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Joan Miralles "Doia"
Nou president de la
"Societat Nacional
de Ca Rater Malloraur

Es Molí des Fraret
Sera prest expropiat
forge's, ja que l'expedient
es -0 en fase decisiva.

Els batles de Montufri
Una relació completa
dels qui ho han estat
durant els darrers
cent anys (Pags. centrals).

Dia 26 de maig, practicament tot el dia hi hagué gent dins ¡fora dels col.legis electorals

Montufri visqué una densa jornada electoral
Joan Antoni Ramonell
continuarà 4 anys més

com a batle de Montuïri

La coalició PP - UM
guanyà les eleccions
per majoria absoluta

Regidors elegits
Joan A. Rarnonell Amenqual 	 PP
Jaume Bauza Verger 	 INDP
Joan Monca das Noguera 	I NDP
Raimundo Arbona Massanet 	 PP
Rafel Miralles Rossinyol 	 PP
Miguel Cardell Mayol 	 PP
Josep Maria Munar Vich 	 PSOE
Gabriel Miralles Piza 	 PSOE
Pere Sampol Mas 	 PSM
Mateu Ginard Sampol 	 PSM
Joan Verger Gomila 	 CB Dia 20 de maig en el mercat, a plaça, ja es palpava un tens ambient pre-electoral



L'any 1960 el Bisbe Enciso benei les obres fetes en el Puig de
Sant Miguel. Aquí veim la processó presidida per ell mateix
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HISTORIA DEL SANTUARI DE LA MARE DE DEU DE LA BONA PAU ty_ w

Durant el segle XX continuen les millores
Les millores i reformes continuaren

durant aquest segle. Essent Rector Don
Gregori Barceló, prop de l'any 1940, es
va començar una nova carretera que
facilita la pujada al Santuari. Per ague!!
mateix temps la Junta de l'extingida
Caixa Rural de Montuïri resolgué aplicar
el capital remanent a les seves necessi-
tats, i amb ell es va poder restaurar
l'antiga casa del Donat, que amenaçava
liana i adecentar-se l'església.

Més tard, l'any 1960, l'Ec6nom Jau-
me Cabrer féu algunes reparacions ne-
cessaries a la carretera i emprengué no-
ves reformes a l'hostatgeria, per a millor
acomodar-la per a casa d'exercicis, refor-
mes que foren beneïdes pel Bisbe Enciso
el 25 de juliol d'aquell mateix any.

Les darreres millores, realitzades per
l'Ec6nom Don Miquel Vallespir, han
estat un ric sagrari, que fou beneït el 28
de maig de 1961, i la installació de la
Hum eléctrica, que fou inaugurada el
15 d'agost del mateix any.

Amb totes aquestes millores no sols
s'ha ennoblit el Santuari, sine) que s'ha
convertit en un focus d'espiritualitat per
a la Parr6quia de Montuin. Ees de l'any
1954, essent Ec6nom Don Bemat Mar-
torell, començaren a celebrar-se alla
alguns Cursets de Cristiandat i despies
tandes d'exercicis espirituals en complet
retir. Aquestes s'han anat repetint any
rem any, de manera que fins al present
s'han tengut en el Puig 5 Cursets de Cris-
tiandat , 28 tandes d'Exercicis espirituals
i molts de dies de retir, de convivencies i
altres reunions de formació, havent
reportat tot això un grandíssim be a la
joventut de Montuiri.

UN ASIL DE NINES SOTA EL
MANTELL DE LA VERGE DE

LA BONA PAU

Hem dit rrs amunt que l'Estat Espa-
nyol l'any 1870 s'havia apoderat de les
terres, que des de temps remotíssim la
vila de Montuïri havia cedit al Santuari
del Puig. Aquelles terres, juntament amb
una casa vella foren venudes en pública
subhasta al catedratic de Palma D. Lluís
Pou; per6 prest passaren a altres mans,
fuis que, el 9 de juliol de 1895, les va
comp& a Don Cristòfol Ferrer la Sra.

Comtessa de Ayamans, Donya Leocallia
de Togores y Zaforteza, la qual, l'any
1882 havia fundat l'asil del Temple per
a nines pobres i l'havia confiat a les
Germanes de la Soda. Familia. Feia
temps que la piadosa Comtessa cercava
una casa de camp per a les seves benvol-
gudes asilades i tenint notícia que esta-
va en venda la finca del Puig de Sant
Miquel, s'afanya a compar-la i l'entrega
després a les Religioses del Temple per a
les nines de l'asil. (22)

Es feren les obres necessaries a la
casa totalment abandonada i prest va
estar en condicions d'esser habitada. Des
de llavors les nines del Temple, les sim-
pàtiques Nennelletes, passen tots els
estius a la vora del Santuari del Puig.
Elles són les petites cristianes i cambre-
res de la Sant íssima Verge. Allá resen,
allà canten, alla juguen i riuen , i posen
una nota d'alegria a aquella plaent
soledat.

UNA VI SITA AL SANIUARI

El Puig de Sant Miquel, d'una altura

d'uns 250 metres, s'aixeca
a l'esquerra de la carretera
de Palma a Manacor, a una
mitja hora de distância del
poble de Montuïri.

En els seus costats s'ai-
xequen esponerosos el gar-
rover i fametler, l'alzina i
la figuera el seu cim esta
coronat amb plomalls de
figueres de moro, entre les
quals guaita algun que
altre xiprer.

L'antic camí, escabrós i
empinat, que arrancava del
Coll de sa grava, fou reem-
plaçat recentment per una
còmoda carretera que, do-
nant volta al pujol, pel cos-
tat del nord, ofereix al
viatjer, com en cinta cine-
matográfica, el pintoresc
panorama de tot el fértil
pla mallorquí. No obstant,
es més poética l'entrada
pel camí yell. (i-si a l'ar-
ribada notam a l'esquerra
un portalet tancat rematat

per una tosca creu de pedra flanquejat
per uns yells xiprers ja esqualids. A116

fou en altre temps un cementen. Quan
fou prohibit per la llei civil l'enterra-
ment a les esglésies i en els cementeris
dels costats, la vila de Montuïri va
intallar el seu cementen vora l'estimat
Santuari de la Bona Pau; pern prest la
distancia del Hoc el féu mudar de
propòsit, i se n'edifica un altre a un Hoc
inés avinent.

