
Catalina Sastre Pencas dibuixit
aquest racó, pu jant a "Sa Plai-
Vella", d'ans d'esbucar la casa

de "Ca Na Donades"
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LI r.i'. alicia la C dIllpanya píe -electoral amo en
Joan A. Ramonell com a cap de 'lista.

Interessants manifestacions del President Cariellas
a BONA PAU.

Els 110 litres d'aigua caiguts en dos dies, inunden
els camps montuirers.

Es tram ita que els propietaris perjudicats pels
embassaments rebin una compensació econômica.

L'ex-batle Francesc Trobat puntualitza diyunes
afirmacions del P.P.

En un ample reportatge es posa en evidència
Ia situaci6 del món pagès.

En el terreny esportiu, el C.D. Montuïri inicia
el cami de la recuperació.

El pare d'en Macia Manera, opina després del
judici del seu fill.



LA NOSTRA IIISTORIA

HISTORIA DEL SANTUARI DE LA MARE DE DÊU DE LA BONA PAU (III)

Origen remot del Santuari del Puig
(Continuació)

SANTUARI Dl SANT MIQUEL
I LI S SEVES VICISSITUDS

En el segle XIV la vida eremítica havia
anclat tonclament a l'illa de Mallorca. LI
testament. que a licm citat tantes vega-
des. de Madona francisquina que
lo del .venvor en Bereuoer Sunvir,
morta IanN 1395. ens china a coneixer
el nom de vint-i-sis anacorctes. (irk!
aleshores duien vida solitaria a diqill(eS

ermites de la nostra lIla. Un (fells era
Fin Barthomeu Aguilar de la parrOquia
i/o IouIu yri 7 ). Per un antic Il hic dc
Oa\ (lit de l'ar \it] municipal d'aquesta

sabein que la seva Universitat havia
adjudicat al inateix Emilia. rally 1396.
dues CLISCS ell el Pnig (PC/2 ROMain't) (8).

Li n que aqucst Puig és el mateix que
lies tard sera anomenat el Plug - de Sant
liquo 'I. i que les dues cases entrcgades

Era Aguilar tOnnaren la primitiva
cl mita d'aqucl la plácida altura.

Després d'aquesta dada tan interes-
\ant per conéixer l'origen remot del
Sant uari del hag, l'ermita de Era
\guitar romania coberta en el més abso-

I it silenci durant un llarg període. Du-
Lint tot el segle XV no trobam cap

oit eta que en fad reterência. També
en cl camp de la lastúria hi ha deserts
corn n'hi ha a la gcogratia. De cop. l'any
1523. apareix una lluminosa referência.
Mitjançant ella sabem que l'ermita del
hag no havia desaparegut. sinó que
s'havia transfonnat en un Santuari dedi-
cat a Sant Miguel, l'arcangel que estima
esser honorat a les altures, com el puig
Gárgario a Itàlia i el célebre Mont-Saint-
Michel a Norrroldia de Franca. No sa-
bem corn ni quan es féu aquesta trans-
formació. H fet cert és que l'any indi-
cat un tal Pere Mas, en el seu testament
atorgat davant el notari Pere Antich.
per la seva bona devoció, va deixar a
Ia iglesia del Puig de St. Miguel un cens
anual de deu hures, moneda mallorqui-
na, amb l'obligació de celebrar-se alla
algunes misses (9).

Quasi estam segurs de poder identi fi-
car aquest antic protector de l'oratori de
St. Miguel amb el Pere Mas, major, que
trobam esmentat a les Informacions
sobre la Germania de Mont uïri, fetes els

anys 1523 i 1524. D'aquest Pere Mas es
diu que primerament s'havia mostrat
addicte als agermanats, als quals afavoria.
explotant a favor d'ells els homes de bé:
pet-6 després, canviant de parer, s'havia
tancat a Alcúdia. defensant els drets del
Rei, i poc temps després havia mort de
pesta passant la seva hisenda al seu till
Miguel (10). Per altra part el Bisbe Don
Diego de Arnedo, a la seva primera visita
pastoral a Montuïri. l'any 1563. urgia
un cert Miguel Mas a comprar quatre
lliures de cens anual a favor de l'església
del Puig de Sant Miguel, segons era la
seva obligació. Aquesta coincidência de
!Joins, de dates i de deixes piadoses, és
la que ens inclina a creure que el Pere
Mas de la Germania era també el primer
protector conegut del Santuari de Sant
Miquel.

VIDA ESPONEROSA

A partir de mitjan segle XVI les not f-
des sobre el Puig cle Sant Miguel són
cada vegada inés abundants,  mitjançant
les quals sabem de la vida més o manco
esponerosa que duia aquell Santuari.
Ens conta que a la segona meitat del
segle XVI vivia quasi sempre en aquella
altura algun sacerdot o religiós. L'any
1543 fou Mn. Joan Miralles, natural de
Montuïri. qui demana alsjurats per reti-
rar-se al Puig. l'any 1544 igualment ho
soLlicità el P. Fra Crespí, relikdós, no sa-
bem de quina orde, amb la promesa que

ajudaria a la vila en tot el que li fos do-
nat : i fou concedida la Ilicência a con-
dick) que no fos en detriment dels drets
de Mn. Miralles ni de qualsevol altre
sacerdot de la vila que volg(k's fixar
Ia seva residência, sobretot si Fos des-
cendent de la família Mas. L'any 1546
s'acollf tainhi. al &Inman de St. Miguel
un altre flute. el P. Llompart, i successi-
vament trobam altres sacerdots, coin
Mn. Sebastia Carbonell, l'any 1573 i
Mn. Nadal Barceló. l'any 1587. Aquests
darrers cobraven una pensió anual de
deu Iliures, per residir a dit oratori (11 ).
FE hagué algunes temporades que no hi
hagué en el Puig cap capella, i els jurats
de Montufri es preocupaven de trobar-
lo. Tal vegada aquestes deliciêncies
foren degudes al mat estat de l'edifici,
tCt que amb freqüência es retlecteix en
les visites pastorals dels nostres Bisbes.

(Continuara)

Gaspar Munar, M.SS.CC.

(7) V.aquest testament en BSAL. Any 1902,
pag. 362.

(8) V. Or:ken del oratorio de S. Miguel a
BONA PAU, núm. 18.

(9) Trobam esmentada aquesta deixa a la
Visita Pastoral del Bisbe Vich i Manrique a la
Parròquia de Montuiri, el 8 d'octubre de 1589
En ella el Prelat va urgir la celebració d'aque-
lies misses que s'havien descuidat feia algun
temps. (Arxiu Episcopal - Visites del Bisbe
Vich y Manrique). V. també Reseña histórica
del Puig de S. Migue/ publicada a BONA PAU,
núm. 89).

(10) Informacions sobre els agermanats pu-
blicat per Jose Ma. Quadrado. Palma 1930.

(11) V. la nota Ch'rigos en el Puig publi-
cada a BONA PAU núm. 89.
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Jesucrist sí, Església no

"Crec en Deu, però no en l'Església;
som catòlic, però no practic; Jesucrist
m'atreu, però no els seus seguidors".

Frases com aquestes i altres parescu-
des, estam cansats de sentir-les, lo trist
és que responen al sentiment de molts
que es diuen cristians. Reconeixen la
grandesa de la figura de Jesús de Natza-
ret, però rebutgen lo que ells anomenen
l'estructura,e1 "tinglado", el muntatge
que els seus seguidors hem construït.

Certament l'Església, al llarg dels
segles ha tengut i té encara les seves
ombres i llacunes; molts dels seus mem-
bres han estat i segueixen essent un anti-
testimoni, anti-signe de rEvangeli; mol-
tes de les seves estructures tenen poc
que veure amb lo que el Mestre va vo-
ler... tot això s'ha de reconèixer amb
humilitat, però per altra banda, si volem
esser justs, honests i també objectius,
hem de saber veure i valorar tot el be
que ha fet i continua realitzant l'Església

El "Projecte Home", el Puig des
Bous, l'Associació "Marginats de Ia Sa-
piencia", el Grup Cristià de Diets Hu-
mans, la Fundació "Deixalles", "Jus-
ticia i Pau", són alguns dels molts de
grups o col.lectius de la nostra Església
(comunitat de creients en Jesús) que
s'esforcen i lluiten per ser, com Jesús,
alliberadors de l'home. A tots aquests
grups, més o manco institucionalitzats,
hi hem d'afegir moltes altres realitats
d'església, que van des del servici als
veils i malalts, al que s'hi dediquen un
bon grapat de comunitats de religioses,
fins a l'esforç que fan molts de grups
parroquials per tal que la parròquia
sigui un Hoc d'acollida per a tothom.
¿On van a tocar, si no, els transeünts i
marginats que passen pels nostres
pobles? Tots acudeixen a la rectoria;
no solen anar a l'Ajuntament ni a la
seu dels partits politics.

No es tracta de fer un llistat de les
coses bones que feim, tan sols una
constatació de les mateixes.

Tot això no es possible fer-ho in-
dividualment o per hure; Jesús no
volgué uns creients desvinculats els uns
dels allies, sinó formant un grup, una
comunitat, un poble... i això es el que
designa la paraula Església: el poble, la

comunitat, el pup de seguidors de
Jesús, aquí i a tot el món. L'Església,
doncs, té que veure sobretot amb homes
i dones i no només amb edificis, estruc-
tures i Heis; encara que tot això Lambe
sigui necessari, com succeeix sempre
amb tot grup hurni.

El que sí consider que es important
es que els creients ens esforcem per
ajudar a canviar Ia imatge d'una església
piramidal per una església circular on
cadascú assumesqui la seva responsabi-

El cultiu de l'ametler a Mallorca es
presenta a la prehistòria; es un arbre
ben aclimatat a les condicions de la
zona irano-mediterrània. La seva utilit-
zació es important dins els costums
gastronòmics de la nostra cuina. La im-
portancia d'aquest arbre va créixer molt
a finals del segle passat i a principis
d'aquest quan, degut a l'arrasament de
les vinyes per la fiLioxera,se'n sembraren
grans extensions. L'aprofitament de
l'ametiera era global, ja sigui perquè
apnofitava terres marginals, ja sigui
perquè el seu conreu estava combinat
amb la rarnaderia; sobretot perauè era
un cultiu rendible; bona part de la pro-
ducció d'ametiers era exportada cap
als mercats europeus.

Amb l'arribada del "boom" turístic a
Mallorca hi hagué un transvasament de
població activa del sector primari al
turístic, sobretot de gent jove, que ha
causat l'envelliment progressiu de la
població agrícola. La rendibilitat dels
cultius de sedt, majoritariament a
Mallorca, minva tant per factors interns
de tipus estructural com per factors ex-
terns d'economies d'escala, millores als
cultius o certs tipus de protecció de
ragicultura a d'altres indrets.

El cas de l'ametia és un exemple
clar del que ha passat a la immensa ma-
joria dels cultius de seal; problemes
estructurals, com poden ser:

- gran varietat en les classes d'arbres
cultivats,

- excessiva parceLlació de les terres,
- utilització de terres marginals,

litat, on es deixi d'esser "massa" per
passar a ser comunitat, on tengui més
pes l'Evangeli que no la Hei, una esglé-
sia, en definitiva, que sigui creïble i
possibiliti el pas de poder afirmar:
"Crec en Jesús i també en l'Església".

Andreu Genovart

- escassa o nul.la mecanització dels
cultius,

- llama cadena d'intennediaris,
- deficient comercialització cap a

l'exterior,
- vellesa dels arbres cultivats,
- inadequada política estatal en el

sector,
- poca formació tècnica del pages.

A aquests problemas s'hi afegeixen
els causats des de l'exterior, com es ara:

- aparició de nous pnoductors, com
Turquia o els països del nord d'Africa,
amb costos més baixos de ma d'obra,

- descuidada negociació amb la CEE
en aquest camp, que pelmet l'entrada
d'ametles americanes o turoues en mi-
Hors condicions que les mateixes d'aquí,

- l'afluència massiva d'ametla califor-
niana seleccionada genèticament, produ-
Ida amb sistemes de cultiu mecanitzats,
competint en els tradicionals mercats
propis,

- la utilització de	 tactic-Kies de
"dumping" per part de les autoritats
americanes per afavorir l'exportació del
seu gra d'ametia. D'aquí que el preu de
l'arnetla està relacionat directament amb
la cotització del &Aar als mercats inter-
nacionais.

Tots aquests factors han duit el preu
de les ametles a una xifra nue fa invia-
ble el sistema de cultiu tradicional.

Miguel Pastor
(De "Mel i Sucre" de Sant Joan)

Nota.- En el proper número publicarem un
article que complementara aquest).

Problemàtica del cultiu de l'ametler
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Miguel Angel Moncades Jordà
De jugador de futbol a delegat de la sucursal de "Sa Nostra" a Montuïri

Fa quasi un any que Miguel
Angel Moncadas Jordà vegué a fer
feina a Montuïri. Concretament,
com sabran els nostres lectors,
vengué per ocupar la plaça de
director de l'oficina de "Sa Nos-
tra", que deixà Guillem Morla.

No sabíem massa coses de
Miguel Angel. Ell mateix ens ho va
haver de dir:

—De petit anava al Col.legi
"Lluís Vives", on vaig cursar EGB,
BUP i COU. Després vaig conti-
nuar a la Universitat i allà vaig fer
fins a segon d'Empresarials. I ho
vaig deixar per anar-me'n al servei
militar; però ja no hi vaig tornar
perquè vaig començar a fer feina
en aquesta entitat.

-- ¿On t'estrenares?

—El meu primer destí fou a
Palma Nova, encara que no per

olt de temps. Després vaig anar
un mes a l'oficina de "Luca de
Tena" per anar-me'n seguidament
a Magaluf, i allà hi vaig estar fins a
l'abril passat, que fou quan vaig
venir a Montuïri.

- ¿Quina impressió tens de la
teva feina, ara?

