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ES TRENET
Fa cinquanta-vuit anys vaig conei-

xer per primera vegada la platja de
S Arena]. Era un desert. No hi havia ni
camí ni carretera. En aquelles saons
Mallorca no coneixia encara la febre de
banyar-se a la mar i mancarien molts
d 'anys per arribar a les massives ona-
des de cares rosses i de cabells daurats
que, avui dia afamegats de sol i d ¡ode,
vénen i es tomben damunt les arenes
immaculades, per torrar-se talmentl
escamarlans a la planxa. Llavors no.
No corríem el peril d esgarronar-nos
en aquests paratges tranquils i solitaris.
La natura era aqui totalment verge.

Al començament de la platja, si
veníeu de Ciutat, hi trobàveu Ca 'n
Pastilla ia 1 'altre cap un quern de case-
tes, que es deia S 'Arenal. Ca 'n Pastilla
tenia una dotzena de cases només, on
hi estiuejaven algunes families benes-
tants. Perd en tot i esser tan pocs els
veins, els tramvies elèctrics de Ciutat
hi descarregaven, tres o quatre voltes al
dia, uns escasos passatgers. A l'altre
extrem de la platja, com hem dit, s 'hi
trobava S Arena], de Llucmajor, que
consistia en dues embostes de cases,
baixes i senzilles, on alguns llucmajo-
rers hi malpassaven mig estiu, puig
que en arribar Santa Canaida, sa Patro-
na, havien d 'aplegar veles, per anar a
la festa i, endema, començar la tasca
de la collita de les ametles, de que en
són tan rics els llucmajorers.

Hem dit que la platja era llarga i
deserta. En tot el seu trajecte hi havia
sols tres cases: la primera era Ca 'N
Rig°, la segona Ca 'n Moner, i la terce-
ra.. , encara no existia! Aixi de solitari
era el nostre paratge. No volem dir
amb això que no s hi ves qualque per-
sona nedant, amb la vestimenta pròpia
de l'època, d'una sola peça, que sols
deixava al descobert la meitat dels bra-
ços i dels genolls en avall, amb les clàs-
siques retxes blanques de zebra d'un
dit d 'amplària. Amb un poc de bona
sort podíeu topar-vos amb alguns page-
sos, acabades les messes, eixancats
damunt la bístia, que també entrava a
I 'aqua fins que aquesta li arribava tall

panxa. Que les bnties també tenen

diet a rentar-se , al manco una volta a
''any!

Corregueren els anys i 1 evolució
arriba també a la nostra platja. Els
diumenges començaren a veure-s 'hi
alguns banyistes més, tots de les nostres
contrades, que cercaven refrescar la
seva cdrpora en el rigor de la canícula.
Sense esperar ni un minut més, es nos-
tres autorita ts, sempre zeloses del' or-
dre i el bon nom, programaren, ran
de S ' Arenal, tres zones ben delimita-
des, veinades una de 1 altra, per als di-
ferents usuaris de les nostres *ties
blaves. La primera, que es trobava
gairebé clavant les mateixes cases de
S' Arenal, estava reservada al sexe
femeni. Seguia en direcció capa Ciutat ,
Ia zona on s 'havien de banyar els
homes. Ia con tinuació venia la tercera,
que es destinava.., a les bísties! Aixi de
separats els tres grups...!

Per unir les dues "poblacions"
inciicades, no hi havia encara l'actual
carretera ni fins i tot un mal carni, ran
de la mar. Amb tot i això, per salvar
aquesta distancia de cinc quildmetres,
teníem un trenet, d 'un sol vagó, però
un trenet! Aixi mateix, a voltes, si les
circunstancies ho demanaven, li engan-
xaven un remolc, per dur més gent. El
nostre trenet duia un motor de gasoli-
na, que us resplendia dins el cervell i
feia tremolar tot el buc. Un dolç i mau
tremolor, que us invadia les cames i el
cos sencer, per fer mil variat el trajec-
te. A la fi ho agrafeu, perquè us levava
Ia son i així podieu admirar el paisatge
I les postes de sol meravelloses. Era un
trenet doméstic o pacific i sense preten-
sions, que amb greu dificultat mai

sobrepassava els quaranta per hora ,
malgrat que els majom d eclat creques
sin que aquella velocitat vertiginosa era
ben temeraria, puig corrien el perill de
sortir-nos dels rails o esclafar-nos contra
les primeres cases de S' Arenal o de
Ca 'n Pastilla. Els estudiants maliciosa-
ment li deien "Sa Porcelleta". Era un
trenet familiar on cada dia us hi trobà-
veu amb les mateixes cares. I com que
ningn mai no tenia presses, ni d anada
ni de venguda, era ben comprensible
que esperissirn a quê hi fossirn tots,
perquè tots ten l'em dret a anar a Ciu tat.

D aquesta manera el nostre trenet
feia i desfeia el camí, que hi ha d aquí
a Ca n Pastilla, i de Ca 'n Pastilla aqui,
tres voltes al dia. Perquè vegeu si era
familiar us diré que el conductor es
prenia el dret desiara d aturar la ma-
quinaria, per botar i arribar fins a
1' aigua, d 'on arreplegava uns quants
de tions o de branques, que el temporal
havia tirat damunt 1 arena. Ell necessi-
tava llenya per encendre el foc per fer
el sopar o per escalfar-se les vetlades
d hivern. En feia un feix, el fermava
a peu segur iamb parsimdnia patriarcal,
retornava al vagó. La col.locava on
manco estorbás al passatge. I flavors, a
tot gas, per rescabalar el temps perdut,
tornà vem a partir.

A dos llocs distints del trajecte, les
vies es duplicaven. Premem la de la
dreta, esperant que arribas 1' altre tre-
net, quo havia de rani per la mateira
línea i que tant es podia- torbar un
quart com mitja hora.

Quin temps, aquell, i com ha can-
viat, S Arena] els darrers anys!

j_Qall__Ust	 ."'APF'NAL

TRAMVIA ARENAL S.A. TRACTOR ID" ARROSSAGADA I VAGONS DE PASSATGE
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Els dies clars són els mós apropiats per a

obtenir aquestes fotos. El contrast de

conradis i campanar donen a la perspectiva

un aire singular.
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REBAIXES
Un dels factors que més marquen

aquests dies del primer mes de l'any, es
el de les rebaixes. Aquest fet sociológic
que ens acaba de buidar les butxaques
després de les compres dels Reis, es un
esdeveniment esperat per moltes senyo-
res que aproMen la baratura per adqui-
rir tota una série de .prendes., alguna
de les quals romandrà, segur, en el guar-
da-robes sense estrenar.

I es que la febre per les rebaixes es
converteix en una especie d'histeria col-
lectiva que ens aboca a consumir per
consumir, essent aquest fet una de les
causes principals de la ja famosa i terri-
ble costa de gener. La gent efectiva-
ment, amb la llengua quasi defora, está

recorrent el marathon alocat de les com-
pres perquè .ara tot es mês barat o a la
mitat de preu ,, .

El fet de les rebaixes m'ha fet reflexio-
nar sobre aquelles coses que per a molts
de nosaltres On uns valors positius perd
que a vegades venem també amb rebai-
xa, inclUs qualque pic a preu de 'saldo.

Sovint venem a baix preu les nostres
conviccions davant una persona que no
opina com nosaltres. Preferim llogar
una pellícula de video perqué els allots
estiguin entretengus enlloc de quedar-

nos una estona jugant amb ells. Ens agra-

da que els veïnats i companys de treball

ens jutgin per les aparences i per aim)
dium un ritme de vida econòmicament
superior al que pódem. Si som creients,
amagam la nostra identitat com a tais
per por que l'altre no se'n rigui de nosal-
tres... ¿No són totes aquestes coses ven-
dren's una mica a nosaltres mateixos a
preus rebaixats?

Les rebaixes del mes de gener ens po-
drien animar a no fer mai rebaixes en el
pla dels valors humans i espirituals, les
conviccions i les creences, els sagra-
ments i l'evangeli.

