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POBLEJ FESTA
^^t

Tots els pobles que treballen, lluiten i creixen, van acumulant Ia necessitat de
donar soriida a l'alegria i a l'amistat. Si Ia salut de l'esperit del poble és bona,
aquesta necessitat té un canal normal en les expressions lúdiques i jocoses po-
pulars.

Les arrels del poble mallorquí són sanes i han produït fruits abundosos de
tradicions, llegendes, cançons i literatura que demostren l'ànima jove i forta de Ia
nostra raça. Encara són vius els testimonis de Ia generació anterior a nosaltres
que conten i recorden les dades i els fets populars, on l'alegria, continguda du-
rant l'any de treball i de lluita, quedava palesa en els aplecs festius del poble.

Després d'uns anys d'uniformitat regulada des d'un poder no popular i amb
sordina sobre certes manifestacions dels valors populars, Ia nova situació social
fa reverdir les festes de pobles i de barris. La gent jove té, certament, un altre
sentit de festa, de vegades estragat per un abús de divertiment fàcil. La gent d'e-
dat no se sent identificada amb certes festes. La generació d'enmig no sempre té
creativitat per trobar Ia seva festa. Moltes comunitats populars se senten pobres,
no sols de diners, sinó sobretot d'idees i de ganes.

CaI retrobar Ia vena popular autèntica on el poble es trobi ell mateix. Això
suposa, abans de tot, conèixer el poble i programar amb ell Ia festa; no hi ha que
donar-li Ia cosa feta, sinó fer-lo participar en Ia programació, en el suport econò-
mic i en Ia realització. El poble, quan està content, no és un espectador, és un
actor en el ball i en el trui.

La festa és un mitjà eficaç com pocs, per a rompre barreres i fer comunitat; Ia
gent es troba en un clima d'alegria, sense problemes i amb quatre diners dins Ia
butxaca. Les famílies i els veïnats es conviden, conversen, es coneixen miUor i tot
duu a Ia unió del poble i a Ia superació de divisions, enveges i racismes, mals
que destrueixen Ia salut del poble.

Encara que els diners són necessaris per fer festa, no ho són tant com el
consumisme ens ho vol fer creure. A Mallorca, Ia gent es divertia molt sense gas-
tar massa. Per fer festa no fan falta diners, sinó ganes i humor. Si el poble és sà i
està content, Ia festa surt espontània i bullangosa.

ACCIÓ SOCIAL DIOCESANA

Un nou aire cultural
Si al llarg deis anys que venim editant

BONA PAU ens hem fet ressò, sobretot fins
a í'any 1976 de «i'evídència de ta incultura
local augmentada de cada día i amb ombrí-
voles perspectives immediates» (1), no és
menys cert que de llavors ençà els actes
culturals s'han repetit freqüentment i molta
gent, sobretot ¡"adolescència í joventut,
s'ha conrat intel·lectualment, fins a poder
dir, ara, tot el contrari: Un nou aire cultural
oreja per íoí arreu.

Les diferents manifestacions d'aquest tí-
pus viscudes aquests darrers sis anys i de
les quals aquestes pàgines n 'han estat por-
taveu, en són testimoni eloqüent. Així po-
dem veure Ia trascendencia deìs viatges de
fi de curs dels alumnes de l'escoía; Ia parti-
cipació en e/s diferents festivals de teatre o
música tanla Ia SaIa Mariana com a altres
/locs; l'estètica mostrada en els concursos
de fotografia, dibuix o redacció; l'eficàcia
de /es excursions dins i fora de Mallorca;
els concerts de música, els premis obtin-
guts en diferents certàmens literaris, els lli-
bres editats amb saba montuïrera, les con-
ferències sobre molts i variats temes, Ia
revista escolar, /es excavacions a Son For-
nés, les mostres d'art... i tantes attres moti-
vacions que aquest mes passat han tengut
com a colofó Ia inauguració de l'arxiu
municipal que és i serà un tresor pels mon-
tuïrers i motiu d'enveja pels d'altres
indrets.

Són molts els qui d'una o altra manera
han col·laborat i participat en aquesta
renovació cultural, però darrerament Ia
preocupació dels regidors i, sobretot l'es-
forç d'un esto/ d'inquiets montutrers —es-
tudiants, uns; graduats, els altres; il·lusio-
nats, tots— ens han facilitat el cami ade-
quat a fi que Ia gent del nostre poble trobi,
mitjançant Ia cultura, el medi agradable en
el qual es desenvolupi encertadament llur
intel·ligència.

