rà la PUJADA A SANT SALVADOR.

Les verificacions tindran lloc a
partir de les 10 del mati de dissab-
te al Concessionari Fiat de Felanitx.
L'entrega de premis sera el diumen-
ge derma un cop acabada la prova
també a la casa Fiat.

L'organització de la prova recoma-
na a tots eis af eccionats a l'automo-
bilisme que vagin a presenciar
aquesta prova, que es colloquin als
Hoes que no sien perillosos per tal
d'evitar possibles accidents.

GV

Fútbol Sala

St. Agustí comptarà amb
els campions de Balears
infantils i cadets

Pei proper dissabte dia 29 d'agost,
esta previst en el Camp Municipal
d'Esports de Sa Mola un horabaixa
replé de futbol sala, on creim que
la qualitat sera la nota dominant.

Ja a les 18'30 es disputara el ter-
cer i quart lloc de la Lliga d'Estiu
92 en la categoria senior. Llavores
a Ics 17'30 se jugara la gran final
que ens donara el guanyador abso-
lut d'aquesta tan concorreguda lliga.

A les 18'30, i corresponent a la ca-
tegoria infantil, se disputara el II
Trofeu Sant Agustí entre els equips
APA Col. St. Alfons Felanitx - Col.
P. Poveda Palma. Dos equips pun-
ters que s'enfrontaran per primer
cop dins aquesta temporada.

A les 19'30, amb el partit de ca-
dets, s'obrirà un capitol más pel fut-
bol sala local, on els felanitxers s'en-
frontaran al fort rival U.D. Marrat-
xí, actual campió de l'illa.

Escriu: Marino Talavante

TENGO PARA ALQUILAR PISO
grande en c/. Major.
Informes, Tels. 825039 y 580283.

ES VEN PORTA ENROTLLABLE
de 2 fulles. Mida 4 x 4 metres. I
MOBYLETTE d'ocasió.
Informes, V. Argentina, 5.
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El repartiment de trofeus en el Club NuticATLETISME  

Quan pareixia que enguany la par-
ticipació seria molt inferior a edi-
cions anteriors pel «passotisme» de
la gent a fer l'inscripció d'hora, al
final la cosa s'anima i se torna supe-
rar la xifra de 200 classificats.

La marxa, coin sempre, reuní als
minors especialistes illencs amb bon
paper dels felanitxers.

Les proves pels més joves foren
seguides amb gran interés i reuniren
molts de participants. I, a més, aca-
baren amb victòries locals (Maria
Fca. Adrover i Jaume Rigo).

També s'enregistraren primers
llocs d'atletes felanitxers a la cate-
goria absoluta femenina (Maria A.
Crucera) i a veterans amb l'impara-
ble Sebastià Adrover.

A la cursa slmior ningú no pogué
impedir que tres atletes de Manacor
ocupassin els Hoes del podi. Paco Al-
gaba (7é.) fou el millor felanitxer.

La impossibilitat de Toni Peña de
ser aquí no li permeté anotar-se el
10é. triomf per Sant Agustí. Per) el
motiu es més que justificat perquè
el felanitxer aquests dies aconseguí
un sensacional tercer lloc en el cam-
pionat d'Espanya de mitja marathó
celebrat a Macird, una classificació
que li dóna un lloc a la selecció es-
panyola per disputar el mundial de
Ia distancia (Anglaterra, 20 de se-
tembre).

CLASSIFICACIONS
MARXA ATLÈTICA

Guanyadores femenines.
Benjamí: Maria A. Obrador (Joan

Capó).
Alevi: Aina Maria Sanchez (Joan

Capó).
Infantil: Estefania Bolivar (Olim-

po).
Cadet (guanyadora absoluta): Tri-

nidad Martinez (Olimpo).
Guanyadors masculins.

Benjamí: Jaume Oliver (Sant Al-
fons).

Alevi: Joan' -Nicolau (Joan Capó).
Infantil: Antoni Nicolau (J. Capó).
Júnior: J.A. Vidal (C.A. Palma).
Promesa: Llàtzer Sanchez (Colò-

nya Pollença).
Senior: Antonio Joao (Brasil).
A bsolut: Armin Fontanet (Col?»