ANDREU GENOVART

TRENTA-CINC ANYS
Han transcorregut trenta-cinc anys des d'aquell gener de 1952 i du-

rant aquest temps són molts els esdeveniments que hem viscut i nombro-

sos els canvis en els que ens hem vist immersos: hauran estat 35 anys

unes vegades passats amb satisfacció i benestar i altres, al contrari, em-

barcats en crisi, desencant, desitlusió.

Durant aquests set quinquennis hem procurat sempre allunyar-nos

dels enfrontaments amb qualsevol sector de la vida montuirera, si bé això

no vol dir que há gim tergiversat els fets o conduit el lector a interpretar-

los erróniament. Les nostres pagines, per altra part, han estat obertes als

qui han volgut manifestar els propis punts de vista i fins i tot a aquells que

no han estat d'acord amb el que s'havia publicar.

Volem manifestar una vegada més que el nostre desig ha estat reflec-

tir tots els esdeveniments actuals i històrics de la vida montuïrera i també

difondre la vida i obra dels montuïrers que en el transcurs de la seva exis-

tencia han destacat en els camps de les lletres, la ciencia, arts ; política,

esports o altres manifestacions, la tasca dels quals ha incidit més o manco

directament sobre el poble.
Igualment ens hem fet ressò dels diferents canvis politics, socials i re-

ligiosos que s'han done a Montuïri. I han estat molts! La gent que al inici
de la nostra publicació tenia una ideologia determinada —a conseqüència

d'una significativa educació o d'una especial manera d'entendre la vida—

ara, quan el món corre canviant constantment a una increible velocitat,

hem hagut d'adaptar-nos al moment que ens ha tocat viure per a no restar

immdbils ni caminar darrera el temps ni les circumstàncies.

Tant si miram cap enrera com si atalaiam el futur, ens sentim compla-

guts; el fet d'anar creixent en contingut i en lectors suposa esser de cada

vegada mós acceptats. I el dia en que l'actual cos de redacció, ara curt,
augmenti en persones que se sentin joves, BONA PAU rebre aquell aire

nou i saba renovada que, amb sinceritat, creim qt..a encara li manca.

Malgrat tot, som optimistes. Mentrestant celebram go/osos els trenta-

cinc anys. I ho feim amb la satisfacció de no haver mancat mai a la cita

mensual i amb l'esperança itlusionada que BONA PAU continuara plas-

mant de cada dia millor totes les peculiaritats de la vida montuïrera.

ONOFRE ARBONA I MIRALLES )
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Vos desitjam a tots

des de cada àrea de la nostra activitat

AREA ACCIÓ SOCIAL AREA CULTURA AREA ECONOMIA AREA COOPERACIÓ
(‚Persona!. 	('Cultura i Fducació. 	('Foment de l' indústria, 	(‚Ordenació del territori
0 Ault) social. 	 Xarxa biblioteques. 	 comerç i turisme. 	 i urbanisme.

('Hospital General	 O Esports. 	 0 Agricultura. 	O Pla d'obres i serveis.
('Hospital Psiquiàtric	O Escoles esportives. 	 OHisenda. 	 Xarxa
0 Llar de la Joventut. 	O  Servei de Prevenció i
('Llar de la Infancia. 	 Extinció d'Incendis
O Liai dels Ancians. 	 i Salvarant (SERPRFISAL).
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De cuina antiga mallorquina (1)
Destaca la riquesa i el grau d'elaboració

Després d'un llarg lapse de temps en
que no havia escrit pràcticament res per
a BONA PAU, he pensat que seria bo
parlar una mica de cuina antiga mallor-
quina. Des de fa una bona partida de
temps investigam la primera recopilació
de cuina que coneixem: la que va fer el
frare agustí Jaume Martí i Oliver, nat a
Palma el 1712 i mort al convent d'agus-
tins de Felanitx el 1788.

Coneixem cinc manuscrits que conte-
nen aquesta recopilació amb diferències
més o menys notables entre ells. Dos
d'aquests manuscrits són segurament
del segle XVIII i els altres tres de la pri-
mera meitat del segle XIX. El primer
manuscrit (A) conté 134 receptes; el se-
gon (B), 167; el tercer (C), 148; el quart
(D), 161; i el quint (E), 179.

Els manuscrits que fan classificació de
les receptes tenen en compte els agui-
sats, les pastes i les confitures en apar-
tats diferents. Entre els aguisats hi ha
diverses classes d'ofegats, cassoles, es-
cabetxos, estofats, una bona quantitat
de farciments i de greixoneres, ous, arre-
bossats, rostits, salmoreigs i moltes sal-
ses. Entre les pastes tenim diferents
classes de bunyols, coques o casques,
pastes, pastelons, tortades, etc. De con-
fitures n'hi ha també per a tots els gusts:
de carabassa de cabell d'àngel, de cire-
res guindes, d'albercocs, de melicotons,
i fins i tot d'ametlons, de patata, de tron-
xos de lletuga, de síndria, d'albergínies,
etc. Els copistes de la recopilació distin-
geixen també entre les confitures i les
melmelades. D'aquestes darreres n'hi ha
de tota classe de fruita i també de flor

de borratja, de roses i de clavells, de ta-
ronges de la Xina i de llimones i així
mateix de violetes.

Hem de pensar, d'altra banda, que no
es tracta d'una cuina popular, en molts
de casos. Segurament aquest receptari
es refereix més tost a la cuina propia
dels estaments aristocràtics o dels dies
de festa senyalada. Deim això perquè

sabem que la immensa major part de gent
de les classes populars tenien un règim
de vida molt frugal i senzill. Ens consta,
per exemple, que en aquest segle els po-
bres, que eren molts, en anys de mala
collita sobretot, s'hagueren d'abordar
als garrovins o, simplement, a all& poc,
que la caritat paternalista dels podero-
sos els aportava. A més, el mateix fet de
la popularitat fa que no sigui necessari
consignar aquestes receptes en els recep-
taris de l'època, simplement perque tot-
horn en coneix les formes d'elaboració.

Les receptes que trobam en aquests
manuscrits ens indiquen la riquesa i el
grau d'elaboració a què havia arribat la
cuina tradicional mallorquina, a base de
tota una serie d'ingredients tipicament
mediterranis. Cree que no es mester dir
que alguns d'aquests plats els trobam
també, amb petites diferencies, en d'al-
tres llocs de la nostra Area cultural (Ca-
talunya, Pais Valencià) o fins i tot d'al-
tres terres del Mediterrani Occidental:
Franca Meridional, Itàlia (amb Sicilia),
Nord d'Africa, etc. Un problema amb que
ens trobam es saber fins a quin punt es
tracta de plats < , inventats” pel P. Jaume
Marti. Crec que no hi ha dubte que al-
menys en gran part dels casos ens tro-
barn amb plats molt antics, potser de
l'època medieval. Almenys aim) es el
que sembla pel nom, pels tipus d'ingre-
dients i per la forma d'elaboració.

Els próxims mesos donarem a conèi-
xer aquestes receptes d'aguisats, pastes
i confitures, algunes de les quals pue do-
nar fe que funcionen molt be perquè hem
fet l'experiència d'assajar-ne l'elabora-
ció, amb molt de gust per a tots els qui
hi hem participat.

Devers Es Pou del Rei, a Can Puret, podem veure aquesta raconada, barreres tancades,

que ens ha dibuixat Na Catalina Sastre. 	 Joan Miralles i Monserrat
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Els lectors opinen sobre BONA PAU
Les respostes són molt diverses

Joana Aina Martorell Lladó
Una dona de 76 anys

Diu que .una cosa que ho duu tot,
trob que ha d'esser bona i per això m'a-
grada.. Considera que no hi manca res i
que tota la revista li agrada. Es del seu
gust tota la revista i tampoc llevaria res,
perd osi qualque cosa hagués de llevar,
suprimiria les critiques perquè no són
simpatiquesAM'agrada —diu— tot tipus
de noticies, menys l'esport, perqué trob
que és una cosa pels més joves».

