
El mes de maig es, possiblement, el mes mes hermos de ?rk , -?ns

agrada fruir del camp i de les flors. dels arbres i de la natura duan, per tcr arreu

sembla que ens somriu la creació. Tothom desitja anar-se'n, sortir ae /es ”nuatre

parets» que tanquen la llar i beure un poc de l'aire que impregna aquest temps

en clue, deixam l'hivern i esperam ansiosos l'arribada de l'estiu.

El costum d'anar al Puig de Sant Miguel des d'on els montuirers I els qui no

ho son, podem eixamplar la mirada i gaudir un poc más, si es p9ssible, de l'am-

bient golds d'aquests dies meravellosos, té, en aquestes altures, l'atlicient de

sentir-se immers dins un món nou en el qual hi regna la pau i el benestar.

I qué més voldriem!
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La inauguració de/II Congrés de Cultura Catalana a Ciutat constitui un acte extraordinari

amb el qual s'hi sentiren identificats molts de mallorquins que tenen la nostra Ilengua

com un patrimoni cultural d'inestimable valor.

Ajuntament de
Montuiri

BIBLIOTECA
MUNICIPAL

A part dels llibres rebuts pel Centre Coordinador de Biblioteques del
Consell Insular de Mallorca segons el conveni firmat amb l'Ajuntament, és
d'agrair la donació que ens ha fet de les enciclopèdies: «Diccionari català-
valencià-balear» de n'Alcover i el «Diccionario de Filosofia» de Josep Fer-
rater Mora, obres basiques dins qualsevol biblioteca.

També donar les gracies al Ministeri de Cultura i al Centre d'Investiga-
cions Sociològiques pels lots de Ilibres que ens han enviat darrerament.
Els que ens ha remès el C.I.S. són estudis sociològics i els altres de tema-
tica diversa, sobretot obres classiques, Ilibres d'art, sociologia, economia i
política i un interessant exemplar de la Constitució espanyola de 1978 d'e-
dició restringida.

A partir del proper mes, donarem la relació dels Ilibres que ha com-
prat enguany l'Ajuntament, a mesura que vagin arribant.

Barbara Sastre

2	 CULTURA

Plom es am igues

L'Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes
Entre totes les entitats que arreu

del món es dediquen a l'estudi de la
nostra llengua, la que fins ara ha
tingut un ress6 més ampli i ha acon-
seguit un major nombre d'adherits
ha estat l'Associació Internacional
de Llengua i Literatura Catalanes
(abreviada AILLC), que va nèixer
oficialment a Cambridge l'abril de
1973, encara en plena epoca fran-
quista, be que en realitat el seus ori-
gens els hem de trobar molt més en-
rera: El 1967 la Universitat d'Es-
trasburg va voler organitzar un col-
loqui, programat pel catedràtic de
llengües romàniques d'Estrasburg,
G. Straka, amb la collaboració de
Germa Colom, de la Universitat de
Basilea, i per Antoni M. Badia Mar-
gant, de la de Barcelona. L'exit d'a-
questa reunió de 1967, limitada a te-
mes lingüístics i amb un nombre de
participants molt reduït, va moure
a pensar en la possibilitat de conti-
nuar el coHoqui iniciat i Felip M.
Lorda i Alaiz —actualment membre
destacat del partit socialista de Ca-
talunya i aleshores professor a la
Universitat d'Amsterdam— es va
encarregat de tirar endavant un col-
loqui de llengua i literatura catala-
nes a Amsterdam, el març de 1970.
Alta nasqué el propòsit d'institucio-
nalitzar aquests colloquis, cada tres
anys, j de crear una associació que
se n'ocupas d'una manera habitual.

D'aleshores ença, els colloquis han
tingut Hoc, amb una partitipació
cada cop més nombrosa i amb una
temàtica molt variada, a Cambridge
(1973), a Basilea (1976), a Andorra
(1979), a Roma (1982) i a Tarragona-
Salou (1985) .

L'objectiu de l'AILLC no es limita
a organitzar els coHoquis i a publi-

car-ne les actes —que constitueixen
un conjunt impressionant de mate-
rial sobre la nostra llengua i la nos-
tra literatura—, sinó que, segons els
estatuts, té «la finalitat d'aplegar
les persones fisiques o morals que
s'interessen per la llengua i la litera-
tura catalanes, i fomentar els estu-
dis de Ilengua i literatura catetines i

de totes les altres manifestacitins de
Ia cultura d'expressió catalana per-
tot arreu on la comesa sera possi-
ble*. Per tal d'aconseguir-ho, s'es-
tructura com una associació interna-
cional, oberta a tothom —sense exi-
gir cap titol i demanant nomes una
mòdica quota anual—, amb seu a la
Universitat d'Amsterdam i amb l'a-
provació de la reina d'Holanda (re-
cordau que el 1973 no era possible
de crear una societat semblant amb
seu a Barcelona, a Valência o a Ma-
llorca, sobretot tenint en compte
que les associacions de tipus inter-
nacional eren molt malvistes pel
gim del general Franco, que tampoc
no permetia l'ensenyament del ca-
talà d'una manera normal i cor-
rent).

En aquests moments l'AILLC té
més de .mil membres la major part
dels quals són lògicament dels di-
versos Pasos Catalans (assenyalem
un gran predomini de valencians,
mentre que els mallorquins hi són
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Direccions úniques

Tal com publicavem el passat mes
d'abril, hem pogut veure ja clavats- els
discos de prohibició circulatbria, mar-
cant direcció única als carrers Major,
d'Es Pujol, Pou Nou, Sant Bartomeu i
Rei Jaume II.

En el moment de redactar aquestes li-
nies encara no estaven en vigència. Es-
perem que donin un temps prudencial
d 'experim entació.

Pet Carrer d Es Pulol. cap a Placa, ja

no sin podra derailar amb vehicle. De

quatque manera nem de pagar els grans

avanços del segle XX

ARRIBAR D'HORA
La vida, això ho he dit moltes vegades, no la conformen els grans es-

deveniments (aquests més be son pocs), sinó les petites coses de cada dia,
les petites atencions, els detalls insignificants: una paraula dita a temps,
un somriure sincer, un favor a un moment determinat, una me amiga...