Eespres trobam l'esgJesieta amb la
seva humil espadanya i un veil rellotge
de sol en el frontispici. Té uns 15 metres
de llama per uns 7'50 d'ampla amb volta
de canó sense claraboies. sostenguda per
tres arcs que determinen dues capelles
secundaries a cada costat. L'absis està
cobert per una elegant copinya.

(Conclouni)
Gaspar Munar, M.SS.CC.

( 22) La cessió verbal de la finca del Puig
feta per la Comtessa d'Ayamans a l'Asil del
Temple romangué ratificada en el darrer vàlid
testament de 1900, i la féu efectiva el seu fill,
el Comte D. Mariano Gual i de Togores, el 10
de març de 1909. La Comtessa morí el 10
d'abril de 1906.



L'horari de diversió del joves,
un suplici per als pares
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Especulacions entorn a les eleccions
La nota dominant a Montuiti durant

el passat mes de maig ha estat el tema de
les eleccions. La presentació dels com-
ponents de les candidatures dels respec-
tius partits i els mítings electorals poste-
riors, poden considerar-se com els esde-

"Fl sol se llama Lorenzo y la luna,
Catalina; cuando Lorenzo se acuesta, se
levanta Catalina".

Aquesta és la lletra d'una antiga can-
çò, d'aquelles cançons "inofensives"
d'anys enrera. Aquests dies un pare
l'aplicava a ell i a la seva filla, pert) a
l'enrevés. Veureu:

En Bemat (nan fictici) és un home
de 45 anys, funcionari, i que esta casat
amb una dona feinera que duu la casa de
meravella. Tenen una filla de 20 anys.
Q.ian arriben els caps de setmana els
pares d'aquesta allota possen un cabell
blanc de la pena que passen. No és que
siguin gaire antiquats ni grans carrosses;
els agrada encara sortir a sopar amb
matrimonis amics i acabar de fer la vet-
lada a un piano-bar, però troben que
l'horari de diversió de la seva filla és
demencial i aquí hi ha el punt de fricció.

Quan el matrimcni es retira devers la
una de la nit (deis dissabtes. s'entén) la
seva filla suit amb la colla d'amics i
amigues cap a la discoteca de fora poble,
naturalment. N'Esperança, que aixf
s'ancmena l'al.lota, ja se sap de membria
el sermonet dels seus progenitors: "Aler-
ta amb so cotxe, no corregueu massa,
no beguis de més, comporta't com una
dona". Tot això N'Esperança ja ho té

veniments que culminaren en la diada
electoral del passat 26 de maig.

Cada partit, naturalment, es va dedi-
car a guanyar-se el major nombre de
vots possible, si bé no va satisfer del tot

assumit, Ilavors ho compleix o no segons
les circumstancies.

El punt pert) de fricció, de Ilagrirnes
i desveris, del qual ja ni se'n parla, és el
de l'hora de return a ca seva: abans de
les 5, quasi mai; lo més corrent és entre
les 5 i les 7 del matí. En Bemat i la seva
esposa bé en donen de voltes durant
tota la nit fent-se cloquejar el cap i pre-
guntant-se com és possible aguantar tan-
tes hores dins la discoteca amb aquella
música infernal, a tota "pastilla".

Molt de temps romanen en silenci,
qualque estona fent l'adormit, pen) tots
dos "tenen sa son a ses soles des peus".
Atents, amb l'orella alta a qualsevol cot-
xe que passa o s'atura per allá prop, Pen-
sen si no seria més raonable un altre
tipus d'horari o de diversió o de crear-la
al mateix poble.

Aquest és un problema que existeix a
moltes families i que fa patir els pares.
Diuen que nornés es cura amb una o
dues medicines: el temps i/o les noces.

Amb freqüência, quan en Bernat
s'aixeca, la seva filla es colga. Son pare
recorda la cançó de quan era jove, "el
sol se llama Lorenzo...", però com que
tot ha canviat, això també és al revés.
No queda altra alternativa que aguantar.

Andreu Genovart

la manera com es féu aquesta captació,
la qual cosa va desagradar els niés perspi-
caços. I si per altra part haguéssim de
conceptuar els continguts dels mítings,
els qualificaríem can l'intent de detec-
tar, per damunt de tot, els defectes dels
partits contrincants i presentar als
assistents aquelles determinades inexac-
tituds o rnancances que els acusaven de
qualque defecte. La majoria dels qui
dirigien la paraula preferiren oferir una
estimació negativa de la tasca o projec-
tes dels altres abans que presentar
adequadament i convincentinera els
respectius programes. I en alguns cascs
aquelles desacreditacions confrontaren
l'ofensa o l'agtavi personal.

No és que intentem donar per satisfac-
toris aquells fets o determinacions
trans a les normes establertes ni manco
justificar allò que no s'hauria d'haver
realitzat o permès, sin6 expressar el
sentir de molts d'oients a qui els hagués
agradat més escoltar —i possiblement
hauria estat niés positiu— l'encarrila-
ment que es pretenia donar als objectius
fixats, basats en un millorament de la
vida del nostre poble —que per altra
part necessita niés "ma de metge"— que
no tantes i continues desqualificacions.

Bs medis que projecten per sanejar
l'agricultura, les gestions possibles per-
quê s'instalii a la vila alguna indústria
que fomenti la Ind d'obra, un comerç
que beneficif els montuiters, el millora-
ment del nostre entorn... tot, però d'una
manera convincent i que l'oient se
n'anas persuadit que, and com diuen, és
factible... són les premisses per les que
haurien d'haver discorregut els contin-
gusts del mitin. El ciutada indecís
obtingué la convicció que la principal
preocupació de cada partit era la de go-
vemar. captar vots per aconseguir dur
les "riendes" del poble.