Pollença).

CURSA
Mini femení.

I. Maria Fca. Adrover (J. Cape).
2. Magdalena Nicolau (J. Capó).
3. Marta Cartes (C.A. Palma).
1.a local (4): Almudena Tapias (S.

Alfons).
Benjamí femení.

1. Antònia Oliver (Llucmajor At.).
2. Maria Femenias (At. Manacor).
3. Leonor López (J. Capó).
La local (4): Maria Jose Tapia (S.

Alfons).
Alevi femení.

1. Sandra Piqueras (C.A. Palma).
2. Vanessa Barrientos (Colônya Po-

llença).
3. Antònia Vicens (Joan Capó).

1.a local (4): Catalina Caldentey
(Joan Capó).
Infantil femení.

I. Catalina Oliver (Llucmajor At.).
2. Raquel Nicolás (Olimpo).
3. J. M.a Quintana (Llucmajor At.).

Juvenil masculí.
I. Guillem Femenies (C.A. Palma).
2. D. Barrientos (C. Pollença).
3. Joan Quintana (Llucmajor At.).
ler. local (5): Cúsar Sanchez (Joan

Capó).
Absoluta femenina.

1. Maria A. Crucera (C.A. Palma).
2. Catalina Capella (Opel-Felanitx).
3. Carol Frau (C.A. Palma).

Sèniors masculins.
1. Toni Riera (At. Manacor) 30'24"
2. Miguel Serra (Pollença) 30'41"
3. LI. Femenies (Manacor) 30'47"
ler. 73/74 (4): Toni Mesquida (C.

A. Palma) 30'53".
ler. 71/72 (9): Bartomeu Riera (At.

Manacor) 33'47".
Sèniors locals.

1. Francisco Algaba (7) (Opel-Fe-
lanitx) 33'01".

2. Victor Martinez (11) (Opel-Fela-
nitx) 3442".

3. Tomeu Vaguer (14) (Trans-Sa-
las) 35'40".
Mini masculi.

1. Jaume Rigo (Joan Capó).
2. Joan Ballester (C.A. Migjorn).
3. Aitor Gonzalez (Sant Alfons).
ler. local (4): Miguel Angel Marti-

nez (Sant Alfons).
Benjamí masculí.

1. Raúl Sanjosé (C. Pollença).
2. Jaume Cabrer (Sant Alfons).
3. Joan Binimelis (At. Manacor).
ler. local (4): Carlos Valverde (J.

Capó).
Alevi masculí.

1. Jaume Quetglas (Llucmajor At.)
2. Guillem Moreno (C. Pollença).
3. Tomeu Obrador (C.A. Migjorn).
ler. local (4): Toni Oliver (Sant

Alfons).
Infantil masculí.

1. Miguel Mesquida (C.A. Palma).
2. E. Barrientos (C. Pollença).
3. E. Hernandez (C.A. Palma).
ler. local (4): Llorenç Páramo (J.

Capó).
Veterans.

1. Sebasia Adrover (Opel-Felanitx)
2. Jaume Mestre (Salle-Manacor).
3. Joan Barceló (C. Pollença).
ler. local (4): 1 Francisco Páramo

(Opel-Felanitx).

Dissabte passat a vespre el Club
Nàutic Portocolom celebra el tradi-
cional sopar de fi de la temporada,
cap al final del qual tingué Hoc l'en-
trega de trofeus als guanyadors
les proves celebrades durant l'estiu.

Per mor de la coincidència amb
Ia sessió de moció de censura a l'A-
juntament, nomes cl president del
Club Josep Lluís Forteza i directius
hi foren presents, si be cap al final
arribaren el nou batle Antoni Gri-
malt i cl nou regidor d'esports Juan
Ruiz, que pogueren felicitar en nom
de l'Ajuntament els guardonats.