—Es un canvi molt radical. Alla,
a Magaluf, era un lloc on sobretot
tractàvem amb turistes, gent foras-
tera i altres relacionats amb el
turisme. En canvi a Montuïri,
tactes amb gent totalment diferent.
Es pot dir que la feina d'allà era
preferentment industrial, en canvi
aquí es pot conceptuar com un
treball artesanal; una feina tran-
quil.la, més de cara a fer rlacions
públiques, cap a defora. And era
estar a un mostrador, quasi sense
temps d'alçar el cap. Aquí pots
tractar la gent, i tractar-la 136.

- ¿O sia que aquí hi ha manco
feina que allà?

—Es un altre tipus de feina. La
pots fer més reposada i tranquil.la.

UNA GREU LESIO, JUGANT
FUTBOL, L'OBLIGA A

ABANDONAR L'ESPORT

ABA havíem d'anar a cent per how.
Aquí també en fas sempre, però
pots anar més tira-tira, més
pausadament.

—¿Quines relacions havies ten-
gut amb Montuïri abans de venir
a ocupar aquest càrrec?

—Com tothom sap, ja de petit
venia per Montuïri. Vaig jugar a
futbol amb els equips d'aquí. Pri-
mer amb els infantils, després amb
els juvenils i finalment amb el
Montuïri de primera preferent.

—I vares deixar de jugar. ¿ Per
quê?

—Fou degut a una lesió, jugant
a futbol. Vaig rebre un cop fort al
cap i després els metges m'aconse-
llaren que ho deixas. I així ho vaig
fer. Era un dia jugant a futbol a
Montuïri mateix. A conseqüência
d'aquest cop em varen haver
d'operar i pel que sembla vaig
estar bastant malament... fins i tot
vaig haver d'ingressar a la UVI... i
ja no vaig tornar jugar.

—L'equip, ¿va quedar bé amb
tu?

—Sí; em feren un homenatge.
M'obsequiaren amb una placa per
haver jugat. La lesió fou a l'abril
del 84 i des de llavors no he tornat
jugar.

—¿I la teva relació amb Montuï-
ri...?

—Es pot dir que la meva família
tota és d'aquí: el meu pare, Joan
Moncadas, i la meva mare, Catali-
na Jordà "de Solanda". La meva
dona és de Biniali, tenim un fill i
esperam el segon. Ara fa cinc anys
que ens casarem.

—¿Teniu el domicili a Montuïri?

—No l'hi tenim, però hi vivim
molt. Els meus pares hi tenen
cases i nosaltres freqüentment hi
quedam, sobretot a l'estiu. De tot
no hi hem viscut mai, però practi-
cament és igual.

—¿Quina impressió tens de
Montuïri?

—Es pot dir que les meves bones
amistats són a Montuïri, perquè a
Ciutat hi he estat per estudiar, pri-
mer, i per fer feina, després. rs a
dir, llevat dels estudis i feina, sem-
pre he estat a Montuïri. El trull de
jove, era per Montuïri. Tots els
caps de setmana, festes i vacances,
sempre he vengut a Montuïri.

—¿Què contestes quan et dema-
nen d'on ets?

—Sempre m'he considerat de
Montuïri. Les festes i bauxes amb
els "quintos" les he fetes amb els
montuïrers. 0 sia que quan em
demanen d'on som, mai diré que
som de Palma. I això que vaig
néixer allà. Montuïri sempre m'ha
estirat.

—¿Com vengueres?

—M'oferiren aquest destí i tro-
bava que ho havia de provar; volia
donar aquesta passa endavant. No
sé el temps que duraré, si o no
haura agradat el meu treball. No

(Continua a la pagina següent)
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Coloma Miralles Martorell
Quan encara no ha comput els 14 anys, ja considera que avui

."als joves sels ofereixen tantes coses qJe no sa ben cap a on partir"
La "presència jove" d'aquest

mes a BONA PAU la cedim a una
joveneta que enguany complirà els
14, però ja els suficients per saber
quin paper desenvolupa actual-
ment dins la societat, quin és l'ob-
jectiu que pretén de cara al futur
de la seva vida, ja que comença a
atalaiar-lo d'una manera més o
manco real.

Na Coloma Miralles Martorell
enguany acabarà Educació General
Básica, ja que cursa vuitè i és bona
estudiant. I també ja té decidit el
que farà l'any que ve. Així ens ho
diu:

—Primer començaré anant a
B.U.P., segurament a Llucmajor,
i Ilavors ja ho veurem, tal vegada
Magisteri.

—Dius que vols anar a B.U.P.,
però pensant-ho bé, ¿no trobes
que té més sortida la Formació
Professional?

—Sí, que pens que té més sor-
tida, pet-6 el que pretenc és, per
exemple, si estudii puericultura,
no només quedar-Me amb aquest

Miguel Angel Moncadas Jordi
(Ve de la pagina anterior)

havia ocupat mai un came de res-
ponsabilitat. Com que t'exigeixen
molt... si no et troben suficient-
ment ben preparat... Amb el
temps esper agafar confiança. El
càrrec té un aire propi...

—¿Quina impressió creus que
se'n duu la gent de Montuïri?

—M'agradaria haver caigut bé a
tothom. Possiblement hauran
notat un canvi amb el meu ante-
cessor , perquè no tothom és igual.
Un té una manera d'esser pròpia...
però esper que la gent ho sabrà
comprendre. De totes maneres
estic a la seva disposició per a tot
quant necessitin.

Onofre Arbona

JA TE UNA IDEA MES 0
MANCO CLARA DEL

SEU FUTUR
títol, sinó arribar a mês; per tant
vull començar Magisteri. Per això
primer faré B.U.P. i després, si hi
ha temps i ganes, faré puericultura
o qualque cosa així.

—Si ho saps, ¿podries dir-nos,
més o menys, quants sou a la
vostra quinta, a Montuïri?

—Devers una vintena, que resi-
dim sempre a Montuïri; i llavors
devers set que viven a altres pobles
o a Ciutat i els caps de setmana
venen aquí, a Montuïri.

— ¿Practiques qualque esport?

—Sí, el bàsquet. Jug amb l'e-
quip intantil femení. De moment
anam cap a la meitat de la Higa i
en primer Hoc.

—¿Trobes a mancar qualque
pista o lloc esportiu a Montufri?

—Una cosa que sí, que veig que
seria bo, seria tenir una piscina cli-
matitzada, o simplement una pis-
cina, encara que millor climatit-
zada, i així els al.lots que van a
natació no haurien de desplaçar-se
a un altre Hoc; i també la gent que
té problemes a l'esquena o a altres
llocs del cos, no se n'hauria d'anar
tampoc a un altre lloc. Pens que

també seria bo tenir una altra
pista a fi de no haver de jugar tots
a la mateixa.

— Quins són els teus diverti-
ments?

—Entre setmana quasi no em
queda temps, llevat dels dies que
l'horabaixa no hi ha escola, encara
que actualment els aprofit per
entrenar i per assajar una comédia
que pensam fer aviat. Després, els
caps de setmana, faig feina a ca
meva, a Son Bascós, i també surt
un poc per plaça.

—¿Què penses de la política?

—Crec que encara som massa
jove per parlar d'això, perquè per
exemple encara no tenc els 18
anys obligatoris per votar.

—¿Quina qualitat humana ad-
mires més?

—M'agraden les persones simpà-
tiques, agradables, sinceres. ..i si és
possible amb totes les qualitats
que destacam com a bones.

—Ara, com a darrera pregunta:
¿quina opinió et mereixen els al-
lots i al.lotes d'avui en dia?

—Crec que vivim una época dins
Ia qual ens ofereixen tantes coses
que no sabem cap a on partir. Per
això a vegades no complim per tot
allà on ens agradaria assistir. I tam-
bé sentim freqüentment que diuen
de nosaltres que som un poc "pas-
sotes" i que només feim el que
més ens agrada; però no és així,
perquè, com he dit abans, la culpa
es deu a que ens ofereixen massa
coses per triar. També, com que
som jove, consider que nosaltres
feim més o manco les coses bé, o
com a minim ho intentam.

Sols resta afegir que, pel que
sabem, creim que na Coloma ha
estat sincera en tot quant ha ma-
nifestat.

Ma. Antònia Rigo
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Gabriel Cafiellas Fons
El President de la Comunitat Autònoma és optimista de cara a solucionar
problemes que afecten a Montuïri i a les comarques del Pla i del Raiguer
Aprofitant l'avinentesa de la ven-

guda a Montuiri del President de
nostra Comunitat Autónoma,

Gabriel Cafiellas, el passat 25 de
poguérem aconseguir que

per a la nostra revista ens oferís
a;guns punts de vista sobre temes
d'actualitat.

Però abans volguérem que ens
digués qualque cosa sobre la
Premsa Forana.

• Corn sempre comença dient-
pos la Premsa Forana és un medi
de comunicació que cobreix un

pai informatiu al que tots hem
d'estar agraïts per l'esforç que fan,
perqué realment és un medi d'in-
ormació que sun en funció d'una
.oluntat.

--Conside ram que a Moulu In hi
iii problemes que no s'han resolt
dins aquesta legislatura. Alguns
...tan en vies. com és el cas de la
residencia de la Tercera Edat: ;ti-
tres s'entreveuen a Ilarg termini,
com és el cas de la piscina munici-
pal. de la canalització d'aigua
potable. de la rehabilitació dels
molins. ¿Què ens pot dir?

impossible que els proble-
mes desparesquin sempre en un
penode de quatre anys. Cada vega-
da que anam millorant els serveis
que donam a un municipi, surten
probletnes nous: pet-6 el fet impor-
tant cree que és que es vegi que
hi ha un camí empres, un camí
començat i una voluntat continua-
da i sense aturar de dur a terme
allò que fa falta, allò que es neces-
sari per a un poble, perquè el seu
nivell de vida sigui el que volem
per a tots els habitants de la nos-
tra Comunitat.

—El mes passat publicàrem en
aquestes pagines un comunicat de
premsa del Partit Popular a Mon-
tuïri i entre altres coses s'acusava
als partits d'esquerres que havien
governat a l'Ajuntament. ¿No ho
considera, si es que ho ha 'legit, un
poc massa fort?

—No l'he !legit i reconec que no
he conegut aqu-est comunicat:
pet-6 cree que jutjar una comunica-
ció que un no ha !legit, no seria
oportú.

—Considera que en Ramonell
pot esser una altra vegada el batle
apte per a Montuïri durant una
nova legislatura?

—Si jo no ho cregués així, no
estaria aquí en absolut. Crec que
el nostre partit ha desenvolupat
una feina al llarg de la passada le-
gislatura, que ha iniciat un cam í
que es mereix esser acabat en totes
les perspectives que té plantejades
el nostre partit per a Montuïri.

—Degut a aquestes manques que
encara hi ha a Montuïri, com po-
drien esser llocs de feina, obres
d'infraestructura o públiques... i
Gabriel Cartellas continua essent el
President de la Comunitat Autò-
noma a la pròxima legislatura,
¿creu que recolzarà aquestes em-
preses que s'hauran de dur a terme
a Montuïri?

—Jo crec que tots els pobles del
Pla viuen amb una esperança que
de tot allò que els municipis turís-
tics han pogut aconseguir gràcies

als seus propis esforços, ho puguin
obtenir gràcies a l'esforç coordinat
de tota la Comunitat. Per tant, si
jo torn repetir —continua dient el
President—, i esper que així sigui,
crec que podrem dur a terme un
ambiciós pla de desenvolupament
industrial i comercial per a tots els
municipis del Pla. No debades el
viatge que recentment hem fet al
Japó tenia com a objectiu
obtenir inversions primordialment
de caricter industrial que puguin
ubicar-se en el Pla, que puguin ser
noves fonts d'ingressos, distintes i
diferenciades de les turístiques,
que permetin aquest nivell de vida
del que parlàvem fa un moment i
que ambicionam per a tots els nos-
tres habitants.

—¿Es pot parlar de resultats?

—Afortunadament veim que els
resultats són positius, que allò que
sembla que per qualcú va esser una
quimera, podria esser una realitat;
perquè a partir del mes que ve ja
començarem a rebre visites d'im-
portants industrials d'altres indrets
que venen a observar si realment
Mallorca, Menorca, Eivissa i For-
mentera poden esser aquesta plata-
forma que nosaltres defensam, que
és de cara al Mercat Comú, de cara
a Europa, i per tant, donar-li una
possibilitat que aquestes illes ten-
guin un equilibri major en la se-
va economia i no dependesquin,
única i exclusivament, sense des-
preciar tot allò que tenim rebut,
del turisme, que no tenguin una
dependencia tan grossa d'aquest
turisme.

—Per tant, ja s'entreveu una
positiva repercussió cap els muni-
cipis del Pla.

—Si això ho aconseguim, i aeon-
seguim dur-ho als municipis del Pla
i als municipis del Raiguer, po-
dem aconseguir un equilibri, ja
que crec que es la nota mês carac-
terística de tot quant ha estat la
nostra política: intentar equilibrar

(Continua a la pizgina següent)
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S'ha dit • ue...
... ni tan sols es de dretes se creuen

s'escrit que va fer A.P. damunt BONA

PAU es mes passat. Si no hi ha déficit hi
ha un calaix pie de factures pendents de
pagar.

—o0o —

... es des P.S.O.E. també se varen

passar. Se veu que ets ambients politics

ja estan calents.

—o0o

és molt bo de fer criticar per criti-

car; però fer una bona gestió... això

encara no sabem gué és.

—o0o--

... En Xerrim espera que es pedaços
bruts no surtin de Montuïri, és a dir,

que no se publiquin en es diaris de
Ciutat.

Gabriel Cafiellas...
(Ve de la pagina anterior)

els desequilibris que existeixen en
rendes, en riqueses, en desenvo-
lupament...

—Ja per acabar, ¿voldria aprofi-
tar per dir qualque cosa als habi-
tants d'aquí, ja que es troba avui a
Montuïri?

