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LA NOSTRA HISTORIA

L'any 1814 s'acordà treure el cementeri del nucli urbà
Tots hem sentit a dir que antigament

ek cadàvers eren enterrats o a l'església
(1) o a Ia petita explanada que hi ha
entre aquesta i Ca S'Escolà. Realment
així va esser fins a l'any 1814 (2). Una
Uei de les Corts de Cadis obligà —per
raons sanitàries— als ajuntaments a treu-
re els cementeris del nucU urbà.

L'Ajuntament de Montui'rien sessió
plenària del dia 7 de gener de 1814 acor-
dà Ia ubicació d'un cementeri provisio-
nal al Puig de Sant Miquel (3).

"En el dia de hoy nos hallamos al haber
de construir un cementerio para que
todo cadàver sea allí sepultado sin ex- \
cepción de persona, y habiendo señato-,
do el Ayuntamiento construirlo en el ;
Monte de San Miquel, propio de nuestra '
vilto, y considerando que én el dia se
halla Ia vilto sin fondos para construir
dicho cementerio se ha pensado ir por\
turnos (Ia gent del poble a trebaUar),;
asaber, los que tienen carro, en cano;
los de animales asr en burros y los que
no tienen bestias y los jornaleros, asimis-
mo irán por tumo un jornal y todos los
maestros de cualquier oficio que sea
También iran a trabajar por turno de
jornal".

Com hem dit, aquesta va esser una
Uei de les Corts lHberals de Cadis, el
retorn del rei Férran VII i Ia reposició
del règim absolutista elimina o deixà en
banda aquesta i altres Ueisanteriors.

L'any 1820 el coronel Riego donà
un cop d'Estat a Cabezas de San Juan
(Sevilla, 1 de gener de 1820) i es reatau-
ra Ia monarquia constitucional.

De sobte, állo que restava aturat des
de 1814 es torna a posar en marxa pels
governs constitucionals i els ajunta-
ments. El 19 de juny del mateix any,
l'Ajuntament acordà:

"... '4ue respecto que tenia que con-
testar a un oficio de Ia Junta Superior

P O R T A D A

EL C A R R E R D ' A B A I X
I

un dels més antics del pohte; no té
i una fesomia particular, però se'l

distingeix dels a!tres.

L'edificació deJ'actual cementeri i construcció de noves tombesfou lenta, (Foto de 1935)

de Sanidad se hacia preciso que este
Ayuntamiento haga señalamiento de
puesto para cementerio provisional y
permanente fuera de Ia población, según
el regtomento de extracción de cemente-
rios i oída esta propuesta por el mismo
Ayuntamiento resolvieron que para el
cementerio provisional elegían el monte
de San Miguel, el que ya queda elegido
para 'lazareto " f4) y para permanente
al terreno llamado el Velar de Ia Tone,
propio de don Ramón Villalonga ".

No es degueren entendre amb don
Ramon ViUalonga, ja que a Ia sessió
plenària del dia 18 de juh'ol del mateix
any no es parlava del Velar de sa Torre,
veiem-ho:

"Compareció el regidor don Pedro
José Pocoví, el que expuso que este
Ayuntamiento habia elegido porción
de Ia finca suya llamada "Na Campana"
(5) de extensión de medio cuartón para
cementerio permanente y que aún no Ie
habían pagado su valor ni se habia for-
malizado el traspaso por Io que Ia pro-
piedad era suya y no debian trabajar en
ella hasta que no hubieran firmado di-
cho documento y pagado... ".

L'Ajuntament s'obliga a pagar cent
Uiures -preu acordat— un mes més tard.

Actes posteriors són contradictòries
amb l'ús d'aquest nou cementeri. El 26
de novembre del mateix any, Ia Junta
Superior de Sanitat obliga a que:

"... cesen en adelante de hacerse los
enterramientos en el provisional, y en

vista de Io cual se propuso por el regi-
dor decano que Ia ltove del cementerio
provisional se quede depositada en el
arca de cinco llaves de este archivo y
que Ia llave del permanente se quede en
poder del secretario y que este tome
relación del sujeto que se muriese con-
tinuando el nombre del mismo, de sus
padres, to enfermedad de que haya
muerto.., ".

I el 9 de febrer de 1821 pareix esser.
que encara s'utiHtza el del Puig:

'•Respecto de que el presidente pro-
puso que el cementerio del monte San
Miguel aún no queda concluido por
faltarle una porción de pared y que po-
dían subir y entrar en él algunos perros,
se acordó que el obrero de aquel monte
dentro del término de tresdias concluya
aquelh pared".

Fins ací Ia informació que ens donen
els Uibres d'actes damunt els Uocs d'en-
terrament a Ia primera meitat del
segle XIX.

Guillem Mas Miralles

1) Al ple de l'AJuntament de 24 de juny
de 1820 es pada del "cementerio que bay
junto a Ia iglesia construido tiempo hace".

2) Fa alguns anys, en el temps del progrés
i 'lo" modem, es canvià el tiespol de l'església
i destrossaren moltes tombes sense respectar
les trobaUes que es poguessin fer. Un altrecas
de destrucció del nostre patrimoni.

3) Sabem per altres fonts que, com a ce-
menteri, el del Puig funcionà molt poc temps.

4) "Lazareto" era el Uoc aUa on es reclo-
ïen els leprosos. ,

5) Es el Uoc on està emplaçat l'actual ce-
menteri.



OPINIÓ

ELS CURSOS
DEFLABIOL

Un fet que altre temps hagués pares-
cut molt sigular, ara sembla normal. Ens
referim als cursos de flabiol que fa poc
temps s'han iniciat al nostre poble. No
es té notícia que mai n'hi hagués hagut
cap amb Ia serietat que sembla tendrà
aquest que acaba de començar. Vénen
dos professors a ensenyar-ne un pic per
setmana als locals de Ia casa de Ia vila.

D'aquest fenomen n'han mostrat Ia
seva satisfacció moltes persones, però,
sobretot, els mateixos alumnes quan
deien que "és una iniciativa cultural
bastant bona, una oportunitat per
aprendre a tocar el flabiol". La majoria
dek qui han començat ho fan per apren-
dre música i cultura popular, alguns ja
saben tocar les castanyetes o Ia ximbom-
ba i ara tendran oportunitat d'aprendre
aquest altre instrument maUorquí. Això
serà motiu per impregnar-se millor
d'aquesta altra branca del nostre foUdo-
re, ric en tradicions;

Encara que alguns confientocardins
poc temps, convé que es facin Ia idea
d'haver de seguir aprenint-ne alguns
cursos, si és que volen sonar bé. Potser
que en un futur Sant Bartomeu ja en
sabran com pertoca i aleshores podran
acompanyar els cossiers, però no el pro-
per. ,

Un dels professors manifestava que Ia
primera cosa necessària per aprendre'n
bé és Ia de ternir-ne vertaderes ganes.
"Si, per exemple, en Uoc d'estar amb un
xigarro amb Ia mà, s'hi té el flabiol, pro-
vant postures, fent exercicis de dits, i
no es perden les ganes... se n'aprendrà.
A ca seva —continuava dient— hauran
de practicar-ho bastant i així, a Io mi-
Uor, per Sant Bartomeu ja podran tocar
qualquejoteta".

Un bon grapat de nins i al.lotes i
persones majors —l'edat oscil.la entre
els 10 i el 40 anys i pico- aprenen a
tocar el flabiol. Una nova generació per
a un temps nou podrà oferir al nostre
poble cançons i tonades velles i noves i
tal vegada tornarem a gaudir d'aquelles
melodies que ja els nostres avantpassats
espargien pels carrers de Ia vila.

Onofre Arbona

ELMEUMIRALL
Hi ha una acció que solem rea-

litzar cada dia, cada dematí abans
de sortir de ca nostra i anar a Ia
fein,a, a l'escola, a comprar o a
passejar. ¿Quina és aquesta acció?
Es ben senzilla: Ia de mirar-nos al
mirall. N'hi ha qui s'hi passen una
bona estona, altres que només ho
fan de rampeHada; qualcú només
per fer els retocs, però tots ens hi
solem mirar.

Idò Ia vida. és com un mirall:
somreis, ell també somriu; estau
enfadats, ell també s'ehfada. Feis-
ne Ia prova quan volgueu. Vos serà
tornat un somriure per un somriu-
re, una mala cara per una mala ca-
ra. El mirall sempre ens dóna Ia
cara que nosaltres Ii oferim.

Passa igual davant Ia vida: és un
poc com nosaltres Ia feim. Si pre-
nim els imprevists amb un somriu-
re, respondrà amb un somriure; si
ens plantam amb el rostre frunzit,
farà cara s'assassi'. No ens ho aca-
bam de creure, però és aixi'. EIs
altres ens ofereixen Ia cara que
nosaltres els oferim. La simpatia
o l'antipatia que manifes-tam en-
vers els altres, sovint correspon a
Ia mateixa actitud que els altres
tenen cap a nosaltres: sol ser una
cosa cprrelativa. Es el mirall de Ia
vida. Difícilment, si tractam de

forma amable i educada una per-
sona, aquesta ens contestarà cri-
dant i amb mals modals. Si nosal-
tres som comprensius, Io més se-
gur és que els altres siguin tole-
rants amb nosaltres. Ja sabem que
hi ha excepcions, però aquesta sol
esser Ia regla general.

¿Amb quina cara t'has vist avui
al mirall? ¿Amb cara de vinagre?
Doncs amb cara envinagrada veu-
ràs els altres. Si, al contrari, t'has
vist amb un rostre somrient, és
ben segur que almanco qualcú et
somnriurà. Feis Ia prova i ja em
contareu l'experiència.

Andreu Genovart

ELS EXÀMENS DELS PARES
Ja s'acosta Ia fi del curs esco-

lar; pròximament els estudiants
s'hauran de sotmetre a uns exà-
mens per a comprovar el grau
d'aprenentatge. Però, per altra
part, no estariamalament que
aquests dies es considerassin tam-
bé com una prova per als pares.

Seria aconsellable que es fes,
per part d'aquests, un repàs per
veure com han seguit els estudis
dels seus fills durant el curs que
s'acaba i com s'han interessat per
ells. Segur que també n'hi hauria
que suspendrien; serien aquells
que no els han dedicat l'atenció
deguda, tant en el desenvolupa-
ment del que s'havia d'aprendre,

com en els esbargiments, que tam-
bé s'han de controlar. Seria lamen-
table comprovar Ia negligència, Ia
manca de procupació d'aquells pa-
res que s'han desentès de Ia forma-
ció intel.lectual, moral o cívica
dels sers que posaren en el món.

Quan arribin els exàmens o ava-
luacions dels propers dies, potser
l'atenció d'alguns sia Ia de "salvar
el curs" o sols comprovar l'èxit o
fracàs; seran els que intentaran
suplir l'interés amb algunes prome-
ses: bicicleta, moto, viatge d'estu-
dis, platja...

Convé tenir present que els pa-
res no poden declinar mai Ia seva
responsabilitat d'educadors. La

(Continua a Ia pàgina següent)



ENTRE VIS TA

*IlMargalida Bauzà Miralles, "Pera'
Comare i A.T.S. titular de Montui'ri a qui Ii agrada Ia feina

Margalida Bauzà Miralles, "Pera"es,
des de fa bastants d'anys, Ia comare de
Montui'ri. Una dona senzitta, simpàtica,
casada amb En Joan Jaume, amb dos
fillsja majors.

-¿Quants d'anys fa que exerciu?
-Fa trenta anys que vaig acabar d'es-

tudiar i he fet de comare des de llavors
fins ara. Només vaig deixar quan els
nins eren petits.

— ¿Què vàreu haver d'estudiar?
-Vaig estudiar el batxilletat elemen-

tal, que eren 4 anys, i una revàlida; i per
esser comare, 3 anys, i vaig haver de
superar dos exàmens.

— ¿On realitzàreu els estudis?
—A.Valladolid, perquè a MaUorcano

hi havia res.