M.  Magdalena Alcover i
Apol.lônia Miralles

Dues nines de 13 anys
Són contestes coincidents en una i al-

tra. Troben .que està bé, perquè s'escriu

en la nostra llengua i xerra de les tradi-

cions del nostre poble». Consideren que

hi manca la predicció del temps que

farà el mes que ve. El que manco els

agrada i el suprimirien .és en Xerrim

degut a que a vegades es pensa fer grà-
cia i pot molestar a persones.. I l'espai
dels esports és el que més els agrada.

Cristòfol Cerdà i Maria Rullan

(matrimoni)

Conserges del camp de futbol

Reben BONA PAU a Ciutat des de fa
cinc anys i diuen: .Ens agrada perquè
toca temes que són del poble i gracies a
ella ens enteram de molts coses que a
Palma no sabriem.. .Proposariem que a
través de BONA PAU poguéssim fer que
els pares participassin més en l'ajuda a
l'esport perquè és ben necessari. BONA
PAU podria ajudar en aquest aspecte».
No s'ha de llevar res —diuen ells— six-id

posar encara més a fi que sigui més am-
ple i afegir noticies, informacions, repor-
tatges, entrevistes....

No els agrada «tot lo que parla de po-
Utica i les critiques negatives d'un i d'al-
tre. Com que no som politics ens agra-
daria que en el poble ens tractassin com
a germans i sols posaríem a BONA PAU
critiques positives..

hereada ded nómare •eireevrieoun do Le watx.r.er... marrurves.

Es tan poc el temps transcorregut des de l'a-
parició del número 400 que ara, amb motiu
del 35e aniversari sols hem volgut deixar-ne

constància i un poc mes.

Pere Sampol Mas
Tinent de Batle, Regidor

de Cultura

.Valor molt positivament l'existència
d'una revista local que recull la historia
del nostre poble, especialment des de la
darrera etapa. Suposa un compromis
ferm en la tasca de recuperació de la
nostra llengua..

.Crec que hi manca més opinió. Pot-
ser donaria opció a tothom que volgués
publicar articles sobre temes d'actuali-
tat. Evidentment aim!) provocaria de-
bats, perd sempre que es donassin igual-
tat d'oportunitats seria positiu. Crec
que ja hem madurat suficientment per a
no haver de tenir por als debats..

.No suprimiria res perquè si. Pens que
totes les aportacions són positives, en-
cara que reduiria l'espai destinat a l'es-
glésia, que a determinats números és ex-
cessiu..

.Evidentment el que sigui una publi-
each!, íntegrament en català m'agrada
molt. També és important la informació
que dóna mensualment als lectors que
quasi és la única informació escrita que
reben de l'actualitat del nostre muni-
cipi. Una altra secció que m'agrada és la

(Passe a la peg. seguent)

L'avinentesa del 35è aniversari ens ha menat una vegada més a sol -licitar
de distints lectors les pròpies consideracions, punts de vista, opinió i altres
importants estimacions respecte a BONA PAU.

Hem procurat obtenir respostes de persones de diferent edat, sexe, criteri,
concepció de la vida i de la societat, parers molt valuosos i dignes de tenir
en consideració.

Aixi s'expressaren els nostres consultats:

Ajuntament de

Montuiri

L'Ajuntament de Montuïri

felicita a BONA PAU

en el seu 35.6 aniversari



Era un dia clar de sol amb alguns niguls que donaven a aquesta preciosa perspectiva
una notable vista d'un Montuiri Ilunya.
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Es desitja la continuitat de la revista
(Ve de la 7.a pág.)

d'entrevistes a personatges del poble
que ens ajuda a conèixer minor a perso-
nes que no valoram en la justicia que es
mereixen..

.Crec que BONA PAU en el seu afany
de ser neutral perd frescura i esponta-
neltat. Evidentment les informacions
han de ser objectives, perd un medi de
comunicació no pot amagar el cap da-
vant determinats fets per por de ser
qualificat de partidista. Crec que la re-
vista hauria de ser mês crítica amb el
poder, tant estatal com autdnom o lo-
cal. Cert que aixd provocaria algunes
queixes, perd indubtablement la minor
manera de no tenir ningú content es in-
tentar contentar a tothom. Es la meva
opinió que faig en un sentit constructiu
perquè pens que BONA PAU ha de se-
guir endavant amb la collaboració de
tots..

Mateu Ginard Sampol
Representant del P.S.M.

Ens diu que -es una revista oberta i
plural i que recull en constancia els es-
deveniments de la vida quotidiana a
Montuiri; a mês a més cal remarcar la
important tasca de normalització lin-
güística que desenvolupa.. Considera
que -el seu ambit d'opinió, marcada-
ment localista, fa que es deixin de
banda aspectes d'informació mês gene-
rals i qüestions de debat.. -Donat que
es una revista oberta a qualsevol infor-
mació pot esser d'interès per a alguns
dels seus lectors..

Per altra banda diu que sobretot
agraden les -entrevistes, informació de-
magrafica i pluviometrica..

Joan Miralles Julia
Cap del PSOE

Comença dient: -Es una bona font
d'informació per als montuirers î, degut
als esforços que suposa la seva elabora-
ció, val la pena conservar-la.. «Crec que
li falta sortir mês al carrer, cercar les
opinions populars, tota la  problemàtica
del poble (economia, cultura, treball, po-
lítica...) i ser un poc Ines plural..

Diu que no suprimiria res, sine, al con-
trari, -seria convenient crear seccions
noves, si be "En Xerrim" s'hauria de

convertir en una secci6 més seriosa i re-
collir un poc mês les veritats-. Acaba
amb aquesta afirmació: -Tenc una valo-
rack) positiva de totes les seccions-.

Gabriel Mayol Gomila
President Local d'A.P.

A les nostres preguntes respon així:
M'agrada perquè informa de les coses

que passen a Montuiri.. Diu que -hi
manquen cartes al director i un espai de
passatemps, perd no suprimiria res-. So-
bretot el que mês li agraden són -les en-
trevistes i l'espai "s'ha dit que...".. -Les
entrevistes s'haurien de potenciar mês
perquè surten coses que són interes-
sants i fugen del que tocam cada dia.
S'hauria de donar mês extensió a elles i,
per ventura, llevar un poquet dels temes
que només fan referencia a l'Església.
Aixd no vol dir, de cap manera, que l'as-
pecte religiós no hi hagi de tenir ca-
buda, ja que el full perteneix a la Parrd-
quia..

Per altra part s'hauria de desitjar
-que quan exposen una opinió d'un col-
lectiu o d'unes persones, s'informi al
maxim sobre el tema que tracten, per-
que així no molestaran a ningú. Dic ai-
xò en relació al fet que va succeir amb
motiu de l'horari de l'autocar per anar a
Llucmajor..

Josep M.  Munar
Director de l'Escola

L'opinió que té de BONA PAU es la de
ser .un fulletó mensual fet per persones
i que aleshores representa una °pink)
molt estreta, sense desmerèixer l'esforç
que deuen haver de fer aquestes, perque
cada mes quedin plenes les dotze pagi-
nes.. També considera que -hi falta una
participació ampla, formada pel major
nombre de persones Si un mes no tenen
pagines per escriure-hi tots, es igual; ja
hi escriuran el següent I així la tasca
sera més lleugera-.

Considera que -no es tracta de llevar
res, sin6 d'afegir-hi, massa fan els que hi
collaboren.. El que li agrada mês són
les entrevistes que es fan a les persones
que treballen a les entitats del nostre
poble, aconsellant que es fassin extensi-
ves a altres, siguin o no capdavanters de
les entitats.. I, per altra part, el que li
agrada manco ésfla poca participació
que hi amb el Consell de Redacció. Si
tots els diaris i revistes el duen escrit a
un raconet, per que BONA PAU no?-.

Aina Gomila Nicolau
Al.lota jove de 16 anys

M'agrada —comença	 es en-
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tretinguda, a més es una font d'informa-
ció pel poble». .Hi manca més collabo-
ració per part de la gent jove». su-
primiria res». El que més li agrada són
-les entrevistes, "s'ha dit qué..." i "25
anys enrera"». I el que manco, .lo que
es refereix a política».