Un d'aquests petits detalls o atencions pot ser l'esment en esser pun-
tuals a una reunió, una entrevista, un acte cultural.

Record que fa un parell de mesos a l'Auditórium es va fer un concert
i quan s'anunciava per la ràdio el dia i l'hora de començar, es pregava la
máxima puntualitat, assegurant-se que no es permetria l'entrada una ve-
gada iniciat l'acte. Perquè resulta de mal gust, una vegada haver comen-
çat l'obra, l'espectacle o el concert, sentir com encara hi ha gent que va
arribant. Les persones que fan tard, a mês de molestar els assistents, de-
mostren poca delicadesa envers els altres, tant per al públic, com per als
actors.

Crec que lo mateix, però encara si cal amb mês motiu, podriem dir de
la celebració de la Missa. Tothom sap a l'hora que comença. Tothom sap
que surt puntual. Pere) no tothom hi es a l'hora d'iniciar-se la celebració. A
vegades cinc minuts abans de la Missa hi ha deu persones en •6,1 temple;
quan comença la celebració trenta, i quan acaba cent-deu.

Es compren que una persona un dia arribi tard, pea', n'hi ha bastants
que ho tenen per costum; lo pitjor es que aquesta manca de puntualitat es
té per no res i no se li dóna la mês minima importância; a mi, no obstant,
em sembla una falta considerable de delicadesa. Una manca de delicadesa
i poc respecte en primer Hoc envers l'acte en si i envers la Paraula de Déu

que hi es proclamada (la qual no els arriba). Poca delicadesa envers els
feels que són distrets cada vegada que entra una persona. Una manca de
respecte envers el sacerdot que veu des de l'altar com certes persones in-
terrompen amb les seves passes o el seu taconeig el clima de silenci i pre-
gària que amb esforç s'ha intentat crear.

I no val la mentalitat mal formada anys enrere que encara perdura,
que per complir basta arribar devers el sermó, o com qualcú maliciosa-
ment deia «basta ser a temps a la bacina». No. La Missa forma tota una
unitat i s'hi ha de participar de bon principi. No crec que costi massa, tan
sols una mica d'esforç.

Pens que si a l'hora d'agafar l'avió ens demanen esser a l'aeroport
amb un temps d'antelació bastant considerable i hi acudim, almanco po-
dem tenir la delicadesa d'esser dins el temple uns minuts abans de la ce-
lebració. Tots ens hi sentirem millor, la nostra participació serà més pro-
funda i el nostre esforç haurà donat un bon fruit.

ANDREU GENOVART

molt escassos). No hi manquen pe-
rt) grups importants d'AngJaterraa,
de França, de Suïssa, d'Itàlia, d'Ale-
manya, d'Holanda, dels Estats Units
i del Canadà, etc., i representació
mês reduïda de Bèlgica, de Roma-
nia, d'Hongria, de la República De-
mocràtica Alemanya, de l'URSS,
etc.

Des de l'any 1980, l'AILLC publi-
ca una revista semestral titulada
.Estudis de llengua i literatura ca-
talanes» (editada per les Publica-
cions de l'Abadia de Monserrat), on
han aparegut miscellinies d'home-

natge a Josep M. de Casacuberta, a
Pere Bohigas i a Antoni M. Badia
Margarit, al costat d'un volum que
fa una ressenya detallada dels es-
tudis de català a Europa i a Ame-
rica durant els segles XIX i XX i
de dos volums de Repertori de cata-

amb una llista de les pu-
blicacions de tots els membres de
l'Associació. Ha contribuït també a
l'edició d'un recull de Textos i es-
tudis medievals de Francesc de B.
Moll (1982) i de l'Aportació a l'estu-
di de la literatura catalana de Pere
Bohigas (1982), i acaba de publicar

dos volums d'Estudis de literatura
catalana en honor de Josep Romeu i
Figueras. Mentrestant està en pre-
paració el pi-Cairn colloqui de
l'AILLC, que tindrà lloc a Tolosa de
Llenguadoc d'aquí a tres anys.

Si qualcú vol saber més coses so-
bre l'AILLC, pot escriure'm unes
ratlles (a l'Abadia de Montserrat,
Barcelona) i amb molt de gust li
enviaré un opuscle, L'Associació In-
ternacional de Llengua i Literatura
Catalanes, que en conté la história,
els estatuts i una llista de membres.

Josep Massot i Muntaner



Joaquin Cebollada' Royo es, des de no-
vembre de l'any passat, el Secretari del
nostre Ajuntament. Un home de 36 anys,
senzill, casat, Sense fills, nascut a Sara-
gossa va cursar a Mallorca la seva ca-
rrera, si be, segons diu, ha viscut poc
temps a la seva regió de naixença.

Començam l'entrevista demanant-li
quina es la seva situació professional
actual.

—De moment —diu ell— estic aqui in-
teri, a l'espera que surti la plaça de
Montuïri a concurs, en el qual confii
obtenir-la, sempre que les condicions i
situació sien les mateixes.

—Que opina dels plens de l'Ajunta-
ment?

—En general, els assumptes que es
tracten en els plens es plantegen pel bat-
le o regidors, es discuteixen fins arribar
a uns acords majoritaris, els quais són
els que generalment es consideren més
convenients per a la poblaci6. I això es
fa sense crispacions ni mals modes; ca-
dascú exposa les seves idees les quais
són respectades, encara que no coinci-
deixin amb la majoria.

—Entén be el mallorqui?
—Bastant bé. Intent parlar-lo. Vaig a

classe dues vegades per setmana a Ciu-
tat a fi d'aprendre'l.

ENTREVISTA

Joaquín Cebollada Royo, Secretari de l'Ajuntament
Creu obtenir definitivament la plaça

—On va exercir abans de Montuiri?
—Vaig estar a Gur, Sant Bartomeu,

prop de Vich, un poblet de Catalunya.

—Com ha trobat Vorganització del
nostre Ajuntament?

— 13é, normal. L'organització és bona,
molt millor que la del poble d'on vénc.

—Quina és la seva principal preocu-
pació?