—Certament, lo que els voldria
dir és que tenguin en compte que
al llarg de quatre o al llarg de vuit
anys, des del Govern de la Cornu-
nitat Autònoma, des del Consell
Insular i des dels Ajuntaments,
hem tractat de posar uns fona-
ments d'un futur progrés i d'espe-
rança; i que avui, gràcies a la labor
desenvolupada al Ilarg d'aquests
quatre anys i d'aquests vuit anys,
estam en aquest camí de progrés.
I això no s'aconsegueix si no és
amb l'acció conjuntada de totes les
persones, de tota la societat que
conforma el poble. I com que
creim que nosaltres som no no-
més de Montuïri, un poble, sine)
de tota la Comunitat. Amb la
solidaritat de tots aconseguirem
dur a terme aquest progrés, que no
és exclusiu de ningú, sine) que és
una meta que tots volem obtenir.

Onofre Arbona

—o0o--

... es debat que se fa a Ràdio Murta,
dirigit p'en Bartomeu Ferrer, és una
cosa rara; és de tot manco un debat.
Es darrer dissabte de gener se parlava
de sa guerra des Golf Pérsic. Era vergo-
nyós escoltar sa befa que se'n feia: és
de molt mal gust riure-se'n, d'aquest
tema, mentre hi ha gent que mor, men-
tre se destrueix s'ecosistema... Riure
d'això és una manca de sensibilitat
que no se mereix esser radiat. Un per-
sonatge famós diria: "Vergonya cava-
liers, vergonya".

—o0o —

segons el senyor Onofre Arbona,
resulta que pes poble és més bo tenir un
metge per cada 10.000 habitants i a deu
quilòmetres enfora, que un metge per
cada 2.000 habitants i en es mateix
poble. Sembla una qüestió realment rara

i abstacta, però hi ha opinions per a
tothom.

—o0o--

...aabeu per qui hi ha una cadena

de televisió que se diu "Tele-5"? ide•
perquè cada 5 minuts fan publicitat.

- o0o-

... en ets altres pobles per Sant Anto-
ni fan beneides o cavalcada; oeil') aqui
feim desfilada de carrosses. Almanco

així ho anunciava sa crida que feren un
pareil de dies abans.

—o0o —

... si a qualcú se li ocorregués disfres-

sar-se de Saddam Hussein, que ho deixi
anar, perquè segur que un altre se dis-
fressarà de Bush. I ja la tendrem armada.

—o0o-

... es rector Pere i un grup de gent
jove hagueren de vèncer certes dificul-

tats per sortir d'una cova on hi havien
anat d'excursió; però sa dificultat més
grossa va esser per fer entendre a certes
persones es significat d'unes altres
coves: ses que se feren a l'església
abans de Nadal.

--o0o-

... a ses beneïdes de Sant Antoni es
capellà s'aturà de beneir totd'una que
acabi sa primera volta, perquè trobà que

amb sa "benefda" des quintos ja n'hi
havia prou.

—o0o-

s'ha parlat molt de ses estrambo-
ticitats des "quintos" d'enguany. Qual-
cú els prengué per llunàtics, perquè
aquests fets semblaven d'extraterrestres.

—o0o

i si els fessin pagar lo que costà
retirar sa brutícia que escamparen...?

—o0o —

tiri bon grapat de gloses que se
digueren a ses beneïdes foren de tan
mal gust, que molts haurien pagat per
no haver-les sentides.

—o0o-

es vespres, quan van i vénen d'ets
entrenaments, en es camp de futbol, no
hi veuen, manca Hum i demanen: per

qué s'Ajuntament no posa faroles que
il.luminin allé on fa falta?

EN XERRIM

"SA NOSTRA' 
CAIXA DE BALEARS



L'AJUNTAMENT INFORMA
RESUM DE L'ACTA DEL PLE ORDINARI CELEBRAT EL 29 DE GENER DE 1991

INFORMES I COMUNICACIONS

S'informa que Francisca Niell deixa
el seu hoc a la guarderia infantil i passa
a ocupar-lo Petra Mayo!.

S'ha rebut una subvenció de 200.000
pessetes per a un curs de restauració
de mobles.

LIQUEDACK5 PRESSUPOST 1990

Es dona compte de la liquidació del
pressupost de 1990. El resultat a
31-12-90 és el següent:
Existència en caixa 15.686.810
Pendent de cobrament 16.222.225

Suma 31.909.035
Pendent de pagament 24.582.310

Superavit resultant 7.326.725
Després d'un breu debat i aclara-

cions, la corporació es dona per assa-
bentada.

CERTTFICACIONS D'OBRA

Per unanimitat s'aprovi la primera
certificació d'obra de la la. fase de la
residència de la 3a. Edat, per una cuan-
tia de 1.567.022 pessetes.

Igualment s'aprova la la. certifica-
ció de l'obra de l'edifici de la Creu
Roja, per 3.260.293 pessetes.

PADRONS DE TRIBUTS

S'aprovaren els padrons de tributs
locals per aquestes quantitats:
Impost de circulació	 7.346.950
Taxa recollida ferns	 3.784.729

S'acordà exposar-ho al públic du-
rant 15 dies per a reclamacions.

Es faculta el batle perquè aprovi el
padró definitiu a la vista de les possi-
bles reclamacions i es posi al cobra-
ment i s'efectua el car= a la recauda-
ció municipal.

CESSIÓ DEL SOLAR
PES DES PORCS

Per unanimitat s'acordà posar a dis-
posició de l'Institut de la Vivenda Ba-
lear el solar denominat "Pes des Porcs"

a 11 que s'hi construesquin uns locals
municipals i vivendes de protecció
oficial.

DENCMINACIÓ DE CARRERS

S'acordà, per unanimitat, denomi-
nar la prolongació de l'Avinguda Es
Dau amb el nom de "Etatle Joan Mira-
Iles Riera", i el tros de l'antiga carrete-
ra de Manacor (davant s'hostal) pel
d'Avinguda de la Constitució".

DESIGNACIÓJUTGE SUBSTITUT

A fi de consensuar la proposta de
jutge substitut, a proposta de Pere
Sampol, es deixà sobre la taula,

EXPROPIACIC5 MOLÍ DES FRARET

Es dona compte del resultat del
recurs contenciós-administratiu inter-
posat contra l'expedient d'expropiació
d'Es Molí des Fraret. L'Audiència
Territorial, mitjançant auto n. 4, decla-
ra inadmissible tal recurs i s'imposen
les costes causades al recorrent Fran-
cesc Ferrer Escandell, per considerar-lo
inadequat i mereixedor de la comide-
ració de temerari.

SUBVENCIÓ A MOLINS FARINERS

A conseqüència d'una mock) del
PSM i estudiades les possibilitats de
subvenció als molins Twirlers que ofe-
reix la C.E.E. dins el pla de "Monu-
ments...", s'acordà informar els pro-
pietaris i posteriorment fixar un calen-
dari d'actuacions municipals.

RECICLATGE DE VIDRES

A ran també d'una moció del PSM,
s'acordi que l'Ajuntament proposi a la
Mancomunitat des Pla de Mallorca el
reciclatge del vidre que es deposita en
el ferns.

BATLE DEL DIA DES PUIG

Mitjançant una moció d'urgència
s'acordà el nomenament del "Balle

del dia des Puig". Per unanimitat es
decidi que fos Miguel Ramonell
Castellà'

ZONA DEL MOLINAR

A proposta del balle, s'aconii per
unanimitat sol.licitar al CIM una sub-
venció de 6.193.152 pessetes per a la
redacció del pla especial per a la reha-
bilitació de la zona del Molinar.

PRECINTE D'OBRA

A proposta del balle, la corporació
va acordar amb 6 abstencions (3 del
PSOE, 2 del PSM i 1 del CDS) i els 5
vots vaforables del PP, precintar l'obra
que executa Jaume Ferrer darrera el
carrer Palma.

moció Da PSIB-PSOE

Amb els 5 vots en contra del PP,
3 abstencions (1 del CDS i 2 del
PI) i 3 vots favorables del PSOE,
la Corporació rebutjà la moció del
grip municipal del PSOE propo-
sant que l'arquitecte municipal faci
un informe de l'obra que realirza
G. Camps en el caner Ramon Lhill
i s'enviï al CIM perquè actuï en con-
seqüència

ZONA CATAS1'RÕFICA

A ran d'una mock) del PSM i del
PP s'acordà per unanimitat sollicitar
al Govern Balear i a la Delegació del
Govern i degut a les extenses inunda-
cions i danys, la declaració de zona
catatràfica.

També s'acordà redactar un inven-
tari de les destrosses i mals causats a
la infraestructura pública (camins) i
un altre inventari dels torrents del
municipi.

PRECS I PREGUNTES

Josep Ma. Munar demana informa-
ció sobre la baixa que s'ha produit en

(Continua a la pagina segUent)
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L'AJUNTAMENT INFORMA
(Ve de la pagina anterior)

la contractació de la Residència de la
3a. Edat i estat i pressupost de l'obra
d'aconduïment d'aigües pluvials a les
escoles. El batle li contestà dient que
no hi ha hagut cap baixa i que s'ignora
el pressupost que demana mentre no
es determini.

Pere Sampol sol.licita informació
sobre el recurs de l'obra que Pere So-
cias realitza en el Molinar i per què
l'expedient no passii per la Comissió
del Patrimoni Histõrico-Artístic, i tam-
bé quines són les proves que té per
afirmar en públic que ell és el promo-
tor de tal recurs. El batle manifesta ha-
ver-se rebut tal recurs pen) no hi ha
hagut cap citació al respecte i que a ell
li han arribat notícies que era el pro-
motor, però no presentara proves. Pere
Sampol manifesta que si no presenta
proves, tais afinnacions són calúmnies.

Joan Mas demana informació sobre
Ia fiança de l'obra que executa el Sr.
Avellà a la carretera vella de Manacor.
El batle manifesta que s'estan fent les
gestions adequades a fi de formalitzar-
la.

Miralles Piza demana que les obres
municipals se senyalitzin així com per-
toca i sollicita informació sobre les
restes histórico-artístiques que s'han
conservat de la façana recentment des-
tmïda a la Plaça Vella. El batle mani-
festà que ell no té noticies que s'hagi
conservat res.

SESSIÓ EXTRAORDINARIA
DE DIA 8 DE GENER

En aquesta sessió extraordinaria,
per unanimitat s'acorda enviar a l'Au-
diència Nacional certificació de l'acord
de l'Ajuntament manifestant el rebut-
jament de qualsevol tipus de terroris-
me, organifació armada i actes vio-
lents i manifestar que es de domini pú-
blic que el comportament de Macià
Manera, treballador soriós i honrat,
en el nostre poble sempre fou civic i
pertenesquent a una família humil i
apreciada per tots els veins.

BIBLIOTECA MUNICIPAL
La Biblioteca Municipal comunica que a

partir de començament d'any es reben les
següents publicadons periòdiques: Geo, Tiem-
po, [unia, Automóvil, Muy Interesante i El
Temps. I també la revista BONA PAU i
totes les pu bl icacions de la Premsa Forana.

Dos dits de sen

"LES QUINTADES"

Es um antiga tradició que eis "quin-
tos" facin "quintades", ahnanco dins
Montuni. I fins i tot en aim') va de cada
any en augment la competitivitat:
cada quinta, per demostrar l'homenia
dels sais bergantells, ha de repartir més
fulles de figuera de moro que la de l'any
anterior. Abans se'n repartien a quin-
tars; ara ja és a tonelades.

Enguany s'ha arribat a un punt que
la gent trota que ja testa, perquè "tant
punyen s'ase, que arriba a tirar coces".
En definitiva, el polie és el qui sempre
"pap es plats romputs". A més de les
molèsties de trobar el carrer impedit
i del peril de Ilenepr amb el Illm de
les fulles de moro, qui va haver de
llevar els coixes veils, batedores i tota
casta de presents, foren els homes de
l'Ajuntament, que paprn entre tots.

Molta gent es pregunta què farien
el "quintos" si els fe%in llevar a ells
tota la porqueria que han escampat,
o hapessin de pagar de la seva butxaca
les despeses de la neteja. Tal vegada s'hi
mirarien ns , perquè "en parlar de mi
no ric", i en canvi "mal d'altri rialles
On".

Tant de bo que els "quintos" de
l'any OM ve fossin més originals i més
civilitzats, i cercassin un altre estil de
divertir-se i de fer cas a les "quintes":
per exemple, regalar-los a cada una un

ram de flors o cosa semblant. Aix() si
que seria original, i no repartir quinze
o vint remolcades de fulles de moro,
per superar les catorze que diuen que
s'han repartit erkguany.

Tant de bo, per altra part, que el
Consistori que surti elegit a les prò-
ximes eleccions municipals estigués
disposat a "agafar es bou per ses ba-
nyes", i controlar certs asades que als .
montuïrers que ens pensam tenir dos
dits de seny ens fan empegueir... i, a rrs
a més, pagar.

De la participació dels "quintos" a
les beneïdes de Sant Antoni, val més
no parlar-ne. A part que no portaren
cap animal a beneir (a no ser ells
mateixos), tant els "obsequis" a la gent
com les gloses foren de tan mal gust,
que només tenen un nom: "riure-se'n
des sant i de sa festa".

En conclusió: pel bé i pel bon nom
del nostre poble, ni l'Ajuntament ni
aquelles persones o entitats que tenen
un poc de responsabilitat, se'n poden
"rentar ses mans".

Salomó

TERCERA EDAT

Les activitats de la Tercera Edat du-
rant aquest passat gener es poden con-
cretar en dos fets: la reanudació de la
gimnàstica amb la participació de 42 per-
sones majors, si bé es realitza en el Local
Jove degut a les obres a Ses Monges;
i l'assistència, dia 29, a presenciar la
comèdia d'en Xesc Forteza a Ciutat.