Prop de dos centenars de perso-
nes cornpart iren l'àpat, integrats
pchs deportistes -d'edats molt va-
riades-, els seus familiars, sods del
Club i afeccionats als esports nau-
tics, els quals fruiren d'una vetllada
agradable a l'aire lliure a la mateixa
rotonda del moll de Ia dársena
portiva.

Oferim tot seguit la relació dels
primers classificats a les distintes
proves realitzades, als qui feim arri-
bar la nostra enhorabona, així com
també el nostre encoratjament a la
resta de participants.
REGATA DE VELA LLATINA

BOTS.-1r. Jaume Cifre Bermejo,
2n. Guillem Mas, 3r. Herve Leblanc.

LLACTS.-1r. Gabriel Fiol Ben-
nassar.
REGATES OPTIMIST
(per a cursillistes)

GRUP A: Ir. Miguel del Rio Ote-
ro, 2n. Pedro Gual Turro, 3r. Ro-
drigo del Potro Oliver.
XIV TROFEU PORTOCOLOM
«CLASSE OPTIMIST»

CLASSIFICATS LOCALS.-1r. Se-
bastia Ferragut Barceló, 2n. Pedro
Gual Turro.
CONCURS INFANTIL PESCA
DE CANYA AMB SURET

GRUP A (fins a 11 anys).-1r.
Fernando Barceló Ortiz, 2n. Fran-
cisco Javier Fuster Menayo, 3r. Toni
Vidal Pou.

GRUP B (majors d'l 1 anys fins a
14).-1r. Josep Miguel Sans Sastre,
2n. Pere Tortella Rosselló, 3r. David
Viz Fuster.

PEÇA MAJOR.-Francisco Javier
Fuster Menayo.

MAJOR QUANTITAT DE PE-
CES.-Josep Miguel Sans, Pere Tor-
tella i Domingo Barceló.
REGATES D'OPTIMIST
(per a cursillistes)

GRUP A.-Ir. Pere Oliver Bordoy,
2n. Joan Jaume Alou Barceló, 3r.
Joan Josep Alou Barceló.

GRUP B.-Ir. Joan Rotger Bibilo-
ni, 2n. Luis Mateo Dilmer, 3r. Joan
Elena Oschca.

CONCURS NATACIÓ «ES BABO»
(per a cursillistes)

GRUP A MASCULL-1r. Antoni
Nadal Nadal, 2n. Francesc Albert
Maura Mesquida.

GRUP A FEMENI.-1r. Francisca
Andreu Estelrich, 2n. Margalida Ra-
mis Juan, 3r. Carme Muntaner Ar-
t igues.

GRUP B FEMENI.-1r. Belen Ro-
dríguez Vega, 2n. Maria Antònia Ra-
mis Juan, 3r. Maria Barceló Adro-
ver.
NATACIÓ-TRAVESSIA DEL PORT
(per a cursillistcs)

GRUP A MASCUL1.-1r. Pere Mi-
guel Adrover Muñoz, 2n. Javier Fer-
rer Perez, 3r. Albert Vicens Bordoy.

GRUP A FEMENI.-1r. Paola
Adrover Muñoz, 2n. Ana Fuentes Pu-
Iley;3r. Adela Ferrer Perez.

GRUP B FEMENL-lr. Catalina
Maria Vaguer, 2n. Lauren Fuentes
Pulley.

GRUP C MASCUL1.-1r. Antoni
Guillem Rigo Acirover, 2n. Jaumet
Oliver Sansó.

GRUP C FEMENL-lr. Maria Pal-
mer Obrador, 2n. Antònia Roig Fer-
ra, 3r. Francisca Xamena Nadal.

Torneo de Tenis
Porto Colom - 1992

Cori gran asistencia de público se
disputaron las jornadas finales de
este torneo que año tras año se ce-
lebra en Porto Colom. Los ganado-
res de las distintas categorias fue-
ron los siguientes:

Individual Masculinos: 1.° Jaume
Mestre, 2.° Bernat Bennásar, 3.°
Joan Isidro Albons.

Consolación Masculinos: 1.° Se-
bastian Guiscafre, 2.° Antonio Bar-
celó.