—La meva professió; perõ sobretot
que l'Ajuntament funcioni de la millor
manera possible a fi que pugui oferir els
millors serveis a la poblaciõ. Vull dir,
des d'ara, que em preocupa la part ad-
ministrativa i técnica ja que l'aspecte
politic no em pertoca a mi. 0 sia, els po-
litics prenen les decisions i en sein ells
els responsables, i missió meva és la de
donar-los el cami administratiu ade-
quat.

—Dins l'Ajuntament, quin es l'aspecte
que considera mes descuidat?

—Es una cosa que no podria dir; perto
si, afirmar que el caire possiblement mi-
llor cuidat i amb més bona aparença, és
l'arxiu.

—Li agrada Montuiri?
—No conec excessivament el poble

perquè no hi visc. Pel contacte que hi
tenc en les hores de treball consider que
és un poble critic davant una série de si-
tuacions; responsable i enamorat de les
seves coses, de la seva idiosincrasia. Des
de l'Ajuntament veig que la gent té un
instint bastant fi de la justicia; a la me-

sura en que un assumpte que els afecta
no li veuen una adequada resposta, ma-
nifesten totd'una la seva disconformitat.

—Fa comptes estar-hi molt d'anys i
viure-hi?

—En principi no ho tenc decidit, perd
crec que prest o tard hi hauré de viure.

—Suposa mottes dificultats el seu car-
rec?

—Una dificultat grossa és la d'actuar
dins l'Ajuntament amb professionalitat,
en el sentit d'esser objectiu i congruent,
aixi com exigeix l'administració.

—Voldria expressar amb més senzi-
llesa aquesta darrera afirmació?

—Si; que hi ha d'haver, per una part,
objectivitat a l'hora de tractar i resoldre
les questions que afecten als particu-
lars, donant-los l'orientació administra-
tiva establerta; i per altra, també impar-
cialitat davant els problemes munici-
pals, independentment de les diferents
postures politiques que es donin.

—Quins aspectes mes rellevants troba
a la gent de Montuiri?

—Es dificil de contestar; no conec sufi-
cientment la gent i tenc molt de res-
pecte a l'hora d'emetre un judici.

—Li agrada la nostra llengua?
—No és qUesti6 de gusts, sin6 d'un

principi d'adaptació a les circumstàn-
cies del medi ambient on un es desenvo-
lupa, i això és un factor important en la
meva professió. Si vise entre la gent ma-
llorquina,és natural que parli amb ella i
aixi com ella.

—Quins aspectes creu que hauria
d'emprendre el nostre Ajuntament?

—No som qui per a manifestar-los, ja
que això no es de la meva incumbencia;
són els politics els qui ho han de decidir.

—Voldria aje gir qualque cosa més
pels nostres lectors?

—Vull dir que és molt important que
hi hagi gent de diferents ideologies o
maneres d'entendre les coses perquè
aixi es compensen les postures i el resul-
tat és d'una millor adequació a la reali-
tat i al bé del poble. Aquestes diferents
postures suposen un control mutu en
benefici de les actuacions que es rea-
litzen.

Una entrevista que servira, sens
dubte, per a conèixer més 'Dé qui es i
com pensa el secretari del nostre Ajun-
tam ent.

O. Arbona

• «L'aspecte politic no em pertoca a mi».
• «Crec que prest o tard hauré de viure a Montuiri».
• «La gent té un instint bastant fi de la justicia».



• Dibuix de Catalina SastreC

t.
Mai hi manca una cisterna amb bona aigua fresca devora una casa de la nostra pagesia
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... la cosa va coenta devers es Plens de

s'Ajuntament. S'arrós va a grumelions.

Que si n'hi ha que tot ho fan consistir en

ter «bunyols» i «tafarres» (chapuzas, diriem

en caste//a), qué si mocions d'un vent i de

s'altre, mentres que es problemes de fons

queden sense resoldre... Vaja quin «desma-
dre padre de la comadre»!

i es que es diaris de Ciutat i tot n'han

fet esment de la cosa: que si jo truc i re-

truc, que si «aquesta és teva i aquesta és

meva».. , com deia aquest col-lega rotatiu:

«PSOE i PSM, en Montuiri, se han devuelto

Ia pelota, y la corporación municipal que

antes se pronunció pidiendo a sus ciudada-

nos el "no" a la OTAN, ahora, meses des-

pués, se ve obligada a felicitarles por haber

votado "si"».

els podriem aplicar aquell joc de pa-
raules tan bufarell curie's: «M'han dit que
tu has dit que jo no he dit; el que tu has dit,
jo no l'he dit, perque si jo hagués dit que tu
ho has dit, fóra ben dit per haver-ho dit  jo».
Amen.

- II-

... molt 66! p'es municipal i p'En Miguel

«Sastró» per haver procurat que es collisin

ses violes de dab's d'es tasser major de

Plaça... Es perill, naturalment, no eren els

dàtils sinó ses pedres que estaven exposats

a rebre de part d'ets al.lots es dàtils i es qui

no ho són ni hi tenen res que veure...

—6—

... en es nostro poble ha entrat fort aquell

eslogan de «una vez al año, no hace daño»,

perquè a lo vist es grup d'Excursionisme

dins es Patronat de s'Ajuntament només or-

ganisa una excursió anual, i encara es dia

de sa Festa d'es Treball. Per cert que

aquesta festa resulta cada vegada més

mala d'entendre. Cada vegada seran més

pocs es privilegiats que la podran celebrar.

Necessitariem tenir sa festa de s'aturat que

cerca feina, que n'hi ha que no en volen ni

brot, però d'altres en cerquen com a deses-

perats.
- -

si anam amb so ritme d'es rellotge de
Ia vila, qualque dia pegarem coça an es
llençol mitja hora abans de lo acostumat, i
qualque dia farem tard a sa feina. Es que el
pobre, ni amb s'esforc d'es municipal, té
trempança...

aquesta secció aviat tendrá una o dues

planes, perquè... sabeu que se'n diran de

coses a través de radio local! Creim que
sera una gran font d'informació p'En Xer-
rim. / no/tros anirem orelles dretes i «apa-

rato» sin tonisat.

—6—

... encara que sigui donar sa tabarra, hem

sentit dir que no queda mês remei que in-

sistir en so tràfic de motes, motorets i al-

tres objectes «no identificats» que mês que

côrrer i rodar, volen per aquests catrers i

costes d'es nostre poble. Oh, Senyor! Quan

posarem remei a tant de descontrol incon-

trolat?