Aixi romangueren els camps del voltant del poble, dia 26 de gener. Semblaven ¡lacs
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NOTICIARI LOCAL

Carta al director

PUNTUALITZACIONS
Sr. Director:

Com a principal responsable de la
gestió del PSM a l'Ajuntament de Mon-
turn, del qual n'he estat batle durant 6
anys, em veig obligat a puntualitzar
algunes afirmacions del Comité del Par-
tit Popular de Montuïri.

El Partit Popular amb el seu canu-
nicat de prernsa a la fulla BONA PAU
del passat gener, acusa a 1"esquerra qu
durant els vuit anys que va exercir
gestic') municipal ho va fer dictatorial-
ment; i és que, efectivament, quan es
prenia un acord de plenari, que moltes
vegades era per majoria absoluta i amb
el consens de tots els partits presents,
com es el cas de l'aprovació de les Nor-
mes Subsidiaries, dit acord es duia a
ternie sense parts ni quarts i es feia
respectar. Si això s'entén per dictadura
no sabem com s'ha d'entendre el que el
nostre batle actual, amb el suport del
seu partit, amb la seva política d'amies i
favors, emprant la cadira de batle per
arrimar les seves gestions públiques cap
als seus negocis particulars, com es el cas
de les obres de Son Moià i de Son Miró,
de les quals ell era el mestre i sabia cert
que gaudia de tota manca de legalitat i
que, a part de ser una infracció amb
abús de poder, era una competencia
deslleial i que li donava molts avantatges
davant els altres empresaris d'obres del
poble.

També ens acusa a l'esquerra d'haver
dividit el poble quan, venint de quaranta
anys de manca d'exercici democràtic,
amb aquests vuit anys a l'Ajuntament
crearem a Montuïri un marc legal de
gestió, plenament consensuat amb els
distints partits polítics, la qual cosa feia
possible el clima de convivencia que la
dreta, per manca de voluntat, impossibi-
lita. Si aquests daners quatr ,. anys hi ha
hagut més pau política, clue que ha
estat més per l'actitud civilitzada de
l'oposició que no per ànim consensua-
dor de la majoria governant a l'Ajunta-
ment.

El que passa es que la dreta durant
molt de temps ha tengut el poder i aim)
li ha donat uns privilegis que està acos-
tumat a disfrutar com a cosa normal, i
no se n'ha donat compte quan ha pote-

jat els drets del demés. Que potejar els
drets dels demés pot essér aplicar la Hei
als altres i deixar fer el que volen als
seus.

També ens acusa d'haver contractat
gent de partit per desenvolupar tasques
municipals. Durant aquests vuit anys es
contractaren dos funcionaris (una admi-
nistrativa i un policia municipal), als
quals ningú podrà acusar d'haver entrat
a l'Ajuntament per simpatia amb el
PSM. I aquesta acusació mês em sorprèn
quan record que molts dels interventors
i apoderats del PP a les taules electorals
en les passades eleccions  eren funciona-
ris de la Comunitat Autónoma i del
Conseil Insular.

I, per acabar, també es parla de que
s'han creat Hoes de feina que de mo-
ment, a no ser l'ampliació de la planti-
lla municipal, no se'n veuen d'altres dins
el poble.

Francesc Trobat

ELS REIS MAGICS
Enguany, com anys passats, no man-

caren a la cita. La nit del 5 de gener,
enmig d'una gran expectació infantil,
arribaren a Plaça els tres Reis Mács,
els quals, com de costum, eren porta-
dors de nombrosos obsequis per als
nins muntuileis. Aquests els reberen
gojosos dills el natural entusiasme.

LES BENEIDES
En Es Dau, com els darters anys, se

celebraren les beneïdes de Sant Antoni,

enguany dia 20, diumenge, amb nan-
brosa participació. Ara be, creim que es
hora d'un millorament i centrar-se mês
en la festa. Les d'englany semblaven
calcades de les dels anys anteriors si no
fos perque algunes carrosses feien al.lu-
sió a la guerra del Golf Pèrsic.

EL P.P. INICIA LA CAMPANYA

El passat 25 de gener, més d'un cen-
tenar d'afiliats i simpatitzants del P.P.
respongueren a la convocatória can
a inici de la campanya electoral, acudint
a un sopar amb assistência del President
regional i de la CA., Gatriel Cafiellas, i
també la del President del C.I.M., Joan
Verger i altres del Partit.

S'aprofità l'avinentesa per fer pública
la designació de l'actual batle Joan A.
Ramonell, per errapçalar la lista del seu
partit a candidats a l'Ajuntament a les
prnximes eleccions municipals.

ALTRES NOTÍCIES

Si bé durant aquest passat febrer han
sobresortit dues notícies, que esdevin-
gueren d'àmbit nacional, can foren les
fortes pluges i el judici de Macià Manera,
se n'han produïdes d'altres, can són les
excentricitats del "quintos", el "I Tor-
neig de Futbolin de Ca Na Poeta", el
"VII Campionat de Truc de Can Pieres",
l'anunci del carnaval, amb cercaviles,
orquestra, foguerans i bauxa per a dia 9
de febrer, l'organització d'un altre cur-
set de cuina, i altres de menor entitat,
les quals, unes i altres, per manca d'espai
no podem ressenyar degudament.
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El pare d'en Macià Manera, entre content i felló
Confia que el seu fill, que ara estudia d'advocat, sera a Monturri abans de Nadal

A can Macià Manera dia 30 de gener
hi havia satisfacció, encara que no com-
pleta, per la pena que ha tocat al seu
frit Esperaven més, però desitjaven man-
co, res. Parlarem amb el seu pare, Ma-
di Manera, també. Comença relatant-
nos un poc de la vida del fill, ens digué
que ara té 28 anys, que a la presó apro-
fita el temps...

—I això de "Terra Lliure" —afegeix
ell— és una excusa. Nosaltres creim que
no, per5 ho deixarem així. perquè el
temps que hauríem d'esperar per un
altre recurs, seria més llarg que el temps
que li han posat.

—Deies que aprofita el temps...

—Si. Ara alla estudia d'advocat.
L'any passat va aprovar el curs prepa-
ratori i en aquests moments estudia el
primer de carrera. I com que ja ha apro-
vat dos examens li han regalat 100 dies
per cada un, o sia que ja són 200 dies
manco de presó.

—¿A quina presó estarà?

—Quan la mare ana a veure'l  ii digué
que li agradaria venir a Mallorca. I per
altra part, si ell estas aquí, molts de
dissabtes vendria a Montuïri i també po-
dria seguir els estudis a la universitat de
Palma.

NOT(CIES DEL MES DE GENER
SOBRE EN MACIA MANERA

El passat 8 de gener, l'Ajuntament
celetrà sessió plenària extraordinaria a
la qual es prengué l'acord, per unani-
mitat de certificar el bon comporta-
ment d'en Macià, dins el poble, i trans-
metre'l a l'Audiència Nacional.

Dia 18, a la Sala Mariana, hi hagué
un acte públic de solidaritat. Pràctica-
ment s'omplí de gent de fora poble, ja
que hi havia pocsnxntuii em.

Dia 21 fou jutjat, i d'aquest esdeve-
niment en parlaren molt els diaris.

I el darrer dia del mes es féu
el veredicte: 6 anys de presó per perti-
mença a banda armada. I se l'absol de
tenéncia il.lícita d'armes i explosius
per manca de proves.

—¿Estau contents de la pena que li
han posat?

—No hi estam perquè atim que no
pertanyia a "Terra Lliure". I això dels
explosius de Sa Rota han dit que no era
res i també l'han absolt d'esser el qui
havia posat explosius a certs llocs de
Mallorca No li trobaren armes.

—¿Per qué digué que hi pertanyia?

—Fou la policia que li féu dir  això de
pertanyer a banda armada. Li deien: has
de dir això i això altre i Ii pegaren fins
que ho va dir.

—Ara, quan la mare ana a Madrid pel
judici, ¿va parlar amb ell?

—No; únicament el va saludar amb la
ma. Estava tancat dim un "quarto" de
vidres, degut a mesures de seguretat.

—¿Qualcú el degué acusar?

—Aqui hi ha el mal (contesta rápida-
ment). Qualcii el va acusar.

—¿Con s'ha portat la gent?

—La gent s'ha portat molt bé, sobre-
tot la jovenea

(Aquí intervé el seu germa, dissentint)
—Que va, llevat d'una dotzena de

montuïrers, els altres no han fet res. A
Ia primeria eren una cinquantena, perii
això sols durant quinze dies.

—I del seu comportament, ¿gué en
deis?

—Nosaltres no sabem que mai hagués
fet mal a ningú. No mancava a la feina.
El seu mestre estava content d'ell. Per
altra part hem rebut cartes de Nicaragua
agraint la bona feina que féu allà.

— ¿Com l'esperau?

—Amb els braços oberts. Cesitjarn
que véngui aviat aquí.

—A la tomada, ¿continuará fent
feina?

—Es de suposar que el mateix mestre
d'obres l'admetrà

—¿Quina feina havia fet?

—(jan en Macià acabá l'escola va co-
mençar a treballar allà on feien portes,
en Es Dau, de fuster, i alla hi féu feina
fins que la fábrica de Palma es  pega foc.
Als 15 dies s'incorporà a files i en acabar
el servei es posa a treballar de picapedrer
amb en Pep, i fins que el detingueren
Sempre va estar content d'ell.

—¿Festejava, en Macià?

—Que sapiguem, no.
—Sí (interromp el gemia que estava

present a la conversa). Amb una catala-
na i això ho sé d'ell i d'ella.

- ¿rep BONA PAU?

—Sí; i n'esta molt content.

—¿Us escriu?

—Sí; totes les setrnanes. I nosaltres
també.

—¿Qué esperau d'aquests sis anys que
li han tocat de presó?

—Per Nadal d'enguany sera aquí, o
més prest. Encara niés, ja veurem que
per Sant Bartomeu haura vengut a Mon-
tuïri, encara que això no vol dir que no
se n'hagi de tomar.

—¿Vols afegir res més?

—Escrigueren tant els diaris, que era
un desgraciat i un malanat, que era un
terrorista, que havia mort persones i tal
i qual. Li posaren una imatge molt do-
lenta; i els ignorants, que no sabien res...
clar, es fiaven dels diaris. I com que és
més bo de fer creure lo dolent que lo
bo...

Ono fie Arbona
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El pass,

L'explotació dels nostres camps empitjora de cad;

El futur de la nostra agricultura és trist i negatiu
Les subvencions que reb el pagès no són la solució

Miguel Bauzà Miralles, de Son Canals, ofereix una
perspectiva de la situació actual del camp montufrer

—Els problemes són molts --co-

mença dient-nos— Lluitam amb
uns preus dolents i l'intermediari
se n'ha de dur molts de doblers,
perquè té moltes despeses. ja que
per cobrir hi ha d'haver un marge
comercial molt gros. I això fa que
tenguem molt mal marxar.

—¿Quin és, segons tu, el motiu
principal pel qual la gent se'n va
del camp'?

—Perquè no és rendable de cap
manera. S'han de menester molts
de doblers per a comprar maquinà-
ria, i després no rendeix. I si aguan-
tam el camp és perquè l'estimam
i per conservar la propietat.

Montuïri deuen quedar
poques families que visquin exclu-
sivament del camp?

—Molt poques. De la meva
"quinta" sols en quedam tres que
hi visquem. I ara tenc 52 anys. I
d'aquests tres es pot dir que els
altres dos també es dediquen un
poc a hortalisses, o sia que no és
directament del camp.

—I a més dels intermediaris,
¿per què creus que el camp no
rendeix?

—Entre altres motius podríem
dir que avui hi ha una política
agrária dolenta, sobretot perquè
ens donen unes subvencions, que

en lloc d'esser subvencions, vénen
a ser almoines... i això no ens va
bé. Nosaltres som "es germà pobre
de sa família".

—Davant aquesta situació, ¿què
creus tu que s'hauria de fer perquè
anás mês bé el camp?

—Llevar subvencions, posar
preus reals, donar feina i doblers
als aturats... Molta gent de l'Admi-
nistració guanya molts de doblers
fent poca feina, i això espenya lo
altre, ja que si un ha de fer molta
feina guanyant pocs doblers... no
pot esser.

— A que dius fer poca feina?

—Dic fer poca feina a fer-ne

set hores, sense cap res-
ponsabilitat ni una. Per-
què un home que té poca
responsabilitat i fa vuit
hores de feina, ja fa
molta feina, pelt, sols ha
de complir l'horari del
rellotge i res més; i això
és molt fácil. El divendres
a migdia acabar, i fins al
dilluns, un mes de vacan-
ces... Aix() són molts
avantatges comparat amb
el pagès.

—Respecte al camp,
concretament el de Mon-
tuïri, ¿corn hi veus tu
una solució perquè sia
més rendable?

—No crec que encara que can-
viassim de sembrar una cosa per
l'altra, rendís més. Don una part
grossa de culpa al Mercat Comú, ja
que als pagesos ens han tirat mês
en terra que no estávem. Per
exemple amb l'assumpte d'ametles
ens hem d'aferrar al S.A.P. I això
són agrupacions comercials.

—Podries concretar més el teu
rebutjament cap a les subvencions.

—Si per exemple reps una sub-
venció, et fermen a què els has de
vendre a ells, no pots anar a un
altre. I si hi vas, perds la subvenció
per un any. I en canvi abans po-
d fern vendre al qui ens convengués
Anava minor, hi havia mês compe-
tencia i teníem niés bon marxar.
Ara hi ha subvencions per les fla-
vors, subvencions per les ovelles,
subvencions per l'ametla, subven-
cions per sembrar ileguminoses,
com faves... També ens donen sub-
vencions per barrar la finca... perd
això ens duu molts de problemes.
Hi ha subvencions per fer sesta-
dors... pet-6 tot això suposa molts

Es de domini comú que els nostres camps es troben en un estat de
lamentable decadencia. De cada dia són manco els qui volen fer de pagesos
degut, per una part, a tan poc rendable com es, i per altra a la feixuguesa de
les tasques campestres. Els joves, orientats pels seus pares, en fugen tant
com poden i sols una nova vid, orientació i reglamentació de tot quant
fa referencia al camp i als seus productes vegetals i animals, sera capaç de
fer canviar l'actual situació de postració en clue es troba.