—I ara, ¿quins estudis exigeixen per
esser comare?

-Han d'estudiar el B.U.P., el C.O.U. i
han de passar Ia selectivitat. Després,
vres anys per esser A.T.S. i dos més per a
poder sercomare.

—¿Per què us decidíreu a ser coma-
re.'

-A ca nostra m'animaren i llavors,
com que també tenia una amiga que hi

estudiava, em va animar, i així va ser
com vaig començar.

—¿Sabeu de qualcú, a Montuïri, que
hi estudií?

-No, no en sé cap;i s'ha de dir que
és una professió on hi ha molta feina per
fer.

(
—¿Només heu fet feina a Montui'ri?
-No; vaig tenir el titular de Lloret i

després assistia a parts a Ciutat, a Mon-

EIs exàmens dels pares
( Ve de Ia pàgina anterior)

paternitat responsable, preferent-
ment ha d'anar orientada cap al
nombre defi l ls que poden educar
els progenitors.

Es de gran importància, per al-
tra part, que els pares eduquin el
sentit de responsabilitat dels seus
fills; i això es farà, sobretot, ani-
mant-los a complir el seus deures
com pertoca, i el principal d'ells
és l'estudi, Ia pròpia formació.
Tothom sap que quan el fill estu-
dia i rendeix, el que fa és complir
amb Ia seva pròpia obligació, i que
per això no calen premis; és més,
se l'ha d'ajudar a trobar Ia satisfac-
ció del deure complert, sense mo-
tivacions secundàries, generalment
egoistes.

S'ha de considerar des d'un
altre angle que l'educació no .ha
de tenir mai un sentit negatiu:
no es tracta d'estudiar, fer els tre-
balls de l'escola, complir les obli-
gacions amb Ia finalitat d'evitar

els càstigs o de no ser un desgra-
ciat; s'ha d'encoratjar els fills,
sobretot amb Ia mirada posada en
el futur, en l'avenir de cadascun:
s'ha d'estimular Ia responsabilitat
fent-los veure que l'obligadió d'ara
és formar-se, preparar-se per al
dia de demà.

Aquestes són -algunes de les re-
flexions que s'haurien de fer els
pares en aquest temps de proves.

Onofre Arbona

tuíri, a Lloret i a tots el pobles dels
voltants de Montuiri.

-¿Quina feina és, en concret, Ia vos-
tra, ara?

—Vaig fer unes oposicions per a prac-
ticant titular i ara és el que faig a Mon-
tuiri.

-¿I en què consisteix?
-En posar injeccions, a més de fer

tota Ia feina de practicant de Ia part
sanitària.

— ¿Us agrada Ia feina?
—Sí, molt; sempre m'ha agradat.

—¿Recordau qualque anècdota cu-
riosa?

-En el principi que era comare, una
dona Va tenir una hemorràgia i el seu ho-
me vengué tan aviat amb Ia bicicleta,
que en Uoc de qualcar Ia menava a peu.

—¿Quants d'anys té ara el primer part
que assistíreu?

-N'ha de tenir 29 ò 30.

—¿N'heu assistit algun d'important?
-No; tots el al.lots que he assistit

són els de Montuíri i altres Uocs, i a tots
els consider igual d'importants.

— ¿Des de quan una dona embarassa-
da s'ha de posar en contacte amb Ia
comare?

—Des de Ia primera falta de mens-
truació.

—¿Quin és el procés?
-El procés és el següent: el metge

l'envia al ginecòleg que ens toca, i entre
el ginecòleg i nosaltres Ii prestam totes
les necessitats.

— ¿Quin consell, en concret, donaríeu
a una dona embarassada?

—Que deixi de fumar totd'una que
ho sàpiga.

— ¿Voldríeu afegir qualque cosa més?
—Sí; que les pareUes han de tenir els

fiUs quan els vulguin i els faci il.lusió.

Maria Antònia
Maria Cerda



ALS QUATRE. CANTONS

:aÄ'raffl öoö3
... entre ets alumnes des curs de

flabiol hi ha gent eminent, com es
Rector Pere, En Pere Sampol, En Gui-
llem Ferrer, En Guillem Nicolau (n'hi ha
més d'eminents, però no els anomenam
a tots). Be idò, un*d'aquests eminents
amb nom i llinatges, deia això: "dencà
que toc es flabiol tenc es dits beneits".
Tanta sort que només són es dits!

-oOo-

... quan En Pere Sampol toca es fla-
biol a ca seva per entrenar-se, es seus
al.lots per a no sentir-lo se'n van abaix, a
cas padrins.

_oOo-

... si s'Ajuntament de Montui'ri s'ha
de jutjar per sa taula des despatx des
batle, tenim un Ajuntament de catego-
ria. . que va vent en popa!

)̂Oo-

... es capellans no se conformen amb
presidir Misses i processons; fins i tot
un d'ells ara had'esser es president
d'una taula electoral, dia 15 de juny.
Se veu que el Bon Jesús està de Ia seva
part!

^>Oo-

... En Joan "Dimoni" cercant "es ser-
vicis" en es restaurant "Barlovento" des
Port d'Alcúdia, sentí com el xitaven i
tornà enrera, però no va veúre ningú.
Per segona vegada el tornaren cridar i
quan l'home es va girar va veure que es
qui l'escometia- era un lloro que estava
suallà, dins una gàbia. Ja vos podeu
imaginar sa seva reacció!

FUNDACIÓ CAIXA DE PENSIONS
A C T E S C U L T U R A L S

18 Juny 1989 '
Diumenge: A les 21'30 h., a Ia Plaça

Major: Actuació del grup S'ESTOL DES
GERRICO

23Junyl989
Divendres. A les 21'30 h., al Local

Jove Audio-visuak. Tema: SAFARI A
AFRICA, per Antoni Ramón.

3QJunyl989
Divendres: Amb motiu de Ia festa

de fi de curs, a les Escoles actuarà el
GRUP CUCORBA, a les 20'30 h.

La Plaça Major apareix així, buida, els dies feiners..Pero els dissabtes i diumenges
és el lloc adequatper trobar-s'hi tant els qui romanen a Ia vila com els quihivénen

els fins de setmana

_oOo-

... dia 1 de juliol, l'invencible Ama-
dor Bauzà caurà dins es llaços del sant
matrimoni i dins es braços de Na "Mar-
garita". Encara no s'ha confirmat si
Ràdio Murta, com a deferència amb so
seu ex-director, retransmetrà, en directe,

Ia cerimònia.

_oOo-

... de relacions se'n parla més. Es con-
sidera que s'hauria de fer pagar un im-
post an es "lluritans" perquè, si ses co-
ses no canvien, se'n poden dur una de
ses joies més preuades de Ia vila: En Biel
"Xocolater".

^oOo-

... als quintos del 43 els manca
veterania. Soparen molt bé i fins i tot
gosaren acostar-se an es Fogueró d'Al-
cúdia es dia de sa inauguració; però no
foren capaços de trobar un lloc adequat
per a ells, per acabar sa bauxa.

. ^Qo-

... es mateixos quintos regalaren a
En Tomeu "Sao", elegit nou jutge de
pau, una espècie de maça —com un
aprimador, però en gros— per "posar
ordre". Serà qüestió de fer bonda!

^)Oo-

... En Rafel Socias vabatiares Vani-
versari de sa Tercera Edat com a "noces
de llautó o de fusta". Però ell, optimis-
ta, digué que confiava arribar a ses noces
d'argent, an es 25è. aniversari. I qualcú,
en veu baixa, respongué: Encara mos ne
falten vint! No ho sé si ho veurem
noltros!

—oOo—

... s'abandonament des cinc regidors
de s'oposició durant es ple de maig va
causar una decepció a sa mitja dotzena
d'espectadors que esperaven lluita. A
partir d'aquell moment s'acabà s'ex-
pectació.

ENXERRIM

PRESENTACIÓ OELS CANDIDATS

EUROPEUSDELP.S.O.E.

Convidats per Ia Federació Socialista
Balear del P.S.OE. assistírem a Sineu el
passat 27 de maig a Ia presentació a Ia
Premsa Forana dels dos candidats d'a-
quest partit a les eleccions europees: Jo-
sep MoU Marquès i Maria Terrades PeUi-
cer.

Exposaren Ia tasca que duu a terme
l'esmentat Parlament i en particular les
línies d'actuació del P.S.O.E. en el ;i
d'aquesta institució.



ENTRE VISTA

La persona de més edat de Montu'm té 95 anys

Margalida Mayol Garau, "Rostida"
Relata diversos aspectes de Ia vida a Montui'ri a principis de segle

Hem volgut fer una entrevista a Ia persona de més
edat de Montui'ri. En aquest cas, madò Margalida Mayol
Garau, "Rostida".

Malgrat els 95 anys, encara conserva Uuïdes les seves
facultats mentals. A ca seva eren tres germanes i dos ger-
mans, però d'eUs sols resta viva eUa i una germana —ma-
dò "Baca"—. Li em demanat que ens parlàs, sobretot, de
h vida a Montui'ri durant els primers anys d'aquestsegle
—el XX— que ja està per acabar.

-DeI vostre matrimoni, ¿què re-
cordau?

-El meu home era xófer, dels pri-
mers que hi va haver a Montuïri. Per
això a mi em deien "Margalida Xofera",
encara que tothom em coneix per "sa
mare des Cardells". Vàrem tenir un fUl
i una filla. La füla és Ia major.

-I de més enrera, d'abans del vostre
matrimoni, de Ia vostra infància, ¿què
ens podeu contar?

-De petita.jo tenia molta juguera,
jugava amb les al.lotes de ca "Sa Roque-
;a" i de ca na "Clara". Teníem una casa
en el poble i una caseta a "Ses Rotes".
Estàvem a "Sa Rota" des de quan ba-
tíem fins passat figues. Tenia molta ba-
llera, tocava "ses castenyetes". feiem
baUs de sequer, i altres.

—¿Ja hi havia escola?
—Anavem a Ca Ses Monges, hi havia

una monja que Ii deien Plàcida i una
altra, CataHna.

-¿Fins quan anaven a escola?
-Fins a l s l 4 anys, a l'estiu i a

l'hivern. Vaig ferla comunió als 10 anys
i apreníem les oracions a ca Na Joana-
\ina "Donades".

-¿Quins estudis teniu?
-Les lletres primeres.

— ¿Quina va ser Ia primera feina?
—Fora vila.

-¿Que guanyàveu?
-Guanyàvem dos reals cada dia. Feia

feina a Montui'ri, anàvem a ca "Ses
Aloies", Ia meva mare, Ia meva tia i jo.
Em tenien enmig d'eUes dues perquè no
confiaven que jo pogués seguir amb les
altres.

-¿Què ens podeu dir del festejar?
¿Quan se soh'a festejar? ¿Amb quina fre-
qüència us vèieu?

—Vaig començar a festejar al 16 anys.
Ens vèiem dos vespres per setmana.
Aleshores encara no hi havia electricitat.
EIs meus pares no em deixaven sortir els
vespres. EIs horabaixes anàvern a fer una
volta de prest. EIs dissabtes, a l'estiu, es
feia un baU a ca "Es Confiter". Hi anava
amb na CataHna "Carro", na Joana"de
Mianes", n'Aina des "Puig Moltó". En-
cara no hi havia cinema.

—¿Què ens podeu dir del primer
cotxe que véreu?

-El primer cotxe el vaig veure a Bons
Aires. AUa n'hi havia molts; no em va
fer por, em va agradar.

-¿I el tren?
-Vaig anar a Bons Aires amb el meu

pare. Després va venir Ia meva mare, i
vaig conèixer el meu home aUà. EU era
de Llucmajor. Després d'un any ens và-
rem casar. Jo ja havia tornat abans aquí
i després ell va venir. Estarem a Palma a
un gabinet del metge Vanrell. Ja aplica-
va raigs X. Després el meu home va fer
de xófer amb un camió. El primer el
vaig veure després d'haver vengut: l'any
14.