Individual Damas: 1.° Rosa Fer-
nández, 2.° Nicole, 3.° Catalina Oli-
ver.

Consolación Damas: 1.° Micaela
Mestre, 2.° Encarna Cira.

Dobles Masculinos: 1.° Gori Vi-
cens-Pedro Covas, 2.° Jaume Mestre-
Jaume Barceló, 3» Joan Obrador-
Andres .Bennásar.

Dobles Mixtos: I» Cati Nadal-Pe-
dro Covas, 2." Rosa Fernández-Joan
Oliver, 3.° Fina Forteza-Gori Vicens.

Hay que agradecer al Conseil In-
sular : de Mallorca que aportó los
trofeos al Ayuntamiento de Felanitx
por su ayuda económica y a la Di-
rección del Hotel Vistamar por su
colaboración. A todos ellos el Club
de Tenis Felanitx les quiere dar las
gracias públicamente, al igual que

todos los participantes por su en-
trega y deportividad, lo que ha he-
cho que el Torneo fuese un aconte-
cimiento agradable al cien por cien.

Esperamos que el año próximo
podrá repetirse ya que realmente
vale la pena reunir a un grupo de
amigos para hacer algo que les en-
canta como es jugar al tenis.

VENDO CACHORRO hembra Bull-
dog ingles. Excelente pedigrée.
Informes, Tel. 299224 (a partir de
las 21 h.).

Cursa Sant Agustí '92 a Felanitx,
mentre Antoni Peña aconsegueix el 3r. Hoc en el

nacional de mitja marathó

Chapistería y Gruas J. Monserrat
Les comunica su cambio de n° de te-

léfono en Felanitx por el 827474

Disculpen las molestias.

SERVICIO 121 GRUA 24 HORAS.



cine principal
REABRE SUS PUERTAS PARA OFRECER

Ia más espectacular temporada cimematográfica
CON LAS SIGUIENTES NOVEDADES

Cada viernes -único día en función única de noche- una
película de excepcional calidad

TITULOS ESCOGIDOS: EL REY PESCADOR — JAQUE AL ASESI-
NO — RESPLANDOR EN LA OSCURIDAD — BUGSY — DURMIENDO
CON SU ENEMIGO — EL DOCTOR — DE REPENTE UN EXTRAÑO —
HOGUERA DE VANIDADES — CAZADOR — BLANCO CORAZON NE-
GRO — ESCENA EN UNA GALERIA — DESPERTARES — EL CIRCULO
DEL PODER — MATRIMONIO DE CONVENIENCIA — PEQUEÑO
TATE ...

con los mejores directores para los mejores actores

Sábados noche y domingos tarde y noche
CADA SEMANA UN SENSACIONAL PROGRAMA DOBLE CON LAS MAS
MODERNAS PRODUCCIONES Y LOS EXITOS MAS SONADOS

Viernes 18 setbre. iniciamos esta programación:
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El comité del CDS reclama les actes als seus
ex-regidors

havia de ser Batle el varen defenes-
trar els seus mateixos. Ara, set d'a-
quells hibrits de fa cinc anys tornen
fer proves de laboratori amb dos hi-
brits olimpics i altra vegada el qui
proposen de Batle no es el seu cap
de llista. Que passara ara amb un
govern on l'hibridatge es total? Hem
de recordar que el nou Batle pro-
posat també va pertànyer a l'UXD.
No hi ha persona humana que pugui
seguir l'involució política de tot
aquest personal.

Davant aquests desveris que deli-
cament es repeteixen i que, malgrat
tot, encara no han esgotat la nostra
capacitat de sorpresa, ja nomes ens
queda que qualsevol dia haguem
d'oïr dins aquesta Sala la llastimo-
sa frase d'aquell que no va poder
arribar a filòsof greg i que va dir:
«He mort mon pare, he mort mu
mare he menjat carn humana i tre-
mol de felicitat pensant que tot això
es pel be del meu poble».

VENDO PLANTA BAJA con garaje.
Muy céntrica, i Felanitx.
Informes, Tel. 580919.