Guillem Fiol Tomas
Mestre d'Escola de Montuïri

Opina que -en general es bona» i que
hi manca un major nombre de collabo-
radors, sobretot per part dels més jo-
ves». No suprimiria .res, alguna vegada
algun comentari d'En Xerrim, perd això
només en alguna ocasió molt concreta».
Li agrada sobretot .tota la part d'infor-
mació del poble i les entrevistes».

Manifesta per altra part que .segons
quin tipus d'articles i opinions sempre
coixegen de la mateixa part».

Guillem Nicolau Garau
Home de 38 anys

BONA PAU < .és positiva perquè in-
forma de les coses que succeeixen en el
poble i en conjunt m'agrada. Pens que
té un gran merit haver continuat al llarg
de tants d'anys. Hi ha moltes coses que
a Montuïri duren ben poc, i ella s'ha sa-
but mantenir». També diu: .Podria es-
ser bo que a més de posar el pluviòme-
tre possassin també la temperatura del
mes. Crec que seria interessant que s'in-
formas si en el poble hi ha vendes, com-
pres o lloguers de qualsevol cosa; per
exemple finques, cases, etc. Igualment
podrien escriure el mal nom en els nai-
xements i matrimonis, tal com ho feis
en les defuncions. Quant als esports
s'hauria d'informar d'altres que no fos-
sin sols el futbol. Per exemple si Na
Tous, Na Cati de Can Pera o la familia
Barceló han guanyat una carrera, enca-
ra que sia fora poble. Ens agradaria sa-
ber-ho. Trob que pel seu esforç i interés
s'ho mereixen».

S'haurien de , llevar el que siguin be-
neitures o dois que a vegades surten a
"S'ha dit que..." i dir només les reali-
tats». Li agrada molt <10 que suit d'his-
tória, que estigui relacionat amb Mon-
tuïri. També les gloses dels montuirers
perquè a tots ens alegra lo que este fet

pels paisans.. Finalment diu que .les fo-
tos moltes vegades surten defectuoses».

* * *

Hem d'agrair a aquestes tretze perso-
nes les seves respostes per la critica
constructiva que han fet de BONA PAU
El lector haurà pogut comprovar que
certes coses que uns aplaudeixen, altres
les detesten, pert... aixi es la vida. Per
part nostra les tendrem en compte a
totes.

Aixi mateix veim que en general agra-
da a tothom i que tots els enquestats
desitgen la nostra continuitat. GrAcies.

O. Arbona i G. Gomila

4,11-14

...ses festes de Nadal varen dur molta

Ilum a Plaga: estrelles noves i resplendents,

només que de tant en tant tenien proble-

mes per mor de s'aigua. Ah! I cosa curiosa:

a Plaça tot pareixia una fogatera, perd no

passassiu de nit pes carrers entre Son Ra-

fal Mas i ses Escoles, perquè la cosa era

funesta.

—s-

es ferros i arrambadors des carrer de Sa

Penya i de Sa Plaça Vella s'han fet nets i s'han

pintat. Bona feina de manteniment i restaura-

ció! No tot han de ser conyes...

—0—

...betiva el nan! quina feta amb so balcó

de sa Sala Mariana! Tot fa ull devers aquell

race. Ara podeu riure, perd va estar a punt
d'haver-hi una desgracia feresta. Es ben

hora de fer un repas a fons d'aquelles

obres que se feren quan es ciment anava

escàs...

—0—

...és curiós que a un Col-legi que va gua-

nyar es premi «Ba/dini Reixach., per sa de-
dicació a sa nostra Ilengua, una majoria

,, minoritaria>, de pares votassin entregar

ets estatuts renovats, en caste/là. Perd...

mes verdes n'han madurades..

—0—

...mirau que posar avionets i <‹tanques>> en
es .betlem” de l'església, es tot quant se pu-
gui dir. Idd això hi havia enguany: aiximateix
mos hem informat millor i hem entés que volia

dir una protesta contra tanta guerra que hi ha

en el món, cosa que el Jesús de Betlem no va
voler mai.

—s-

• moltes bandes acudeixen a Montuïri

per visitar es r ierqador i es local de sa Ter-

cera Edat. Tothom se'n toma encantat.

Perquè Ilavors mos queixem des nostre

poble! I que ankle de be, si totes ses coses

de la vila funcionassin amb tanta eficacia!

...i que preparau bones carroses per St.
Antoni d'enguany? Fins ara hem anat supe-

rant ses edicions anteriors. Sabem cert que

enguany no quedarem darrera. Perd, on

s'han de fer ses .beheides.: en Es Dau o a

Plaça? Vo/tros direu...

—0—

...com a .xerrims», demanam perdó a totes
ses persones que s'hagin pogut sentir ofeses

durant l'any passat 1986. Podeu estar segurs

que tot s'ha dit amb sa més bona intenció del

món. En tot cas, només hem fet qualque pes-

sigolla, i mai hem volgut fer critica amarga.
També qualque vegada les hem duites girades

de peu. Perd, que hi farem?

EN XERRIM

BONA PAU en general, agrada



A MODE D'

Als homes que més han destacat i enlairat

ler. Quinquenni	 1952 a 1956

Dues persones destacaren dins Mon-
tuïri en el transcurs d'aquests cinc anys:
Pere Capella i Joan Miralles Riera.

Pere Capellà,
.Mingo Revulgo»

La producció literaria de Pere Capella
comença a destacar alguns anys abans
de l'aparició de BONA PAU, del que fou
un dels primers col.laboradors, fuis a la
seva mort (17-12-54). tant les seves peces
teatrals com les -Glosas sin malician
que es publicaven en el -Baleares» tro-
baren eloqtient ress6 més enfla de Mon-
tuïri. Dotat de preclara intel.ligéncia,
home -tot cor» i simpatia va reflectir en
diferents obres teatrals, altres tants as-
pectes de la vida montuirera. Cal desta-
car, sobretot, -L'amo de Son Magraner»,
-Sa madona du es maneig» o el -Rei Pe-
pet-, pel que respecta al teatre així com
les nombroses gloses aparescudes a BO-
NA PAU. Fou declarat fill adoptiu de
Montuïri el 17 de gener de 1955 (era na-
tural d'Algaida).

Joan Miralles Riera
.Porrerenc»

Fou dues vegades batle de Montuiri:

de 1951 a 1958 i de 1975 a 1979, per6 fou
durant la primera etapa quan l'Amo En
Joan -Porrerenc , realitzà més millores
en el poble. I aquestes s'han de concre-
tar bàsicament en obres públiques: La
urbanització de l'Avinguda i de la pla-
ceta d'Es Dau, l'obertura del carrer de
Santa Catalina Tomás i de Ses Escoles,
l'eixampla del carrer Emili Pou. l'asfal-
tat del camí de Ses Rotes i de S'Avenc,
la Urbanització de Sa Vinyeta, l'actual
il-luminació pública, l'asfaltat i millores
d'altres carrers i camins de fora vila...
Fou, a més, un home amic de tots, que
traballà esforçadament pel seu poble.
Mon. 1'11 de novembre de 1980.

2on. Quinquenni	 1957 a 1961

Gaspar Oliver «De Maià»

Després d'haver exercit alguns anys

de tinent de Batle, Gaspar Oliver Bar-
ce16 fou nomenat Batle el 9 de juny de
1959; i ho va esser durant quinze anys,
fins a la seva mort (17 juliol 74).

Com el seu antecesor, també cal des-

tacar la seva tasca en la realització de
moltes millores, entre les que sobresorti-
ren el clavegueram (alcantarillado), vo-

ravies (aceras), asfaltat a quasi tots els

carrers de la vila, obertura de nous car-
rers, instal.lació del pes municipal i es-

tables pel bestiar. creació de la pista po-
liesportiva i la seva illuminacid, perd,
sobretot, la construcció de la nova casa
de la vila, tants d'anys desitjada, i l'ei-
xamplament de la Plaça Major. També

va exercir el carme de Diputat Provin-
cial durant alguns anys. Va rebre la
-Creu de Cavaller de l'ordre de Cisne-
ros» al mèrit politic en la categoria de
medalla d'or.