—Del primer avió, ¿què recordau?
-Vàrem anar a Bons Aires amb un

vapor i necessitàrem 16 dies. Joja feste-
java i el meu home volia aprendre a pilo-
tar avions; però jo no ho vaig voler per-
què em feia por.

-¿Què fèieu durant les vetlades d'hi-
vern?

-Hi havia dones, les maiors, que fila-

ven 7, 8 ò 10 hores. Les fadrines fèiem
calces. Teníem dos quinqués penjats a
les parets. Les més veUes se servien de
les debanadores per debanar el fil del
que n'havien fet troques. DeI que fdaven
feien el cànyom, una planta que era bo-
na per fer Ia roba. El posaven dins pous
per amarar-lo. L'aixugaven amb unes
trencadores, el trençayen peramarar-lo
i podér fer el bri. Després feien Uençols
de drap i camises. Feien feixos d'aques-
ta planta i Ia bayaven, aixugaven i Ia de-
banaven. Ho filaven amb filadores, l'en-
rodillaven en el fus i es feia Ia filada.
Després es feia Ia roba. A l'estiu penja-
ven un llum a un parral o a l'era i des-
prés d'haver sopat fèiem un baU, el
temps de segar i de figues.

—¿Quin temps fa que hi ha electrici-
tat a Montuïri?

—Poc temps abans del 14; es servien
de llums d'oh' i de petroU.

-¿Quina diferència veis que hi ha
d'aquells temps a ara respecte al menjar?

—Nosaltres menjàvem bé; el meu pare
era caçador, caçava gorrions pels pous i
les figueres, i conills i caragols._

—¿I del vestir, ¿què me'n direu?
-Quan vaig combregar duia una falda

i un gipó amb una botonada i una manta
amb vel. Vestíem de pagès i pagesa.
Compràvem Ia roba a ca sa mestressa
"Francina', a ca mestre Joan "Aloi":
estaven una davant l'altra; i en "Es
Pujol": tots eren famih'a. Venien roba
i menjar. L'any 1902, aproximadament
Ia posaren: encara no hi havia corrent.

— ¿Han canviat molt, les festes?
—Per Sant Bartomeu fèiem un baU a

plaça, devora Ia rectoria; baUàvem amb
Ia música i les castanyetes. Ja hi havia
cossiers (sempre els he vists) i el dimoni.
EIs cossiers, el dissabte de Sant Barto-
meu feien una volta pel poble, i per Ia
festa tornaven baUar, i es feia un baU el
vespre. Eren- només dos dies de festa.
Damunt els graons feien foguerons i
festers.

— ¿Quines diversions hi havia els
diumenges?



ENTREVISTA

Margalida Mayol Garau, "Rostida", Ia persona de més edat de Montuiri
Malgrat Ia seva edat té un enteniment molt clar

-EIs diumenges, el capvespre, feien
un sermó a l'església, després anàvem a
passejar per l'estació, donàvem una volta
cap als creuers i... a Ia vila en tocar les
avemaries, que era quan el sol es ponia.
Havíem d'anar cap a casa i aUà passàvem
el rosari.

—¿Quina festa fèieu per les matances?
-Quan fèiem matances Uogàvem una

guiterra, un violí i castenyetes, i fèiem
baLls particulars.

—¿Com es feia el vi?
-El fèiem nosaltres, vermàvem i dins

portadores el dúiem al cup i aUà dos
homes el trepitjaven; per no Uenegar te-
nien una corda i una baula per aguantar-
se. La peladina quedava damunt. Agafa-
fen els baleigs del raïm, Ia peladina i Ia
rapa i el premsàvem amb una premsa: es
deia vi premsat; l'altre era el moscatell.
Només en feien a les cases que tenien
molta vinya.

-¿Com s'arreglaven per fer el pa?
-Anàvem a Ia farinera a comprar

farina, però abans hi havia molins: eren
de vent. Hi havia un home que anava a
cercar sacs de blat pel poble. Hi havia
cases amb un forn públic; el forner es
passejava devers les 4 del matí i els deia:
"Escalfau l'aigua". I quan havien pastat,
el forner se'n duia les posts del pa i els
coi'a. Eren 10 ò 12 pasterades i després
les repartia. •

—¿Us ajudàveu tots?
—Erem com a germans, tots els

veïnats.
-¿Com rentàveu?
-Dins ribells i cubells. Hi havia gent

que rentava al torrent. Plovia molt; però
Ia gent que no tenia pou a ca seva, ren-
tava al torrent. Dins el cossis feiem bu-
gada. Primer estopéjàvem Ia roba i des-
prés Ia boUíem dins Ia caldera; emprà-
vem un carabassot. Després un parell
d'homes canviaven l'aigua i ho tornàvem
a fer una altra vegada. Així rentàvem els
faldons i els llençols. La cendra i l'aigua
calenta servia per a fer el lleixiu. El sabó
negre era d'oli d'oliva de les porgueres
que compràvem. Durant Ia guerra el
fèiem de saïm.

— ¿De quin material eren les teles?
—Fèiem drap, per a les camises de

dona i d'home.

Quan les fadrines filaven, quan no hi hayia electricitat,
les festes i diversions, quan no hi havia bancs, les festes
de matances, com es feia el vi i el pa, com es rentava,
les feines del camp, Ia sanitat... i altres coses.

—¿Quin calçat dúieu?
—Espardenyes d'espart, però ja hi

havia sabates, que es feien de peU,i es-
pardenyes catalanes. EIs vestits eren de
drap, d'indiana i de co4o.

—¿Quin temps preferiu més?
-En aqueU temps vivíem molt natu-

ral, no és com ara que mengen molts de
"xupaxups".

—¿Hi havia premsa?
-No me'n record molt bé, però sé

que hi havia "El Parenòstic". Sabíem
les notícies per carta. La primera guerra
de Ia que vaig tenir notícies fou Ia de
Cuba; hi varen anar molts d'homes de
Montuïri.

—¿Com escrivien?
—Amb Uapis o amb el que fos. El meu

padrí tenia un Uibre de forro de peU de
conill. Ja estavalescritamblletrad'im-
premta. .

-¿Com es divertien els horries?
-Anaven al cafè i jugaven a cartes,

Només hi havia tres cafès.

-¿Venien peix?
-Si.' El peix el duien amb un carro,

amb covos. Es posaven a plaça i a Can
Joan Comeïïes. Cridaven amb el corn. A
plaça hi havia un Uoc tapat amb una
porxada de giny.

—¿Hi havia mercat?
—Sí. Venia gent de fora, els dissabtes

i els diumenges.

—¿Com esquitxaven els arbres?
-No els esquitxaven. Feien formi-

guers per estereh'tzar Ia terra. Tenien
al.lots i al.lotes de 10 ò 12 anys per
donar senaUes de terra als homes que
componien els formiguers. Jo també hi
vaig anar.

-¿Hihavia sínies?
-Si, de cadufos.

— ¿Quines eren les hores de menjar?
—Ens aixecàvem a les 4 i berenàvem

a les 8. Dinàvem devers les 12. L'hora-
baixa berenàvem i el vespre, sopàvem.

Jove mallorquina de principis de segle

\ —¿Com dúien l'aigua?
—Anàvem a cercar aigua als pous. La

se'n duien amb una gerra,aguantant-la
damunt el cap, i no les queien.

-¿Hi havia cap dia de festa?
—Sí, els diumenges i les festes.

-¿Què fèieu amb els doblers que
guanyàveu?

-Ho donàvem tot a ca nostra. En
tota Ia setmana podíem guanyar 3 ptes.

—¿Hihaviabancs?
—Mestre Joan Aloi venia robes i com-

prava ametles i Ia gent Ii donava a guar-
dar els doblers i eU els tornava sense in-
terès.

— ¿Què ens podeu dir de Ia sanitat?
-Hi havia un metge anomenat "Fra-

reret" que normalment visitava a ca
seva. Bevíem moltd'oli de "ricino". Ja
hi havia una farmàcia. Si estàvem molt
malalts anàvem a Ciutat. Hi havia coma-
res, però eren dones.

Aquí donàrem per acabada aquesta
xerrada amb Ia dona més veUa del poble.
Però encara Ii volguérem dir:

—Madò Margalida: Que pogueu viure
molts d'anys amb salut i amb el cap tan
clarcomara!.

Maria Antònia
Maria Cerdà



DE LA CASA DE LA VILA

r..*
L'AJUNTAMENT INFORMA

Resum de l'acta de Ia sessió plenària ordinària del 26 de Maig de 1989
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WFORMES I COMUNICACIONS
D'ALCALDIA

El batle va informar i donà compte
dels següents assumptes:

- Un estudi socio^conòmic de Ia
comarca del PIa (a Ia qual s'inclou
Montuiri) i del qual, en dates poste-
riors s'enviaràun fuUet informatiu.

- La Mancomunitat del PIa ha de
contractar un auxiliar administratiu.

- Es farà un ple extraordinari du-
rant el mes de juny per a debatre, en-
tre altres, Ia problemàtica urbanística
del municipi.

- Les gestions fetes amb el CoUegi
d'Arquitectes sobre el concurs d'idees
per a redactar el projecte d'Es MoUnar.
Quan l'Ajuntament disposi d'eU es farà
un ple extraordinari per decidir el que
siamés adient.

- PeI 17 de juny, a Sineu, està con-
vocat un ple per a Ia constitució de Ia
federació de municipis.

- Segons lespropostes d'acord sobre
poh'cia rural, a Montuiri Ii tocarà tenir
una altre policia municipal.

CONCERTS AMB INSERSO

(Abans del començament d'aquest
punt, abandonen Ia sala els cinc regi-
dors de l'oposició -PSOE i PSM- per
no haver-se inclòs en l'ordre del dia el
tema de Ia problemàtica urbanística.
Abans Gabriel Miralles havia demanat
Ia paraula i el president Ii digué que
podria exposar el seu punt quan Ii
tocàs).

- S'aprovà acceptar els concerts amb
INSERSO referents a:

Assistència domiciliària per un valor
de 1.500.000depessetes.

Menjador i cuina per a Ia 3a. Edat
per un valor de 600.000 pessetes.

OFERTAPÚBLICA DE
COL.LOCACIÓ

S'aprovaren les ofertes públiques
de coUocació i les bases per a cobrir
Ia plaça vacant de peó especialista pel
règim laboral.

PLAÇAD'OPERARI

S'aprovà Ia convocatòria del con-
curs i les bases per a cobrir una plaça
d'operari. S'esmenten les proves que
s'hauran de fer i els punts que s'ator-
garan per a cada una i per a les titula-
cions que s'aportin.

PLA DE MILLORAMENTDE
FAÇANES

Se consignaren 500.000 pessetes
per a larestauració i rehabüitació de
les façanes que se subvencionaran.

S'obrí el plaç de solJicituds. La Co-
missió del Patrimoni acordarà quina
serà Ia zona del poble que s'arreglarà.

NOMENAMENT DE JUTGE DE
PAU I SUBSTITUT

Es va donar compte del nomena-
ment efectuat per l'Audiència Provin-
cial a favor de BartomeuMasArbona,
Jutge de Pau i Joan Bauzà Verger, Jut-
ge de pau substitud.

HOMENATGE AL JUTGE CESSANT

S'acordà organitzar un homenatge
de despedida i d'agraïment al Jutge
cessant, Bartomeu Ramoneil AIoy
pels seus25 anysd'exerciciininterrom-
putenelcàrrec.

PRECSI PREGUNTES
Q$o se'n va presentar cap).

BIBLIOTECA MUNICIPAL
Lübres rebuts durant el mes de maig

Janer Manila, G:
Janer. Maria de Ia Pau:
Belaire, T:
Santandreu, J.:
Blumenberg, B.:
Hawking,S.W.:
Djian, P.:
Pons, M.:
Santandreu, J.:

Gomar, R.:
Sorribas, S.:
Serra, A.:
Oliver, M.A.:
Porcel, B.:
Espriu, S.-
Darwin, Ch.:

Cort,
3 i4,
3 ¡4,
MoII,

,3 i4 ,
Crítica,

La Magrana,
Edicions, 62,

Ed.
Ed.