Som en el començament de ple d'una
nova època cultural, Ia qual Ja entreveia
l'autor citat (1) quan gosava dir, en interro-
gant, <<que en molts pocs anys ens hem po-
sat en camí, en un camí que volem que no
tengui repós ni final d'etapa".

O. ARBONA

(1) Joan Mateu Oliver a BONA PAU n.° 287 de gener
de 1977.
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Aquest mes s' ha elegitXD. Jau-
me ^fnasi Mateu com a nou Presi-
dent del C.D. Montuiri;s'haelabo-
rai el pressupost de 1 equip que puja
18.000 peMctes i s' ha decidit que
U quota dels socis sia de 100 pesse-
tesanuals.

S'espera, per altra banda, que eh
veterans MiraUes, Sampol i "Niu"
sien autoritzats a fitxar amb 1 equip
local, ja que havien jugat amb
equip« de superior categoria i tene'n
més edat que l'assenyalada.

LES TÈCNIQUES AGRÀRIES
A LA NOSTRA ILLA per GABRIEL SERRA VICH

De l'Extensió Agrària d'L·ica

Continuació

Podria seguir parlant dels garrovers,
fruiters, cereals, hortalisses de secar, les
tapereres, ete albercocs... però, com vos
he dit, l'escrit té les seves limitacions i
no vuU acabar sense donar unes màxi-
mes de caràcter general.

MÀXIMES DE CARÀCTER GENERAL

CAPITAL: Vius amb els préstecs, que
s'han de tornar! En el camp les amortit-
zacions i els interessos, encara ete bai-
xos, poden resultar massa alts. Un trac-
tor normal de 40 C.V. amb un any es pot
menjar 200.000 ptes. només per aquests

Els deu manaments del camp
per treure el carro endavant

St volem aixecar el camp
servem aquests manaments.
Els escric amb els meus calls
i amu els meus dits de sarments.

I

En el primer es proclama
que no més creim en els fets
i volem que les paraules
es cumplin ara mateix.

Il

En el segon es condemna
el caciquisme estantís
del qui para el sac a l'era
sense fermar el vencis
No som esclaus de galera.
Tols sols sabem dur el mant í.
Volem portar Ia senyera
riel nostre propi destí.

1 1 1

El torcer mana esborrar
tots els que es fiquen en mig.
entre el pagès i el mercat,
els únics que s'han fet rics
damunt Ia nostra suor.
Maten el foravi 1er
Se'n duen lot el bessó
sense espolsar l'ametler.
No volem intermediaris.
Volem el fruit de Ia feina.
Els que passam el calvari
so'n els qui vivim d una ema.

IV
•

El quart talla el centralisme
del "Pare Etern" que viu fora.
L'únic vertader proi'sme
som els que vivim devora.

Estam farts de capitals
sense camins de tornada.
que per una esgarrinxada
hàgim de córrer a Ciutat.
Per Ia nostra Autonomia
.volem control des de baix
d'els bancs, de cooperatives.
de preus i d' autoritats.

V

El quint mata Io folklòric:
No ei tracta d' un ball de bot.
Empeltant amb Io històric
nem de jugar el tot per tot.
No volem viure enlairats:
Que Ia nostra salvació
té un nom ben clar i llampant:
Producció i producció.

Vl

El sisè vol Ia unió
sense fa ls romanticismes
Ia que neix de les accions
i dels propis organismes.
Nosaltres pagesos som
talment uns obrers del camp
solidaris amb el món
de Ia classe del treball.

VI I

El setè es fonamenta
en tenir seguretats.
Que Io que més mos rebenta
és que semblam avortats.
Nostres vells encara cobren
subsidis de 10 pessetes
i molts de malalts es moren
pel camí de Son Dureta.
Volem Ia seguretat
pels malalts, per les anyades.

les barrines i el ramats,
contra plagues i gelades.
Lo que no vol fer Sant Pere,
que mos ho faci l'Estat,
que molt poc de temps enrera
Ii entregarem tot el blat.

V i l i

El vuitè diu: Retornau
a Ia tasca dels padrins
i al mateix temps que conrau
aixecareu el País.
Lo millor de foravila
és que guanyes de retruc:
Ets persona, crees vida
i construeixes futur.

IX

El novè és planificar.
Es posar el camp al dia.
Es també industrialitzar.
Es alçar Ia pagesia.
Si volem girar Ia truita,
tot és qüestió de sous.
Que amb Ia somada ben duita
no mns mancaran els ous.

X

En el desè es proclama
que ja no estam adormits
Que tota Ia Part FORANA
tiram pel camí d'es mig.
Si no fan Io que demana
nostre legítim desig
tornará Ia tramontana
per agranar el barrisc.
Si altra volta els mercaders
mos tornen vendré a Madrid
sortiran els Ballesters
que covam dins nostres pits.