3er. Quinquenni	 1962 a 1966

En el transcurs d'aquests cinc anys.
volem distingir dos montuirers: l'Amo
En Joan -Niu», flabioler i Baltasar Po-

covi -de sa Matan.

Joan Grimait «Niu»

Durant mes de mitja centúria, l'Amo
En Joan -Niu» fou el flabioler dels Cos-
siers i el volem destacar precisament
durant aquest quinquenni perquè fou

quan va haver de dedicar més entusias-
me i insistència perquè els nostres Cos-
siers romanguessen vius i feels a la seva
tradició, ja que corrien el risc de desapa-
rèixer per manca de balladors i d'interès.



Dirigents i jugadors de l'equip de futbol

Durant aquest quinquenni, concretament l'any 1968, es va comprar el camp de
futbol gracies a una valenta decisió d'un entusiasta grup de persones recolzades
per tota la Directiva i la Parrdquia. Aquestes mateixes persones feren les obres del
nou <, Es Revolt..

De llavors erica, el futbol montuirer ha anat agafant un volum de participació
extraordinaria que ha fet que se superassin les 100 fltxes federades, amb sis equips
en competició cada diumenge per a un poble de 2.200 habitants i que tenguem un
Torneig de la Llum,de merescuda fama, des de 1973.

El camp de futbol de Montuiri desde la seva inauguració ha estat objecte

de successives millores.

Ara fa dos anys s'aconsegui arribar al punt més alt de l'historial del Club: Ju-
gar a categoria nacional.

Aquestes línies volen esser un reconeixement a la labor de fa quasi vint anys,
d'unes persones que treballaren per a l'esport montuirer.

IENATGE

fill en els 35 anys d'existència de BONA PAU

Quan ell tenia sols vuit anys (1916) co-
(lençà a aprendre les tonades dels balls
als tretze passa a ser ballador. I des

tels 23 anys o abans fou mestre flabioler
a una foto feta l'any 1930, publicada a
30NA PAU el maig de 1970, veim com
11 ja ho era). Té 78 anys.

4rt. Quinquenni

Baltasar Pocovi
ode Sa Mata.

Totd'una que es va haver retirat de
músic militar (1962), En Baltasar Pocovi
«de Sa Mata” vingué a Montuiri a ocu-
par la plaça de Director de la Banda de
Música, càrrec que va exercir fins a la
seva mort (30 novembre 1969).

1967 a 1971

Durant aquests set anys actua sempre
amb encert, competencia i amabilitat, i
del seu ensenyament i el prestigi que
aconsegui la Banda, gracies al seu es-

forç, no sols el recorden i l'enyoren els
músics del seu temps, sin() que de lla-
vors ençà la nostra agrupació interpreta
les composicions amb un estil molt mi-

llorat i un aire més agradable.

(Continua a la pàg. segilent)



Joan Miralles i Monserrat Poc temps abans d'arribar al començament d'aquest quinquenni l'Escola Gra-
duada es converteix en Collegi. Es constitueix l'Associació de Pares havent-n'hi
molts que s'esforcen pel bé de l'escola.

Pel que respecta al Professorat, i grades a ell, es comença l'ensenyament en ca-
talà, s'integra en el collectiu d'Escoles Mallorquines. Poc temps després i successi-
vament es compta amb granja, hivernacle, els vuit cursos d'E.G.B. i els dos de Pre-
escolar, nou pavulari j, prest, nova guarderia; unes installacions i portes obertes a
tothom; Premi Nacional d'Educació Física, premi , Baldiri Reixach-, premi , L'An-
tena Magica. i altres més; menjador d'eiptim funcionament, ampla participació en
els Jocs Escolars, intercanvis escolars, viatge d'estudis, i , escola viatgera.; revista
-Puput Xerrador- i butlletí , Als Pares.; perfeccionaments del professorat, video i
equip musical, taller, gimnasi i laboratori; millores a l'ediflci, pati i material esco-
lar, nombrosos llibres de lectura per als alumnes; participació a concursos i altres
activitats culturals i esportives, acampades, sortides  pedagògiques... i molts altres
aspectes.

Foto del quadre exposat a la Sala d'Actes de
l'Ajuntament de Montuïri.
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TRENTA-CINC ANYS

(Ve de /a pág. anterior)
6è Quinquenni	 1977 a 1981

5è Quinquenni
	

1972 a 1976
	 L'Escola Pública

Amb l'objecte d'encaminar i impulsar
en el nostre poble les activitats artisti-
ques, recreatives, culturals i folderiques,
es va crear en el maig de 1970 una Co-
missió Cultural, l'anima de la qual fou
En Joan Miralles i Monserrat. I precisa-
ment durant aquest quinquenni, va esser
quan més es va notar la seva influencia
dins Montuiri. S'aconseguí que funcio-
nassin deu comissions: tele-club, biblio-
teca, teatre, museu, música, conferen-
cies, cossiers, cine-club, excursionisme i
activitats culturals (concursos, exposi-
cions, etc.). Una tasca que va tenir ales-
hores una forta incidencia dins el poble,
la qual es va traduir en una especie de
moviment cultural i de inquietud per a
la nostra histeria i les nostres tradicions.

En Joan Miralles, doctor en Filologia
Catalana, es l'autor del llibre , Un poble,
un temps., on es veu reflectada la vida
de Montuïri en els primers anys d'a-
quest segle i a ell es deu l'ordenació i
restauració de l'arxiu municipal. Té 40
anys.

HAN TREBALLAT EN LA REDACCIÓ
DEL TEMA Onofre Arbona

Gabriel Gomila

7e Quinquenni
	

1982 a 1986

El Pare Antoni Martorell

De entre els montuirers que han so-

bresortit el qui més haurà deixat pet-
jada a nivell internacional, creim que

sera el Pare Antoni Martorell. I si fa més
de trenta anys que la seva producció
musical ha traspassat les fronteres d'Es-
panya —és autor de moltissimes peces
polifòniques religioses— el treim com a
més destacat del darrer, quinquenni per
haver estat durant aquests darrers anys
quan pràcticament tot el poble se n'ha
donat compte de la seva vàlua i l'Ajun-
tament, essent-ne oficialment conscient,

l'ha declarat fill illustre, i també el Con-

sell Insular li ha concedit la medalla
d'Honor i Gratitud de Mallorca. Com

igualment se l'ha declarat membre de
l'Acadèmia de Belles Arts. Té 73 anys.



25 anys enrera

Gener de 1962

Durant aquest mes s'han renovat

la majoria dels càrrecs dirigents

d'Acció Catdlica.a Montuïri. Els Pre-

sidents designats foren els següents:

Joan Oliver Sastre, de la Junta Parro-

quial; Jaume lgnasi Mateu, dels ho-

mes; Antemia Jaume Amen guai, de

les dones; Joan Gomila Jaume dels

joves; i Magdalena Fui/ana Jaume,

de les joves.

Una de les 'nés completes interpretacions polifdniques que s'han oient a Montuïri fou la
que el 15 d'agost d'aquest any passat ens va delectar a l'església parroquial el Cor i Or-

questra del Teatre Principal sota la direcció de Ratel Nadal. Fou una vetlada
on poguérem gaudir de les millors peces liriques de tots els temps.
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ELS DEU FETS MÉS DESTACATS DE 1986
La mort d'.Es Vicari Quel&

En el mes de gener, dia 15, a l'edat de
88 anys i després de 41 anys d'exercir el
sacerdoci a Montuïri, moria «Es Vicari
Queló.. El Bisbe de Mallorca i 24 cape-
llans concelebraren el funeral.

Accident mortal
Mentre el mes de febrer, el més curt

de l'any, fou el que mes montuilrers se'n
dugué: hi bagué 7 defuncions; en el mes
de marc tres monges trobaren la mort
en els creuers, entre elles Sor Rosa Ferrer.

Direcció única
Des del mes d'abril quatre carrers són

de direcció única: Major, Pujol, Sant
Bartomeu i Rei Jaume II. Sembla que la
gent n'esta satisfeta.