Ed.

Garcia Márquez, G.:
Benet, J.:
Tyler, A.:
Hammett, D.:
Zambrano, M.:
Sting/J.P. Dutilleux
Grandes, A.:
Aparicio, J.P.:
Revel,J-F.:
Múñoz Molina, A.:

POEMARI DELS DIES I LES LLUNES
ELSULLSD'AHIR

CRIMS RELATIUS
EL DENARI DEL PROFETA

SEDUCCIÓ
HISTORIADELTEMPS

MALEIDAHISTÒRIA
LES AUS

LA PASSIÓ DEL JUST: DESCALÇ AL CARRERÓ DE
SERPS Teix

DONATO 2, 27 Ed. 3 i 4,
L1ONZE DE SETEMBRE Barcanova,

RIP,SENYORMOSQUEIRO LaMagrana,
ANTÍPODES La Magrana,

ELMISTERI DE L'ALZINAR Edicions, 62,
LA PELL DE BRAU Edicions, 62,

L'ORIGEN DE LES ESPÈCIES Ed. 62 / Dip. de Barcelona,
EL GENERAL EN SU LABERINTO Mondadori,

EN LA PENUMBRA Alfaguara,
ELTURISTAACCIDENTAL Lumen,

UN HOMBRE LLAMADO SPADE Debate,
NOTAS DE UN MÉTODO • Mandadori,

AMAZONA. LA LUCHA POR LA VIDA Debate-Circ.
LA EDADES DE LULU Tusquets,
RETRATOS DE AMBIGU Destino,

ELCONOCIMIENTOINÚTIL Planeta,
BELTENEBROS Seix Barral,

1989
1988
1988
1988
1988
1989
1989
1988
LES
1988
1988
1989
1989
1989
1988
1989
1988
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989



NOTICIARl LOCAL

DIPUTATSEUROPEUS
Composició de les taules

Fou necessari convocar un ple extra-
ordinari pèr elegir, per sorteig, els mem-
bres que hauran de constituir les taules
electorals per a les eleccions a diputats
europeus que se celebraran el proper 15
de juny. EIs titulars de les taules roman-
gueren així:

TauIa del Consultori
President: Maria Pocoví Pocoví
1er. Vocal: CataUna Pizà Fomés
2on. Vocal: Joan Barceló Mayol

TauIa A dels baixos de l'Ajuntament
President: Andreu Genovart OreU
1er. Vocal: Cristòfol EstareUas Pizà
2on. Vocal: Jaume Alcover Verger

Taula B dels baixos de l'Ajuntament
President: Coloma Roca Arbona
1er. Vocal: Gabriel Mateu Socias
2on. Vocal: Miquela Nicolau FuUana

PRIMERDEMAIG

EIs actes que enguany se celebraren
amb motiu del 1er. de Maig foren tal
volta més Uuíts que anys passats. Ja el
vespre anterior, a plaça, hi hagué baU
de bot (enguany queia en diumenge)
i el dflluns (1er. de Maig), organitzada
com els anys passats per l'Ajuntament,
es féu una excursió a Ia Colònia de Sant
Pere, a Ia qual hi participaren 110 per-
sones, amb dos autocars. També es visi-
tà BeÜem i Es Caló. A Ia nit, a Can To-
meu, els grups polítics PSOE i PSM
conjuntament convidaren, i es feren
crides, ak seus,afiHats i simpatitzants,
a un refresc amb motiu de Ia festa del
trebaU. I com a final, a plaça, Ia Banda
de Música oferia el ja habitual concert.

INAUGURACIOD'UNNOUBAR

L'horabaixa del mateix primer de
maig, s'inaugurava un nou bar-restaurant
a Ia vila: Bar Ca Na Magdalena. Hi acu-
diren nombroses persones. Està ubicat
a l'entrada del poble, concretament en
el carrer Palma número 194 Qa prop del
camp de futbol).

CURSDEFLABIOL

Després d'una inscripció de 22 per-
sones de diferentsedats i sexe, el passat
4 de maig començà un curs de flabiol

S'Aouna
d'aconseguir

que tots
els edificis
delpoble

fossin
encertats

d'acord
amb una

normativa
urbanística

que
enlairi

un conjunt
harmoniós

organitzat pel Patronat Local de Música.
Es varen haver de satisfer 7.000 pessetes
de quota, de les quak ek socis del Patro-
nat en deixaren d'abonar 2.000, subven-
cionades per aquesta entitat.

Les classes es donen els dijous a vespre
i s'aUargaran fins al mes d'agost. Vendrà
a ser una bona font que nodrirà Ia pare-
Ua de xeremies i flabiol, els quals podran
acompanyar els Cossiers.

S'espera que el proper curs s'organit-
zi un altre curs per tocar xeremies.

INFRACCIÓ URBANÍSTICA

Fou motiu de molts de comentaris
de tota mena Ia denúncia urbanística del
bar-restaurant Es Dau per haver edifi-
cat sobre els sis metres de zona reser-
vada per ajardins a l'avinguda Es Dau.

I si ho féu un, ¿per què no l'altrè?
I així fou. Un veïnat aixecà una paret
al costat, amb les mateixes condicions
i... ja veurem què passarà!

Mentrestant l'Ajuntament es veu
obligat a fer complir les Normes Subsi-
diàries. EIs regidors de l'oposició ja ho
havien denunciat en altres ocasions.
No es pot concedir autorització ni man-
co edificar sense tenir-la. La polèmica
no manca i ara potser se'n destapin d'al-

'tres, de construccions parcial o totai-
ment flJegak.

SOCIETATDECACADORS
Sopar de Germanor

Com cada any, a Ia fi de Ia tempora-
da, Ia Societat de Caçadors va celebrar
Ia despedida de Ia campanya. Amb
aquest motiu, socis i simpatitzants es
reuniren en un sopar de germanor el
passat 24 de maig en un restaurant de
Sant Joan. El tema de Ia convocatòria
era aquest: "Vos esperam, és Ia festa de
tots".

DEFICIENTSERVEIDE
TELEFÒNICA I ELECTRICITAT

Durant el passat mes de maig foren
massa freqüents els dies que el poble
romangué aiUat telefònicament. No es
podia emetre ni rebre cap cridada: ni de
Montui'ri a fora, ni de fora, aquí.

Per altra part, com si s'haguessin
posat d'acord, el servei d'electricitat ha
faltat en diverses ocasions, i els enfa-
daments tampoc han mancat.

Tant una com altra deficiència han
causat molèsties grosses. La gent protes-
ta però tot continua igual, no s'hi posa
el remei adient.
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Alguns d'ells
necesssitaran

vàries legislatures

Molts de projectes municipals en
, ^'~n~ ^ Hauràn de passar niolts d'anys 1

^ per poder veure realitzats ^
1 tots els actuals s|

aire
palJiarà un poc

1 problema dels
llocs de feina i

Des d'un temps relativament
llarg es parla dels nombrosos
projectes que té en marxa el
nostre Ajuntament. I Ia gent es
pregunta: ¿Fins quan seran pro-
jectes? ¿Quan es duran a Ia rea-
litat? Fins i tot n'hi ha -^Is més
pessimistes— que diuen: "EIs nos-
tres ulls no els veuran acabats".

Convé tenir present que les rea-
litzacions abans han de passar pel
camí dels projectes, si es que no es
vol travelar, i que les coses no es
fan en un dia.

Per a poder oferir als nostres
lectors una informació tan exacta
com sia possible, hem realitzat una
investigació, hem demanat que ens
facilitassin les dades actuals sobre
Ia situació dels projectes. I els
resultats de les nostres averigua-
cionsforen aquests:

L1AVINGUDAESDAU

Sobre el projecte d'enllaçar
l'Avinguda Es Dau ambEs MoIi-
nar, actualment s'estan redactant
unes noves bases per al concurs
d'idees, conjuntament amb el
Col.legi d'Arquitectes.

S'espera que aquestes bases esti-
guin redactades a mitjan juny i
aleshores es podran inscriure els
concursants..No hi ha dubte que
es tracta d'una empresa interessant
i el projecte abarcarà conjunta-
ment Es Molinar i Es Dau. Si les
bases s'han canviades és, natural-
ment, per a poder enllaçar-ho tot.
No cal dir que el projecte guanya-
dor serà el que es durà endavant.

RESIDÈNCIA TERCERA EDAT

El projecte per a poder dispo-
sar d'una residència per a Ia Terce-
ra Edat, on hi puguin viure, es-
tava fonamentat en Ia compra de
l'edifici de Ca Ses Monges, cosaja
aconseguida. Però ara manca Ia se-
gona part, convertir l'edifici en re-
sidència; i això no serà a curt plaç.
El que si', ara com ara, està previst
és que abans de finalitzar l'any
1989 s'amplii"el menjador.

Les darreres realitats són Ia
d'haver-se comprat'una furgoneta
més grossa_que l'anterior per a co-
brir les actuals necessitats; l'am-
pliació del servei domèstic de ne-
teja i atenció a les persones neces-

Està projectat començar l'ampliació del menjador de Ca Ses Monges abans d'acabar
l'any 1989;pero Ia construcció de Ia residènciaper a Ia 3a. Edat no serà a curtplaç

sitates o impedides, així com ha-
ver-se iniciat el servei d'assistèn-
ciasocial.

SON FORNÉS

Enguany no està prevista cap
excavació, en canvi per a l'any
1990 s'hi destinaran uns dos mi-
lions de pessetes per a excavació i
amp l iac ióde lazona restaurada.
Com saben els qui han visitat el
poblat prehistòric, resten moltsde
metres per excavar i els treballs
es fan molt lentament.

La perspectiva és que Ia ruta tu-
rística d'Es Molinar serà Ia primera
que es farà, en canvi Ia de Son
Fornés haurà d'esperar per a més
endavant.

INDÚSTRIES I NOUS LLOCS
DE FEINA

Actualment es troba en període
de construcció el restaurant de Sa
Farinera i s'espera que dins poc
temps comencin lesobres del bar
restaurant i centre comercial d'els
creuers. També s'està construint j
Ia fàbrica d'espuma, s'ha obert una
nova carnisseria i un bar. Tot això
durà com a conseqüència Ia crea-
ció de nous llocs de feina, encara
que creim que Ia definitiva solució
perquè gran nombre de montuí-
rers no se n'hagin d'anar a cercar
treball fora del poble, no latenim.
Aquestes realitzacions pal.liaran
un poc el problema, però no el
solucionaran definitivament.

FIRA I FESTES

PeI poble s'havia rumorejat que
enguany hi hauria novetats respec-
te a les festesi a Ia fira. Hem po-
gut comprovar que no hi ha cap
projecte en aquest sentit. Aixíé;
que tant les festes de Sant Barto-
meu com Sa Fira pròxima, es rea-
litzaran d'una manera semblant a
les de l'any passat, sense innova-
cions que meresquin ressaltar.
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ELS VESTUARIS D1ES REVOLT

Hom tenia Ia convicció que
abans d'acabar Ia temporada
futbolística ja s'haurien inaugurats
els nous vestuaris d'Es Revolt. Pe-
rò no haurà estat així. En aquests
moments éstài projectat que Ia
seva inauguració oficial coincides-
.qui amb Ia del torneig de Ia llum
d'enguany. PeI de l'any passat féu
molta falta; ènshemd'alegrarde po-
der-hi comptar pel XVII Torneig.
I, naturalment, per a Ia propera i
successives competicions esporti-
ves.

LAPISCINA

S'ha avançat poc en les gestions,
per a Ia construcció de Ia nova
picina d'Es Revolt, mptiu pel qual
és ehcara lluny una futura realit-
zació. Les diligències es troben,si
no en un punt mort, sí en el
mateix lloc on estaven Ia darrera
vegada que en parlàrem des
d'aquestes pàgines.