... se torben molt a emetre aquestes tele-

visions de Montuïri. Se'n senten de tot co-

lor. Per que serà? Ja s'havien fixat dates i

han quedat malament. Ara diuen que aixi

com esta situat el poble —damunt, a baix i

al costat d'un turó— casi és impossible amb

els medis —econamics— que compten.

EN XERRIM

Guarderia Municipal
Com se sap, la guarderia que actual-

ment està ubicada provisionalment en

els vestuaris d'Es Dau, en un tutur, que

tots desitjam que sia prOxirn, sera tras-

lladada a les dues aules. les quals, se-
gons està previst, estarien al costat. se-

rien un anexe del parvulari que actual-

ment s'edifica devora les escoles.

Es per això que l'Ajuntament acorda,
a la sessió plenaria del passat 25 d'abril,

encarregar la redacció del projecte

d'una guarderia municipal a fi de solb-

citar una subvenció al Consell Insular.



Des de la balustrade de/corredor gros del campanar, una place nova, signe d'unes arrels..
Expresiô de futur? I presidint, la casa de la vila, simbol d'un poble... de Montuiri

Davant la convocatória d'eleccions legislatives,
els responsables dels partits politics s'expressen
i comencen a prevenir 

Tothom sap que el partit o coalició que guanya les
eleccions législatives és el que ostenta el Govern d'Es-
panya; i també és frequent, de rebot, que tenguin més
tard, influència sobre les municipals que s'hauran de
celebrar a la primavera de l'any que ve.

Es per aquest motiu que hem volgut fer les tres ma
teixes preguntes a cadascún dels partas que a Mon
tuiri tenen representació dins l'Ajuntament; si bé, con
després es podrá destriar, naturalment les resposte
no són coincidents, per motius obvis.            

—Creis oportuna la convocatõria anti-
cipada d'eleccions legislatives? Per que?

Coalició Popular (AP-PDP-PL). —No
pot donar ningú una contestació defini-
tiva a aquesta pregunta. A la Coalició
Popular no li preocupa en absolut que
les eleccions legislatives sien en Juny o
Octubre. Hi ha, no obstant, una quanti-
tat de preguntes que haurien d'explicar-

:: se amb claretat: 1.a. Les repercussions
de l'entrada d'Espanya en el Mercat
Comú, l'aplicació de l'IVA, etc. ¿Les ha
notat el ciutadà espanyol? 2.a ¿Per que
subvencionen importacions agràries,
per exemple, patata dels Falsos Baixos,
quan a Espanya n'hi ha en excedent? 3.a
¿Té importancia el resultat del Referèn-
dum sobre l'OTAN per a adelantar les
eleccions?

Creim que haver adelantat les elec-
cions es deu a motivacions ocultes del
PSOE i que després de l'estiu els espa-
nyols començarem a ressentir-nos de
l'entrada a la CEE, havent de suportar
una inflació que crearà un malestar en
la petita empresa i en les classes treba-
Iladores. Pensem, per tant, que el Go-
vern del PSOE no vol fer les eleccions
generals en una situació com l'exposada.

El P.S.M. pensa que aquesta
convocatória anticipada és
una galtada a la democracia.

PSM. —No, valoram molt negativa-
ment aquesta convocatória i no hi veim
cap motiu justificat, a no esser per inte-

ei ressos purament electoralistes del PSOE.
En convocar les eleccions el darrer dia
possible que marcava la Llei, el Govern
ha volgut agafar per sorpresa els partits
que intentaven formar coalicions, espe-
cialment de l'esquerra, i no donar-los

temps material per a preparar una cam-
panya en condicions. Un altre element
és la coincidencia de les eleccions amb
el Campionat Mundial de Futbol, a sem-
blança d'altres époques que es televi-
sava un partit el dia Primer de Maig per

a esvortar les manifestacions obreres,
fet que potenciara una major audiència
de TVE, i ja sabem, per recents expe-
riencies, com pot influir aquest mitja
dins l'opinió pública. En resum, pensam

que aquesta convocatória anticipada és
una galtada a la democracia. No basta
actuar d'acord amb la llei, sin() que el
poder s'ha d'exercir amb generositat i
respecte a les altres forces politiques, es-
pecialment des d'una majoria absoluta.

PSOE. —Si, encara que pròpiament
dit creim que no es tracta de unes elec-
cions avançades tenint en compte que,

com a maxim, havien d'esser convoca-
des a l'octubre i els mesos de juliol i
agost hi ha vacacions parlamentaries

amb la qual cosa si s'hagués mantengi
la data d'octubre hi hagués hagut un p
node electoral molt perllongat que p
ralitzaria la política nacional, i aim) r
seria gens bo.

A més, els arguments de la convocat
ria no han estat partidistes sine) que ur
vegada més s'han tengut el compte e
interessos generals de l'Estat. Els m
tius preferents s6n: ler. El Govern i
PSOE han acomplert un 90 % dels sei
objectius. 2on. Si no es convocaven
les eleccions, es feia materialment ir
possible presentar uns pressuposts g
nerals de l'Estat adequats a la situaci
Recordem que el ler. de gener entren
vigor els pressuposts de la CEE, i per
qual cosa els nostres ja han d'estar fet
3er. La coincidència amb les eleccioi
andalusses estalvia doblers i cansamei
dels electors.

1■• 

Els tres partits creu
les eleccions munict

..4MSOMAA



EXPOSICIONS DELS PARTITS POLITICS DE MONTUIRI
—¿Quina repercussió o incidencia

creis que poden tenir a Montuiri, per a
les eleccions municipals?

AP. —Cap incidencia. En les Generals
es voten les ideologies dels partits; en
les municipals, a més, compten les per-
sones.

PSM. —El resultat d'unes eleccions
generals al nostre poble no afecta a les
municipals; ho sabem per experiencia.
Una altra qüestió es que aixe) pot afec-
tar a la nostra política de pactes; no sa-
bem fins a quin punt, però es evident
que haurem de valorar aquests fets, di-
guem-ne poc elegants.

ue la incidencia sobre
sent minima o nul•la

PSOE. —Creim que la incidencia sera
ja que a les eleccions munici-

pals el que compta de bon de veres són

les persones i els programes electorals i
menys els partits politics. Endemés l'e-
lectorat montuirer és, diguem, una mica
" caparrut-, entenent-se l'expressió en
un sentit afectuós, es a dir els homes i
dones d'idees fixes.