SE ALQUILA PISO en Felanitx, sin
muebles. Con referencias.
Informes, Tels. 462317 y 675556.

El Comité Federal del CDS ens ha
tramès cópia de la carta adreçada
als regidors Sebastià Lladó i Jaume
Caldentey en data de 19 d'agost. El
text d'aquesta carta es el segiient:

Habiendo tenido conocimiento
Ia constitución de grupo mixto in-
dependiente por parte de D. Sebas-
tian Lladó y D. Jaime Caldentey, y
siendo ambos concejales del C.D.S.,
puesto que por dicha candidatura
obtuvieron la correspondiente acta
de concejal, como así consta ante la
Junta Electoral Central, RECLAMA-
MOS la devolución de dicha Acta, a
su legítimo titular que es el C.D.S.

Esperamos de Uds. que sabrán in-
terpretar la D. de nuestras siglas,
por las que Uds. se presentaron, por
lo que actuando DEMOCRATICA-
MENTE, tal como su lista recibió
los votos necesarios para conseguir
actas de Concejal, actuen en conse-
cuencia y se sirvan devolver las ac-
tas que en nombre de nuestros vo-
tantes del pueblo de Felanitx les re-

con ROBIN WILLIAMS
de STEVEN SPIELBERG

con GENE WILDER
y RICHARD PRIOR

clamamos.
Por todo ello -les rogamos se pon-

gan en contacto con nuestra sede de
forma inmediata.

El Presidente del Comité

Federal del C.D.S.

• Cal recalcar la gran acollida
al programa de Televisió Felanitxe-
ra TEMPS D'ESTIU, emès des de
començaments de juliol. Un equip
de luxe format per Bernat, Marc,
Miguel A., Gori, Antònia Barceló,
Antònia Albons i Margalida ens ha
oferit tot un seguit de reportatges
sobre platges i la «moguda» noctur-
na de la nostra contrada. Aquest
programa durara fins a final de se-•

tembre.

• El jugador Joli Maimó ha re-
novat per l'Atlèticos Porto-Colom,
reforçant així la plantilla d'aquest
equip. En aquest moment el presi
D. Antono Cuenca deu botar d'ale-
gria amb la incorporació de nous
jugadors, com es el cas de Lozano.

• Ara la novetat entre el jovent
es decanta cup als texans .empo-
tats». Per aquestes verbenes ja no
cerquen les marques tradicionals,
sinó el nou estil SOLIDO GENUI-
NOS EMPOTATS.

• El Centre Cultural ja té altra
cop al seu davant al Director Anto-
ni Vicens, qui després d'un viatge.
es troba de bell nou entre nosaltres.
Au, Galmés, som-hi!

• Podrem veure en acció, a la
propera cursa de Sant Agusti al mi-
llor atleta felanitxer del moment?

• Fa temps que no veim al nos-
tre company de redacció l'incansa-
ble MAIKEL. Ben segur que per
aquestes verbenes es deixara veure
pels llocs habituals de reunió. Oh,
moite nite gran Leone!

• Trobarem a la verbena al nos-
tre paisà Antoni Peña —molt ben
acompanyat per cert— el qual ens
conta del seu tercer Hoe del Cam-
pionat d'Espanya que li dóna opció
per assistir al campionat dci món.

• La moguda felanitxera no fou
només al parc, on hi hagué moguda
a lo bèstia fou al Glop o al Redès.
Concretament en aquest clarrer el
gran Miguel juntament amb en
GOIETE acapararen tot l'èxit fent
un vertader SUPIATE de minis i cu-
batas. Hem de donar l'enhorabona
a en Goiete per la seva pamela bla-
va amb topos blancs.

m2

TENC PLANTA BAIXA amb coxeria
per LLOGAR AL PORT.
Tot Party. 30.000 ptes. mensuals.
Informació: Tel. 580107 (de 8 a
13 h.)

Coloins a la Sala
Això va ser el que el nostre grup

va dir al Pie de la moció de censura
del PP.

Dignissimes autoritats, felanitxe-
res, felanitxers i felanitxerellos.