De continuar així, la gent rebutjara la feina del camp, de cada dia mes, i
continuará anant-se'n a treballar a eves Hoes. La xerrada que tenguérem
amb en Miguel Bauza Miralles, de Son Canals, es prou eloqüent i sig-
n ificativa.



dia i el pagès rebutja cultivar-los  així com pertoca

26 de gener quasi tots els camps del terme romangueren inundats. Eren tan extensos els embassaments que més enlki d'Es Dau, dins un
d'ells, s'hi podia contempar aquesta bella perspectiva, en el qual pràcticament tot Montu s'hi reflecteix

Els joves, orientats pels seus pares, fugen tant com poden de fora vila 
de problemes perquè has de córrer
molt i dedicar-hi hores de feina.

—¿Tanmateix us ho fan a saber,
de les subvencions?

—Sí, perquè generalment tots
els pagesos estan a un sindicat, i
els sindicats posen els clients al dia
de tot quant hi ha. Però això
suposa feina. Ara be*, has de Offer
molt per les subvencions, has d'a-
nar moltes vegades, a la Conselleria,
hi has d'estar molt damunt...

Després d'una petita pausa, en
Miguel continua.

—Tenc record que devers l'any
62 el blat anava a duro, i un pica-
pedrer guanyava vint duros. 0 sia
que amb vint quilos de blat  ten fern
un picapedrer. I enguany hem ve-
nut el blat a 28 pessetes el quilo. I
un picapedrer se'n duu 10 6 12
mil pessetes per vuit hores. I no és
que hi tengui res que dir, sine, que
ho dic perquè per guanyar 12 mil
pessetes, ¿quants de quilos de blat

hem menester? En necessitam
4006 500.1 flavors amb 20 quilos de
blat pagàvem un picapedrer.

—Per tant, els productes del
camp no han anat augmentant
progressivament així com ha aug-
mentat la resta.

—No. 1 ens han donat aquesta
solució: en Hoc d'augmentar els
preus, ens donen subvencions. 1
aquestes subvencions són petites.
L'any 88 varem vendre les ametles
de 150 a 180 pessetes el quilo d'a-
metia. I ara he xerrat amb un que
m'acaba de dir que les ha venudes
a 35 pessetes, o sia a una quarta
part de fa tres anys. El blat el ve-
nem a 28 pessetes... tot són pro-
blemes. I fa molts d'anys que va a
aquests preus, no augmenta. Es
mes, venem a un preu més baix
que fa cinc o sis anys. Es possible
que al govern li convengui, que per
exemple la cam vagi a baix preu...
i ens dóna una subvenció per les
ovelles: per6 crec que ens aniria

molt millor que la subvenció fos
damunt el quilo de carn i que
pujàs el preu, i concretament el
quilo de carn de me. I aixi. el qui
vendria més earn, més guanyaria.
Les ametles, igual. Ara ens donen
45 mil pessetes per hectarea
d'ametlerar. Si en Hoc de donar-
nos-ho així ens ho donaven da-
munt cada quilo de bessó, el que
tengués mes arbres tendria més
bessó i guanyaria més doblers. Pe-
re) ara tant guanya el qui té una
quarterada d'ametlers que rendei-
xen poc corn el qui en té una que
rendeix molt. I ara veim com en
aquestes finques grans coronen els
ametlers per no haver-los d'espol-
sar, perquè el preu de l'ametla no
basta per pagar els espolsadors. I
com que no basta, els coronen, els
lleven quasi totes les branques...
transcorreran tres anys d'aquesta
manera... i ja veurem què passa. I
viurem de les subvencions.

—¿I així es podrà viure?
(Continua a la pàgina segneno



Que és el S.1.A.C.?
El S.I.A.C. és un Servei d'Informació i Atenció al ciutadà, adscrit
a la Conselleria Adjunta a la Presidència.

Quíns són els seus objectius?
Informar als ciutadans sobre les actuacions de l'Administració de
la C.A.I.B. i sobre qualsevol altre tema en relació als organismes
depenents del Govenr Balear.
Informar als ciutadans sobre l'estructura i funcions de totes les
altres administracions.
Informar sobre qüestions d'interés relacionades amb la Coniu-
nitat Balear.

• Recollir i tramitar suggerències dels ciutadans.
• Recollir i tramitar queixes i reclamacions.
• Servei de nexe d'unió entre Administració i administrats.

En definitiva, el S.I.A.C. pretén esser la clau de l'Administració al
pany de la porta dels ciutadans.
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(Ve de la pagina anterior)

—Hi ha molts de propietaris de
finques que avui pràcticament
viuen de les subvencions. Com que
per exemple les subvencions per
les ovelles suposen molts de do-
blers, ja que donen tres mil o tres
mil i "pico" de pessetes per ovella.

—Aquestes subvencions, ¿són
per vendre-les o per tenir-les?

—Per tenir-les, per conservar-les.
Quan en venem o una es mor, les
has de donar de baixa. Es pretén
que sobri cam al mercat a fi que
vagi a preu baix.

—¿Coin es preocupa la Conse-
lleria?

—Els de la Conselleria han ven-
eut a Montuïri a treure sang a les
,N elles per això de la "brucelosis",

i s'ha fet el cens; i a Montuïri pas-
sen de les tres mil ovelles. I si no
hi hagués subvenció per les ovelles,
a Montuïri sols n'hi hauria mil.

és la situació de
l'ametlerar?

—Ara molts conservam els amet-
lers perquè aquestes 45 mil pesse-
tes que per hectárea ens donen
enguany... és una altra manera de
conservar l'ametlerar. Ens pagaran
Ia feina que hem feta: són uns do-
blers per femada, guaret, poda...
com que veuen que per l'ametla
sols es paga l'espolsar... així ens
pagaran aquestes feines. Però ens
han fermat a una S.A.P. d'aques-
tes i ens obligarà a vendre a ells,
al preu que després ens diran. I
fora competencia. No podrem
fugir d'ells perquè perdríem la
subvenció.

—¿No us agrupau els pagesos
per defensar el vostres drets?

—A Mallorca es va partir que
haviem de fer agrupacions, pen-
sant-nos que seria amb els de la
Peninsula. Jo estic a la "Crisol"
d'en Ribot i estavem units a en
Borja de la Peninsula. I ara resulta
que tots els de Mallorca, els de
"Crisol", s'han repartit els clients
de Mallorca. Posaran un preu de-
terminat i fora competência... I
com que no podem fugir d'ells, si

no volem perdre la subvenció...
ens faran la prova de l'ametla... i el
preu sera així com ells diran.

—¿Què és això de la prova?

—Un quilo d'ametla a Montuïri
fa d'uns 250 a 300 grams de bessó
i després multiplicat pel preu del
bessó surt el preu de l'ametla.
sia que corn que el bessó va a 200

pessetes el quilo, l'ametla va a 50.
I això ha fet que s'hagin deixat
bastants d'ametlers sense espolsar.
I els que els han espolsat és degut
a les subvencions. A més, has
d'haver femat, podat, fet el guaret
per poder cobrar la subvenció:
això per la feina que hem fet als
ametlers. Han vengut uns tècnics

(Continua a la pagina segUent)

"Segons el cens, a Montu in superen les tres mil ovelles,
però si no hi hagués subvencions no arribarien a les mil"



El futur per al camp montuii-er no és gens optimista
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S'HAN VENUDES CINC
POSSESSIONS, PERO CAP

PAGES N'HA COMPRADA CAP

(Ve de la Pàgina anterior)

de la casa a revisar-ho, han anat a
un tant per cent i més envant ven-
dran els inspectors del Mercat
Comú a fer una revisió a Mallorca.
Ara ens paguen mitjançant un aval,
de tal manera que si no e's ver allò
que .hem declarat, haurem de
tornar els doblers.

—Passant a un altre aspecte del
camp, en concret a la maquinària
agrícola, ¿com s'arreglen aquells
que no en tenen?

—Avui un que no té maquinària
no pot fer de pages. Per fer de pa-
ges s'ha de tenir maquinaria. I no
és que es guanyi res amb la maqui-
naria, el que passa és que &Sties
una solució al teu problema. Allar-
gues l'agonia al problema del camp
perquè per conservar el camp, avui
no queda més remei que comprar
maquines. Ja fa 20 anys que tenc
una"cosechadora"; i amb ella i dos
que m'ajuden, feim lo nostro i lo
seu. Sols els que tenen un "em-
pleo" no tenen maquines, però
aquests sols conserven la propie-
tat. Un professional avui no pot
conrar sense maquinaria; i així ve
just, ja que les màquines surten
molt cares, tant per la compra
com per la conservació. El cost de
la feina tant del mecànic com del
ferrer és bastant feixuc... el gas-oil
es molt car; encara que estigui sub-
vencionat, és molt poca cosa.

—Per tant no és rar que la gent
se'n vagi del camp.

—Avui es parla un poc dels joves
agricultors. I com que hi ha unes
subvencions que són fabuloses,
una cosa que retgira... i si una
persona s'aferra a això i en sap i té
manera d'agafar-les... es una quan-
titat grossa de doblers que poden
aprofitar. Xerren d'animalades de
doblers pels joves agricultors, però
això no és lo seu. Lo seu seria uns
preus reals i qui vol fer feina que
en faci.

—¿Quin futur veus al camp?

—A Montuïri el veig dolent. A
les dues filles que tenc els vaig
aconsellar que fugissin escapades
del camp, que no hi havia res que
fer. La major té 21 anys i estudia
farmácia a Barcelona i la segona,
17 i fa BUP. A fora vila feim mol-
ta feina i hem perdut la "roda"... i
no es veu solució, sinó que de cada
dia empitjora. Menjam, bevem i
vivim bé, però no vivim com els
altres, hem de fer molta més feina
i sempre tenim problemes. Quan el
porc és gras, per exemple, tenim
mal vendre'l; si no el vens a un
particular l'has de vendre a un
preu baix. Els preus dels merca-
ders fan pena. L'any passat vaig
vendre porcs grassos al mercader a
170 pessetes el quilo i en canvi als
particulars, per a matances, es pa-
guen de 220 a 250 pessetes. A 170
hi perds doblers.

—Treu poc el camp...

—Et dire encara, que fa poc
s'han venut possessions com Son
Sastre, Son Comelles i Son Trobat,
i també Can Carrie) i Can Galluro,
aquestes dues darreres a estrangers;
pee) cap pages n'ha comprada cap;
no hi ha doblers per invertir.
Abans sols ho comprava el pagès,
però ara el qui no ho compra és
precisament el pages. Si una "cose-

chadora" val avui de 8 a 9 milions
de pessetes, un tractor nou, tres
milions, i els ormeigs un parell de
milions; remolc, arades, cultiva-
dors... però no queda altre remei
que comprar maquines grosses si
volem conrar molt i fer la feina
en poc temps, perquè si no ret no
va 1)6. Preus baixos per vendre i
cars per comprar els abonaments,
i així no pot esser.

Pel que sembla en Miguel de
Son Canals ha ofert una visió molt
pessimista, pert, realista del camp.
i sobretot de tan malament com
esta avui. Abans d'acomiadar-nos
encara afegeix:

—Crec que seria important su-
primir subvencions. I això de joves
agricultors amb subvencions de 2,
3 6 4 milions de pessetes no treu
cap enlloc. Conforme que necessi-
tes doblers per comprar maquina-
ria , però també pots comptar amb
l'Extensió Agraria. Si fas inver-
sions et paguen molts de doblers.
Avui si et jubiles et donen una
bona quantitat de doblers i si
cedeixes els teus drets a un que
pagui a la Seguretat Social Agraria
i que dugi tres anys de pagament,
així et pots retirar als 60 anys. I
fins i tot, segons m'han dit, et pots
retirar tant si treballes per compte
propi com per compte d'altri.

Onofre Arbona
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Activitats i tradicions montufreres d
L'AGRICULTURA DEL SEGLE

PASSAT

En el segle passat l'activitat del poble
de Montuïri era completament agrícola.

Les eines de treball del s pagesos eren
simples i rudimentàries. S'empraven
arades de fusta i de feno per llaurar la
terra, estirades per bístia.

Treballava motta gent en la tasca de
I 'agricultura.

Se seiva amb falç i es feien garbes
que es transportaven a les eres amb
carros i es batia amb carretons, que eren
pedres escairades, estirades per una
bístia. Per separar la palla del gra es
ventava amb forques de fusta i es porga-
'a amb erers.

Després el gra es molia en els molins
(le vent, dels quais ara nomes en queden
les torres.

Una vegada molt el gra s'havia de
cerndre la farina per separar el segó; si
no tendriern el que ara se'n diu "pa
integral- . Una vegada cemuda la farina
ç 'emprava per fer el pa, que era lá prin-

l'al base del sustent huma.

El pa es pastava a casa i s'avisava el
fomer el vespre ahans, el qual damunt
les cinc del mati passava per les cases a
cridar la gent perquè començas a pastar.

després, al cap d'una hora, tomava
passar per dur-se'n la pasta del pa a
coure.

Guillem Trobat - 6e.

EL DIJOU LLARDER

En haver passat Sant Antoni ja co-
mençava el carnaval.

En aquell temps els joves feien bulla,
es a dir, tiraven olles de test plenes de
fang i plomes dins les cases, que en
aquell temps tenien trespol.

El dijous 'larder es menjaven els
potons del porc i les orelles per fer-se
un bon bullit.

A les cases, els darrers dies es feia
una gran festa, amb ball i menjar.

A Cas "Confiter", el dijous Harder
llogaven una orquestra i la gent anava a
ballar al ball de saló.

Segons les nostres padrines, ara dura
molt poc el carnaval; abans durava més
i era més divertit.

Margalida Cerdà - 6è.
Maria Francisca Pocovi - 6e.

EL CARNAVAL

Mai m'ho havia imaginat d'aqueixa
manem. Tot ha canviat molt, d'abans a
ara.