—Davant aquest Jet, ¿que dirieu als
electors montuirers?

AP. —Als montuirers els dinem que

no es deixin enganar. El Secretari Re-

gional del PSOE ha dit últimament en

els medis de comunicació escrits, que

alit) dels 800.000 Rocs de treball fou una

innocentada i ho creim, com també

creim que el PSOE tornarà a prometre

qualsevol .innocentada per tal de tor-
nar a guanyar les eleccions. Acabaríem
dient que es llegeixin els programes dels
partits i, una vegada analitzats, votin el
que creguin millor, pent, que np es dei-
xin enganar per falsos progressistes. Ni
l'ensenyament dels nostres fills ha mi-

La Coalició Popular creu que
després de l'estiu els
espanyols començarem a
ressentir-nos de l'entrada a
la C.E.E.

llorat amb la LODE (cada vegada estu-
dien manco), ni l'economia ha millorat
(sols per a la gran Banca i les grans em-
preses), ni la seguretat ciutadana està
en cami de solució (a la presó hi envien
els - xoriços- ). I aim) es per a posar un
exemple.

PSM. —Ens dirigirem a un sector molt
determinat dels montuirers que estaven
il.lusionats en un projecte politic pro-
gressista i que els darrers esdeveni-
ments politics han esbucat. Voldríem
que no s'identificas tota l'esquerra amb
l'actuació del Govern Espanyol. El PSM-
Esquerra Nacionalista, juntament amb
altres partits nacionalistes d'esquerra
de l'Estat Espanyol, vol oferir un pro-
jecte de nova esquerra, que als valors
tradicionals de l'esquerra hi sumi el pa-
cifisme, l'ecologisme, la solidaritat i.el
nacionalisme. Creim que el socialisme
no ha de ser un gestor del sistema capi-
talista, sinó un element transformador
de la societat. No pot esser que s'identi-
fiqui el progrés amb el consum, l'arma-
mentisme, la submissió als Estats Units

i la legitimació de la violencia. No hem
de construir l'Europa de les multinacio-
nals, sin() l'Europa dels pobles lliures i
pacifies; i això es el que el PSM inten-
tarà impulsar amb la seva petita aporta-
ció política.

PSOE. —Que valorin objectivament
aquests quatre anys de gestió socialista.
Que tenguin en compte les especials cir-
cumstancies en que el PSOE es va fer
càrrec del poder, la situació deplorable
en que es trobava la nostra economia, el
fenomen del -golpismo- i del terrorisme
presents constantment, el noviciat delis
governants; malgrat tot això, conside-
ram que s'ha fet una feina molt fructí-
fera com és l'allunyament del fantasma
del -golpismo-, s'ha avançat en la colla-
boració internacional per a la lluita an-
ti-terrorista, s'ha definit d'una vegada la

nostra posició en el mein (entrada al
Mercat CornU, i adquisició del definitiu
"status- dins l'Aliança Ana/Inca). S'ha
fet un important sanejament de l'econo-
mia espanyola reconegut inclUs per Em-
presaris i Banca, encara que les mesures

Segons el P.S.O.E. s'han
tengut en compte els
interessos generals de
l'Estat.

preses en un principi hagin pogut esser
doloroses per a les economies de la
classe mitja baixa, però que a la llarga
donaran els seus fruits. També han es-
tat quatre anys d'intensa activitat par-
lamentaria: recordem la LODE, LRU,
Llei del Servei Militar, Llei de les Bases

(Passa a la pag seguent)



a 	NOTICIAR! LOCAL

Emissora Municipal

Amb el consentiment tàcit dels mem-
bres de la nostra Corporació, molt prest
començarà a funcionar una emissora
municipal de radio.

Estarà instal-lada, de moment, a les
escoles i tenen previst que emeti dues o
tres hores setmanals, i això seria els dis-
sabtes a migdia.

En aquests moments, segons noticies,
s'està pendent de la concessió de fre-

qüència, la qual se so•licitare molt
prest.

Sessió Plenària de
l'Ajuntament

Els més importants acords presos a la
sessió plenària de l'Ajuntament foren
aquests:

— S'aprovaren les certificacions d'o-
bra del carrer Emili Pou i vials urbans.

— S'encarregà la redacció del pro-
jecte d'una Guarderia Municipal.

— La Corporació s'adhereix a la III
Trobada d'Escoles Mallorquines.

— Es designe representant de l'Ajun-
tament en el Consell Escolar. Sorti ele-
git Miguel Roig. Cal dir que hi havia dos
candidats: Miguel Roig i Pere Sampol.
El primer va comptar amb els tres vots
del PSOE i el segón sols amb dos del
PSM, ja que en aquells moments sols
n'hi havia dos de presents i els populars
s'abstingueren.

— Es desestime una mode) del PSM
condemnant l'actuació nordamericana
a Libia amb els vots en contra del PSOE
i AP-PDP-PL, votant a favor el grup del
PSM .

Nova publicació
montuirera?

Amb moltes de reserves i sense donar-
li més importancia que la d'uns rumors,
quan ja redactàvem les darreres noticies
ens arriben aquestes noves sobre una al-
tra publicació a Montuiri.

D'esser certs els rumors, esperem que
pugui complir els buits que forçada-
ment deixam i que no sigui per a nosal-
tres competencia dificil, sin6 ben al
contrari, estimul, complement i anima-
c16 d'una critica constructiva i educa-
tiva per al nostre poble.

Restam expectant el naixement d'a-
questa nova paisana.

Conservació de camins

La Comissió d'Ordenació del Territori
del Consell Insular ha aprovat els pro-
jectes de conservació de camins veinals,
figurant-hi dins el pla de 1986, entre al-
tres, els dels camins Randa-Montuir'
per 11.900.000 pessetes; l'enllaç Montuiri-
Pina per 9.600.000 i un altre projecte
Randa-Montuiri per 23.100.000 ptes.