Jaume Santandreu.

conceptes. Aquestes despeses s'han de
comptar, encara que els doblers no si-
guin emprats, si no, un es creu fer duros
i a l'hora de Ia veritat no en té cap mai
dins Ia butxaca.

TURISME: Un Mercat Comú dins
casa nostra que no aprofitam sà-
viament.

EXPLOTACIÓ DIRECTA I FAMI-
LLAR: Es el punt bàsic per a una agri-
cultura rendable i competitiva. Tots els
països del món amb agricultura desen-
volupada donen una gran importància a
aquest punt.

COOPERATTvISME: El que no esti-
gui desenvolupat té perdó, però que hi
hagi cooperatives que nó s'avenguin
amb altres, això és massa, tractant-se
precisament de cooperativisme.

SLNDICALISME: Entre sindicats, les
desavinences ja són més lògiques. El
punt deUcat és Ia poütització. Que
quedi clar el que vull dir; els sindicats
han de tractar i, en ocasions flns i tot ac-
tuar, amb els partits polítics, però eLs
sindicats pagesos no s'han de confondre
amb els sindicats de classe i és per això
que no és bo que s'identifiquin políti-
cament.

Be, don això per acabat. Si he tocat
punts no estrictament tècnics és perquè
dins el camp, Ia tècnica, Ia comercialit-
zació i Ia poh'tica van més junts del que
pot parèixer.

Ja només em queda dir que no pre-
tenc tenir l'exclusiva de Ia raó. El que
pretenc és que entre el que he dit, el que>
dig^uin altres i el que vosaltres sapigueu,
tengueu més elements per a jutjar Ia
reaUtat de Ia nostra agricultura.

HAN TREBALLAT
EN LA REDACCIÓ

DEL TEMA DE LA PAGESIA

— En Jaume CloqueU GomUa
— Na Franciscà Baucà Garcias
— N'Antònia CloqueU Gomila
— En Pere Joan Fiol Nicolau
— En Gaspar Mas Miralles
— En Gabriel Serra Vich (Inca)

Ens han faciütat les seves aqua-
rel·les i dibuixos Na CataUna Sas-
tre i En Mateu Rigo Bonet, a qui
agraïm Ia seva gentilesa.



Reportatge

INAUGURACIÓ DE L'ARXIU MUNICIPAL
EIs documents serviran de base per a elaborar

Ia nostra història
DOCUMENTS PER A UNAHISTORIA

DE MONTUIRI

«Fins fa poc, Ia rüstòria que estudià-
vem es ümitava als relats de protàgo-
rúsme monàrquic. No es coneixia Ia ver-
tadera història del poble. Aquest arxiu
servirà de base per a elaborar Ia nostra
història de Montuüi, que encara s'ha
d'escriure». Amb aquestes paraules res-
saltava el batlle Francesc Trobat Ia im-
portància de l'arxiu municipal. Llavors
En Josep M.a Munar, regidor de Cultura,
afegiria: «Ha estat un llarg procés que
ha arrencat de Ia pols i de l'oblit en què
es trobaven els documents del passat de
Montuïri, procés que avui culmina, aca-
badaja l'ordenació de l'arxiu».

ENTRE ELS ASSISTENTS:
EL CONSELLER CONRADO,
D. FRANCESC DE B. MOLL,
EL DR. BADIA MARGARIT

Prop de 2UO persones mostraren el seu
interès cultural amb Ia seva assistència
a l'acte, resistint Ia forta calor del mig-
dia d'estiu.

Comptàrem amb Ia presència de per-
sonalitats de Ia cultura: el Conseller ba-
lear, J. Francesc Conrado; el rector de

n<'fWTi(if ' ;nr /a dels funcionaris de J'antiga
Casa de Ia ViIa. (Fotografia de Pere Pocoví).

Ia Universitat Autònoma de Barcelona,
Antoni M.a Badia i Margarit; ete emi-
nents filòlegs Frances.e de Borja MoIl i
Ia seva filla Aina; investigadors, profes-
sors de Ia Universitat Balear, caps dete
departaments d'Història d'Instituts de
l'illa, professors d'E.G.B.; autoritats lo-
cals, veïns de Ciutat i dete pobles de Ia
comarca, endemés d'un nombrós grup
de montuïrers.