Però... aquest ciutadà, a l'hora d'eme-
tre el vot, zquê digué?, ¿per qui es va
decidir? Possiblement per aquell que
més li convenia, per aquell en qui va
vislumbrar que li solucionaria els proble-
mes que té o que li oferia inés avantat-
ges per a una vida niés complaent.

I encara un darrer interrogant: Deis
1842 electors censats a Montuïri:
Jiiants es decidiren per un determinat
partit a conseqüência d'aquesta campa-
nya electoral?

Onofre Arbona
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«Tirant lo Blanc»
El passat dia 28 d'abril tingué Hoc a

la sala d'actes de l'Ajuntament, dintre
de la Setmana Cultural i amb motiu de
la Festa del Llibre, l'acte de presentació
de la nova edició del Tirant lo Blanc, a
càrrec de Damia Pons. L'acte fou orga-
nitzat per l'A.P.A.

En Damià Pons és catedratic de
Batxillerat de Liengua i literatura Cata-
lana, i mernbte de la Comissió Tinta lo
Blanc. En Damia ens va donar una visió
clara i entenedora del que representa el
Tirant, semprere amb aquesta conversa
grata i amena pria d'ell. El temps es
va fer curt i ens va deixar amb les ganes
d'engrescar-ncs amb aquesta lectura.

És de lamentar la poca assistência a
l'acte, tal vegada per la coincidência
amb la Trobada de Bandes de Música,
però també pel poc inters que desper-

ten les conferències, coLloquis, etc....
o altre tipus d'activitats culturals als
majors, com ja es va poder constatar al
llarg de la Setmana Cultural.

Aquesta edició coincideix amb la
celebració del Cinquè Centenari de la
novella. La Comissió Tirant lo Blanc
promou redició oficial del Tirant de
l'Ajuntament de Gandia, que amb el
patrocini de la UNESCO i del Ccnsell
d'Europa i amb el suport de diverses
institucicns dels Parses Catalans aparei-
xerà en fascicles dins el setmanari "El
Temps".

Es tracta d'una visió actualitzada
escrita amb el catalã que ara es parla
i no el del sede XV.

A més de la novella prepiarnent dita,
aquesta edició pcpular comprendra una
versió il.lustrada pel conegut Mariscal.
Els darrers fascicles tractaran sobre
diversos aspectes histNics, socials i
culturals de l'època del Timid.

La impertancia i sobretot la qualitat
d'aquesta naveLla de cavalleria ha estat
prou reconeguda per escriptors relle-
vants, com Miguel de Cervantes, [ma-
so Alonso o Mario Vargas Llosa, entre
d'ai tres. Cervantes s'adonà perfectament
de l'originalitat del Tirant i afirma: "que
por su estilo es éste el mejor libro del
mundo" i afegí "aqui' comen los caba-
lleros, i duermen i mueren en sus camas,
y hacen testamento antes de su muerte,

con otras cosas de que todos los demás
libros deste género carecen".

Vargas Llosa, per la seva part, va fer
una crida a la lectura del Tirant: "cal
rescatar la novelia de la tomba de l'oblit".

Q.lant a la campanya publicitaria que
podem veure aquests dies, tant a la
premsa coin a la radio i la televisió, ens
presenta el Tirant com rheroi de tots els
temps. L'espot de la televisió que apa-
reix amb el lema "l'erotisme no té
preu", sembla ns ranunci d'un trailer
d'una pel.lícula com Excalibur— clones
apareixen cavaliers amb armadures bri-
Hants, una música medieval de fons que
parla d'amistat i d'amor, fins i tot se'ns
mostra l'aspecte eròtic representat per
una bella donzella— que no la de l'anun-
ci de la presentació d'un llibre. Quan
veirn aquests espots publicitaris ens
adonam que no s'ha estalviat cap esforç
a l'hora de promocionar aquesta obra.

En definitiva podem dir que el Tirant
lo Blanc fou i es una novel.la d'exit.
Martí de Riquer diu que es molt natural
que l'any 1490 el Tirant, novel.la ales-
hores d'actualitat, tingués molts de 11e-

docs. Pert) el que es sorprenent es que,
el 1%9, deu mil Ilegidors es precipitas-
sin sobre una novella, tant per als que
la pogueren veure a la representació
teatral de divendres, dia 26 d'abril, a la
Sala Mariana, com per als interessats en
ilegir-la, dir-los que esta a la disposició
de tots a la la Biblioteca.

Bèrbara Sastre Miralles

"SA NOSTRA' 
CAIXA DE BALEARS

Els participants en el concurs literari mostraren la seva satisfatelo
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Joan Miralles Gomila, "Doia"
NOU PRESIDENT DE LA "SOCIETAT NACIONAL DE CA RATER MALLORQUi"

Fa quatre anys, es va iniciar un movi-
ment per recuperar les races autòctones.
I en certa manera es pot dir que va co-
mençar a Montuiri, perquè fou aleshores
quan el manescal de S'Arracó, Gabriel
Puigserver, que s'havia interessat per la
raça del ca rater mallorquí, vengué a
Montuïri per observar-la, prendre notes,
mesures, origen, etc., d'aquesta raça, la
qual, originàriament, es pot dir ja d'an-
tuvi que es molt antiga, si be es troba
amb problemes de cria. Això fa que n'hi
hagi tan pocs, per esser una raça pràcti-
cament extingida, encara que no del tot,
perquè tots quants n'hi ha ara han
esde/ingut de la raça autentica.

Aquest manescal es feu amb totes les
dades necessaries, les quals ara figuren
anotades en el II ibre de races autòctones
que va publicar "Sa Nostra" (per cert
que prest en sort irà la segona edició) i ja
va considerar aquest ca com a de raça
autóctona.

ELS INICIS

En Joan Miralles Gomila "Doia" va
tenir un ca d'aquesta raça per espai de
17 anys, i durant aquest temps sols va
poder cobrir dues cusses fines, possible-
ments les úniques que hi havia: una de
Muro i una d'aquí.

D'aquests dos animals, un no va po-
der criar, ja que tengué problemes de
cria, i va morir. L'altre tengué quatre
cries, fet que es pot considerar extraordi-
nan, tota vegada que normalment sols
solen criar-ne fins a tres. I pot tenir
dos parts cada any.