Fent un recull de membries velles del
Carnaval, ho demanarem dia gent cone-
guda velli Ens varen dir moltes coses,
per exemple: igue és la bulla?,  I tan
divertit comera; i totes aquestes coses.

Les ()limions de les persones fon
aquestes:

—En , aquell temps ens ho passàvem
molt be.

— ¿De que us dis 	vi?

—De Nielles, d'homes i de qualsevol
cosa.

1 també ens han dit que tiraven cows
a dins les cases. A vegades genes, olles
plenes de plomes, greixoneres velles, etc.

— ¿Però les madones no us deien res?

—Sí; n'hi havia que ens encalçaven
amb la granera.

—¿MAN/eu a tocar bauleta?

—Sí, i cornem molt; i molt de fang
que hi havia pels caners, si havia plogut.

—Hi havia ball?

—Sí; anàvem a Can "Xorri" o a Ca
N'"Aloi".

lii

e pritipit*Ae segle
¿li havia algundisfrès més conegut?

—No; ens disfressàvem del que teníem,
no era com ara que quasi tothom se'n va
a comprar un disfrès.

—¿Per aquests dies feien algun dinar
especial?

—Sí; feien potons de porc.

- fèieu carrosses?

—Sí; feiem un carro, que li deien "Es
Carro Tritunfal", i li penjàvem olles,
taronges agies...

Tot això són opinions de la gent que
encara recorda el temps passat.

AMa Gomila - 6e.
Margalida Maria Payeras - 6è

ELS DARRERS DIES

Entre altres coses vaig sentir això:

"L'any 17 anavem a fer bulla per les
cases i ens encalgivem. Tiravem olles per
dins les cases, el dijous Harder. limbe
sortíem. els joves, agafavem picarols i
fèiem renou pels carrers. Els joves
esquitxàvem les allótes i les al.lotes amb
ortigues ''eng picaven. Els darrers dies
sortien els "quintos" i agafaven carros
i els enramellaven de pi i mata. Després
sortia la banda de música..."

Margalida Fontirroig Moll - 6E.

i'LITVIONETRIA

Pluja eaigtida a Montan per metre
quadrat durant els . darrers 28 anys i
registrada a)30NA PAU:

1 963 . . . .421 1977.  . . .702
1 964 . . . .35 7 1 978 . . . .592
1965 . . . .306 1979 . . . .657
1 966 . . . .531 1 980 . . . .689
1967.   . . .309 1981 . . . .449
1968 . . . .475 1982 . . . .411
1 969 . . . .610 1983 . . . .172
1 970 . . . .404 I 984 . . . .383
1971 . . . .413 1985 . . . .522
I 972 . . . .860 1 986 . . . .606
1 973 . . . .622 1987 . . . .595
1974 . . . .750 1 988 . . . .380
1975 . . . .641 1 989 . . . .552
1976 . . . .862 1990 . . . .525

ts una recerca de Josep Mateu - 6è.



MONTUÏRERS QUE HAN DEIXAT PETJADA	 17

Maria Aloy Miralles, "Serena"
Vice-rectora del Collegi de la Puresa, l'any 1874 dugué el pes principal en la ingtallació de la Comunitat

La persona que ha viscut manco
anys d'entre les que hem presentat
en aquesta secció és la que resse-
nyam ara: Es tracta de Maria Aloy
Miralles "Serena", una jove que
nasqué a Montuïri el 2 de març
de 1849 i monf als 27 anys, el 24
de març de 1876.

D'entre els seus germans —9 en
total— ella i el seu germs Josep (1)
eren els majors. També era germa
seu en Joan (2).

La seva joventut esta íntima-
ment lligada amb la de "Madre
Alberta Jiménez", ja que als 18
anys va ingressar com a pensionis-
ta en el col.legi del qual aquella ja
era rectora.

Corria l'any 1876 quan Madre
Alberta va poder comptar amb na
Maria Aloy com el seu brag dret.
Totd'una actuava com auxiliar de
la casa; ella era d'un caracter suau,
discreta, prompta per servir; tant
és així que la rectora ja no es
trobava tota sola. Ambdues col.la-
boraven íntimament en la instal-
lació de la comunitat de Germanes
de la Puresa, una endevinava el
que desitjava l'altra i cap d'elles
estalviava esforç i sacrifici; i
es recolzaven per dur endavant
aquella obra.

Al cap de poc temps Maria Aloy
començà a estudiar a fi d'obtenir
el títol de mestra, cosa que no sols
ho aconseguí, sinó que al poc
temps i quan encara no tenia edat
per al seu nomenament, es va
presentar com a vice-rectora del
Col.legi de la Puresa davant el
tribunal d'oposicions, l'any 1872.
I des d'aleshores ja hi hagué
dues mestres.

Dos anys més tard, seria a
principis de 1874, s'embarca cap a
Barcelona a fi d'estudiar el govern
i comprovar la marxa del Col.legi
que les religioses dels Sagrats Cors
tenien a Sarria. Alla s'assabenta de
la instal.lació de la comunitat
i es va decidir a treballar il.lusio-
nadament per dur-ho a terme a
Mallorca. I encara que no consti

documentalment, se sap també
que fou Maria Aloy la qui va dur
el pes principal en els preparatius i
posterior emplaçament de la refe-
rida comunitat. No obstant es
troba a l'anomenat "Llibre de Per-
sonal" d'aquella casa i escrit per la
mateixa madre Alberta un parà-

graf molt expressiu referit a la
mateixa Maria Aloy, que diu així:

Dia 19 de setembre de 1874,
fou una de les que assistiren a
l'acte d'inaugurar-se la comunitat
de Germanes, havent contribuit
d'una manera molt eficaç amb
seva fe i entusiasme a que això
succeís. Unes paraules, per altra
part molt sòbries i ponderades,
que diuen molt per haver sortit de
la ploma austera de Madre Alber-
ta. I continua:

El que la Rectora ha de callar
en escriure com a Superiora,
l'afecte, estimació i gratitud que
sent per la petita ajuda de cambra,
per la seva vice-rectora, quasi nina,
que treballa al seu costat amb
ardor i entusiasme, que l'alivia en
les seves penes, que li serveix de
consol, li ho diu jugant, com si fos
un conte, amb gales d'inspiració,
quan Maria Aloy li demana amb
insistencia una poesia en manor-
quí.. La Mare Rectora agafa la
ploma i oblidant-se per uns
moments de les seves preocupa-
cions i disgusts, comença així:

Ab lo cor pie de tristeza,
Cansat de tant de sufrí,
Vaig emprendre llarg camí
Trescant sempre ab greu dolor.
Escabrós eralcamí.
Trencat d'avenchs y clapers;
Atgelagues y batzers
Sols li donaven verdor.

(Aquesta era Ia darrera estrofa:)

Ara sols dirte me manca,
Si es que tu no heu endevinas,
Es palau quin es y quines
Les flors qu'he degut cullí
Nines prudents y virtuoses
He cultivat afanada
Y tu ets la qu'he alcansada
Mes bella en lo meu jardí (3)

No hi ha dubte que la vida de
Maria Aloy podria comparar-se a
una flor que passa... Es molt
possible que fos pel treball exces-
siu i també per la seva complexió
delicada, que ja no pogués més; el
fet cert és que una tuberculosi
pulmonar soscavava les seves for-
ces. I tement un contagi a tot el
col.legi es va comprendre que
Maria Aloy no podia romandre
més temps allà. La Congregació va
comprar una casa a Son Serra (on-
ara és l'Escola del Magisteri de
l'Església) i alla, conformada
i abandonada per complet en mans
de Déu, hi acaba els darrers dies de
la seva vida.

Encara hem trobat gent de
Montuïri que recorda a Maria
Aloy com una monja jove que
monf amb fama de santedat. Per
altra part Madre Alberta l'evocava
amb aquest poema:

Hermosa flor, tu 'm consolas
De mos afanys y amargures,
Gozant les teues dulsures
Trobaré á mos mals conhort...

Onofre Arbona

(1) En un pròxim número pensam publicar
la semblança de Josep Aloy Miralles.

(2) Joan Aloy Miralles fou batle de Mon-
tu iri en quatre ocasions: 1901-1904; 1905-
1906; 1916-1918 11920-1922.
(3) Tant aquests paràgrafs com moltes notes

,d'aquesta ressenya han estat tretes del Ilibre
"La Madre Alberta" del Dr. Antoni Sancho.
Palma, 1941.
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Guillem Mayol Miralles, "Silis"
Guillem Mayo! Miralles, més conegut

dins el nostre poble per "Mestre Guiem
Silis", es el que desfila avui dins aquesta
secció, reservada a persones que entre-
vistam cada mes per aquesta revista.

Ell és un més dels homes que, ac-
tuant de menestral —concretament fus-
ter—, va tenir una activitat en la seva
professió, dins un temps on les coses
—la vida— no eren tan fàcils. On el fet
de triar una feina per obrir-se pas dins
la vida no era sols qüestió de vocació,
sinó que la família s'havia de sacrificar
també perquè el jove que es decidia a
ser un bon menestral pogués arribar al
terme del seu propòsit amb l'esforç de
tots. Els qui anaven al camp a jornal o

iven llogats, poc o molt duien una
, Idada els dissabtes a ca seva. No així

els futurs menestrals, els qui volien
aprendre un ofici. Aquests darrers esta-
ven molt de temps a guanyar cap
cèntim, i la seva família sofria les conse-
qüències. Fa 60, 70 ò 80 anys —i no
parlem de més enrera— les llesques eren
primes.

El nostre home es senzill, simpàtic i
amb ganes de contar-nos la seva vida.
Amb el mode d'expressar-g2 sembla que
ens fa lloc perue al seu costat tornem
reviure un passat que els joves d'avui no
han conegut.

I així, alegrement, sense cap comple-
xe i amb ganes de comunicar-w, va cli-
ent, va contant, va relatant história, la
petita história del nostre poble.

Té 84 anys —una edat respectable—
i nasquè a Montuïri.

—¿Com us vàreu fer fuster, mestre
Guillem?

—Tenia uns 14 ô 15 anys i estava
llogat a la possessió de "Can Comuna"
per llaurar vinya. Però em vaig cansar de
fer allò, aquella feina no era lo meu. Ho
vaig dir a ca nostra i em posaren de
manobre amb en Ramon "Solleric" (1).
Una temporada que fèiem feina a Son
Rafel Mas, mestre Ramon m'envià a la
fusteria de mestre Rafel "Serena" per-
què ens fessin uns tascons per aguantar
unes files de mares que pujàvem i serrar
una post per unes retxes que feien un
dibuix determinat. Com que vaig veure
que tenien molta feina i amb el permís

de mestre Rafel, jo vaig fer rapidament
els tascons i vaig serrar la post pel Hoc
i les retxes corresponents. A mestre
Rafel li cridà l'atenció la manya que
jo tenia, i em va dir que si volia fer de
fuster amb ell, em donaria lo mateix que
guanyava fent de manobre. En aquells
temps, fent de manobre, jo guanyava
deu reals. M'agrada la proposta de mes-
tre Rafel, la qual faig considerar excep-
cional, i després de consultar-ho amb
ca nostra, vaig començar de fuster amb
ell.

—¿Semple vàreu fer feina dins el
nostre poble?

—Quasi sempre. Quan ja sabia fer fei-
na, vaig estar un any treballant de fus-
ter a una fabrica de teixits de vellut a
Bunyola, on hi havia 80 telers i 200
dones de plantilla; però després vaig
tornar a fer feina amb mestre Rafel
"Serena". En aquell temps hi havia la
fabrica de "S'Hostal" i la de "Can
March", que feien sabatilles per a
l'exportació, i jo feia a escarada,
quan havia acabat el meu jornal, les cai-
xes per embarcar-les.

—Quan varen posar botiga per a vós,
¿venguéreu aquí on ara viviu a intal.lar-
vos?

—No. Quan vaig posar botiga per a
mi, la vaig posar a "Can Xinet", davant

Can Mateu "des Fore. Hi vaig estar
un any. Després m'havia de mudar aquí
on és avui l'apotecaria, que era un solar
amb pins, on don Joan Ferrando yell, el
propietari, hi havia de fer obra, però per
un mal entes, que no ve al cas, vaig
haver de canviar la botiga a la Placa
Vella, aquí on va esser la farinera d'en
"Llull', propietat Lambe de don Joan
Ferrando. Mes tard, l'amo en Biel
"Llull" em va vendre el solar, al qual
hi férem una casa on vivim actualment,
i aquí em vaig instal.lar definitivament.
Cal dir que aleshores jo ja era casat.

—iyareu fer el servei militar?

—Sí; i ho vaig passar bastant bé, per-
què em passaren de fuster al parc d'Arti-
lleria.

—¿Recordau qualque establiment pu-
blic que hi hagués al vostre temps i que
avui no hi és?

—Record la taverna de "Can Tomeu
d'es Fom", "Ca l'amo en Pep Collet"
—que era estany i cafè— i les fabriques
de sabatilles de "Can March" i S'Hostal.

Mentre mestre Guillem contesta a les
nostres preguntes, surten i ens va rela-
tant petites històries, casos i fets
d'aquell temps. Els fets que ens conta ell
i altres entrevistats, entre les converses
que tenim al curs de les nostres xerra-
des, diríem que es la sal d'aquest canvi
d'impressions; pert) l'espai de què dispo-
sam no ens dona floc a exposar-ho
damunt el paper.

—¿Hi havia mol ta feina de fuster en
aquell temps?

—Molta. Vaig arribar a tenir set mos-
sos. Entre ells en Toni "D'es Figueral",
es "Xibavet" (En Sans) i en Rafel
"Xeric

—¿Quins eren els vostres amics?

—Els amcis i els homes que més vaig
tractar, entre altres foren: don Joan
Ferrando (el yell), l'amo en Tia "Xiga-
la ', en Mateu "Pellusco' (yell), matador
de pores...