2.841 DOCUMENTS O LLIGALLS

L'arxiu municipal nostre, un dels més
complets i antics de Ia Part Forana,
conté 2.841 ntxes d'altres tants docu-
ments, lligalls o llibres, dividits en 10
grans sèries: Justícia, Juntes Munici-
pals, Estadística, Tributació, Compta-
bilitat, Transpassos de finques, Obres
Públiques i Privades, Ordes, Correspon-
dència, i un bolc format per 23 petites
sèries. Cada un d'aquests deu grups es
subdivideixen en 86 subsèries, per tal de
facih'tar Ia tasca dels investigadors o ad-
ministratius.

UN PRESSUPOST DE 1.386.672 PTS.

Degut al gran volum de l'arxiu i Ia
tasca acurada, ha suposat una ordena-
ció costosa.

Actualment encara queda un dèficit
de 162.500 pts. Les restants s'han obtin-
gut de Ia Direcció General d'Arxius del
Ministeri de Cultura (325.000); ConseU
tosular (200.000); Ajuntament (249.172);
afegitó o suplement del pressupost de
1981 (450.000).

L'EQUIP D'ESPECIALISTES QUE
VA ORDENAR L'ARXIU

L'equip ordenador estava composat
per Joan MiraUes i Monserrat, Gabriel
Gomila, Guillem Mas, Joana Martorell,
Bàrbara Sastre i Joana M.a Fiol, sota Ia
direcció d'Antoni Mut, Director de l'Ar-
xiu del Regne de Mallorca.

PARLAMENT DE JOAN MIRALLES

Joan Miralles va expUcar que el tre-
ball havia resultat difícil, però «amb
un llumeneret blau» que l'animava a eU
i als seus companys. Va dir que el mè-
tode de trebaU es va haver de confeccio-
nar, a mesura que s'anava descobrint i
coneixent l'extensa i complexa docu-
mentació.

L'arxiu en procés d'ordenació.
(Fotografia de Pere Pocoví).

INTERVENCIÓ DEL DR. BADIA
MARGARIT

El Rector de Ia Universitat Autònoma
de Barcelona va remarcar les possibili-
tats que ofereix l'arxiu a Ia lingüística
popular, a l'economia, antropologia i to-
ponímia. També va fer notar que aques-
ta tasca tan «costosa» resultarà molt
beneficiosa a Ia Uarga, expressant que
aquest legat històric comença a ser co-
negut per Ia seva importància, fins i tot
fora de Mallorca.

PARAULES DEL CONSELLER
DE CULTURA

El ConseUer de Cultura, J. Francesc
Conrado, féu avinent que celebram un
succés cultural de primera magnitud.
Va destacar Ia importància de l'arxiu
que conté documentació des de l'any
1305, època de Jaume II. Va comparar Ia
tasca de Ia investigació i coneixement
del passat amb les «arrels deLs arbres
que creixen més esponerosos com més
endins arrelen».

EL BATLLE AGRAEIX I TANCA
L'ACTE CULTURAL

El batlle Francesc Trobat va agrair Ia
presència dels nombrosos assistents i de
ies personaMats de Ia Cultura. Convidà
Llavors a passar a les sales superiors per
a observar les mostres més significati-
ves dels documents.

La Banda de Música local havia inter-
pretat unes peces. El Departament de
Català de Ia Facultat de Filosofia i Lle-
tres va gravar l'acte, en vídeo. I al fi-
nal, els assistents foren obsequiats amb
un refresc. GABRIEL GOMILA



Per Sant Bartomeu, Montuïri esretroba

Un avanç del programa de les festes d'enguan

PREPARATIUS DE FESTA

Un any més, Ia Comissió de Cultura
de l'Ajuntament estam preparant i orga-
nitzant les festes del nostre Patró, que
esperam que siguin del vostre grat, i que
tots passeu uns quants dies alegres i di-
vertits, deixant enrera els vostres mal-
decaps i preocupacions diàries.

Podem dir que les festes començaran
com cada any, dia 15 d'agost, amb els
Cossiers i Dimoni, que recorreran els co-
merços, per a recollir les joies. El vespre
en el Camp Municipal d'Es Revolt, inau-
guració del X TORNEIG DE LA LLUM,
i estrena de Ia nova il·luminació.

PELS CAÇADORS, BRUSQUERS
I CAVALLISTES

Dissabte, 21, horabaixa, els caçadors
aflnaran Ia punteria: ja veurem quants
en cauran de coloms, pobres animalets!
No vos passeu, només podeu tirar als
qui no tenen coa. El vespre, a Plaça, a
sentir Ia Banda! Diuen que hi ha músics
nous.

Diumenge dematí, ala brusquers, gas
a fondo! Dins ses jardines d'En Fer-
rando, el municipal no vos posarà cap
multa.