Eleccions
Dues vegades varem haver d'anar a

votar l'any passat: el 12 de marc sobre
la permanencia o no a la OTAN i el 22
de juny amb motiu de les eleccions le-
gislatives. A una i altra cita electoral el
poble dona mostres de maduresa poli-
tica.

Emissora de Radio
Una emissora municipal de radio fun-

ciona a Montuïri amb el nom de «Radio
Murta » des del mes de maig. Bastants
de joves hi collaboren i els seus progra-
mes són interessants.

El número 400 de BONA PAU
En el mes de juny sortia el número qua-

tre-cents de BONA PAU. En una edició
extraordinaria de 24 pagines hi partici-_

paren altes personalitats i oferirem una
petita história d'aquesta publicació.

Aigua de pluja
Els mesos de juny i juliol destacaren

per la gran quantitat d'aigua de pluja
que caigué en el nostre poble. El pluviò-
metre arriba a marcar, entre els dos me-
sos, mes de cent litres. Cal dir a mes que
1986 ha estat un any plujós: S'han enre-
gistrat mes de 605 litres per

Nova oficina bancària
En el mes d'agost, el dissabte de Sant

Bartomeu, una nova oficina bancaria era
inaugurada a Montuïri. La Caixa de Ba-
lears «Sa Nostra» era instal.lada aqui.

Bandera i Himne de Montuïri

EL 28 d'octubre els nostres regidors
decidiren que tinguéssim bandera i
himne propi: La senyera figura amb les
quatre barres de l'antiga corona d'Ara-

gó i enmig l'escut de Montuïri; i l'himne

será el de la partitura «Flor de Murta.,

cange, d'un ball dels Cossiers.

Nou Parvulari

En el mes de novembre, concretament
dia 16, fou inaugurat el nou parvulari edi-
ficat al costat de les escoles. Així l'ense-
nyament preescolar restarà definitiva-
ment ates i a carrec de l'Estat.

O. AR BONA

:4)113
Ajtmtament de

Montuiiri
	

Beneïdes de Sant Antoni

Tots els qui vulguin fer carroces per a les
beneldes de Sant Antoni poden anar a les es-
coles on hi haurà el material necessari.

El diumenge dia 18, a les 11,30 se cele-
brarà l'Ofici i a les 12,15 beneïdes en Es Dau.

■	
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Com ja és costum els darrers anys, la nostra Banda de Mú-
sica participa a Felanitx el passat 14 de desembre a la tro-
bada de bandes de música de Mallorca. N'hi participaren

vint-i-quatre i quasi un milenar de músics. Malgrat fos
un dia nuvolat I brusqueta a estones,

se celebraren tots els actes.

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
sERve D'EDVCAC.0 SANITARA

■■••■•

El portal major

de la nostra església és,

des de fa temps,
objecte de

moltes mirades

Aquesta foto té vint anys

i el seu desgastament
ja sembla requeria
una prompta restauració.

MIC:014■7".1"1..
3EAT-7"
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El President de la Premsa Forana

Montuïri, que ets d'enfora!
que ets d'enfora i Iluny daqui!
Jo, d'ença que en vaig sortir,
no em som alegrada una hora.

(C.P.M. III, 67)

Queda clar que això devia ser un temps. Avui, practicament,
no hi ha distàncies. I, a mês, hi ha Bona Pau, orgue de comunica-
ció del poble i de contacte amb aquells que resideixen a altres
llocs. La glosa en qiiesti6 no té raó de ser avui per avui. Anys
enrera no hi havia premsa forana, entre moltes altres mancances.

Pen') a Montuïri ja fa trenta-cinc anys que se produeix el
mirE.cle periòdic. Ara fa mig any just que celebrAvem el número
400. Avui hi tornam per festejar aquestes tres decades i mitja.

Jo, que ajud a dur endavant una revista del poble de les
olles -Peortol- no puc estar de restar bocabadat d'admiració con-
templant aquesta fita. També fa poc temps que hem celebrat el
número 50 i el primer lustre. No hi ha diferència! Sabent els es-
forços i les suors que costa ésser puntuals al carrer no podem
fer inenys que contemplar amb respecte la vostra obra.

Enhorabona. I grossa. Per a Bona Pau i per a Montuïri. Amb-
dues estan fntimament unides com l'ungla i la carn. La revista
ha entrat ja fa estona a la història de la vila. I de ple dret, altra
en mancaria!

Les coses ja no són com abans. Les persones i els pobles
han avançat i hi ha hagut evolució. Montuiri, com els altres. I
Bona Pau hi ha contribuit; hi està contribuint des de fa trenta-
cinc anys. Faig vots perquè arribi al doble. I que ho peguem
veure!

Biel Massot i Muntaner

Partol, desembre del 86

4=7,1 CAIXA DE PENSIONS
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Dotacions per a Montuïri

Entre els acrods presos darrerament
pel Consell Insular figuren els segtients
pel que fa referència a Montuïri:

Dotar amb 285.000 pessetes la fira de
la perdiu, 100.000 per a la 3 •a Edat,
250.000 a les Escoles per a la psicòloga i
2.378.110 pel pla d'installacions espor-
tiyes.

Per altra part veim que s'invertiran 28
millons de pessetes per a millores a la
carretera Randa-Montuiri.

PSOE i Premsa Forana

Convocats pel PSOE i presidint el di-

putat Triay, el 20 de desembre, assisti-

rem a Sineu els representants de les pu-
blicacions de Premsa Forana. Ens oferí

un sopar a l'acabament del qual aquest
dirigent volgué fixar la seva postura re-

ferent a una futura possible Llei de la
Comunitat Autónoma sobre dotacions
econòmiques a les nostres publicacions,
decisió que, naturalment, fou ben re-

buda per tothom.

Anglesos estudien Montuïri

Sis joves (quatre allots i dues allotes)
visitaren MOI Agri a mitjan mes de desem
bre amb l'objectiu de fer un estudi socio-
cultural i geografic del nostre poble. Se-
gons ens digueren també han fet el d'al-
tres viles del pla de Mallorca.

Foren rebuts per Mossèn Andreu Geno-
vart, el qual els va atendre, ja que domina
l'anglès i li presentaren un extensissim
qüestionari sobre la nostra realitat.
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Publicacions rebudes Patronat de Cultura
Hem rebut un resum de la informació

econòmica del Patronat Municipal de
Cultura on apareixen les despeses i in-
gressos de l'any passat.

Ens criden l'atenció les despeses per a
la Fira, 295.300 Ptes.; pel Certamen Lite-
rati, 80.274; els vestits nous dels Cos-
siers, 111.308 Ptes.; Festes Patronals,
843.694 Ptes.; Banda de Música, 400.000
Ptes.; j, amb les altres despeses, en total
sumen 3.046.050 Ptes.

En el capitol d'ingressos comprovam
que les diverses subvencions del Consell
Insular sumen 465.000 Ptes.; les de la
Comunitat Autònoma, 343.000 Ptes.;
l'Ajuntament aporta al Patronat 1.850.000
Ptes.; i tot aim') amb altres tol.laboracions

i subvencions arriba a 3.079.171 Ptes.,
D'aquesta manera, la diferéncia d'in-

gressos supera al de les despeses en
33.121 Ptes

Ha passat 1986

S'acaba l'any 1986, com tots, amb no-
tes positives i negatives, les quals el lec-
tor trobara esmenussades i resumides
en els escaients apartats d'aquest nú-
mero.

Si les festes de Nadal foren gelades en
quant a temperatura, per a cap d'any
—sense neu a les muntanyes— ja pogué-
rem gaudir d'uns dies delitosos.

¡per molts d'anys!

L'Ajuntament de Calvià ens ha enviat
la recent publicació sobre la vida i obra
del músic d'aquell municipi Pere Josep
Canyelles i Jaume, de la qual en són au-
tors Pere Estelrich, Biel Massot i Joan
Parets. Una obreta que a més d'oferir-
nos la biografia de l'esmentat músic fa
una introducció a la música religiosa a
Mallorca i examina el seu estat durant
el primer quart d'aquest segle.