(Continua a la pagina segtient)

La seva vida sembla una petita història del poble
Amb dificultats pogud otrir-se pas dins la vida
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(Ve de la piigitta anterior)

(S'interromp de cop en sec).

—¿Saps, —ens diu— que vaig conèixer
tots els principals personatges que posa-
!en l'electricitat de Palma a Montuïri?
L'amo en Biel "Llu els va vendre d
solar per posar-hi la central, per mil
duros, una quantitat respectable en
aquell temps.

—Ens consta que sempre us ha agra-
dat molt viatjar.

efecte, es veritat. Fa 20 6 25
anys ja, que a rel del casament d'una
neboda meva amb un angles, vaig viatjar
a Londres i a Paris. Sempre que he po-
gut he viatjat dins Mallorca i fora d'ella.

—ipuines aficions més teniu o heu
tengut, mestre Guillem?

M'agrada molt veure monuments
obres, com més antigues millor.

—Especificau-nos, d'aquestes obres o
monuments, ¿quines us criden l'atenció?

—Qaalsevol catedral d'Espanya la
consider important. La de Mallorca,
quan esta il.luminada els vespres, es una
meravella. L'aqüeducte de Segovia es
admirable, els palaus antics de Palma
amb les seves clastres, són Links, qualse-
vol obra antiga que veig desperta el meu
alleles. Per cert, que ara que parlam
d'obres, convé tenir sempre present la
pan obra i el gm esforç que suposa per
Montuni tallar i preparar la terra, per-

qué l'aigua que hi havia din ses Son
Arnoianes i Son li.Eró —que den prat—
sort is per davant la farinera vella, essent
que abans sortia per devora el cementen
i ja prop del poble cercant les parts més
baixes, fins agafar el torrent. Amb aques-
ta modificadó li donaren sortida mês
ràpida i directa. Això m'ho va dir mu
mar, que ho sabia de la seva padrina.

A mestre Guillem no k'N necessari fer-
li  preguntes, ell mateix ençara
temes i els va desenvolupant. EI proble-
ma de l'entrevistador es que es troba
amb infinitar d'assurnptes a tractar. ¿Per
on comencam? Mentrestant ell ens mira,
ens observa divertit amb la satisfacció
que ii produeix descobrir pagines de la
seva vida i del petit món que l'envoltava

i— ,Éreu molts de familia, a ca vostra?

—Erem una germana i tres germans, i
havíem d'anar molt vius per fer el cap
envant. I. com nosaltres, tothom. Perique
et facis una idea et dire que moites
dones casades quan havien tengut un
infant, el desmarnaven molt prest i cer-
caven dins Montuiri o fora poble, qual-
que família que les volgués per dides.

- podríeu dir qualque feina feta
vostra dins Montuïri?

(Aqui, mestre Guillem cobra satisfac-
ció pels quatre costats)

—Moltes. Però acmes te'n dire unes
quantes: La volada de la casa de don
Miguel Ferrando —Can Petons— es feta

i posada meva, així com tota la fusta de
la casa Els balustres, de mares, també
els vaig fer jo. La balustrada del cor del
Puig de Sant Miguel es feta meva. Inclús
hi ha feines a fora poble que per fer-les
acudien a mi, malgrat que no fossin de
fusta. M'atrevia amb tot.

—¿Què pensa ama perscna de la vostra
edat, d'aquell temps i del món d'avui? .

—No enyor aquell temps. Avui es
viu més bé i les persones són més tracta-
bles. Jo. per exernple, he duit la sort de
tenir uns fills i filles que em tracten
molt be. Avui no hi ha tanta enveja. En-
tre la gent hi ha més bones maneres.
Llavors érem d'un temperament... isom
diria jo...? més primitiu. Avui el tracte
entre nosaltres es mês humà.

zDesperta l'interès en vos, l'any
dos mil?

—M'agradaria arribar-hi i superar-lo,
però crec que mes bé que així com estic
ara, no hi estate.

Durant tota l'entrevista, el bon hu-
mor no ha abandonat mai mestre Uri-
Ilem. Quan ens acomiadàvem, la rialla
que guaitava a traves del seus ulls, ens
féu recordar la d'aquells infants que,
amb una jugueta estreta contra ells,
esperen il.lusionats una altra visita —o la
de qui es presenti— per poder comuni-
car-se i expressar els seus sentiments.

Miguel Marro reli Arbona

) Ramon Arbona Pocovi "Solleric" (fill de
mestre Miguel "Solleric"), nebot de mestre
Ramon "Solleric", tots ells mestres d'obres.
El darrer, padrí de l'entrevistador. Feim
aquesta petite anotació perquè el lector no
es confongui

Lamo en Guillem "Sills" fou un home faner
Té 84 anys i enyora superar el 2.000



UN DELS PRIMERS EQUIPS DEL MONTUÏRI
Drets: Joan "Comelles", Llorenç "Queló", Bartomeu Antich (d'Algaida), Miguel
Garda!, "Ballester", Sebastià "Serena". Acotats: Biel Sampol, Pere Sampol, Guillem

"Niu", Pep Sampol i Rafel SampoL
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SUCCINTA HISTORIA DEL FUTBOL MONTOIRER - II

Constitució del Montufri com a Club de futbol
La data del 22 de juliol de 1941 hau-

ra d'esser recordada com una fita memo-
rable pel futbol montuirer, ja que
aquest dia, d'una manera oficial fou
constituït el C.D. Montuiri. Abans s'ha-
vien redactats els estatuts i aquest dia
fou inscrit a la Federació Balear de
Futbol.

La Junta Directiva fundadora fou
aquesta: Joan Sampol Carla, President;
Miguel Mayo! Veny, Secretari; Antoni
Sampol Miralles, Trescrer; Rafel Ribas
Martorell, Miquel Verger Socias i Joan
Bauz.i Martorell, Vocals.

El camp "Es Revolt", que com digué
-iem era utilitzat en temps

de la república, va desaparèixer com a
tal en temps del Moviment, però la
directiva abans esmentada va tornar
aconseguir-lo per al Club, i l'any 1942
era reformat, si bé les mides eren molt
petites, sols de 78 X 63 metres. A l'en-
tretant es va lograr que don Joan Fer-
rando, el propietari dels terrenys, el
llogis; si bé en el contiacte estava que
s'havien d'abonar 100 duros anuals,
aquesta quantitat no es va pagar mai;
ara bé, el propietari tampoc va dema-
nar mai aquests doblers.

Durant 5 anys, però, no es va parti-
cipar en competicions oficials. Al llarg
d'aquest temps sols es jugaven partits
amistosos. El vicari, don Joan Miralles,
"Queló", quan s'havia de celebrar un
partit, reciutava jugadors d'aquí i
d'allà fins a disposar dels 11 imprescin-
dibles.

En aquell temps el camp "Es Revolt"
estava barrat amb posts, coLlocades
dretes; i això feia que la gent que anava
a veure els partits havia de pr, encara
que aleshores l'entrada 931s valia dues
pessetes.

Tota la llenya necessária per tancar
el camp la va regalar don Lluís Sitjar,
propietari porrerenc, molt aficionat al
futbol, el qual fou posterionnent pro-
skient del Mallorca i en temps seu
l'equip degi va construir el camp que
duu el seu nont

Respecte al barrat, encara que el
posaren fort, quan feia una gran yenta-
da, el tomava. I en Biel Cerdá "Rape
era l'encarregat de tornar-lo aixecar,

cosa que feia juntament amb un grup
d'aficionats.

Peril, en Biel "Rupit" mereix capitol
apart dins el futbol montuïrer. Ell, des
del 1942 fins al 1956 —14 anys— fou
massatgista, directiu, l'encarregat dels
equipatges, sabates, vestits... la seva
dona rentava sernanalment la roba
dels jugadors. Ell no feia falta niai
quan mancava una mi.

Mentrestant el bons jugadors montuï-
ren estavan fit xats amb altres equips.
Així en Pep Sampol durant aquests cinc
anys va jugar dues temporadas amb el
Mallorca (encara que no jugas cap
partit amb el primer equip), dues
amb el Gimnàstic de Felanitx i una
amb el Porreres. Després, quan el 1946
el Montuïri entra en competició, torni
amb el Montuïri.

Igualment feren en Biel i en Joan
Sufier, que havien jugat amb el Porreres
(si bé en Biel arriba a jugar a Primem
Divisió Nacional amb el València i el
Sevilla). En Pere i en Biel Sampol també
tomaren al Monturri En Sebastià Poco-
ví, que per cert jugava molt bé, na po-
gué participar en competicions oficials
per esser militar. En Biel "Matxo", en
Miguel "Liull" , en Carden, en "Niu", en
"Ballester", en "Queler, els "Cerdans"...
i algun altre que sentim no recordar,
constituïren una plèiade de joves que
ho donaren tot, i thés, pel Montuiri.

ESCUT I CAMISETES

Abans de passar a parlar de les
competicions oficiais, hem de dir
per què l'escut i les camisetes foren
així:

En aquell temps a Montuïri hi havia
moita simpatia per l'Atlètic Bilbao. I
qualdi va conèixer en Martin, davanter
centre excepcional del Barcelona que
allà tenia "Deportes Martin". Ho encar-
regaren i ell mateix envià les canisetes
alms d'entrar en competició oficial.
Es decidí que fos aixf maigrat els
colors de les camisetes en temps de la
república i del 41 al 45, fossin igual que
les del "Barça".

Pel que fa a l'escut, el va oonce-
h-e el vicari don Pep Estelrich, i va
encarregir la seva realització a en
Joan Mateu Oliver, "de Meià' ajudat
d'en Joan Sampol. El seu interior cons-
ta de tres dibuixos allegrics: Un
"balon" i unes mans que l'estrenyen, a la
part superior; un putxet, un lliri j tres
vetes blanques i vemielles, a la part
inferior. I enrevoltant aquests dibuixos,
la frase llatina "Ungibus et rustle, i
abaix, "Club Deportiu Montuïri". La
frase llatina vol dir: "Amb les ungles i el
bec", el que suposa coratge, entusias-
me, ama montuileia.

(Continual*

Onofre Arbona
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El Montuïri ha iniciat el camí de la recuperació
Resultats del mes de gener:

FUTBOL
BENJAMINS

ColOnia de S.Jordi, O - Montuïri, 1
Montifiri, 0 - Espanya, 3
Porreres, 3 - Montuïri,
Montuïri - Olímpic (de dia 26, usp.)

INFANTILS

Montuili, 7 -Petra, 1
Montuïri, - Olímpic, 4
Ramón Llull Inca -Montuïri (de dia

26, no jugat per impossibilitat d'anar-hi)

CADETS

Montuïri, 4- S'Horta,
Manacor A, 3 - Montuiri,
Montuïri, 5 - Bairacar,
Montuïri - Margaritense (de dia 26,

degut a les inundacions o pogué venir
l'equip visitant).

JUVENILS

Montuïri, 1 - Gesa Alcúdia, 0
Margaritense, 2 - Montuïri, 3

III REGIONAL

J Sallista, 3 -Montuiri, 0
Montuïri - S. Joan (No es va Ire-

sentar l'Aribitre).
Vilafranca, 4 -Montutri,
Montuïri, 2- Ariany, 3

I PREFERENT

Mcntuïri, 0 - Calvia,

El Montuïri no va saber aprofitar
la superioritat numerica que tengué
durant quasi tot el partit, ja que quasi
totd'una fou expulsat el defensa visi-
tant Planas. Malgrat això, a la segona
part fou l'únic conjunt que va crear
ocasions de gol i especialment en la
persona de Forcades, que féu malbé
dues dares ocasions per marcar.

Ses Salines, 1 -Montuïri, 1

Extraordinari partit del Montuiti, el
qual va perdre un punt d'una manera
totalment injuta. El Salines va marcar
el gol de l'empat després que un davan-
ter prengués la pilota de les mans del

porter nrintuIrer. L'àrbitre no es va
adonar del fet i, per evitar problemes,
va concedir gol.

Montuïri, 1 -Pollença.

La mA del nou mister, Amengual, i
l'ordre imposat per la remodelació de
la directiva, comencen a donar fruits.
Amb tot rimixernent el Montuïri va
derrotar _el líder Pollença en un partit
amb canvis tactics locals després del des-
cans: avançar línies j passar-se a un deci-
dit 4-3-3, després de veure la manca de
qualitat del visitant.

Anclratx, 1 -Montuiii, 3

Jo ho havia anunciat el niíster el
dissabte en el programa "Esportiu Mur-
ta": "Guanyarem". Així va set i fou el
sisè partit consecutiu d'imbatibilitat

'

(cinc amb en Iloreriç d'entrenador) i
també el primer partit de la temporada
'que es guanyà a camp contrari. Els gols
foren marcats per Rafa, Raffia i Maestre.

(Més esports a la pagina segiient)

Som tot orelles •
La
DIR ECÇ 10
GENERAL
DE JOVENTUT
ha posat

en funcionament
el Telefon de la

Infància amb l'objectiu
d'informar r orientar sobre tots aquells
ternes que entren dins l'ambit
del ntiht infantil, recollir queixes i lets
denunciables sobre situacions de greu
conflicte o rise per cl menor i sensibilitzar
a la població dels problemes dels infants
de la nostra terra.
Fer tot aixii posan al abast de les gents
de Ralears ut, telèfon gratuit

900301391
que sell ates per personal qualificat en el
sector infantil.
['ergot actuar avui es millorar el nostre
demà. Criclau-nos. Som tot orelles.

Per millorar el man deis infants
de la nostra terra.

GOVERN BALEAR
CONSELLERIA ADJUNTA A LA PRESIDÊNCIA
Direcno General de joventut
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22	 GLOSES

Ses gloses de l'amo en Tani"
A EN TOMEU "MOSSON"

Tomeu: de sa loteria
tots contents podem estar,
que mos tornam encontrar
com mos trobam cada dia.
Que l'any que ve, jo voldria
que amb salut i amb alegria
així ho poguéssim contar.
Tots podem beure i menjar,
i fer moltes altres coses:
és per demés parar noses,
que es tords són mals d'agafar.