Vos ne recordau de l'amo Antoni «Mar-
ró» i Ia seva ego negra? Idò, s'horabaixa
Ia podem veure a ella i a una vintena de
cavalls, uns de trot i ete altres de galop,
a fer voltes a s'hipòdrom.

En el Camp d'Es Revolt, hi haurà un
partit de gala i de molta rivalitat. Clar,
el Montuïri ha pujat, i estarà tan il·lumi-
nat, que bono! En Prados no en rascarà
niuna.

El vespre, tots a Plaça, a disfrutar
amb L'ORQUESTINA GALANA.

I després d'aquesta panxada del diu-
menge, el dilluns dematí, a recuperar
forces i acabar sa son.

S'horabaixa, a córrer davant en «Ba-
nyeta verda», i el vespre coets i rodeUes
a rompre, i a pegar quatre bots en Es
Dau.

EL DIA CENTRAL

Dimarts dematí, com ja és tradicional
de cada any, xirimiers, cossiers, dimoni i
fobioler tocaran i ballaran pels carrers, a
l'Església i l'Ajuntament. L'Oflci so-
lemne, el sermó de N'Andreu Genovard,
i l'Oferta.

S'horabaixa i part del vespre, les fi-
nals del X TORNEIG DE LA LLUM, i
renou en Es Dau.

DILLUNS DE FESTES

Dimecres dematí, petits i grans, fer-
mau-vos fort ses espardenyes, que ses
joies estan preparades; untau es frens
de ses bicicletes, i afinau es dret! Que hi
haurà un filerall de cintes; i no les aga-
feu amb els dits, que el dimoni vos n'a-
ferrarà qualcuna.

No vos oblideu de comprar billets, que
el Club Cich'sta de Montuïri rifa una me-
ravellosa bicicleta de corredor. Enguany
s'han passat! volen carreres es dematí i
s'horabalxa. Ja veure qui guanyarà: «Es
Sao» o «En Cerdà», Eii Miralles o En
Bauzà.

Es vespre, no faltàssiu a Plaça! Que hi
haurà una princesa que vos embruixarà;
un poquet més tard,una melodia que
ens arribarà de Valldemossa, i un renou
tan fort per acabar, que el sentiran de
deu kilomètres enfora.

Així i tot ses festes seguiran un parell
de dies més en Es Dau. Després de casi
dos mesos d'activitats, i «qualque llos-
ca», els dos miLlors equips locals de fut-
bito s'enfrontaran amb els més potents
de Mallorca.

Per acabar, Ia Comissió de Cultura
dóna les gràcies i el més sincer agraï-
ment a totes aquelles persones i entitats
que ens han ajudat, i han col·laborat
amb l'Ajuntament a fer més poble.

JOSEP M." MUNAR

Noticiari local

CENTRE SANITARI

A 4.950.016 pts. arriba el pressupost
del nou centre mèdic que es vol cons-
truir a Montuïri, a un solar municipal. A
aquest fi es compta amb una subvenció
del ConseU L·isular, en concepte de PIa
d'Obres i Serveis, que cobreix Ia mitat, i
l'altra mitat amb una aportació estatal.

TORRENT DE PAREIS

Amb motiu del concert de Ia Capella
Mallorquina i de Ia Coral Universitària,
un grup de 36 persones de Montuïri par-
ticiparen en una excursió en autocar
fins al Port de Sóller, i en barca fins a Sa
Calobra. Va resultar rnolt agradable i in-
teressant. Precisament, a finals de juny,
un grup de 32 alumnes, mestres i mem-
bres de l'Associació de Pares de l'escola
feren el recorregut a peu des d'Escorca
fins a Sa Calobra.

AJUNTAMENT: SUPERAVIT DEL
PRESSUPOST 1981

El superàvit de 4.511.741 pts. del pres-
supost ordinari de l'any 1981 es dedicarà
a suplementacions de crèdit, repartint-
se en complements i remuneracions del
personal, conservació d'edificis, neteja,
comunicacions, festes, així com també a
subvencions per a esport, Banda de Mú-
sica, Associació de Pares, etc.

NORMES SUBSIDIÀRIES
I PATRONAT D'ESPORTS

L'avanç del projecte de les Normes
Subsidiàries no fou aprovat en el PIe ex-
traordinari del dimarts, 13 de juliol, dei-
xant-lo per més envant, degut a algunes
rectificacions. En canvi, sí que varen ser
aprovats els estatuts del nou constituït
Patronat Municipal d'Esports.