Aixi com per a una cussa normal, de
bestiar, de "basset" o d'altra raça, les
camades poden esser de 7ò 8 ¡fins i tot
arribar a les 12 cries, les de ca rater soe
len esser de 1, 2 ê 3, i rara vegada, 4.

igualment es considera que es un ca
molt problematic. A més, quan una
cussa d'aquesta raça esta coberta per un
ca que sigui mês petit o de raça diferent,
la cussa té el eo per cent de probabili-
tats de morir, perquè no té cabuda per a
la ventrada. Malgrat sien uns cans d'uns
4.0 centímetres d'a Itaria, no disposen del
que vendria a ser la caixa adequada. La
seva estructura es per esser fins, per

esser de la seva raça. 0 sia, que el pro-
blema d'haver-hi pocs animals d'aquests
es la cria, ja que a ales de parir-ne pocs
hi ha un alt percentatge dels que no arri-
ben a néixer.

"Jo ignorava que fos una raça autòc-
tona —ens confessava el mateix Joan
"Doia"—, però per graciós o perquè m'a-
grada o per un altre mot lu, vaig conser-
var aquests cans, i he seguit una I ínia
per a la seva cria. Una I (nia que he criat
jo —continua dient-nos— i he procurat
que fos tot lo rnés autêntica possible,
ja que si no he trobat un animal del qual
m'hagi agradat el pèl i la resta, ja no l'he
fet criar. Fins i tot he tengut moltes
cuss buides per no tenir un ca semen-
tal que m'agradas per seguir la ..va
I (nia".

Com ja informavem en el número del
més d'abril passat, en "Doia" fou guar-
donat. La placa suposa un reconeixe-
ment de la Societat Canina com a millor
criador de les Balears, d'aquesta raça.
Diu així:

"La Sociedad Canina de Baleares a
Juan Miralles por su gran aportación a
Ia cinofilia balear.- Diciembre de 1990".

Un premi que es concedeix anual-
ment i que l'any passat recaigué en ell.

ALTRES RACES AUTÓCTONES

Simultàniament a la recuperació de
races autòctones mallorquines, fa també

ritiatre anys que hi hagué l'intent de
recuperar el ca de bou, la vaca mallor-
quina, i altres. I possibles-rient per aquest
motiu es va fundar un club de ca rater
degudament organitzat, amb llibre d'ac-
tes i els càrrecs directius.

Uns quants socis feren gestions per-
qué els donassin d'alta com a raça autóc-
tona, i no hi hagué problemes aquí. Ara
com a raça internacional, encara no està
reconeguda. En canvi el ca de bou, sí. I
ho afirmava el mateix President de la
Federació Espanyola: es un ca que esta-
va reconegut des de l'any 12 o l'any 13.
Na be, el ca de bou, que aleshores l'em-
praven sobretot per bregues, ara ja està
totalment extingit. I encara que segons
el dir de qualcú s'ha recuperat amb races
entrecreuades i que a dins Mallorca n'hi
ha uns 20 è 25 que els diuen ca de bou,
no es la raça autentica. Era el mateix
President de la Federació Espanyola que
afirmava que avui esta més prop el reco-
neixement del ca rater que no el de bou,
ja que el rater està més avançat, sobretot
els criats p'en "Doia" (i per alguns al-
tres), tenen niés condicions d'igualdat,
de manera d'esser, que el ca de bou. 0
sia que malgrat haver nascut aquests 20
que diuen cans de bou, entrecreuats, no
n'hi ha cap d'igual, i per tant no es una
raça homogènia.

DI FICULTATS DE RECONEIXEMENT

El problema de no haver-lo reconegut
internacionalment es deu a que el ca de
bou, que també estava a l'exposició
la Copa del Rei, oferia les dificultats

abans esmentades i possiblement això
paral.lelament impedí el reconeixement
del ca rater. L'haver-se fet tants d'entre-
creuats per recuperar la raça ja extingida
del ca de bou, ha du it com a conseqüên-
cia que físicament un s'assembla amb
l'altre, un als padrins, un a ... i això que
intenten recuperar-lo

En canvi pel que fa al ca rater, els
criadors han cercat que s'assemblassin
molt a la raça autèntica, i ara f ísicaiient
ho tenen més avançat, encara que, repe-
tim, oficialment no està reconeguda.
Es te, però, confiança en que enguany
[hi declarin . (c .onti.nua a la pagina segiient)



La recuperació dels animals de races autòctones
mallorquines és un fet
Pel que fa al ca rater, es pot dir que a Mallorca el va
iniciar en Joan Miralles "Doia', fa 17 anys.
Durant aquest temps sols es varen poder cobrir
dues cusses, i una d'elles encara va morir
Les ventrades solen esser de de dues o tres cries
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INCIDENCIA A MONTUÏRI

A Montuïri n'hi ha quatre que en
tenen. No obstant cal dir que es un ca
que s'empra molt per caça, si bé hi han

de dedicar molt de temps, ja que el ca
és corn el seu amo. Si l'amo es constant i
actiu, l'animal té una força i uns nirvis
extaordinaris, però si l'amo no el duu a
caçar, el ca no es caçador. Caça rates,
juga i com animal de cornpanyia també
es fantastic, ja que es molt simpàtic.

No hi es dernes repetir que en els con-
cursos exposicions fets fins ara s'han
presentat nombrosos cans d'uns tipus
meravellosos, principalment cusses, ja
que els cans són més agressius. I per

altra part, és feqüent veure'n que els
han tengut sempre dins un pis, molt
mimats, corn si fossin les madones de

la casa. I quan els duen a concursos,
s'arrufen i semblen beneits. En canvi a
ca seva o amollats són fenòmens, de
nirvi i tot. Són molt simpàtics per com-
panyia, però perjudiquen la raça, degut
a aquestes aviciadures.