Llastimosament aquesta Sala no-
tiles s'omple per temes com el d'a-
vui. I avui nomús passa que set i dos
són nou, i nou es un Ines que vuit.
Altres vegades a aquesta mateixa Sa-
la s'han presos acords que són molt
trascendents pel futur del poble i la
Sala restava buida davant afers su-
blirns pet-5 poc morbosos. El morbo
omple els titulars de la premsa per-
què les inclinacions per les coses no-
cives és comercial, pen') no quotidià,
aquests dies molts de felanitxcrs
s'han avergonyits de ser-ho.

Segurament amb els onze punts
que el nou govern ja ens ha amena-
çat, haurem de mester La Sala'. ple-
na com avui i feim vots perqu.! no
sigui buida. Fa pell de gallina pensar
que aquest govern protegirà la natu-
ralesa i promocionara els esports
nàutics.

Avui piulam perquè la pellicula de
Ia moció ha arribat al final. A aquest
film COLOMS A LA SALA no ha es-
tat protagonista, ni tant sols ha fet
d'extra. Per una vegada ningú no ens
ha insultat per fets aliens a la nos-
tra actuació, tot i que això no lleva
que hagi arribat l'hora de criticar
aquests fets menyspreables des del
nostre punt de vista. El nostre grup
és aqui per recordar paraules que
fa un any es varen dir i ara ja no
es recorden. Per les eleccións, el
CDS, proposava la «dignificaci6 ins-
titucional» perquè «el centre -es el
CDS i no es el mateix esser el dentre
que intentar ocupar-lo per raons es-
tratègiques». Avui els del CDS, del .

mes de juny de l'any passat ja no
són del Centre, hem de suposar que
ja no volen dignificar aquesta insti-
tució a la qual pertanyen i que les
raons estratègiques que no ocupa-
ven ja les han aconseguides. Deien
també l'any passat, que volien «dia
a dia felanitxers més contents i fe-
liços», sembla evident que l'alegria i
felicitat no ha corprés als felanitxcrs
que avui assisteixen a aquest acte.

Va esser dia 15 de juny de l'any
passat que el Sr. Lladó, visiblement
crispat i vermeil, va llegir aquí
aquestes paraules que segueixen
que varen quedar en acta. Dia el
Sr. Lladó: «Fclanitx ja té nou Bat-
le, així que: enhorabona! 1 la me-
va felicitació vagi a més augraenta-
da per la meva admiració... el petit
incovenient numèric queda salvat
afegint un sol vot d'un regidor trans-
fuga, que no representa a cap partit,
un vot... d'una persona que presen-
tant-se amb una llista electoral no la
vota després... En política, per lo
vist, lo que valen són els resultats,
no importa les formes per aconse-
guir-les». Davant els fets recentment
ocurreguts, resulta que tots els re-
trets del Sr. Lladó se'ls pot aplicar
corregits i multiplicats per dos, per-
què ja deu saber què cosa es un
trànsfuga i que cosa es votar a un
partit que no es el seu.

A Felanitx malhauraclament la his-
tória es repeteix. Fa cinc anyS que
quatre regidors de l'AP varen aco-
llir al seu si a set del PDP i el que

DIA 18	 El Rey pescador
DIAS 19 y 20 HOOK (El Capitán Garfio)
y No me mientas que te creo

SEMANA SIGUIENTE

MA 25 ',Vague al asesino con CHRISTOPHER LAMBERT
DIAS 26 y 27 Mi Chica y Depredador - 2

el mayor éxito dc este verano junto a una explosión de emoción

... Y ASI SEGUIREMOS TODA LA TEMPORADA
CON GRANDES PROGRAMAS DE CINE

ATENCION A LOS PRECIOS
VIERNES, DIA DE PROMOCION ESPECIAL: 	 250 Ptas.
SABADO Y DOMINGO NOCHE: 	 400 Ptas.
DOMINGO TARDE, ESPECIAL NIÑOS: 	 300 Ptas.

EL CINE SOLO ES CINE EN UN CINE DE CINE