MOLÍDES FRARET

En el darrer número de BONA
PAU l'Ajuntament informava de
l'expedient d'expropiació dels ter-
renys d'Es MoIi d'es Fraret per a
destinar-los a usos docents.

Encara no està feta l'ocupació
ni data assenyalada per a fer-la. La
quantitat que l'Ajuntament n'hau-
rà d'abonar no se sap perquè el
jutge encara no ha dictaminatel
justipreu.

Una vegada a disposició de l'A-
juntament, Ia primera tasca que es
realitzarà serà Ia de reformar el
que hi ha actualment.

Almanco hauran de passar dos
anys perquè es puguin iniciar les
activitats docents d'escola-taller
d'oficis, i això es farà mitjançant
un conveni amb el Ministeri
d'Educació i Ciència.

El Molídes Fraret actualment està en un
L'Ajuntament està disposat a reconstruir

ALTRES PROJECTES

L'enllumenat del Cementeri, del
qual ja se n'havia parlat en altres
ocasions, ja s'ha començat i dins
pocs dies s'espera que finalitzi.

Es molt possible que el projecte
de bombeig de les aigües brutes
estigui enllestit pel setembre o
octubre pròxims, de tal manera
que Ia depuradora pugui recollir
totes les aigües brutes.

El començament de les obres
del nou edifici de Ia Creu Roja
està previst que sia pel proper se-

lamentable estat d'abandonament.
Io abans de dedicar-lo a escola-taller

tembre. Així se solucionaran les
deficiències detectates en l'actual.

Aquesta fou Ia informació que
poguérem recollir pel que fa refe-
rència els projectes municipals.

Ara toca al lector Ia seva valo-
ració. Consequencies,.cadascu pot
treure'n les que cregui. Natural-
ment unes seran pessimistes i al-
tres optimistes. Però, indefectible-
ment, el temps serà el jutge infal-
lible, que no s'equivoca.

Onofre Arbona
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EIs siurells d'ahiri d'avui
Mai mancaven a les fires de MaUorca

aqueUes gracioses juguetes de fang, fe-
tes per mans enginyoses d'uns menes-
trals, que alternaven aquesta tasca amb
ta de Ia fabricació d'oUes, plats i altres
elements de test.

A l'hora de comprar-ne, Montuïri
no n'era una excepció, encara que els
nostres avantpassats no ens hi induien
quan érem petits. I això era perquè
generalment duraven poc; els siureUs
morien a bocins després d'una inopor-
tuna caiguda. EIs més sortats romanien
damunt el canterano o enfora de l'abast
dels alJots. A algunes cases n'hi ha que
han estat venturosos i han arribat fins
als nostres dies.

LA SEVA FABRICACIÓ

Però a MaUorca encara continuen
fent-se, sobretot als voltants de Pòrtol
i a Sa Cabaneta. La seva elaboració
suposa pocs elements i no molt de
lloc: fang, calç, un forn i un poc de
pintura vermeUa, verda i blava. Són
poques les persones que han heretat
aquesta senzüla tradició de dedicar-
se a manejar els pocs ormeigs indis-
pensables.

El fabricant agafa una petita quanti-
tat de fang al qual U dóna forma després
de vàries premudes servint-se sols dels
seus dits. Quan el fang es té a punt
és l'hora de fer Ia "sola", peça plana
que aguanta Ia figura. La majora d'ele-
ments —inclòs l'imprescindible xiulet
o "pito"- es fan per separat. Llavors
s'uneixen amb fang mateix, fins arri-
bar a Ia configuració final. Després
les cou, les emblanquina amb un bany
de calç i finalment les acaba amb
una sèrie de pinzellades ràpides i es-
campades.

FIGURES VARIADES

N'hi ha de moltes formes. Les més
tradicionals són figures humanes: un
home dret amb un bastó a Ia mà, mun-
tat damunt un cavaU o un bou, Uaurant,
etc. Una dona dreta, de cintura fina i
íalda acampanada amb una panera o
una gerra al braç, etc. Ambdues figures
dueji un capell d'ala ampla. Aquests

MALGRATELSORÍGENS DEL SIURELLS SIENDESCONEGUTS,
TOT UN MON VARIAT DE PERSONATGES -BOUS, CAVALLERS,
DIMONIS, DAMES...- S'UNEIXEN EN UNA ARTESARIA TAN
HUMIL COM FANTÀSTICA, QUE ENS TRASLLADA AL TEMPS DEL

MITE, A L'ÈPOCA DEL "AIXO ERA INO ERA... "

siureUs són coneguts com "sa jaia", "es
cavaUer", "s'oferent", "es nan", "es
gegant".etc.

Unes altres figures representen ani-
mals, com un bou, un cavaU, un in-
diot, un ase, etc. I finalment trobam
figures imaginàries, com moltes classes
de dimonis, ases amb ales, indiots da-
munt un cavaU amb cap de ca, moneies
i altres animals imaginaris. Aquestes
formes són degudes al desig —fa temps—
d'emparentar-los amb figures aràbigues,
fenícies i gregues molt parescudes.

Des dels voltants de l'any 1930
els tipus de siureUs augmenten amb
avions, motos, i finalment n'apareixen
fins i tot amb les populars figures del
"Quixot i Sanxo", de futboh'stes, to-
reros, "bois scouts" i altres.

EIs siureUs es troben generalment,
des del segle passat, a totes les fires i
festes dels pobles de MaUorca. A Mon-
tuïri no mancaven per les festes de
Sant Bartomeu, d'Es Puig i per Sa
Fira. Aleshores es compraven com
a juguetes per als nins, i des de fa poc,
com objectes de decoració.

Es per això que avui es pot assegu-
rar que el costum dels suireUs és una
tradició perduda, ja que són pocs els
nins i al.lots que es veuen pels carrers
durant les festes, fent sonar, gojosos,
Ia figura o .jugueta de fang que han
comprat. S'indinen generalment per
altres objectes, sobretot pels darrers
que han sortit nous. EIs siureUs ja no
omplen les seves pretensions.

O. Arbona
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CONCURS LITERARI-ARTISTIC
Per a aquesta darrera sortida del curs que ara s'acaba hem triat cinc car-

tes, representativesd'una joventut en flor, dirigides al batle de Montui'ri,
per exposar-li les preocupacions, desitjos,problemes... però, sobretot les
ganes queMontum disposi de les instal.lacions esportives indispensables
per poder gaudird'elles i no tenir enveja als pobles vei'nats.

Senyor batle:
Amb molt de gust Ii escric aquesta

carta, sobretot per proposar-H un pareU
de problemes que hi ha pel nostre poble.

Com que a Ia gent jove Ii fa molta
ilJusió una piscina, Ii volia demanar
això: que es fes en Es Dau o aUà on sia.

Un altre punt, és el de les aigües bru-
tes que ens contaminen ek pous.

També crec que seria interessant de-
manar-li que ens posassin una cabina de
telèfon a cada cap de poble; una a ca ses
monges i l'altra a Ia part de les escoles;
així, si en Ia nit hi haguésqualque cosa
de nou,la gent que no té telèfon a ca
seva, podria cridar el metge, Ia guàr-
dia civil, els seus famih'ars, etc.

També trob que us hauríeu de cuidar
un poc més que en els bars del poble
no es venguessin Ücors ni res d'alcohol
ak al.lots menors d'edat perquè els diu-
menges a vespre en veus qualcun que
pareix que va un poc moix. Amb aquest
fet donam una mala imatge, perquè per
un parell ens inclouen a tots.

També trob que lesgonxadores del
parc d'Es Dau s'haurien de canviar, per-
què si et vas a gronxar, no sap$ com has
de posar-te.

Franciscà Bauzà Mayol

* * * * *
Senyor Batle:

Montuïri és un poblet d'un 2.500 ha-
bitants. Nosaltres, els montuïrers, tenim
un talaiot, cosa que a altres pobles no
tenen i nosaltres n'estam ben satisfets.

A Montui'ri s'han trobat restes dels
homes talaiòtics amb els qual s'hi po-
dria haver fet un museu; ara ja no per-
què no es troben tantes coses.

Molta gent, almenys jo, pens que
podrien posar una piscina o un polies-
portiu i així en l'estiu fer-hi natació i
anar-hi a nedar.

EIs gronxadors del Dau podrien pin-
tar-los i posar-ne més, sobretot els "co-
lumpios". Estic satisfeta dels "cestos"
nous que tenen rodes i no haver de dur
el "cesto" gros o petit a mà, perquè
pesa més. La pista asfaltada ha estat una

bona feina, ja que si cauen no es fan
tant de mal com a les escoles.

Xerrant d'escoles, les de Montuïri
estan fetes un desastre! Totesles classes
tenen cruis i estan mal pintades, pareix
que fa cinquanta anys que no han pintat

M'agradaria que un pic per setmana o
dos vinguessin unes maquinetes perfer
net, d'aquelles que tenen una granera
a baix, però això val molts de doblers...

MiquelNicolau
* * * * *

Senyor Batle:
Montuïri és un poble des PIa normal i

corrent com tots els altres, encara que a
mi m'agradi molt. El que més m'agrada
és el talaiot de Son Fornés i Ia plaça
amb l'església.

Trob que els rnoÜns del MoÜnar i Ia
resta del Patrimoni Artístic s'han de
conservar, restaurar-los, ja que de qual-
que manera és Ia nostra història.

També haurien de fer unapiscina,ja
que fa molts d'anys que diuen que en fa-
ran una i encara podem esperar.

Trob que ha estat molt bé fer el Lo-
cal Jove; ens reunim aUà, escoltam mú-
sica, veim unapel.lícula. La renovació
de Ia pista del Dau ha anat be,ja que ara
està en millors condicions, i Ia gent que
ve a veure un partit s'hi troba més a
gust que abans.

També m'agrada molt que qualque
diumenge facin boleros a plaça.

Les excursions que organitza l'Ajun-
tament m'agradenJa que van a uns Uocs
molt bonics de MaUorca, encara que Ia
del 1er. de maig no anàs molt be,ja que
va ploure, em va agradar. A més de les
excursions del dia 1 de maig, trob que se
n'haurien de fer més.

Catalina Amengual Tomàs

* * * * *
Senyor Batle:

M'agradaria que per l'estiu fessin una
piscina, que hi hagués classes de natació
i quan no n'hi fessin hi podríem anar a
nedar sense pagar, a unes hores deter-
minades, ja que estaria Ia piscina al nos-
tre poble, Montuïri.

Podríem
haver triat
qualsevol

concursant
però hem

elegit en
Rafel Alcover,

bon deportista,
per Ia seva

desgràcia
d 'haver-se

lesionat
a un petí

i no haver
pogutdisputar

les jornades
finals dels

campionats
que participava

També m'agradaria que per ak altres
arreglassin Es Dau, que posassin "colum-
pios" nous i pintassin el tobogan í totes
aquestes coses. També, com que hi ha
tants depapers p'en terra i tot tirat,
posar-hi papereres noves, ja que només
n'hi ha dues de petites que tanmateix
no serveixen perquè els papers surten
pels forats.

Com que quasi tothom del poble o
altra gent tiren els papers en terra, com
papers de xiclets, dels gelats,... podrien
comprar una d'aquestes màquines o
dues com les que hi ha a Ciutat, que es
mengen Ia brutor, papers..

I no només tenir papereres pel Dau,
sino per tot el poble de Montuïri; no
cents de papereres, sinó una cada tres o
quatre carrers i amb Ia màquina fer el
poble net un pic a Ia setmana.

Així es veurà com volem el nostre
poble,Montuiri.

Alicia Coe
* * * * #

Senyor Batle:
Trob que es Dau està molt bé, l'única

cosa que manca és un porxo com a "San
José", però és molt difícil de fer. Al
local jove ja no hi va massa gent, ja l'han
avorrit un poc; si hi posau coses noves,
possiblement n'hi vendrà més.

També trob que a qualque Uoc hi
podrien fer una bona piscina de cam-
pionat, per exemple, a l'escola. També
a l'escola hi podrien fer una pista de
córrer, per entrenar-se, com a Campos.