Tarja d'Argent
Una nova distinció per al P. Martorell

A mitjan mes d'abril el P. Antoni Mar-
torell ha estat altra vegada objecte
d'una alta distinció per part de l'Asso-
ciaci6 Internacional Catòlica «Música e
Vita.. Se li atorgii la «Tarja d'Argent»
que s'entrega com a guard6 als qui
s'han compromès en la tasca de la mú-
sica religiosa. L'acte estava emmarcat
dins el concert inaugural de temporada
que fa l'Associaci6 a l'Auditerium Au-
gustinianum, a Roma.

També el passat diumenge, 27 d'abril,
poguérem escoltar del mateix P. Marto-
rell, un parlament per Radio Vaticana
amb un missatge dedicat als missioners
de parla castellana, per tot el m6n. En-
horabona!

Excursió al Castell del
Rei, de Pollença

El dia 1 de maig, com l'any passat, la
comissió d'excursionisme de l'Ajunta-
ment va organitzar una eixida al Casten
del Rei de Pollença. Es va tractar d'una
sortida ben animosa i juvenil. La pujada
no fou dificil, ja que de Pollença a Ter-
nelles hi ha bona carretera, i de Terne-
lies al Castell, el cami no deixa i l'excur-
sió es assequible fins i tot per a infants.
Seria bo que aquestes activitats no es
reduissin a una volta a l'any. 

Davant les eleccions 

(Ve de la pag. anterior)

de Regim Local, Llei d'Incompatibili-
tats, Llei de Pensions, i tantes altres
més, com la culminació del Mapa Auto-
ntnnic. Com veim, el camí emprès va
cap a la modernització d'Espanya i
aquest canil corutrem si comptam de
bell nou amb el suport del poble espa-
nyol i montuirer.

Després d'haver llegit les contestes
dels representats dels partits politics de
Montuiri, el lector podrd considerar
quin és per ell el que el convene, i (si
n'hi ha cap) decidir-se per un (si ho de-
sitja). Es tot quan preteniem i el motiu
pel qual hem Jet les entrevistes.

ONOFRE ARBONA Castell del Rel. (Dibuix de l'Arxiduc de principis del segle passat).



NOCES DOR
MATRIMONIALS

1936- 1986
Dia 30 de Maig de 1936

es casaren

Sebastià Amengual Ribas
«Capsana»

amb

Miquela Martorell Amengual

«Can Mas»

BONA PAU, amb motiu de les
noces d'or matrimonials, s'uneix
a l'alegria de tota la seva familia,
els felicita i desitja que puguin
viure plegats molts d'anys.

ENTREVISTA

Sabas Ricardo Berenguer
Ajudant de Traumatologia. Massagista

Fa uns mesos que En Sabas viu a
Montuiri, molt prop de Plaça, just en el
carrer del Rei Jaume II. Per() a principis
de l'any passat ja era massagista del
Club de Futbol Avui aproji-
tam per a presentar-lo i sere' ell mateis
que contestarà unes preguntes sobre la
seva feina, no sols com a professional
del futbol, sinó també com ajudant de
traumatologia..

—Si. Jo, almanco, he estudiat molt de
temps i actualment seguesc els meus es-
tudis, ja que en aquest treball mai en sa-
bem prou.

—Com definiries un massagista?
—Hi ha gent que ens diu .remei per a

tot» i altres ens tenen per .curanders o
medecinaires. La veritat es que no som
ni una cosa ni l'altra. El massagista es

—Quan vares començar aquesta pro-
fessió?

—Ara fa devers 15 anys.

—Es necessiten estudis per a ser mas-
sagista?

Noces d'or

Aquest mes es el darrer que hi ha ma-

trimonis que compleixen enguany les
noces d'or. Es un fet que es compren si

pensam que el proper 18 de juliol farà
cinquanta anys que comença el Movi-

ment Nacional. La gent, els joves de lia-
vors es veren compromesos, obligats a

incorporar-se a l'exercit. I, per altra
part, casar-se en circumstancies tan in-
segures, tant per a mantenir com per a

dur endavant una llar, no era gens aeon-
sellable el matrimoni.

una persona que intenta ajudar alleu-
jant, mitigant el dolor i curant molts de
problemes musculars.

—Et molesta que t'anomenin curan-
der?

—Si, em molesta perquè no ho som, i
no tenc ni idea d'això. Jo aplic una tec-
nica basada en la medicina.

—Els metges, accepten el massagista?
—Avui dia n'hi ha que ja comencen a

acceptar-nos, pert, la majoria encara no.

—Els massa gistes, podríeu ajudar els
metges?

—Naturalment que si. Nosaltres ate-
nem un gran nombre de persones que
no confien en els metges. Si nosaltres
treballassim d'acord amb ells no seria
aixi, perquè els llevaríem molts de pro-
blemes.

—Hi ha molts massagistes, a lula?
—No. Jo només en conec vuit. Pert) hi

ha gran quantitat de curanders o remeiers.

—Com actua el massatge que vosal-
tres aplicau?

—Mira. El massatge es un mitjà pre-
ventiu mês que curatiu. El massatge no

pot curar de cop, pert, sí pot alleujar o
mitigar el dolor en gran part de malal-
ties, com pot esser aconseguir el movi-
ment d'un brag, eliminar el dolor d'una
ciática o d'un lumbago, etc.

—Que s'ha de menester per esser mas-
sagista?

—ler. Tenir coneixements suficients
del cos humà i del seu funcionament.
2on. Ser una persona humanitária i que
s'identifica amb allò que està fent. No
veure en cada patient un billet de 1.000
Ptes. 3er. Estimar la gent i ajudar-la,
alleugerint-la dels seus problemes de la
forma més amable, sobretot no sentir-se
un Deli. N'hi ha molts que creuen esser
qualque cosa molt gran, i es llavors
quan fracassen. El massagista ha de se-
bre fins a on pot arribar amb els seus
coneixements.

—1 en l'esport, es eficaç el massa-
gista?

—Es ben clar que si. Perquè es ell qui
haurà de solucionar les lesions que els
esportistes solen sofrir.

—En un equip de futbol, quina es la
seva missió?