EL NOM DE CA RATER

( Ve de la pagina anterior)

ACT I V I TATS

Quan els responsables de la societat
de Ca Rater Mal lorqu corn a convidats,
es presentaren a la Copa del Rei, foren
molt anablemanet rebuts. Aim') era a
l'IFEBAL, enguany, la qual se celebra
amb caracter internacional. Al la hi havia
cans de tota Europa, cosa que abans mai
s'havia vist, cans preciosos. I a més
d'aquesta bona rebuda, foren guardo-
nats anb el premi d'honor. En certa
manera vingué a ser el reconeixement
of iciós, encara que no l'esperaven.

I es pot dir que a rel d'aquesta parti-
cipació i bona rebuda alla, es feu la
trobada a la passada fira de Montuiri.
Aquell dia se'n presentaren 35. D'ells,
27 es consideraren autèntics. Els altres
no eren d'aquesta categoria. I per cert,
d'aquests 27, 21 són criats p'en "Doia".

Per altra part, corn que aquí hi havia
la "Plana Major" de la Societat Canina,
no sols reconegueren el ca, sinó que
feren una presentació i seguidament
concediren el trofeu esmentat a Joan
Miralles "Doia". Possiblement perquè

consideraren que els cans que ell havia
criat reunien més condicions.

Ara, quan s'ha d'escriure un article,
gravar un video, acudeixen aquí a veure
els animals d'aquesta raça autOctona. No
fa molt que vengueren els responsables
d'Extensió Agraria (els quals també gra-
varen videos). I ja no és rar veure l'em-
blema del ca rater mallorquí.

LES D<POSICIONS ES REPETEIXEN

Ja els han convidat a anar a quatre
fires, pagant-los les despeses a més
d'obsequiar-los amb qualque cosa,ja que
consideren que aquests son els autentics
cans raters mallorquins. Es el reconeixe-
men d'una raça recuperada anb animals
que reuneixen les degudes condicions.

El club funciona des de fa dos anys i
fins ara havia estat president Pere Salas,
rodejat d'un equip treballador i entusi-
asmat Ara, a l'assemblea del passat 10 de
maig, Pere Salas no volgue continuar i
fou elegit el mateix Joan Miralles Go-
mila "Doia".Un càrrec que accepta amb
entusiasme i amb el desig de seguir arnb
Ia línia d'aquests cans.

Aquests animals tant cacen guatleres
corn conills, corn llebres, corn perdius...
de tot, fins i tot se sap d'un que va parar
a un rabassot de gírgoles perquè va veu-
re que a un altre lloc les collien. Ho con-
ten corn a ver, encara que no ho sembli.
Es un ca casolà perquè elimina les rates,
les persegueix implacablement, a mort.
I d'aquí el nan de ca rater.

Es diu que antigament a Sa Pobla la
gent caçava les rates per menjar i aquest
ca era el millor per caçar-les. I tal vegada
d'aquí ii véngui el nom de ca rater. I si
afegim que aquest ca no pot veure una
rata, tant petita com grossa, i que Iluita
fins haver-la morta, encara que després
no se la menja, un considera que el ncrn
de ca rater li es perfectament adequat.

Cal repetir que els integrants de la
Societat de Ca Rater Mallorquí estan
molt il.lusionats perquè els reconesquin
oficialment la raça. Una de les 16 races
autóctones mallorquines i que a mes
reben ajuda del PRAM (Patronat de
Races Autóctones Mallorquines). Elo-
giats per tot arreu, sols els manca
l'acceptació oficial.

Onofre Arbona



... a Montuiri seria bo que es dia de

reflexió, en Hoc d'esser es dia abans de

o0o	 veurem, però, d'aqui a quatre anys
més que passarà...

EN XERRIM

LLOM AMB COL
ARRÒS BRUT A LA MARINERA
SOPES MALLORQUINES

FRIT
COLOMS
CABRIT TORRAT

aestaurant

PIN OF SANT MINH
Dimarts tancat)

Ctra. de Manacor, Km. 31 - Tlf. 64 63 14 MONTUrR I

A L'AGUAIT

S'ha dit • ue...
... sa campanya electoral a Montuïri

fou molt neta per uns i bruta pets altres.

Lo cert fou, peril), que sa fiscalització

de lo que s'havia fet i de lo que s'havia

deixat de fer era propi dets inquisidors

d'un temps: no en deixaren passar ni

una. (De s'aspirant a batle pel PP,

s'entén).
—o Oo —

... es programes electorals eren molt

extensos, però ningú se va recordar des

qui esperen s'autobús per anar a Ciutat.

¿Per què no col.locar una marquesina

que protegesqui es qui esperen, tant de

ses brusques com de sa calor, a fi de no

haver d'estar a s'intempèrie?

—o Oo —

ses queixes de tant de temps com

fa que algunes deixalles de mobles yells

esperen pes nostres carrers es camió des

ferns per dur-se'ls... sew) tan lamentables

i amb tanta rat!) que qualcú arribé a dir:

"No sé com no els cau sa cara de vergo-

nya".
—o0o-

durant es dies des mítings n'hi

hagué que sentiren en Ramonell que

deia a un regidor de s'oposició: "Tot lo

ESCOLA D'IDIOMES

Per tal de lacilitar als estudiants dels
pobles de la comarca l'estudi de  llenes
estrangeres, l'escola "Sunflowers" ens
participa l'obertura d'una escola d'idio-
mes a Maria de la Salut, carrer Petra, s/n

informes al telèfon 28 40 03.

que diràs contra mi, es propaganda que

me faràs".

—o0o-

... a una taula electoral hi acudí un

home, es llinatge del qual començava en

G i a ses llistes en C. No el deixaren vo-

tar. I ell, per demostrar s'equivocació,

presenta es carnet d'identitat. Pere) no

fou suficient. Més tard s'hi torné presen-

tar amb una certificació oficial parqué

l'admetessin, pert' aquesta segona vega-

da oblidà es carnet a ca seva, i tampoc

permeteren. Aleshores prengué portal

dient: "Ja votaré l'any que ve". Però...

un de sa mesa s'hi acosta iIi digué: "An

es carnet ja l'hem vist; podeu votar".

Es que també...!

ses eleccions, fos es dia de després.