Jo no sé perquè posau grava en els
cantons, perquè molta de gent que va
amb bicicleta ha caigut, inclús, jo ma-
teix. I que fessin un bon pati, amb bas-
tant d'espai, a l'escola.

Gabriel Mayol
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Gabriel Cerdà Miralles arribà als cent anys
La gent de Montuïri no té notícia

que mai altra persona del poble hagi
arribat als cent anys. El fet que Gabriel
Cerdà MiraUes hi arribas és ja motiu
suficient per considerar-lo com a mon-
tuïrer que ha deixat petjada.

L'amo En Biel "Badia' nasqué a
Montuiri dia 23 d'abril de 1877 dins
una família de sis germans i tres ger-
manes. Es va casar en primeres núp-
cies dia 2 de desembre de 1905 amb
Antònia Vich i Trobat, i en segones
amb Josepa RosseUó i RipoU, dia 3 de
novembre de 1963. EU va morir dia
1 de JuHoI de 1977.

EIs seus padrins eren de Manacor
per part de Ia seva mare i de Montuïri
els ascendents del seu pare. CaI esmen-
tar que era nebot del P. Gabriel Mira-
lles Pocoví, "Moliner", co-fundador de
Ia Congregació de Missioners dels SS.
CC., famós predicador y compositor de
música sacra i profana; i de Ia germana
d'aquest, MargaUda, excel.lent professo-
ia de piano a Ia Puresa, a Palma, el
5egle passat.

NO VOLGUÉ ESSER CAPELLÀ

Quan tenia devers deu anys se n'anà
al Seminari, però hi va estar poc temps.
Un dia, don Miquel Maura, professor
del Seminari i germà del polític Antoni
Maura, l'agafà, i d'aquesta entrevista el
mateix "Badia" contava això:

"Cerdanet, tu no vols esser capellà!".
Què em va haver dit.. ! i jo m'hi sentia!
"Tu no vols esser capeUà! En es costat
de ton pare (mon pare feia de ferrer)
pots guanyar el cel més bé". Jo alesho-
res tenia de professor don Gabriel Llom-
psrt (qui va arribar a ser bisbe) i donava
Uatí, i em diu en esjuliol: "Cerdà, no te
presentis! Ve's a fer ses vacacions i vés a
repàs en es teu poble, i llavors, en es
setembre,ja te presentaràs". I vaig anar
a repàs amb En Mateu "Collet", el qual
va dir missaal cap de mig any. I mon pa-
re Ii va dir: "I en BieL..7'Jo em pens que
no obri es Uibres!" Res, res, me posaren
a fer feina, devia tenir 14 o 15 anys.."

DeI primermatrimoni tengueren dos
fiUs: en Pere i na Jerònia. DeI segon, cap.

L'any 1920 embarcà cap a Amèricaon
hi va estar prop de quatre anys, quasi
sempre malalt. L'operaren de "peritoni-

Mestre Biel "Badia", acompanyat de Ia seva esposa ifills, el dia del centenari rebé
molts d'obsequis enmigdeplaça. En aquest moment reb Ia "tarta" commemorativa

tis", tengué un budeU foradat, Pextra-
munciaren i Ii digueren que tenia una
probabilidat damunt mil de viure. Va
estar a l'agonia un pareU de vegades, i
una d'aquestes, en què tenia molta set i
no podia beure, el director de l'hospital
digué: "Donau-li aigua, tanmateix s'ha
de morir". Però... no fou així, si bé des
d'aleshores va dur gaiato.

Tornat a Montuïri féu vida normal,
feina per aquí i per aUà. EIs anys de Ia
repúbKca l'Ajuntament U encarregava di-
ferents feines, sobretot de tipus manual,
anava a veure obres que es feinen o s'ha-
vien de fer, encàrrecs... En temps de Ia
guerra civilja era seixantí i les seves acti-
vitats minvaren.

A partir de 1971 s'organitzaren a
Montuïri homenatges a Ia veUesa i eUja
participà a tots, fins a Ia mort, com el
més veU del poble. En el primerja tenia
94 anys. El seguia madò Catah'na Garau
Gomila "Rostida", de 93, però aquesta
morí als 97 anys.

CENTENARI

Dia 24 d'abril de 1977, un dia des-
prés d'haver complit els cent, aprofitant
que era diumenge, tot el poble Ii va retre
l'homenatge que es mereixia, organitzat
perl'Ajuntament i Ia Parròquia. La gent

va respondre com pertocava; possible-
ment el goig per Ia festa va superar el de
Sant Bartomeu.

Coets, repicada de' campanes, ofici
solemne, festa a plaça, flors, obsequis
diversos per "Mestre Biel" dels nins de
l'escola, del Club Jovent, de l'Associa-
ció de veïns, Obra Cultural, Caixa de
Pensions, Banca March, Delegació Pro-
vincial de Mutuah'tats i Ajuntament.
Per altra part, actuaren els Cossiers i
dimoni, hi hagué baUs mallorquins,
sonà Ia Banda de Música.. I per acabar,
un bon aperitiu per a tothom.

SEMBLANÇA

Tots el diaris publicaren una bona
ressenya, d'entre els que transcrivim
aquesta semblança:

"Eixut de cara i còrpora escarda-
lenca, agosarat sense mida a I'hora de
caminar i, sobretot, amb unes ganes
rabioses de viure: així sou i heu estat
mestre Biel. I per afegitó i això tots
ho agraïm, sabem que sou un gran esti-
mador de Ia viIa, de Ia nostra vila. Tant
vos ha agradat que ja ho veis, sou arri-
bat als cent anys. Cosa grossa de tot.
Mai que sapiguem un montuïrer havia
arribat a Ia centúria. I és que Ia nissaga
de "Badies" i "Moliners" qualque cosa
deu tenir que pugui enviar a porgar fum
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L'Associació de Ia Tercera Edat celebrà el V aniversari

La commemoració del VAniversaride l'Associació de Ia 3a. Edatfou extraordinària.
Lafoto correspon a una de les moltesfestes i celebracions quefreqüentment celebren

grips mortífers, febres malignes i pestes
grogues i de tot color. Ara, però, mestre
"Badia", serà qüestió de fer el cap viu,
sobretot mentre s'usi això d'estirar el
potó. Donau guerra a Ia senyora de Ia
CorbeUa i seguireu vivint amb il.Iusió,
amb Pesperança de tenir un Montuïri
pròsper i civilitzat, estimador abrandat
del que és propi, sigui Ia Uengua, sigui eI
paisatge natural dels nostres sementers,
boscos i garrigues, amb Ies bestioles i
plantés que s'hi congrien, sigui també el
nostre paisatge urbà, amb les seves
places, carrers i cases, amb el nom degut
de cada cosa. Feis-ho així, mestre Biel, i
noItros també vos prometem que
mantendrem Ia flama ben alta a través
dels anys. D'aquesta manera, podeu
estar-ne segur, mai no morireu, perquè
tots, a Ia fi, tots serem u" (*).

Però, dissortadament, foren molt
pocs els dies que va sobreviure als cent
anys: A conseqüència d'un Ueuger acci-
dent sofert a ca seva, el varen haver d'in-
tervenir quirúrgicament —operació que
en si semblava senziUa-, de resultes de
Ia qual el primer dia del mes de juliol
-66 dies després de l'homenatge— es va
acabar Ia centenària vida.

Onofre Arbona

*) PubUcat a "Última Hora" i firmat per
Joan MlraUes i Monserrat.

L'ANY 1983 ES DONAREN
LES PRDVlERES PASSES

Ja s'hacomplertelV Aniversari de Ia
constitució de l'Associació de Ia Tercera
Edat a Montui'ri. Aleshores Ia de Ia vila
fou una de les pioneres de PiUa. EIs tre-
baUs previs s'havien començat almanco,
mig anys abans. Era el 3 de desembre de
1983 quan es va tenir una reunió convo-
cada per les Comissions d'Acció Social i
Econòmica de Ia Parròquia a Ia qual hi
assistiren representants d'altres entitats
amb Ia fínaUtat de començar a perfilar
els estatuts i organització d'un club de
Ia Tercera Edat i apuntalar bé els fona-
ments de Ia incipient organització. S'ha
de fer constar el recolzament que hi
aportaren el rector, Bartomeu Tauler i el
president del Patronat Municipal, Joan
Miralles Julià. Mentrestant les obres
d'adaptació de Ca s'Escolà, perquè fos
Uar de Ia veUesa,ja estaven avançades.

Es va nomenar una comisió gestora,
al cap de Ia qual hi figurava En Rafel
Socias Miralles. El 21 de gener de 1984
es reunieren a Ia Parròquia un grup de
persones majors i es va posar de mani-
fest que una comissió redactava l'avant-
projecte per a Ia constitució de l'Asso-
ciacíó de Ia Tercera Edat a Montuïri. El
fet era un presagi del bon camí emprès.

El 3 de febrer següent es va entregar
l'esborrany a Ia Comissió Gestora i vuit

-dies després, a Ia SaIa Mariana, es pre-
sentaven els estatuts a l'Assemblea Ge-
neral. El primer d'abril, al migdia,
s'inaugurava Ca s'Escolà com a llar per a
Ia Tercera Edat. Es féu festa; havia presi-
dit l'ofici el vicari episcopal; tocà Ia
banda de música i a Ia rectoria hi hagué
berenar i refresc per a tothom. I el 26
d'agost següent, aprofitant l'avinentesa
de Ia inauguració del Centre de Salut,
sorgiren projectes, els quak foren parti-
cipats a les autoritats autonòmiques que
havien vengut, encaminats a poder apro-
fïtarl'edifíci —ja buit— de les Germanes
de Ia Caritat, per a menjador i residèn-
cia de Ia Tercera Edat.

Aquelles iniciatives es feren prest rea-
h'tat. PeI novembre d'aqueU any lajunta
directiva de les Germanes de Ia Caritat
cedia el local. I avui es pot gaudir dels
resultats d'aqueUes primeres gestions.

El 23 de maig passat celebraren el V
aniversari amb una excursió a Ciutat: vi-
sitaren el Palau de l'Almudaina, Ia Seu,
el Parlament, el parc de Ia mar; i de tor-
nada passaren per s'Arenal, Bahia Azul
i Llucmajor.

Però on realment es va celebrar Ia
festa commemorativa d'aquest aniversari
fou en el restaurant "Brasüia", a Ia ma-
teixa platja de Palma, on s'hi reuniren
més de 200 persones i hi hagué un dinar
"de campanetes". I en els postres par-
laren el President de l'Associació, Rafel
Socias el batle, Joan A. Ramonell, i el
PresidentdelC.I.M. JoanVerger.

Rafel Socias va recordar els primers
cinc anys i ja parlà de projectes futurs;
el Batle va alabar Ia "gran directiva de
l'Associació" i el recolzament que ha
tengut; i Joan Verger, després de dir que
els anys no perdonen, va agrair el que
s'ha fet per a l'Associació.

La festa acabà amb un bon baLl a
l'estil d'aquell temps, de quan ek de Ia
Tercera Edat tenien els anys que tenen
els qui ara són joves. Es féu ver aUò que
diuen: "No hi hatemps que no torn''.
Almanco en el record.

O. Arbona
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ESMOLÍDESFRARET
SERÀESCOLA-TALLER

Després d'una denúncia posada pels
nous propietaris del Molí des Fraret
perquè no els donaven permís per edi-
ficar, Ia Comissió Provincial d'Urbanis-1

me atorgà Ia raó a l'Ajuntament,ja que
aquest Uoc sols pot esser destinat, se-
gons les Normes Subsidiàries, a usos
públics. Es per això que no va quedar
altra alternativa que expropiar-lo per
dedicar-lo a escola-taUer, segons es con-
firmava a l'acta del ple extraordinari del
22 d'abril passat.