Resultats del mes de gener:

BASQUET

INFANTIL FEMENÍ

Montufri, 46 - Gesa AlcUdia, 19
Montuïri -Cide (de dia 26, ajornat)

CADET FEMENI

Montuïri, 66 - Sant Josep, 34
Montuïri, 64- Andratx, 45

FUTBOL-SALA ESCOLAR

inicial: Montuïri, 1 -Sineu, 1
uai iuns: Montuïri, 3 - Sineu, 3

I SPORT ESCOLAR

Ha començat aquest gener passat el
programa comarcal dels jocs escolars
d'aquest cuts 1990-91.

Dia 15 quatre equips del Collegi
"Joan Mas i Verd" anaren a disputar
la I Jornada de Handbol a Algaida. S'hi

DESPRÉS DE TANTA PLUJA

Oh Déu del cel,beneïu
a tota persona nada,
i s'aigo que mos heu dada
per molts sigui aprofitada
per porer regar en s'estiu.

CORREM MAL TEMPS
Enguany, que correm mal temps

degut an aquesta guerra,
tant patirà es qui té terra
com aquell que no en té gens.

traslladaren els alevins rnaculins i feme-
nins i els infantils masculins i femenins.
La victòria per amplíssim marge va cor-
respondre als quatre equips rrontufrers.

El dijous dia 17 es va celebrar una
jornada de bisquet infantil rrasculí i
femení a Sta. Eugenia. S'enfrontaren
els equips d'aquest poble i els de Mon-
tuïri. Aquí va passar el mateix que a
Algaida: claríssimes victòries montuï-
reres per amples diferències de punts.

Tamté es va jugar la I Jornada de
Ping-pong. L'equip aleví de Montuïri,
format per Damià Vaguer, Biel Sarnpol,
Llorenç Munar i Miguel Canelas, es va
proclamar campió de la comarca per
haver guanyat als ceLlegis de Sta. Eugè-
nia, Algaida i Verge de Monti-Sion de
Porreres. Tots els encontres acabaren
en 3-0. Les nines s'enfrontaren a Sta.
Eugenia i perderen per 3-0.

Biel Gout&

AL SEU AMIC SEBASTIA
Sebastià, jo voldria

i no sé com t'ho he de dir,
lo que tu has de sofrir
jo per res ho aguantaria;
moltes dones, qualque dia,
veig que et surten a cam 1;
desitja en Miguel "Paul"
que això ho puguis resistir
es temps de sa teva vida:
i si cap "fallo" hi havia
no les m'enviis a mi.

A SANT ANTON!
Dia desset de gener

vos feis festa, Sant Antoni,
i jo en fare fins que em mori,
sempre la respectaré;
i ara vos demanaré
pes poble montuïrer
pau, salut i vanagl6ri'.

Beneïu sa nostra terra,
que mos faci bon sembrat;
vos deman amb hum ildat
que no hi hagi cap soldat
de dins es nostro poblat
que hagi d'anar a sa guerra.

Miguel Massanet "Parri"

A EN SION "VOLANDI. "
Quan el reis varen 'tabu

no vaig poder assistir,
que peresa vaig tenir:
me'n vaig anar a dormir
i bona nit vaig passar:
i es que molts d'anys vull donar
an En Sion "Volandí".

Tomeu Gom lia "Canet"

ESPORTS



Tem s passat

25 ANYS ENRERA

3 de Febrer de 1966

Aprovació del pressupost municipal

Sense cap discussió, a la sessió
plenaria de l'Ajuntament, d'avui, el
Consistori ha aprovat el pressupost
municipal per a 1966, el qual puja
a 127.178 pessetes.

50 ANYS ENRERA

Febrer de 1941

inhabilitació de la practicant

En un escrit firmat pel Cap Pro-
vincial de Sanitat es comunica que:
"... examinado el expediente ins-
truído a doña Jerónima Miralles
Miralles, Practicante de Asistencia
Pública Domiciliaria del Ayunta-
miento de Montuiri... ha tenido a
bien disponer la sanción de inhabi-
litación para el desempeño de pues-
to de mando o de confianza y pos-
tergación en el escalafón durante
dos años, a doña Jerónima Miralles
Miralles... ':No obstant, Jerbnia Mi-
ralles demanà que li pagassin els
seus honoraris que li devien des
d'Agost de 1936, en què fou suspe-
sa. L'Ajuntament féu córrer la
sol .1 ic it ud

Noces d'or
13 Febrer 1941

Guillem Lladó Andreu "Muix" amb
Margalida Gomila Miralles "Gelat"

15 Febrer 1941
Gabriel Mayol Miralles "Silis", amb

Joana Mayol Bauzà "Xoroia"

15 Febrer 1941
Josep Miralles Noquera "Moo" amb
Catalina Gomila Ginard "Ginard"

20 Febrer 1941
Antoni Sampol Miralles "Sampol"

amb Joana Aina Manera Manera "Carró'

Noces d'are ent
9 Febrer 1966

Bartomeu Bauzà Mayol "Rodetes"
amb Maria Garcias Garau "Mosson"

15 Febrer 1966
Gabriel Bennsassar Mayol "Carboner"
amb Antònia Verger Jaume "Sopeta"

Els desitjam que aquest esdeveniment sia
presagi de salut i molts d'anys de felicitat

MISCEL.LANIA
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Demo rafia
Gener de 1991

NA IX EMENTS

Dia 17.- Antònia Miralles Piza, filla
de Cristõtól i de Catalina.

Dia 27.- Catalina RoswIló
hilla de Joan i Miquela.

MATRIMONIS

Dia 19.- Pere Nicolau Sansó amb
Eugenia Jimenez Sanchez.

DEFUNCIONS

Dia 12.- Pere Joan Servera Cerda, de
84 anys; casat. "Rafaler".

Dia 16.- Maria Pocovi Amengual, de
76 anys: casada. "De Son Vaguer"

Dia 20.- Aina Maria Adrover Roig.
de 79 anys; fadrina. "Manxes".

Dia 29.- Joan Manera Vich, de 90
anys, casat. "De Sa Costa".

Pluviòmetre
Pluja caiguda a Montuïri durant el

pasat mes de gener, per metre quadrat:

18'90 litres
3'30
9' -

23	 13'60
24	 11'30
15	 86'60
26	 24'20
Total	 166'90

Des de l'any 1963, en que inidam les
precipitacions. el dia més ployé fou el
24 d'agost —Sant Bartomeu— de 1976.
Caigueren 117'50 litres en poc manco
d'una hora.

Cuinar en casa
COCA

INGREDIENTS

4	 ous
200. desuere
200 gs. de farina de força
1	 paquet de "Canario"

tassonet devi, d'oli
1	 tassonet de vi, de llet.

ELABORACIC5

Es pugen els blancs dels ous. Jo cuita
Ia coca es xapa per la meitat i hi posam

ECONOMIA

A la darrera munió del Conseil Parro-
quial, la Comissió Económica va infor-
mar del resultat del balanç de 1990, que
en resum es el seent

1) Caixa Parroquial (despeses ordinaries)
- Entrades	 1.489.304 ptes.
- Sortides	 1.589.451 ptes.
- Deficit de 1989	 19.567 ptes.
- Saldo negatiu	 119.714 ptes.

2)Comptes especials (obres i compres)
- Entrades 1990	 2.051.270 ptes.
- Saldo 1989	 1.000.143 ptes.
- Sortides	 2.63 5.248 ptes.
- Saldo positiu	 416.156 ptes.

Dins aquest darrer capitol no hi estan
incloses les despeses de la nova installa-
ció eléctrica recentment inaugurada, i
que pugen a 1.645.082 pessetes. Si te-

la confitura. Es posa un poc de mantega
(de vaca) com una ame tia, un vermell
d'ou i mitja tasseta de conyac; un
paquet de xocolata llet; es fon al
bany Maria, es posa damunt la coca i es
deixa refredar una hora dins la gelera.

Recepta  de

Margalida Mas Mesqu ida, "Collet"

nan en compte la magnitud de la
reforma, aquesta partida esta més que
justificada, i es la primera que s'incloura
amb Ganrec al pressupost de 1991.

Per fer front a les reformes i
sera necessària la col.laboració de tots,
mitjançant rifes, donatius relacionats
amb serveis parroquials funerals, casa-
ments, bateig, primeres comunions...,
ocasions en qué es gasten molts de di-
ners en flors, reportatges, vestits, regals,
restaurants, etc.

VISITA PASTORAL

En el próxim número de BONA PAU
esperam poder donar compte mês deta-
llat de la visita pastoral que el Sr. Bisbe
fa comptes realitzar al nostre arxipres-
tat. En principi sera el dissabte dia 16
de març.

Dia
•• 13

ESGLPSIA EN CAMI
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Les xerrades i reflexions quaresmals,
necessAries pel temps que correm

Amb l'Eucaristia i la imposició de
cendra dia 13 de febrer comença la cele-
bració de la Quaresma, temps de prepa-
ració per a les solemnitats de Setmana
Santa i Pasqua. Es caracteritza per esser
un temps de penitencia i reflexió, que
ens han de dur cap a una actitud de con-
versió a 12ku i ais gerrnans.

Per això la parròquia ofereix dife-
rents temes de reflexió cristiana, que
seran dirigits per mossèn Francesc Ra-
mis Darder (a qui molts ja coneixem de
xerrades anteriors). Tendrai hoc a la
capella del Roser, a les 9 del vespre dels
dies segilents:

1) 20 febrer: Causes que portaren Jesús
cap a la creu.

2) 27 febrer: Significat de la mort de
Jesús, "el Deu crucificat".

) 6 març. Sig-tit-teat de la ressurrecció
de Jesús.

4) 13 març: Com la primera comunitat
arrita a creure en Jesús ressucitat.

Tots els diumenges de Quaresma, una
de les Eucaristies tendra caracter de
"missa de Comunitat" i sera preparada

El Conseil Parroquial de Montuin
en sessió ordinária celebrada el passat 28
de gener de 1991, va revisar la festa de
Sant Antoni i va acordar comunicar a
l'opinió pública els següents punts:

1.- Les beneïdes són un acte que tra-
dicionalment vol expressar la devoció
del poble al sant protector dels animals,
i per tant tenen un caracter religiós, en-
cara que es facin en el carrer.

2.- La benedicció dels animals és una
tradició anulada des de temps immemo-
rial dins la pagesia de Mallorca. Significa
demanar la protecció de Déu damunt els
animals, que altre temps eren elements
imprescindibles per a l'economia fami-
liar, bàsicament agrícola.

3.- Esta be mantenir una tradició,
mentre es consenti el sentit pel qual va
néixer. No podem convertir les beneïdes
de Sant Antoni en una desfilada de
carrosses o fins i tot en un pre-camaval.

especialment per distints grups amb
representació dins el Conseil Parroquial:
catequistes-nins, joves, matrimonis, 3a.
Edat i Acció Social.

FOMACIÓ PER ALS
CONSELLS PARROQUIALS

Els Consells de Pastoral de les Parró-
quies solidaries d'Algaida, Montuïri i
Porreres tendran la segona trobada de
reflexió conjunta. Sera a la rectoria de
Montuïri a les 9 del vespre, el dilluns 18
de febrer (no dia 11 com estava anunciat)

Mossèn Teodor Suau dirigira el tema,
que versara sobre: "¿Com ens parla
Jesús dels allunyats? ¿Coro actua amb
ells?

PASTORAL JUVENIL

Dia 26 de gener, un grup de 10
joves de 16 a 17 anys es va reunir a la
rectoria per iniciar un "procés de fe" o
catequesi juvenil de cara a una vivencia
cristiana més madura i conscient. Les
trobades es duran a teime seguint un
pla de dinâmiques i activitats en coor-

Aquest dia els animals són els protago-
nistes de la cavalcada.

4.- Consideram de mal gust tant les
cançons com el comportament dels
quintos, que de cada any va empitjo-
rant. Demanam a les futures "fornades"
que tenguin un poc més de respecte a la
cavalcada i deixin per altres moments
més apropiats les manifestacions de bu-
lla  de gresca.

5.- Suplicam al poble en general que
faci un esforç per dignificar les bene Ides,
que aquests darrers anys han assolit un
all grau de participació. A la vegada ani-
mam la gent a portar a beneir els ani-
mals domestics i a recuperar entre tots
el sentit religiós que aquest acte tenia
originàriament.

6.- Esperam que aquestes crienta-
cions siguin reflexionades i tengudes en
compte, i no voldríem, per bé de tots,
haver de prendre decisions més radicals
de cara al futur.

Imatge de Sant Roc del segle XIII
(Dins la capella del Nom de Jesus)

dinació amb altres parròquies de l'ar-
xiprestat.

Es possible que altres adolescents i
joves es vulguin unir al grup. En aquest
cas, sien ben arribats si la seva actitud
és sincera i conscient. Pen) Lambe es
faria necessari que altres persones de
mes edat i experiencia de fe es brindas-
sin a donar una ma com animadors de

COL.LECTES EXTRAORDINARIES

Durant 1 any 1990 s enviaren a l'ad-
ministració diocesana les quantitats re-
collides a les col.lectes de les misses amb
ocasió d'una intenció especial. És una
manera de demostrar la nostra solidari-
tat com a cristians amb altres persones i
necessitats que reclamen la nostra ajuda
i ens conviden a 9.iperar el nostre indi-
vidualisme. E resultat de les col.lectes
es el següent:

Església de Rumania	 23.000 ptes.
Campanya contra la fam 82.200 ptes.
Seminari	 41.500 ptes.
Mallorca Missionem	 44.170 ptes.
Caritas (Corpus)	 68.275 ptes.
Domund	 69.700 ptes.
Església Diocesana	 68.000 ptes.
Caritas (Nadal)	 34.175 ptes. 

Total	 431.560 ptes.

Conseil Parroquial 
Comunicat sobre les bene ides de Sant Antoni