—o0o-

és una llàstima que per tres vots

ronyosos s'hagi perdut s'oportunitat de

comptar amb una bellesa femenina dins

es consistori, que ha resultat masclista

per unanimitat.

—o0o--
... anaven molt "bufats" es des PP,

diumenge vespre després d'haver gua-
nyat ses eleccions. Encara no era ben de-
finite es resultat i ja ho celebraven. Men-
trestant ets altres, cap baix i coa arrufa-
da... Ni aquests ni aquells se'n podien

avenir.

—o0o-

Pagamos
hasta el 

SIN COMISIONES NI DESCUENTOS
EN PAGARES DE MARCH

LEASING, S.A., A 12 MESES 
Rentabilidad por tramas:

De 1.000.000 • 2.500.000 a 12; • %TAE

TAE De 2.500.001 u 5.000.000 0 12,50%TAE

De 5.000.001 u 10.000.000 N 13,• ATAE

A partir de 10.000.001 0 13,50 %TAE  

Infórmese en cualquiera
de nuestras oficinas.  

BANCA)IVARCH desde la primera peseta.



L'AJUNTAMENT INFORMA
RESUM DE L'ACTA DE LA SESSIO EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 2 DE MAIG DE 1991.

MESES ELECTORALS

Per donar compliment a la ncrma-
tiva vigent, s'efectuà el sorteig dels
membres titulars i suplents que havien
de constituir les meses electorals per a
les vinents eleccions municipals i auto-
nòmiques.

CERTIFICACIONS D'OBRES

S'aprovaren per unanimitat les se-
gilents:

a) La 3a certificació de l'edifici
"Uses Sanitaris" (Creu Roja) per un
import de 635.633 pessetes.

b) La 3a. i 4a. certificacions de la pri-
mera fase de l'adequació de la residên-
cia de la 3a. Edat, per 1.203.380 i
2.148.376 pessetes respectivament.

C) La 2a. certificació del projecte de
conducció d'aigies residuals, per
3.621.183 pessetes.

d) L'única certificació de l'asfaltat del
cam( de Ses Rotes, per 3.100.000 pt es.

SERVE! DE CUINA 1 MENJADOR
DE LA 3a. EDAT

S'acordà concertar amb l'INSERSO
el servei de cuina i rrerjadcr per a la
3a. Edat i sol.licitar de dit organisme la
quantitat de 2.673.688 pessetes per a
la prestació delis serveis concertats i

• que seran duits a terme per l'Ajunta-
ment mitjançant el Patronat de la 3a.
Edat.

EXPROPIACIÓ FORÇOSA
DEL MOLÍ D'ES FRA RET

En vista del recurs presentat per la
propietat sollicitant la nul.litat de
l'expedient d'expropiació forçosa del
Molí d'Es Fraret, i una vegada haver
requerit l'interessat perquè present:is la

documentació que l'emparava, i no
havent-ho fet, la CorporaLiú per unani-
mitat va acordar declarar inadmissible
dit recurs, "donada la manca de legiti-
mació del recurrent, per no haver jus-
tificat ni acreditat en temps ni formi,
els drets que addueix tenir sotie la
finca Es Molí d'Es Fraret. objecte
d'expropiació'  segons acord de l'Ajunta-
ment de 29 de f..r rrr de 1990.

I havent passat els 20 dies que es
donaren a la propietat perquè fixàs el
preu, sense haver-ho fet; es dóna per
bona la valoració realitzada per l'arqui-
tecte municipal, del que ha d'esser
expropiat, en 1.582.372 pessetes.

Es farà la notificació a la propietat
perquè accepti o refusi dita valoració, i
en aquest cas presenti les al.k.pcions
que cregui pertinents; i si passats deu
dies rebutjás aquest preu, es remetrà al
Jurat d'Expropiació, segons dicta la Llei
vint.

8
	

DE LA CASA DE LA VILA

La demostració
gimnàstica
de les persones
de la Tercera
Edat, exemple
de joventut

Amb la matea il.lusió
que si de persones fares
es tn2ctas, el grup de
montuirers que participen
en els cursos de gimnirstica,
dia 8 de maig passat
acudiren a Sa Pobla a
demostració que alla feren
les persones de la Tercera
Edat.



EL CAMÍ AS CURT
PER TOT EL QUE VOLS SABER

SOBRE L'ADMINISTRACIÓ

EL TELÈFON
AMB RESPOSTES

ittformacs.6 4arvció Gtua.-14.

GOVERN BALEAR
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El maig passat, un mes electoralista cent per cent

EXCURSIÓ A SA DRAGONERA

Bon temps acompanya els 222 mon-
tuïrers que anaren a Sa Dragonera dia
primer de maig. Les aigües de l'estret
mogieren un poc la barca, però una
vegicla a terra les excursions als dos fars
I al castell feren espassar el mareig, Fins
i tot n'hi va haver que aprofitaren per
pescar!

FESTIVAL DE RADIO MURTA

El local de la Sala Mariana va quedar
petit per acollir tota la gent que volia
veure el festival organitzat per Ràdio
Murta, dia 19. El ball, l'humor i moltes
rialles foren els protagonistes d'una vet-
lada que va saber entretenir el públic.

Amb la recaudació es podran pagar
les despeses del canvi del dial, del 104.6
al 107.1. El cost es elevat, però val la
pena.

MOVIMENT POLITIC

El maig ha estat un mes d'allò més
electoralista. Els quatre partits politics
que es presentaren a les eleccions muni-
cipals de dia 26 estaven ben enfeinats
amb els preparatius.

El PSOE fou el primer en presentar
Ia seva candidatura, dia 21 d'abril a Can
Pieres. Va parlar el president de la Cam-
bra de Diputats, Felix Pons. La seguí la
del PSM, dia 3 de maig, al local Jove,
amb la presencia de Sebastià Seira. I el
sendema la presentava el PP al restau-
rant cs Dau Fis convidats foren Joan
Verger i Guillem Vidal, President i Vice-
president del CIM respectivament. Aca-
bava aquesta tanda la C.D. dia 18, tam-
bé en el restaurant Es Dau, essent els
convidats Josep Melia i Gori

Pen) l'activi tat política no es reduïa a
les presentacions de les llistes. El PSM,
dia 17, oferí una copa de xampany a ca
na "Poeta", el PSOE dia 21 dugué en
Felix Pons; dos dies més tard, Radio
Murta organitza un coLloqui a la Sala
Mariana amb els quatre caps de llista; i
el darrer dia de campanya electoral, el
PP féu una festa de cloenda al restaurant
Es Dau.