El jutge, si és que ja no ho ha fet,
haurà d'estimar el preu; "després —deia
el batle- es farà l'ocupació; l'arquitecte
municipal redactarà el projecte de res-
tauració i reforma, el qual s'espera que
arribi als deu müions de pessetes, i fi-
nalment, el Molí des Fraret serà desti-
nat a Ia funció que les Normes Subsidià-
ries havien previst: escola-taUer per a
l'aprenentatge de mestre de ferrer, pica-
pedrer... La situació, al costat de les es-
coles, resulta inmiUorable per a aquesta
funció docent".

D'aquesta manera, una vegada haver
expropiat aquest lloc, de poc més de mil
metres quadrats, es donarà per finaUtzat
el Uarg debat d'escrits, reunions, infor-
mes i acords, el qual començà eljuny de
l'any passat i no s'haurà acabat fins ara.

TRANSPORT ESCOLAR
Deficiències del de Llucmajor

Tant els pares com els mateixos
alumnes que diàriament s'han de trasUa-
dar a Llucmajor per a cursar els estudis
de B.U.P. i Reforma estan queixosos del
deficient servei en el transport. Retarda-
ments, al.lots drets, manca de periodi-
citat..., problemes que s'han d'unir ak
que des de començament de curs
sofreixen ek de Baxillerat que arriben
mitja hora abans aUà; i com que està
tancat, han d'esperar on poden.

Darrerament s'ha donat el cas que
l'autocar era petit, no hi cabien tots, i
han hagut de fer alguns viatges per a tras-
Uadar el alumnes des de Llucmajor a
Montuïri.

Enfadaments tant per part d'uns com
dels altres imph'cats, pèrdua de temps i
a l'acabament del curs encara no s'hi ha
donat solució. Esperem que el curs vi-
nent s'arregh'n aquestes deficiències.

FEDERACIdDEMUNICIPIS

La constitució d'una federació de mu-
nicipis a MaUorca està prevista per al

proper 17 de juny. S'han enviat a tots els
ajuntaments els estatuts provisionals
perquè sien estudiats pels plenaris i pos-
teriorment puguin adherir-s'hi.

EIs principals objectius són els de
defensa i promoció dels interessos gene-

y^BANCAMMARCH

rals, foment i defensa de l'autonomia
dels municipis i conseUs insulars dins el
contingut de l'Estatut d'Autonomia.
També hi figura el foment i defensa de
Ia Uengua i cultura de les Balears, Ia ma-
nera de dur-se a terme els seus objectius,
serveis, domiciHació, estructura, assem-
blees, votacions i vots, conseLl execu-
tiu, presidència, quotes, aportacions i
tot el que es refereix a administració.

RODA DE PREMSA PSOE-PSM
Denúncies d'obres il.legals

El dissabte dia 27 de maig, elPSOE i
el PSM en una roda de premsa denun-
ciaren irregularitats en obres de gran
envegadura que a càrrec de l'empresa de
construcció Joan A. Ramoneil es duien
aterme.

Denuncien al batle d'indicis de preva-
rieació. "S'ha valgut del seu càrrec per
dur a teme aquestes obres. També se
l'acusa de mentir a l'Ajuntament com
empresa constructura d'obres".

"A Son Moià, que és una zona fores-
tal protegida, es contrueix obra de nova
planta. El propietari és Maria A. Contre-
ras. La solJicitud està- firmada pel pro-
pietari i pel batle com a mestre d'obres.
Es demana adob interior i exterior de Ia
caseta existent i construcció d'un aljub.
S'ha denunciat que ni tan sols hi havia
caseta".

A Ia roda de premsa, es continuà in-
formant que "a Son Miró, qúe és zona
rural, s'hi construeixen dues casetes de
nova planta. Es considera.una obra ma-
jor, Ia qual necessita projecte tècnic i
certificat d'edificabilitat de Ia finca. I
aquests no el tenen. El propietari és
Josef Sowinski i el constructor, el batle.
S'havia demanat adob de banys, cuina i
forrar de pedra Ia façana. S'hi han
construit dos nous edificis de nova
planta:1

Finalment Pere Sampol va afegir:
"Existeix el perill que en aquesta zona
es consolidi un nou nucli de població,
donades les construccions existents.
Això suposaria greus conseqüències eco-
nòmiques per a l'Ajuntament per dota-
ció de infraestructura".

Esperem que els denunciats donin Ia
seva versió dels fets i aclaresquin aques-
tes denúncies d'irregularitats d'obres.
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El batle i el president del futbol entrenen dos equips de futbol-sala del Col.legi

Joan Ramonell, en-
trena els al.lots de

quart curs

Pot ser que no passi a molts de llocs, però a Montu-
i'ri es dóna Ia casualitat que el batle i el president del
Club dé Fútbol prediquen esportivament, amb
l'exemple, i entrenen dos equips de futbol-sala del

Férem una xerrada amb el batle per
eser l'entrenador de futbol-sala de 4rt.
D'aquesta entrevista en traguérem
aquestes retxes:

—¿Feis cap mena de Uiga?
-Si, una Uiga escolar, on no compten

els punts.

—¿Quin temps fa que els entrenau?
-Vaig començar a entrenar-los a pri-

mer, i fins ara, a quart.

-Quants de jugadors hi ha a l'equip?
-N'hi ha vuit: Toni Verger, Miquel

Lladó, Joan MiraUes, Jaume RamoneU,
Pep Mateu, Andreu Vidal, Toni Mesqui-
da i Miquel CafíeUas.

-¿Teniu un quintet titular?
-No, sempre juguen tots, cada part

els vaig canviant.

—¿Us agrada entrenar-los?
—Aquest és l'any que he passat més

gust, ja que només hem perdut un partit.

—¿Duen interès, els jugadors?
—Sí, aquest és l'any que n'han duit

més, també s'han conjuntat molt bé.

—¿Contra quins equipsjugau?
-Sineu, Sant Joan, Montui'ri 3er.,

Petra, Monti-Sion de Porreres, Sant Jor-
di "A" i "B" i Algaida.

Col.legi Públic "Joan Mas i Verd".
Joan Antoni Ramonell, batle, dirigeix cada diu-

menge els nins de quart i Joan Verger Jaume, presi-
dent, entrena els deI cicle inicial.

Joan Verger, prepa-
rador dels alumnes

del cicle inicial

-Entrenant els de quart, ¿no trobau
que hi ha diferència amb els de tercer?

-N'hi ha bastant, d'un any a l'altre,
Uevat d'alguna excepció.

— ¿Trobau que està bé que juguin
amb els benjamins de futbol?

—Sí; jo trob que a partir de 4rt. ja
han de jugar a futbol.

—¿Entrenau molts de dies?
—Els jugadors entrenen amb els ben-

jamins els dimarts i dijous, i aixíjo ja no
els he d'entrenar.

—¿Voleu dir alguna cosa més?
—Sols donar l'enhorabona als juga-

dors per Ia bona campanya que han fet.

Lapista des Dau és utilitzadafreqüentmentpel equips defutbol base i d'altres esports

Parlàrem després amb Joan Verger,
preparador del cicle inicial.

-¿Feis cap mena de Uiga?
—Sí; primer vam jugar una Uiga de

preescolar i -ara en feim una de prima-
vera, amb Sant Jordi, Petra i Porreres.

-¿Heu entrenat altres equips de
petits?

-He entrenat els de 4rt. i els de 2on.

-¿Quinsjugadors teniu a Ia plantiUa?

-Es bastant nombrosa. Són Joan
Mateu, Josep Ma. Mas, Vicenç Sampol,
Cristòfol Tous, Tomeu Verger, Joan
Toni RamoneU, Francesc Serra, Aron
Teixeira, Pere Febrer, Toni Ribas, Mi-
quel MartoreU, Pep Mulet i Miquel Ni-
colau.

— ¿Quin temps fa que els entrenau?
—Ara fa dos anys.

—¿Teniu un quintet titular?

—Sí; com a porter, Vicenç Sampol;
Josep Ma. Mas, com a defensa; Joan
Mateu, com a mig, i Joan Toni Ramo-
neU i Tomeu Verger com a davanters.
EUs i Cristòfol Tous són els qui tenen
més idea, però m'agrada que juguin tots.

—¿Vos agrada, entrenar-los?
-Pas molt de gust. He entrenat altres

categories i aquesta és Ia que més m'a-
grada.

—¿Duen interès elsjugadors?
—Interès, en duen; hi ha set o vuitju-

gadors que tenen futur.

—¿Entrenau molt?
—Entrenam els dijous, encara que jo

sé que ek hauria d'entrenar més, però
tenc molta feina.

—¿Voleu afegir res més?
—Que pas molt de gust entrenant-los

i m'agradaria seguir amb eUs els anys
vinents.

Jaume Alcover iJoan Collet
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El Montuíri no pogué classificarle per a Uìgueta d'ascens a Tercera

F U T B 0 L

Resultats del mes de maig:

ALEVWS

Can Picafort, 3 - Montuiri, 1
Patronat, 2 - Montuiri, 1 .
Montuiri, 4 - Son Cladera, 0
Constanci3j 0 - Montuiri, 4
Montuiri, 7 - Xilvar, 1

tfíFANTILS

Montuïri, 6 - Ses Sahnes, 1
La Salle, 3 - Montuiri, 2
Porreres, 1 - Montuiri, 2 •
Montui'ri, 1 - Algaida, 1

I PREFERENT

Montuiïi, 2 - Escolar, 1

Pobre impressió va causar el conjunt
de Capdepera, malgrat Ia seva classifi-
c..cio per a l'ascens a III divisió. Curt
marcador.

Esporles, 4 - Montuiri, 1

Clara superioritat de l'Esporles que,
íe Ia mateixa manera que el Montuïri,

esjugava Ia classificació.

Montuïri, 1 -Margaritense, 1

Resultat just, massiva assistència de
margalidans, ja que l'equip necessitava
Ia victòria. Aquest resultat va benefi-
'ar el Soledat.

HIs resultats d'aquests encontres,
juntament al del partit dins Ia Victò-
ria, han fet que el Montuïries classi-
flcàs enmig de Ia taula i no pogués
optar a Ia lligueta d'ascens a III divi-
sió. Així va quedar Ia classificació final:

Maganova
rerriolense
At.Rafal
P.Cristo
Cardessar
Escolar
Soledad
Espor!as
Margaritense
Montuiri
La Victoria
i:spana
La Unión
4rta
Pollensa
Campos
Petra
Pto.Pollensa-
Andraitx
Son Sardina

38 27
,38 20
38 22
38 20
38 19
38 18
38 17
38 18
38 16
38 18
38 11
38 13
38 15
38 13
38 11
38 9
38 9
38 8
38
38

4 7
14 4
6 10
8 10
9 10
10 10
11 10
9 11
12 10
7 13
15 12
9 16
4 19
7 18
10 17
11 18
9 20
5 25
8 24
8 28

72 28
61 22
73 44
81 48
78 46
53 41
66 43
60 43
60 42
71 58
47 49
31 48
50 66
58 76
52 70
41 49
45 60
30 61
40 89
31 117

58+18
54 + 14
50+12
48+10
47+ 9
46+ 8
45+ 7
45+ 7
44+ 6
43+ 5
37+ 3
35- 3
34- 4
33- 5
32- 6
29- 9
27-11
21-17
20-18
12-26

B A S Q U E T F E M E N í

MINI - BASQUET 0>lay off)

Montuïri, 12 - PIa de Na Tesa, 20
Montuïri, 27 - Sineu, 20
Santanyí, 26 -Montuïri, 11

DSÍFANTILS fl>lay off)

St. Vicenç de Paül, 23 - Montuïri, 53
Perles Manacor, 38 - Montuïri, 30
Santa Mònica, 45 - Montuïri, 51
Montuïri, 80 - St. Vicenç de Paül, 32

CADET (Trofeu Rafel CoU)

Montuïri, 91 - Sant Josep B, 54
(CaI observar els 91 dels nostres)

Jovent, 47- Moníuïri, 53
Montuïri, 48 - Gabriel Alzamora, 35
Montuïri, 31 - Santanyí, 34
St. Josep B, 45 - Montuïri, 83
Montuïri, 53 - Jovent, 33
Gabriel Alzamora, 52 - Montuïri, 41

Ha acabat el torneig i han quedat campions
de grup,Les finals es disputaran els dies 3 i 4
dejuny contra els campions dels altres 3 grups.