—El massagista es com el mecanic
dels cotxes de carreres. Hem de ser els

qui tenguem esment dels jugadors i do-
nar solucit• ails seus problemes fisics,
perque aixi farem que cada diumenge es

mantenguin en forma.

—Vos soleu dur be amb els entre-

nadors?
—Per regla general, si. Encara que de

vegades tenim opinions distintes.

Ens alegram d'haver pogut tenir l'o-

portunitat de conèixer ben de prop la

persona d'En Sabas, massagista del

Montuïri, i obert també, naturalment, a

servir el poble en la seva professió.

Francesca Bauza G. -Roses.

• «No som curander ni en tenc idea».
• «El massatge és un mitjà preventiu més que curatiu».
• «No s'ha de veure en cada pacient un billet de 1.000 Ptes.».



Montuiri Infantil

FUTBOL 	 CROSS
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	 ESPORTS

CARTA AL DIRECTOR

RESPOSTA A UN ESCRIT TITULAT
«LAMENTABLE INCIDENTA

Resultats corresponents al passat mes
d'abril:

III DIVISIO

Montuïri, 1 - Alaró, 3
Constancia, 4 - Montuïri,
Montuïri, 3- Portmany, 3
Hospitalet, 3 - Montuïri, 2

JUVENILS

Gesa Alcúdia, 5- Montuiri, 1
Montuïri, O - Petra, 1
Sant Jaume, 4- Montuïri, 1
Montuïri, 5- Poblense B,

INFANTILS

Montuiri, 2- Margaritense, 3
Algaida, 0 - Montuiri, 3

ALEVINS

Montuïri, O - Sant Marçal, 1
Algaida, 2- Montuiri, 2
Montuiri, 6 - La Porciancula,

BENJAMINS

Montuiri, 1 - La Victòria,
E. Son Fortesa, 2 - Montuiri,
Montuïri, 2 - Juventut Inca, 1
Sant Jordi, 0 - Montuïri,

Seguint la línia de victõries, la família
Barceló va tornar guanyar en el Cross
celebrat a Sant Joan. El pare va ser pri-
mer a veterans i el fill major, Joan Bar-
celó, a alevins.

JOCS ESCOLARS

Cinc equips de l'escola han fet cam-
pions en els Jocs Escolars Comarcals.
Han estat els nins de setè/vuitè a balon-
mano i bàsquet; els alumnes de cinquè-
/sisè a minibasquet femení i masculí i a
escacs.

DEMO CRAFIA
Abril 1986

NAIXEMENTS

Dia 1.— Albert Ramonell Miralles, fill
de Joan A. i Joana M.a. C/. Velar de Sa
Torre, 2.

Dia 17.— Joan Pere Lladó Trobat,
de Joan Ramon i Aina. Pl. Vella, 56.

DEFUNCIONS

Dia 1.— Pere Cerdà Vich, casat, 78
anys. .Badia-.

Dia 25.— Josep Andreu Oliver, 74
anys, casat. .D'Horteta».

Dia 27.— Margalida MiraIles Ballester.
93 anys, vídua. .De Ca s'Hort-.

Creim cert que no perilla la diada
Moto-Automobilistica ni el Rally d'Es
Pla, perque pensam que en el Patronat
Municipal d'Esports hi ha persones ap-
tes per a dur endavant aquestes proves,
en combinació amb altres Escuderies
que no siguin la d'Es Drach. Pel que
s'ha vist, no saben organitzar un Rally
de segona categoria, fora que hi hagi
incidents.

El dilluns de Pasqua no es va insultar,
la cosa que si es va fer va esser advertir
els organitzadors de l'Escuderia Drach,
abans de fer-se pública la classificació
(la primera que es va fer en tot el dia),
que s'equivocava. I no es va atendre a
raons, atludint les presses per un fune-
ral, i exigint que sortissim de l'Ajunta-
ment, que s'havia de fer entrega dels

trofeus, excusa bastant beneita i que no
es pot admetre entre persones .raona-
bles., ja que es podia haver fet després.

Volem dir que, segons el reglament, es
disposa d'una hora per a publicar una
llista ',provisional de temps, i després
hi ha una hora més per a presentar una
possible reclamació .per escrit.; i no
res de tot això es va fer.

No veim aquesta organització tan sa-
crificada com per quasi no dinar, per()
si que la veim molt atropellada per anar
a sopar quant més prest. Endemés, vo-
lem dir a alguns dirigents d'Es Drach:
que res, si se'n van.. , si tornen...

Referent a aquestes persones que pro-
tagonitzaren aquest ', lamentable inci-
dent. (que pareix que va esser l'únic
que va passar en aquesta diada), desit-
jam que es reconsideri aquesta postura,
ja que la class¡ficaci6 final es va can-
viar degut a aquests incidents, que es va
demostrar tenien la seva importància.

UN GRUP D'AFICIONATS

GLOSES
L'amo En Miguel Massanet Servera

«Pam«

Recorda que la va fer sa mare, poc

abans de la guerra civil.

Pel món passen coses tristes
amb frares i capellans,
m 'enganaria, germans,
que no fossin comunistes



Gloses

L'aparició de Sant Antoni Abat
a Sor Tomasseta

Sant Antoniet Abat
estic plena d'alegria
per haver vengut d'Alexendria
per a conèixer aquesta nina
sa fi/la de Son Gallard.

(agenollant-se)

Jo també estic molt content
de veure't, Catalineta;
sé que ets una ahloteta
d'un sincer enteniment
que un dia seràs venerada

de sa cristiana gent.
(fent-la aixecar)

Només vos puc oferir
un poc d'aigua saborosa
de sa pluja que del Cel
mos banya tot Valldemossa.

(oferint-li sa gerreta)

Si que la vull tastar,
beuré amb aquesta gerreta
que hauré agafat sa dolçor
des teu bon cor, Catalineta.