PLA D'URBANISME: PLUS VALUA
DEL SOL URBA

El PIa Urbà de Montuïri ha quedat di-
vidit en 5 zones, segons Ia diferent valo-
ració: Ia 1.a comprèn el barri del carrer
Major, Plaça Major i Es Pujol (250 pts.);
Ia 2.a, Es Dau (200 pts.); Ia 3.a, els solars i
edificacions pròximes als carrers de Sa
Trona, S. Bartomeu, Na Païssa, Pakna,
Posada, Ribas... (175 pts..); Ia 4.a es refe-
reix a Sa Torre, Mestre Porcel, part d'E-
mili Pou, Joan Alcover, S'Hostal (150
pts.); Ia 5.a zona abarca ete carrers Mo-
ünar, Sta. Catalina Tomàs, De Baix,
Sant Antoni... (amb una valoració de
100 pts.).

40 INSCRITS AL CURS DE NATACIÓ

Des del 15 de juliol fins al 18 d'agost,
es donen classes de natació, de dimarts
a divendres, a Ia piscina del velòdrom
d'Algaida.

Dirigeix el curs el professor d'Edu-
cació Física Pere Palou. I està subven-
cionat pel Consell Superior d'Esports,
col·laborant Ia Caixa d'Estalvis «Sa
Nostra» i l'Ajuntament, i eLs partici-
pants abonen una quota única de 600
pts., tot incluït. El pressupost total és de
164.000 pts.

GABRIEL GOMILA
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EJBM/0'7" QUE¿¡
...el segretari de l'Ajuntament, Antoni
Teodoro de Molina y de Molina, cessarà
en el seu càrrec, a partir del 15 d'aquest
mes, per passar a ocupar Ia mateixa
plaça a l'Ajuntament català d'Arbúcies.

0
...entre Ia calor i les anades a Sa Colò-
nia, no circulen gaire remors, i si molta
batca. Esperem que plogui i que lafres-
queta ensfaci venir bones noticies...

...manquen papereres en el poble. Des
d'aquí s'ha demanat, i encara no se n'ha
fet cas.

—•—
...l'orquestra Plateria ha deixat un bon
benefici econòmic, però l'ambient...

—•—
...les mares dels nins més petits de ca
ses monges estan molt preocupades, pel
trasllat de Sor Angela, ja que, de mo-
ment, no hi ha ningú que Ia suplesqui.
S'hauria de cercar una solució, abans
del curs.

0

...el nostre col·laborador i amic, el di-
buixant Mateu Rigo i Bonet farà una
exposició de Ia seva col·lecció de dibui-
xos (Ia majoria, de Montuiri), per Sant
Bartomeu. I que Ia portada del pro-
grama de les Festes serà il·lustrada per
una panoràmica de Montuïri, original
seva.

—•—
...s'havia de fer grup de Regional en el
Torneig de Ia Llum. Només es jugaran
dos amistosos amb l'Espanya de Lluc-
major i el Porreres, ambdós de III.a Di-
visió.'

SA VEU DES CARRER



Esports

Xe TORNEIG DE LA LLUM TORNEIG LOCAL DE FiTBITO

El dia 11 de juny va començar el tor-
neig d'estiu amb Ia col·laboració de deu
equips: Can Tomeu (dos equipsi, Creu
Roja, Marginats, Can Toni, S'Hostal, No
ferim bolla, Es SiureUs, Es Sibil·lons,
Ses Màquines. El campió i el subcampió
jugaran un torneig quadrangular amb
dos equips federats dè Ciutat, per Sant
Bartomeu.

£*;.

Enguany es complirà Ia primera dè-
cada ininterrompuda d'aquest torneig
de promoció de l'esportjuvenil, infantil i
alevin, nascut allà devers l'any 73. Es,
sense dubte, un dels pioners i el de més
carteU de l'iUa.

Participaran els equips que, al llarg
d'aquests deu anys, s'han proclamat
campions, o tenen un bon historial dins
el Torneig.

Alevins: Cide, Mallorca. Porreres i

Torre d'En Pau.
Infantils: Cide, Sallista, La SaUe i

Mallorca.
Juvenils: Cide, Sallista, Olímpic, La

Salle, Patronat i S. Gaietà.
Coincidint amb Ia jornada inaugural

del Torneig de Ia Llum, el diumenge 15
d'agost s'estrenarà Ia nova il·luminació
elèctrica del camp de futbol, que, com
informàvem en l'anterior edició, té un
pressupost de 1.962.381 pts.

ENGRANDINT L'ANECDOTARI
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EIs desitjós de millorar en tots e/s ordres
que s'havien proposat els joves montuirers
que l'any 1955 freqüentaven Ia SaIa Ma-
riana els dugué a emprendre una campa-
nya contra Ia blasfèmia d'una tal magnitud
que no hi va haver racó del poble que du-
rant el mes de desembre no rebés l'im-
pacte dels seus esforços.