<i

JS>*
CORREDURIA DE SEGUROS

GOMILA S.A.
MONTUÏRhJaume 11,4 Tel.646043

PALMA: Pasaje Sta. Catalina de Siena, 2, Entlo.2 C TeI. 72 27 36
MANACOR:PI. RamonLlull,22 Tel.55 1356

PRECIOS SELECCIÓN CONDUCTORES

MARCA: OBLIGATORIO S.S.O-R.C-R.D-OCUP

CitroenAX TRE 21.670'- 24.907'-
CltroenBX 16TRS 25.342- 28.967'-
CitroenBX 19GT 25.342'- 28.967'
CltroenVisaChallenger 19.749'- 22.783'
Fiat 1.100 19.749'- 22.783'
FlatRegata 1.300Especial 21.670'- 24.907-
Fiat Uno 45 ; 19.749'- 22.783'
Fiat Uno 70 SL 5 p. '.. 21.670'- 24.907'
FordEscortCL1.400 21.670'- 24.907'
Ford Escort GL 1.600 25.342'- : 28.967'
FordFiestaGhia 1.100 19.749'- 22.783'
Ford Fiesta Trip 1.600 Diesel 25.342'- 28.967'
Opel Corsa 1.300 SR 21.670'- 24.907'
Opel Kadett 1.300 City 21.670'- : 24.907'
Opel Kadett 1.600 SR 25.342'- 28.967'
Peugeot205GR 21.670'- 24.907'
Peugeot 205 GT 25.342'- : 28.967'
Peugeot309GL Profil 21.670'- 24.907'
Peugeot 405 GR..: 25.342'- 28.967'
Renault 11 GTS :....21.670'- 24.907'
Renault 11 GTX .' 25.342'- 28.967'
Renault 19GTX 25.342'- 28.967'
Renault 21 GTS 25.342'- 28.967'
Renault5TL 19.749'- 22.783'
Renault5TX 21.670'- , 24.907'

CAMIONES Tara y Cargas - Transp. Propios

de4a6T 80.750'- d e 7 a 9 T 85.583'
de 10a 14T S9.623'- de 15a 19T 94.287'
de 20 a 24 T 100.792'- de 25a 34 T 113.778'

CICLOMOTORES:

hasta 49 c.c 10.119'-

MOTOCICLETAS:

hasta 75 c.c.' 14.724'- de 75 a 150c.c 15.654'
de 150a 300 c.c 17.107'- de 350 a 500 c.c 24.076
de500a750c.c 33.276'- de750c.c 41.007'

TRACTORES:

Cuakquler marca con remolque 7.187

AUTOMÓVILES: Tienen que serde usoparticular.-Mayores de 23 años casados óde
25 soltf-os.- Experiencia de conducción superior a 4 años,- No haber tenido ningún

siniestro culpable en ei último año.
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DIFUNTS

Dia 28 Febrer 1989.- Sebastià Amen-
gual Ribas, de 93 anys, casat. "Capsana"

Dia 4 Maig 1989.- Bartomeu Mudoy
Santmartín, de 73 anys, casat. "Mudoi".

Dia 16 Maig 1989.- Antoni Munar
Nicolau, de 76 anys, fadrí. "Ruberter".

Dia 25 Maig 1989.-MargaHda Socias
Sastre, de 79 anys, viuda. "VermeU".

MATRIMONI

Dia 20 Maig 1989.- Rafel Camps
LIuU amb Maria Lourdes Mas Cerdà.

k^w^iw^Pi-^i

Juny de 1964

ACCIDENTS

Desgraciadament el Juny de
1964 fou un mes plagat d'acci-
dents. El jove de 29 anys, Rafel
Mayol Mayol "de ca ets escolans",
va morir dia 7 víctima d'un acci-
dent a Ia carretera de Porreres.
També en va sofrir un altre, fent
feina a una batadora, Jaume Mar-
torell Miralles, a resultes del qual
Ii. varen haver d'amputar un braç.
I Antoni Verd va caure des de
damunt un remolc, mentre reco-
llia les messes, i es va fracturar
sis costelles. i

1!['I411'Ii1;Wlika

JUNY1964-1989

Bartomeu Mayol Jaume "BeIIo"

amb
Margalida Manera Trobat "Manera"

(13Juny1964)

Rafel Amengual Jaume "Figueral"
amb

Margalida Miralles Ribas "Xibava"
(22Juny1964)

EIs felicitam per les seves nocesd'argent

i els desitjam que puguin viure

moltsd'anysplegats

Ara que estam en temps de primeres
comunions, conten d'un al.lot que, quan
H demanaren on l'havia de fer, va res-
pondre: "A CaI Dimoni".

Un no sap si és cert o no, però és un
botó de mostra de tot el muntatge que
h societat ha anat creant entorn a certs
esdeveniments de caràcter reh'giós, com
són el baptisme, el matrimoni o Ia Ia.
Comunió. La festa gastronòmica, els re-
gals, els vestits, l'afluència massiva de
convidats, ek reportatges fotogràfics o
de vídeo, etc., s'han arribat a inflar
tant, que podem dir que "pesa més sa
corda que es bou".

Lo trist és que els primers perjudicats
són els mateixos infants, que ja de petits
aprenen a confondre Io purament social
i comercial amb Io reUgiós. ¿A què ve
donar tanta importància a Ia "primera"
comunió, si per alguns serà també Ia
"darrera"?.

Si molta gent cerca excuses per "tirar
sa casa per sa finestra", sense preocupar-
se massa de Ia formació cristiana corres-
ponent, ¿no seria hora de començar a
pensar en fer una espècie de "primeres
comunions por Io civil"?

^

Una vella seca, meca, cucurrut-
xada, sorda i cega, va tenir tres
néts, secs, mecs, cucurrutxats,
sords i cecs; ja que els fills de Ia
vella seca, meca, cucurrutxada,
sorda i cega, en varen ser secs,
mecs, cucurrutxats, sords ¡ cecs.

CONCURS LrrERARI-ARTÍSnC
Entrega de premis

En una data encara no assenyalada
d'aquestmes de juny,esfaral 'en-
trega de premis als participants.

S'avisarà en temps a les escoles

Dial3
" 22
" 26

Maigdel989

lO^Olitresm2.
0'50 " "
2'50 " "

Total 13'90

W/iTfr:y^ra:Eftl
GREIXONERA D'AVELLANE>

INGREDIENTS

3/4 de Utre de Uet.
5 ous.
170 grs. de sucre.
170 grs. d'aveUanes moltes.
Un poc de mantega de vacà. '

ELABORACIÓ

Dins una greixonera untada de man-
tega posar-hi bescuit ben esflora;. Mes-
clar tots els ingredients. Posar un poc
de líquid damunt el bescuit perquè
s'ameri i Uavors abocar-ho tot. Es cou al
bany Maria. No es gira.

Recepta de
Malen Cerdà de Anta

Gloses

Amb motiu d'un clauerque En
Tomeu Tauler Ii regalà amb Ia
imatge de Ia Mare de Déu de

Montision

Aquest "llavero" e! tendr--;

per mostrar-lo a tothom;
agrair-lo, no se com;
però molt bé el guardaré,
i a vostè el comanaré
an aquesta ¡matge que to
des Puig de Montision.

Al rellotge desbaratat del
menjador de Ia Tercera Edat

Quin rellotge més hermós
que per "adorno" gardau!
Pereix que vos 'collonau
de noltros, ¡ no es dubtós.
Enc que sigui molestos,
voldria que es directors
estassin un mes o dos
amb ell en es mateix clau.

Miquel Massanei Farri"
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"PER UNA DIVERSIÓ SANA, CREATIVA I ECONÒMICA", LEMA DELSJOVES CRISTIANS DE POBLES

Amb el lema "Per una di->
versió sana, creativa i econò-
mica",el Moviment de Joves
Cristians de Pobles *—al qual
hi pertany un grup de joves
montui'rers— ha duit a terme
al Uarg de dos cursos una
campanya sobre les diver-
sions, campanya que es va
cloure el 28 de maig a Fela-
nitx i a Ia qual hi participaren
els montui'rers integrats a dit
Moviment. EIs pobles del PIa
i Ia Serra es concentraren a Ia
nostra vila i des d'aquí, amb
bicicleta anaren fíns a Fela-
nitx, després de fer un des-
cans a Porreres. A les 12 par-
ticiparen i animaren Ia cele-
bració de Ia missa. El capves-
pre es féu una ginkama pel
poble amb l'objectiu de co-
nèixer-lo miUor, cosa que va|
resultar molt divertida. i

Amb motiu d'aquesta cam-
panya s'ha pubHcat un fuUetó
en el que s'exph'quen els ob-
jectius, resultats de les en-
questes i altres activitats rela-
cionades amb el món de Ia di-
versió.

Sembla que els joves estan:
molt satisfects i que hari'
aconseguit el seu objectiu:
passar-ho bé de manera eco-
nòmica i creativa.

PRIMERESCOMUNIONS

El diumenge dia 11 de
juny és el dia senyalat perquè
un grup de nins i nines rebin
per primera vegada el Cos de
Crist.

L'Eucaristia se celebrarà a
les 6 de l'horabaixa, a Ia par-
ròquia, i serà radiada a través
de Ràdio Murta. Aquest dia
se suprimirà, com altres anys,
Ia missa del Puig i Ia de les 9
delvespre.

TROBADADE
CONSELLSPARROQUIALS

«
Per dia 11 dejuny, a Mon-

ti-Sion de Porreres, s'està pro-
gramant una trobada de mem-

bres dels ConseUs Parroquials
de Ia IV zona pastoral, a Ia1

qual pertany Montuin.

La reunió començarà a las
10 del matí i acabarà amb el
dinar. A més del trebaU per
grups, hi haurà una ponència
a càrrec de Miquel Gual i una
Eucaristia.

•

MISSESJULIOL-AGOST

TaI com estava programat,
el ConseU Parroquial va ratifi-
car Ia decisió de suprimir Ia
missa de les 11'30 durant els
mesos dejuh'ol i agost. El mo-
tiu principal és l'escassa assis-
tència durant els mesos forts
d'estiu, en què Ia gent sol
prendre "marxa" cap a Ia
vorera de mar.

L'horari de les altres
misses seguirà igual.

COL.LECTES ESPECIALS

Les dues darreres col.lec-
tes especials celebrades a ni-
veU diocesà donaren a Montu-
in el següent resultat:

— MaUorca Missionera (30
abril) : 67.000pessetes.

— Càritas - Dia del Corpus
(25demaig): 67.770pessetes.

DIRECTORI DELS
SAGRAMENTS

A propòsit d'algunes con-
sultes que ens han fet, repro-
dui'm a continuació alguns
paràgrafs de Ia "Normativa
pràctica" sobre Ia celebració
del matrimoni, que podeu
trobar en el "Directori Pasto-
ral dels Sagraments" que es
publicà l'any passat per a Ia
nostra diòcesi de Mallorca:

"L'Eucaristia ve a culmi-
nar Ia celebració cristiana del
matrimoni. Se celebrarà sem-
pre que els noviis Ia demanin i
es pugui preveure una partici-
pació activa, conscient i fruc-
tuosa per part d 'ells.

No se celebrarà l'Eucaristia
quan els noviis han deixat de
participar-hi normalment, ni

tampoc quan els dos no hagin
de combregar. En aquests ca-
sos sels ajudarà a valorar Ia
celebració sacramental del
matrimoni per si mateixa.

La celebració ha de ser pre-

parada pels noviis conjunta-
ment amb el prevere que be-
neirà Ia unió, i per les altres
persones, que hi vulguin parti-
cipar amb diversos ministeris-
(lectors, cantors, etc.J".