(agafant sa gerreta)

D'Alexandria fins aqui
no he begut aigua més fina,

se veu que Déu deu elegir
sa pluja valldemossina,
com també t'elegia tu

com a Santa Mallorquina.
(acabant de beure)

S'Espardenyeret

CORRECCIÓ DE BARBARISMES
referents a: JOCS

ESPORTS

MISCELLANIA 	 11

PLUWOMEME
Pluja caiguda a Montuiri durant el

mes passat:

7 abril  	 8,1 Its. m 2

8 abril  	 0,2 Its. m 2

11 abril  	 1,0 Its. m 2

12 abril 	  34,3 Its. m 2

13 abril 	  3,8 Its. m 2

18 abril  	 2,1 Its. m 2

26 abril 	  21,2 Its. m 2

27 abril 	  4,5 Its. m 2

Total 	  65,2 Its. m 2

Barbarisme

AJEDRES
AMATEUR
BALONCESTO
BALONMANO
BOXEO
BR ISCA
CAMP EON
DARDO
DEPORT	 •
GIMNASIA
JINETE
VETERANO

CUINAR EN CASA

CARXOFES

S'adoben les carxofes, es tallen en
quatre trossos, es posen dins una grei-
xonera. Damunt hi posen dues cebes ta-
llades molt petit, un poc d'oli i aigua
que no tapi les carxofes. Un poc de Ilo-
rer, una tallada de llimona, un poc de
canyella.

Es bull un ou perhom. Es fa un capola-
dis d'all i juevert i els ous; es posa da-
munt i es fa bullir amb poc foc.

Recepta facilitada per
Francesca M. Gomila de Can Cigala

Forma correcta

!scacs
Iricionat
tyisquet
handbol
boxa
escambrí
campió
dard
esport
gimnástica
cavaller
veterà

144/

CONSELL INSULAR DE MALLORCA



25 anys enrera

7 Maig 1961

El pare Royo, predicador de fama

mundial, va parlar als montuirers. A

les 12 del migdia l'església estava

plena de gom a gom i la seva confe-
rencia, «Apostolat Seglar),, fou es-

coltada amb molt d'interés i entu-
siasme.

17 Maig 1961

L'Ajuntament ha acordat adquirir
una bascula pel pes municipal.

Miseries humanes

Mira'1, plora desconsolat... !
Per quê el deixau plorar
Es que té fam !
Per quê no li donau pa ?
Es que té fred !
Per quê no l'abrigau ?
Es que té por !
Per quê l'heu assustat ?
Es que no té a ningú !
Per quê... no li donau la må ?

12	 ESGLESIA EN CAM!

Noticies d'Església'

PROGRAMA D'ACTIVITATS
PARROQUIALS

MAIG DE 1986

Curset prematrimonial

Els dies 5-6, 12, 13 i 14 de maig orga-
nitzam un curset per a nuviis que s'hagin
de casar d'aquí a octubre. Sera a la Re-
sidencia de Porreres, els vespres a les 9.

Pares dels nins de La Comunió

Com a preparació immediata de la
Primera Comunió, queden convocats els
pares i mares a unes xerrades que es do-
naran els dilluns a vespre, a les 9,30, a la
Rectoria, o sia, els dies 5, 12 i 19 de

maig.

Serveis Funeraris

Si prospera una proposta del Batle de
Sineu, la Mancomunitat d'Es Pla de Ma-
llorca —en la que hi figura Montuïri—
prest crearà els seus propis serveis fune-
raris, aspecte en el qual l'Ajuntament de
Sineu va davant, ja que allà han acordat
que els cadavers no sien duits a l'esglé-
sia i han demanat als altres batles de la
Mancomunitat que fixin els mateixos
criteris.

Consell Parroquial

La próxima reunió del Consell Parro-
quial de Pastoral, al qual pertanyen 17
persones, la tendrem el dijous, 15 de
maig, a les 9,30 del vespre. Farem la pro-
gram ació de final de curs i prepararem
l'Assemblea Diocesana extraordinaria,
a celebrar dins el mes d'octubre.

Adhesió al II Congrés
de Llengua Catalana

Des del 8 de febrer fins al 15 de maig
d'aquest any 1986, se celebra, dins l'àrea
de tots els països de la nostra parla, el
Segon Congrés de Llengua Catalana. El
gran promotor del Primer Congrés, l'any
1906, fou Mn. Antoni  M.  Alcover, vicari
general de Mallorca i tan conegut popu-
larment per les seves .Contarelles» i
.Rondaies». No es, per tant, gens es-
trany que s'hi hagin adherit moltes enti-
tats de la nostra Església mallorquina,
entre elles els .Preveres de la Part Fo-
rana», l'Arxiprestat de Petra i les Co-
missions d'Acció Social i de Catequesi
de la nostra Parròquia. És una bona
oportunitat per a una normalització lin-
güística que arribi a tots els ambits de
la nostra societat. Pensam que l'església
diocesana obre el canil en la seva major
part i en dóna bon exemple.

Preparam la Unció de Malalts
pel tercer diumenge de juny

Des d'ara ja volem avisar de cara a
una celebració familiar i que sol esser
molt participada: la Unció de Malalts,
Sagrament pasqual i festós, per a totes
les persones majors de 75 anys i pels
Ines malalts. Segurament sera el diu-
menge 15 de juny. Tornarem a donar-ne
notícia i explicar amb niés detail la pre-
paració i celebració d'aquest sagrament.

Altres jornades:
Mallorca Missionera i Mitjans
de Comunicació de l'Església

El diumenge dia 4, recordam els ger-

mans missioners mallorquins escam-

pats dins tota la geografia mundial.
I l'altre diumenge, dia 11, Jornada

Mundial de les Comunicacions Socials,

dedicada enguany a la responsabilitat
dels cristians en la formació de 1'00116
pública.

Diada dels malalts: 11 de maig

Com cada any, al Santuari de Lluc es
donaran cita els malalts que puguin
desplaçar-se amb autocar. Ana tendran
la jornada de pregaria i convivencia. A
la vegada, es la Diada del Malalt, a ni-
vell de tot l'Estat espanyol, i el lema
d'enguany es .ELS MALALTS ENS
EVANGELITZEN». Els malalts, minus

-vàiids en general totes les persones
que es veuen físicament impedides so-
vint ens donen un exemple lluminós de
capacitat de sofriment, suportant sole-
dats i empeltant esperança.

Missa Jove: 18 de maig

Prepararem la missa Jove de maig, el

divendres 16, a les 7 del vespre, a la Rec-

toria i tam be a les 9 del vespre del ma-

teix dia. Els joves i allotes interessats,

assistiu.

BARTOMEU TAULER