Cal dir també que dia 11 de maig,
BONA PAU fou convidada, amb altres
representants de Pemsa Forana, a un

dinar amb en Txki Benegas, a un res-
taurant de Manacor, tot dins el mare de
la campanya electoral.

I ja dia 26, l'assenyalat per votar,
transcorregué dins un clima de tranquil-
litat i bon temps. Hs resultats i les inci-
dencies apareixen aun altre Hoc.

NOUS NEGOCIS A MONTUTRI

Això de posar negccis a la vila ha re-
viscolat. Aquest mes passat se n'han
inaugarat tres: el magatzem de venda de

productes agricoles "Es Pagés" ha fet
una ampliació; s'ha posat una joieria i
na Joana i na Maria "Peragoia", una
nova botiga de queviures.

VETLADA TEATRAL

Poca gent hi va haver a la representa-
ció que el grup de teatre de S'Arenal
oferí dia 17. Fou una vertadera llasti-
ma, perquè l'obra que escenificaren,
"Blanca, la viuda d'un viu", valia la
pena. Espetem que en properes repre-
sentacions l'èxit sigui també de públic.

Francesca Gomila



En Joan "Carboner" féu 40 anys de ,abater. Avut ja Tungu s'interessa per aquest jiCi

També eren eines que empràvem 	 enieu qualque l'oc especial

els sabaters. 	 per fer sabates?

10	 ENTRE VISTA

Joan Benn.assar Mayo! "Carboner"
Ara, ja jubilat, fa memòria dels 40 anys de sabater, tant adobant-ne com fent-ne de noves

Avui, fent un tomb pel poble,
m'he aturat a Cas Sabater i sense

adonar-nos ens trobàrem tancats
dins una interessant conversa, par-
lant de temps enrera. Era amb en
Joan Bennassar Mayol "Carboner'!

—iQuines classes de sabates
fèieu?

—Feia botins amb dues sivelles,
botins elàstics, els quals tenien
uns elàstics a cada banda de
sabata, molt semblants als que ara
es duen. També feia sabates de
sola d'auto i sabata baixa. Tots els
tipus de sabata, Ilevat del de
sabata baixa, servien per fer feina
al camp.

—i.Quines eren les primeres
matèries que empràveu?

—Pell, loneta fina, sola, seu de
mè, que guardávem dins una
banya de bou. El seu -ens explica
mestre Joan— es un greix que
serveix per fer més bon ficar
l'alena (que es una agulla molt
grossa), fil encerat i "blanc d'Es-
panya", que era un polsim per
teny ir.

— .Quines eines empràveu?

—El senyador de punt —em deia
mentre el me mostrava—, que
serveix per fer sabates de sola de
sola; el picador de punt, una eina
que serveix per aplanar el punt i al
mateix temps el senyava, la
planxeta, la qual passàvem pel
tacó per donar-li brillantor amb
cera; el bitregó, que també era per
donar brillantor, per-6 a la sola; la
pota de cabra, que dóna brillantor
al tacó i a la sola quan la sabata ja
esta encerada; l'esquirol, el qual
fèiem servir per donar el punt i era
com una espécie d'agulla que feia
forats i llavors s'hi passava el fil.
També empràvem dues eines que
no tenien nom: una servia per fer
el cantó viu a la sola, i l'altre,
per senyar la sola i al mateix
temps donar-li brillantor amb cera.
Les estenalles de justsolar, els
estenallons, la "cutxilla" i una
rodeta per donar dibuix al tacó.

— Fèieu un determinat nombre

de sabates amb un dia, o n'anàveu
fent així com pod feu?

—Els altres sabaters, no ho sé,
però jo feia sabates aix( com me
les comanaven.

- podien comprar les saba-
tes, bot ins i esperdenyes vostres?

—Aquí mateix. o sia en el
mateix Hoc on les feia.

— Encara us recordau del preu
de les sabates que ven (eu?

—Més o manco eren aquests:

Les sabates de luxe, de 35 a 40
pessetes; 6 pessetes les de sola
d'auto, i els botins, uns 6 duros.
D'això en deu fer uns 35 anys o
més.

— Empràveu molt de temps per
fer un parell de sabates?

—Home —contesta un tant
insegur—. Això depenia dels tipus
de sabata. Per exemple, per fer
unes espardenyes de sola d'auto
s'empraven bé dues hores i mitja;
per fer unes sabates de luxe, entre
16 i 18 hores, i per fer uns botins,
de 12 a 14 hores. Això sense
aturar-se.

- espai de quants d'anys us
dedicàreu a aquest of ici?

—He fet de sabater 40 anys
Vaig començar quan en tenia 28.

—No. Les feia on hi havia Iloc.
Darrerament les feia dins la por-
tassa; però a altres cases on he

viscut, solia tenir la tauleta de
treball a l'entrada.

--ZA qui ven feu el gènere?

—A tot tipus de gent.

— Qui us va ensenyar tot quant
ara sabeu?

—En vaig aprendre de dos
homes: d'en Mateu "Poeto" i de
mestre Mateu "Matarino".

ensenyat l'ofici a qualcú?

—No; ningú s'interessa per
aquest ofici; i es una Ilastima que
oficis com el de sabater, el de
barber, el de ferrer i el de fuster
es perdin.

— Sabeu d'altra gent del poble
que es dedicàs al vostre ofici?

—Sí. Abans n'hi havia molts,
però la majoria d'el Is ja són morts.
Podríem citar els "Andreus", en
"Rustit", es sabater "Coix", els
dos mestres que me n'ensenyaven,
el sabater "Nou", en Pep "Saba-
ter", en Pizà, en "Mosson" i en
Melcior "Mu ix".