Aquesta altra publicacioneta ,, Mati-
nal Cala Murta conté l'homilia pronun-
ciada pel Rvd. P. Antoni Martorell Mira-
lles en ocasió de la 53 Diada de Cala
Murta de Formentor, el dia 19 d'octubre
passat, 64 aniversari de Mossen Miguel
Costa i Llobera, en la commemoració
anyal del traspàs del poeta.



CORREDURIA DE SEGUROS
GOMILA S.A.

No venem seguros, els compram per a vostè

Noves oficines a Montuïri

Domicili social
Plaça Ramon Llull, 22 - Tel. 55 13 56 - Manacor

Sucursals
Palma: Cl. Reina Esclaramunda, n.° 1-A, 3.0 - Tel. 72 28 62

Montuïri: C/. Jaume Il, n.° 4 - Tel. 64 60 43

TERCERA EDAT
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Tercera Edat

Tres matrimonis de la 3.a Edat de Ma-
nacor visitaren el nostre menjador de
Ca Ses Monges i el local social de «Ca
s'Escola..

Se'n tornaren molt complaguts de
l'experiència del nostre poble i amb el
desig de prendre'n model.

Activitats del desembre
de la 3.a Edat

Durant el mes passat foren moltes les
activitats que tingueren: el diassabte,
dia 6, quasi tots els que pogueren —eren
més de cent— participaren a la festa i

sopar de matances que es feu a .La Pon-
derosa , de Felanitx. La festa, molt ani-
mada, acaba amb un ball i tots tornaren

gojosos a primera hora del vespre.
Dia 18, dijous, Margalida Borràs, de

Ciutat, pronuncià una xerrada a Ca

s'Escolà amb el tema .Com disfrutar de

la vellesa..
Dia 20, convidats pel Consell Insular,

en el Teatre Principal de Ciutat pogue-
ren assistir a la representació de la sar-
suela «Doña Francisquita».

«Corn preparar Nadal» fou el tema

que dia 23 va pronunciar a .Ca s'Es-

cola , Mossen Andreu Genovart. Amb el
vídeo, la conferència fou molt agradable.

I finalment, el 24, a la sortida de mati-

CUINAR EN CASA

CALAMARS FARCITS

Omplir els calamars amb les seves ca-
mes, gambes (de les que ja vénen pela-
des), musclos, all i juevert picat ben pe-
tit. Es cusen amb un escuradents.

Salsa

Se sofregeix una ceba i dues tomitti-
gues, es fan bullir els calamars fins que
siguin cuits. Posar-hi all i juevert picat
dos pebres vermeils torrais.

Recepta de
Maria Pericas Martorell

de «S'hort de Son Company.

nes, tengueren un «brindis« de compa-
nyerisme per a desitjar-se mútuament
.Bones Festes.; i l'horabaixa del dia 30.
a la «Festa d'acomiadament de l'any

1986., a més de l'alegre música ambien-
tal, no hi mancà la xocolatada amb en-
saimades, torró i xampany. I tot amb el
desig de la l'any que ve no en falti cap.



L'equip del Montuïri que el 9 de novembre guanya al Constancia d'Inca.
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ELS MONTUIRERS DE CATEGORIA NACIONAL

Gabriel Matas Alcover
1U41:1111A1

Va començar jugant amb els benjamins, ale-
vins i infantils del Montuïri i el darrer any d'in-
fantil amb el Cide. El primer any de juvenil va
haver d'anar a Algaida perquè aqui l'equip es-
tava sancionat per haver-se retirat de competi-
ció. Va tornar a Montuïri al recentment consti-
tuit equip juvenil. Dos anys en aquesta catego-
ria i dos a III divisió nacional.

Com a entrenador ha tengut a Biel Timoner
en el Cide, Toni Simó a Algaida; Joan Verger
Ramonell, Francesc Ramis, Sebastià Mira l les,
Pep Dols i Llorenç Amengual a Montuïri.

— Quin es el teu millor record com a ju-

gador?

—Fora dubtes, l'ascens a II regional amb els
juvenils del Montuïri.

—Ets el jugador montuïrer que més par-
tits ha jugat enguany a III?

—No ho sé. En Joan Verger i En Llorenç

Bauzá també n'han jugat bastants. En Benet
Campins hauria estat alineat més vegades,
perd degut a una lesió no ha pogut fer-ho re-
gularment. També destacaria l'oportunitat que
donaren a Jaume Pocovi, que ja era hora!, i es
una Ilástima que no li hagin donat continuitat. I
també crec que es una Ilástima que a Rafel Fu-
liana i Toni Nicolau no n'hi donin cap perque
se la mereixen.

— Quants són, idd, els partits en que has

actuat?

—De les 17 jornades de Higa, a uns 130 14
partits. Els 10 darrers els he jugat tots
complets.

— De quin n'estàs flies satisfet?

—Del 3-0 en front del Manacor, ja que vá-
rem oferir un alt nivell de joc i a més es va
guanyar per un bon tanteig a un gran rival.

— Que trobes de tots aquests jugadors

montuïrers que, en arribar a 18 anys, no

poden jugar a III divisió? Quina solució hi

veus?

—Crec que el millor que es podria fer seria
crear un equip filial de categoria regional i que
tots hi poguessin jugar. Aixi, un dia o altre,
tendrien l'oportunitat de pujar al primer equip,
ja que una Higa es molt Ilarga.

—Com veus la present temporada en

conjunt?

— Enguany no hi ha la il.lusi6 que hi hagué
l'any passat, tant per part de l'afició com dels
jugadors. Entre nosaltres no hi ha tant bon am-
bient i no hi ha tanta afició com aquests anys
passats. L'afició de Montuïri es freda i critica a
més que no t'anima.

—...i el joc del Montuïri actual?

—Resulta molt irregular. S'han fet partits
bons amb equips teòricament superiors i, en
canvi, amb equips pràcticament inferiors, s'ha
jugat malament i s'ha perdut.

Gràcies, Gabi!

GABRIEL GOMILA
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MES POLIESPORTIU FIRA
Organitzat per l'Associació de Pares

s'han celebrat al llarg del mes de desem-
bre i finals de novembre cinc jornades
de promoció de l'esport escolar. A Mon-
till:1'i han vingut col-legis de la cornaca
per jugar a escacs, futbol-sala i basquet.
Els equips de la nostra escola han jugat
contra Sant Jordi, Santa Eugenia, Verge
Montission de Porreres, Escola Nova de
Porreres, Sineu i Maria de la Salut.

RESULTATS CORRESPONENTS
AL MES DE DESEMBRE

III divisió
Montuïri. O - P. Santa Eulalia, O.
Isleño, O - Montuiri, O.
Montuïri, 1 - Ferreries, 1.
Escolar, 2 - Montuiri, 1.

Juvenils
Petra, 3 - Montuiri, 3.

Montuïri, 4 - Cardassar, 2.
Alcúdia, 1 - Montuiri, 2.
Montuiri, 4 - Santanyi, 2.

Infantils
Sant Francesc At., 2 - Montuiri, 1.
Montuïri, 5 - Son Roca At., O.
Santanyi, 3 - Montuiri, 1.

Alevins
Montuiri, O - Can Picafort, 3.
Maganova, 1 - Montuiri, 2.
Montuïri, 1 - Sant Francesc At., 3.

Benjamins
Montuïri, O - Cardassar, O.
Barracar, At , 1 - Montuïri, 1.
Montuiri, 4 - Badia Cala Millor, 1.

Aficionats
Es Puig, 1 - T.J. Xamena, 1.
Es Puig, 3 - Veterans La Real, 2.
Portes Sanz, 3 - Es Puig, O.
Es Puig, 5- Autocars Grimait, O.