Per les façanes de les cases de Ia plaça,
de/s carrers més cèntrics; per totes les ta-
vernes, les barberies i altres llocs de
reunió es veien cartells amb frases que re-
butjaven tant el parlar brut o ofensiu com
les flastomies contra Déu o Ia Creació.

Durant tot aquest mes se celebraren ac-
tes a l'església i a Ia SaIa Mariana, es re-
partiren octavetes, es difongué música i
es/ògans al·lusius al mal parlar, pels alta-
veus de/ campanar, sobretot a l'hora deipasseig i a /es sortides de Missa, on
abans se n'havia parlat o recitat lletan,es contra Ia blasfèmia.

I BONA PAU, tambe d'aquest desembre, s'adherí a Ia campanya amb un
númeromonogràfic amb aquest encapçalament: «Mas'valierasermudo

Di CADA DIA...
(GLOSES QUE EM DIGUE" MADO
JOANA-AINA SAMPOL LLADO
"GORINA").

(Sobre el matrimoni. Cançó que sé
de jove, i de sentir-la cantar).

"En haver-te de casar
pensaràs en Io que et dic:
que en tenirun infant petit
acabes de descansar,
tota sa nit plorarà
i l'hauràs de passejar
fins que el tenguis adormit,
i en tenir-lo adormit
que s'auba declararà,
llavors t'hauràs d'aixecar
a aguiar de berenar
per tu i es teu marit,
i si no botes des llit
prompte renyina hi haurà".

La glosa que segueix Ia digué
Mestre Biel Sampol, son pare de
l'amo En ToniSampol. AquestBiel
Sampol volia festejar una al.lota des
forn de Son Roig, que nomia Co-
loma. I per això, va aprofitar 1 'en-
colcada de les beneïdes de Sant
Antoni, per dir Ia glosa quan passa-
ria per davant es portal de ca Na
Coloma...

"El sant mena Ia gavella,
d'un glosador acompanyat:
Un flll teniu a Ciutat
casat d'aquest anys passat,
i un que en teniu de llogat
per garriguer a Vinagrella;
i amb vós queda una poncella,
un gendre heu mester per eUa,
ric i de molta bondat.
Si pel cas no en trobau cap,
aquí me teniu per ella..."

Però es "sogre", quan va sentí es
rossinyol, Ii tirà ses portes pes
morros, i bona nit set sous!...



Passatemps

FOTQGRAFIES ANTIGUES DE MONTUÏRI

SOPA DE LLETRES

11 paraules relacionades amb les festes
de Sant Bartomeu.
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LES TRES CAMPANES DEL NOSTRE CAMPANAR

SA PETITA (sa més petita)

L·iscripció: «Jesus, Maria, Joseph et
St. Mlchael, ora pro nobis». 1710.

NA MARIA (sa més grossa)

AgafataUs en forma de caps de per-
sona «Ave Maria, gratia plena, Domi-
nus tecum». 1813.

(Dragó i un arbre, una Sta. que duu
casteLl en terra, i pareix Sta. Bàrbara) i
uns escuts, com un Sant Crist, i altres).

NA VANRELLA (sa mitjancera)

(Lletra gòtica) Io qual fa suposar que
és Ia més antiga diu Ia inscripció: «Sic
benedlcat nos dextra Dei Patris, et

aunit...(?) Xpï. mater matris» (amb
creus de Jerusalem). No posa l'any.



Església en camí

La tolerància
L'AUTÈNTICA TOLERÀNCIA NO ES DEBILITAT SINÓ SA PLURALISME

ACCEPTAT I VISCUT

EI contrari de Ia tolerància és Ia intran-
sigència. Un intransigent és un home
hermèticament tancat en les seves raons i,
a vegades, en ete seus prejudicis, que
pensa posseir el monopoli de Ia veritat i
per això 1' imposa a tothom. L'absolutis-
me és Ia torre d' ivori on es refugia 1' in-
transigent.

Aquesta tipologia sociològica: toleràn-
cia-intransigèncía no Ia trobam en estat
químicament pur en Ia realitat quotidiana
però el seu ús ens ajuda a estudiar amb
més precisió les seves concretes manifes-
tacions. Vegem, tot seguit, Ia multiplicitat
de matisos que poden revestir aquestes
manifestacions :

- La tolerància admet i vol positiva-
ment Ia diversitat. La intransigència
imposa Ia uniformitat.

- La tolerància respecta totes les ide-
es. La intransigència es tanca en el seu
dogmatisme, sense admetre els planteja-
ments dels altres;mes encara, tenint per
enemic tot aquell qui no pensa igual.

- La tolerància està oberta a tots i a
tot. La intransigència es replega en el seu
petit món que confon amb l'univers.

- La tolerància es mou en una atmos-
fera de llibertat. La intransigència U té
por.

- La tolerància és sanament relativit-
zadora davant totes les reaUtats humanes.
La intransigència dogmatitza Ia seva pos-
tura com a l'única vàlida.

- La tolerància fa el que pot en cada
moment. La intransigència s' aferra al
maximah'sme del "tot o res".

- La tolerància és humiI i reconeix Ia
seva dependència. La intransigència es
tanca orguUosament en Ia seva autosufi-
ciència i aquesta condueix al fanatisme.

- La tolerància sap perdre. La intran-
sigència en fa una tragèdia de Ia derrota.

- La tolerància admet Ia crítica. La
intransigència no Ia suporta.

- La tolerància accepta Ia pròpia limi-
tació i inseguretat. La intransigència no té
consciència dek seus propis límits.

- La tolerància està oberta al canvi.
La intransigència pensa que tota època
passada fou millor.

- La tolerància cerca Ia veritat amb
eh altres. La intransigència pensa posseir
ta veritat sense efa altres.

DèpòsK Legal P.M. 133-1958

- La tolerància té com a instrument el
diàleg obert amb tothom. La intransigèn-
cia es tanca dintre el monòleg o dintre el
diàleg interessat dels qui pensen igual.

- La tolerància possibilita Ia convi-
vència democràtica. La intransigència és
essencialment revengista.

- La tolerància vol Ia pau fonamenta-
da sobre Ia justícia, Ia veritat i Ia Uibertat.
La intransigència fomenta Ia guerra,
perquè creu que els seus arguments són
tan vàu'ds i contundents que es poden
imposar per Ia força de Ia violència verbal
o de les armes.

- La tolerància té com a "evangeli
secular" Ia Declaració Universal dels Drets
de I' Home. La intransigència es regeix
encara per Ia Llei del Talió.

- La tolerància es mou elegantment
en un contorn secular i pluralista. La in-
transigència prefereix 1 ' àmbit sectari i
"dogmatitzador".

- La tolerància és respectuosa i aco-
Uidora. La intransigència rebutja tots els
qui no combreguen amb les seves idees, és
agressiva.

- La tolerància adopta una sana
postura crítica davant el passat i està
oberta a totes les reaütats presents i futu-
reS' JOAN BESTARD I CX)MAS.

MOVIMENT PARROQUIAL

NOUS CRISTIANS
Dia 27 de Juny
— Mateu Fontirroig MoIl, fill de Joan

«Mestret» i de Na CataUna «Des Forn».
— CataUna Antònia Fullana Cerdà, fi-

lla de Bartomeu i de Franciscà.
— Joana Maria Martorell Miralles, fi-

lla d'En Joan «de s'Estanc>>i de Na Mar-
galida «Queló».

— Maria Franciscà Mesqulda Fiol, fi-
LIa de Jaume i de Franciscà.

Dia 25 de Juliol
— Magdalena Martorell Sansó, filla de

Jaume «Terric» i de CataUna.
— Cristòfol Tous Verger, ffll de Rafel

«Papa» i de N'Antònla «Queló».

PASSÀ A LA CASA DEL PARE
Dia 27 de Juny.— Josep FuUana Sas-

tre, de 84 anys, casat, a. «De GaUana».
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DUES GERMANES DE LA CARITAT

ENS DEIXEN

Ens sap molt de greu haver d'informar
que Ia superiora, Sor CataUna, i Ia mes-
tra dels petitons, Sor Angela se'n van
destinades a Sant Joan i a Ia Colònia de
Sant Pere, respectivament.

EIs qui les hem conegudes, sabem de
Ia bona tasca que han fet, dins Montuï-
i, i més especiaLment amb els nostres
infants.

No les deim: adéu, sinó: a reveure!

SOR FRANCISCA, LA NOVA
SUPERIORA

Des d'ara ja saludam Ia nova supe-
riora, Sor Franciscà Quetglas, que ve de
Ia comunitat de Manacor. Li desitjam
una bona estança entre nosaltres i que
Ia seva labor sigui fructífera.

NOCES D'ARGENT DE
N'ANTÒNIA RIGO

Sor Antònia Rigo «Muixa» també va
compür enguany 25 anys de vida reli-
giosa. Sabem de Ia seva bona feina, a
Madrid; i des d'aquí l'animam a seguir,
en el camí de dedicació als germans.

Vnprim*ix: Apòstol i Civilitzador - Petra