FITXA TECNICA:

Va néixer el 12 de

setembre de 1966.
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PLUVIOMETRE DEMOGRAFIA
Aigua caiguda en el mes de desembre

per metre quadrat:
novembre-desembre 1986

NAIXEMENTS
Dia	 8 7 litres
Dia	 9 4,6 litres 19-XI-86: Llucia Consuegra López, ti-
Dia 10 3,9 litres lla de Francisco i Josefa.
Dia 11 2,7 litres 19-XII-86: M. 	 Monserrat Català Ma-
Dia 14 2,5 litres y01, filiafilla de Llorenç i Joana.
Dia 22 19 litres
Dia 23 3,10 litres MATRIMONIS

Total 42,80 litres 20-XI-86: Maria Pocoví Pocovi amb

Catalina Coll Vallespir, de »Son Tro-
bat», era la dona més vella de Montuïri.
Morí dia 7 de desembre als 95 anys. Que
descansi en pau.

RESUM ANUAL

Gener
	

48,1 litres
Febrer
	

63,5 litres
Marc
	

26 litres
Abril
	

75,2 litres
Maig
	

9,5 litres
Juny
	

40,9 litres
Juliol
	

63,8 litres
Agost
Setembre
	

101,9 litres
Octubre
	

75,6 litres
Novembre
	

58,3 litres
Desembre
	

42,8 litres

Total
	

605,6 litres

El dia més plujós fou el 13 de juliol
amb 61,2 litres per metre quadrat. I en-
cara hem d'afegir que des del 27 de de-
sembre de 1980 no hi havia hagut cap
dia que hagués caigut tanta aigua a
Montuïri. Ni cap any, des del mateix
1980, que hagués plogut tant com aquest
passat.

Joan Gelabert Capella.
6-XII-86: Rafel Massanet Barceló amb

Margalida Mut Martorell.

DEFUNCIONS

7-XII-86: Catalina Coll Vallespir, viu-

da, 95 anys, »Son Trobat...
28-XII-86: Antoni Arbona Martorell,

casat, 86 anys, »Patró».
3 1-XII-86: Bartomeu Rigo Miralles.

viudo, 89 anys, Muix..

RE SUM DE L'ANY PASSAT

Naixements, 17(8 nins i 9 nines).
Defuncions, 36 (19 homes i 17 dones).
Pèrdua 19 (11 homes i 8 dones).
Matrimonis, 8.

Quan un no vol,

dos no es barallen.

ELS GLOSATS DE
L'AMO EN MIQUEL

«PARRI»
Segons conta l'amo En Miguel,

es mes de juny no va rebre sa nos-
tra publicació BONA PAU. I, per
això, va fer aquesta glosa:

Fulles de la BONA PAU,
pareix que vos heu perdudes,
o bé es que heu tornades mudes
o de mi vos oblidau;
si d'aquest modo actuau,
jo prendre altres mesures!

Dia 9 de desembre prop passat,
es va destirar d'aquestes, amb mo-
tiu d'un socaire succeit a ses ma-
tances de ^a ses Monges:

Un grapat de matancers
es porc 'naren a matar,
i quan el 'naven a pelar
s'animalet s'escapa
i l'anaren a 'gafar
alla deçà Son Fornés;
sang no en va tenir de més,
no en pogueren «emplear,
que tota la «derrama»
correguent p'es sementers.

Amb motiu d'es casament tan
celebrat de l'amo En Pep Xamena
i madó Joanaina .Prats., va dir
aquests mots:

Me vull desfer d'aquest feix
perquè el trob massa pesat:
que aquest camí que heu triat,
jo vos vull dir amb humildat
que sigui tan acertat
com desig per mi mateix!
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ESGLESIA EN CAM!

PROGRAMA D'ACTIVITATS
PARROQUIALS

GENER 1987

CATEQUESI - SEGON TRIMESTRE

El diumenge, 11 de gener, tornarem
seguir la Catequesi per a Primer i Ter-
cer, que coordinen una dotzena de joves
i allotes de la nostra parròquia.

També seguirem amb els altres cur-
sos, el dimarts 13, i el dimecres 14 de
gener.

El dilluns, dia 12 de gener, reunió de
catequistes per a programació, a les 8'45
del vespre, a la Rectoria.

Igualment seguim amb el grup de jo-
vent, que es reuneix els divendres a
vespre.

ST. ANTONI

La celebració de St. Antoni la farem el
diumenge 18 de gener, a l'Ofici de les
11'30. A continuació: Beneïdes.

CURSET PREMATRIMONIAL

El dilluns dia 9 de febrer, comença un
curset per a noviis que s'hagin de casar
dins els quatre o cinc mesos que vénen.
Es començarà a Ca Ses Monges Francis-
canes de Petra i seguirà fins a divendres
dia 13 de febrer.

AGRAMENT D'ACCIÓ SOCIAL

Els responsables del programa ,, Dei-
xalles. de la Delegació d'Acció Social
ens han fet arribar el seu agraiment per
a totes les persones de Montuiri que han
recollit i entregat material en desús, bo-
telles, paper, cartó, etc. S'han pogut re-
metre prop de 5 camionades.

Ara, passada la primera fase, just re-
brem cartó, botelles i electrodomèstics
que siguin recuperables o mobles que es
puguin restaurar.

Molt agraits per la vostra collaboració
i esforç, que servelx per a donar feina.

COLLECTA CARITAS - NADAL -

Hem pogut enviar a Caritas: 73.445
Ptes., endemés de 15.300 Ptes. mês per
al prograrna ,4itur-Vivenda '. La parr6-
quia de Montuiri s'està esforçant molt,
ja que de fet no es una gran massa la
que collabora, i no obstant, sempre
anam en augment en les colectes.

També, dia 30 de desembre es varen
entregar a través de les Germanes Fran-
ciscanes de Sta. Creu més de 200 pa-
quets d'aliments (ands, sucre, empo-
tats, sopa, sobrassades, etc.) per a fami-
lies fortament necessitades.

BON DIA I BON ANY

Bon dia i bon any
als ulls guenyos
que reflecteixen pau.

Bon dia i bon any
a les boques a la biorxa
que prediquen germanor.

Bon dia i bon any
a les orelles sordes
que escolten gemecs.

Bon dia i bon any
a les mans tremoloses
que s'allarguen al malmés.

Bon dia i bon any
als peus descalços
que trepitjen la injusticia.

Bon dia i bon any
als cossos nafrats
que serAn models d'home nou

Per a tots aquests tarats
dins un món d'impecables egoistes
des de Justicia i Pau:

BON DIA I BON ANY

COM FORMIGUETES
Quan, caminant per la muntanya trobam un pas dificil damunt roca

tallada o per damunt un penya-segat, molts tenen torns de cap i els resul-
taria impossible travessar si un bon amic o company no s'hi poses devora,
tapant la vista de l'abisme, del buit que atreu i fa por... Llavors, confiat en
l'amic, superare la prova del pas dificil.

Es ben semblant a aquestes la nostra situació. Ens veim com a sim-
ples formiguetes davant tants de problemes... Perque, que pot fer un po-
bre cristià o una dèbil comunitat (levant un món tan complicat, davant una
societat tan tecnificada, davant poders econdmics - culturals - militars
tan gegantins? Que podem fer davant estructures socials i politiques tan
consolidades i ben defensades? Som petites formigues, i res més; tenim la
sensació d'abisme als peus, d'un buit que estira i mareja, fa venir toms de
cap.

AgueII qui ens comunica la força i el coratge es el Senyor. El mateix
que envià el petit i jove David contra el forçarrut &Mat. El mateix que va
convertir Maria, dona senzilla d'un petit Ilogaret, en una dona nova. El ma-
teix que va fer d'aquell grupet de pescadors ignorants de Galilea la llavor
d'un poble nou: l'església. s la forca del Senyor, la que ens acompanya i
ens lleva la por. Es el Senyor Ressuscitai que és present, ben prop de no-
saltres.

I les senyes que Déu ha arribat, que el seu Regne es va complint són
els fets d'alliberació de les persones: ,<els cecs hi veuen, els invalids cami-
nen... els sords hi senten, els desvalguts entenen l'anunci de la . Bona
Nova. I feliç el qui no es desenganara de

Els signes que ens acrediten com a seguidors de Jesús hauran de ser
signes de servei, de bondat, de disponibilitat, de donar la ma als nafrats
de la vida. Quan estimem amb fets, podran creure que la nostra fe es
autentica.

BARTOMEU TAULER