I tal com havíem començat,
sense donar-nos compte, la nostra
conversa va acabar.

Apahnia Rigo



Pcn iftve.-■
Popular

Comité del Partit Popular de Montuiri agraeix la

solidaritat de tots els qui els han depositat la seva confiança

per regir el nostre Ajuntament i la Comunitat Autònoma,

i espera no defraudar-los.

Gràcies

airs/ono 	 monturrers u Au.$1,,a. Ot 	1t t s sh,is t s 1	 kis 1 .1c

d'esqui sobre gel de Innsbruck, poguen (onteniplar aquell bell panorama      
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Dos dits de sen

"Disciplina de poble"
Han passat les eleccions munici-

pals i autonòmiques. A la gent dels
nostres pobles li han fet "es cuc
que s'orella malalt" a força de
campanyes electorals, promeses i
pedaços bruts. Els ciutadans res-
ponsables han anat a votar, uns
encorbatats i d'altres amb esparde-
nyes, uns amb les idees clares i
d'altres enganats o per compromis.
Però hi han anat, i a l'hora de fer
el recompte •tots els vots sumen
igual. Així funciona la democracia.

El protagonista anònim de les
eleccions és el poble, perO sovint
n'és també la víctima. Perquè
quan els prohoms elegits estan
asseguts a les seves poltrones,
s'obliden fàcilment del poble que
seu "a s'estora", i es preocupa més
de mantenir la "disciplina de
partit" que viure les inquietuds de
Ia gent que s'ha fiat d'ells i hi ha
deposi tat la seva confiança.

Els pactes entre coalicions, les
directrius de la "casa mare", el "jo
et don això si tu me Miles això
altre", són tactiques polítiques

Tercera Edat
Excusió a Austria

Des del 27 d'abril al 4 de maig, una
quarentena de montuirers pogueren
gaudir d'un meravellós viatge turístic
per terres de Su issa, Austria i Alemanya.
Tomaren encantats i satisfets.

Demostració gimnàstica

Dia 8 de maig. el grup de la 3a. Edat
de Montuïri que participa end curs de
gimnástica. va intervenir.' Sa Pobla a la
dernostració Lunt) tots els de Mallorca
d'aquest col.lectiu. Un acte que estava
incles dins els organitzats amb motiu dc
l'assemblea anual.

Excursió a Artà

Dia 30 de maig els nostres majors
encara realitzaren una excursió a Arta,
i visitaren també Capdepera, les Coves,
Cala Ratjada i dinaren a Sant Llorenç.
Entre tots eren 85.

amb les quals no sempre hi surt
guanyant el poble.

Quan els politics es barallen, sol
esser quasi sempre el poble qui en
surt nafrat. Quan els politics
"tenen ses mans foradades" i
malgaskai cis diners, és el poble el
qui ha de tapar el forat. Quan
s'afavoreixen in teressos particu-
lars que perjudiquen el bé comU,
el poble que s'aguanti. Quan per
dir si o no a un projecte s'ha de
consultar a Ciutat o a Madrid. ( vol
dir que els "cervells" del partit
coneixen més la realitat que
Ia gent del poble?

I és que la "disciplina de partit"

portada a l'extrem, més que el
servici del poble té en compte el
poder, el demostrar la pròpia
superioritat damunt els wntraris. I
això condueix a votar en contra
d'ells, quasi per sistema, encara
que a vegades es tracti de millores
importants per al bé comb.

Per favor, senyors politics, ara
que encara no heu encalentit la
cadira: si teniu dos di ts de seny, a
l'hora de votar en consciência no
poseu la "disciplina de partit" per
damunt el bé comb o. dit d'una
altra manera. la "disciplina de
poble"

Salomó
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PP-UM	 851
PSOE 	 315
PSM	 264
CB	 124
Nuls i en bl. 14
Total	 1.568

Partit	 Vots	 Rcgidors PP-UM	 880
PSOE 	 301
PSM 	 253
CB	 92
Verds	 17
Al tres	 13
Nuls i en bl. 13
Total	 1.569

RESULTATS DE LES ELECCIONS A MONTUTR I
A L'AJUNTAMENT 	 AL PAR LAMENT
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Una completa normalitat pesidí la

Durant els propers 4 anys, la coalició PP
/ La jornada electoral a Montu iri

La jornada electoral a Ntkmtiriri
va discOrrer normalment, dins un am-
bient que semblava de festa major, i
dins una completa norrrralitat. Contí-
nuament es veien persones fortament
interessades anant d'un a altre col.legi
electoral 1-11 havia tres meses: dues als
baixas de l'Nuntament, dins la biblio-
teca municipal (les del districte I). i
l'altra en el consultori (la del 2).

Serien prop de les deu del vespre
quan es continnaven els resultats pel
que fa als r4dors municipals: la coa-
lick) PP-UM havia aconsepit 8'7 I vots i
6 regidors, la qual cosa permetra que
l'actual batle continui al trolit de
l'alcaldia 4 anys més, ara amb maioria
atsolsuta. Hem de considerar que és el
poble el qui ho ha decidit i el qui en
certa ntinera ha aprovat ia gestic') dels
passats 4 anys.

IYaquesta minera el PP-UM ha gua-
nyat un regidor mentre el PSOE l'ha
perdut. Ei PSM es manté amb dos,
ara igualment que el PSOE, i CB n'ha
aconseguit un. Això sí, sense necessi-
tat de pactar amb ningú. Joan A. Ra-
monell podra governar amb la tran-
quil.litat que suposa comptar sempre
amb rrrajoria.

Dues notes positives encara es poden
esmentar: la dels partits perdedors, que
han sabut acceptar els desimis .ici poble
i la dels inateixog acudint a les
time , amb ordre i en nombre molt supe-
rior a la resta de la Comm', tat del rrri-
teix estat espanyol: el 85 o/o davant
el manco del 60 o/o a 13alears i del
500/o a la Península.

Primeres impressions dels tres montuïrers
més destacats d'aquestes eleccions

Joan A.
Ramone!!
Amengual
Reelegit batle de Montuiri

En aquests moments d'eutbria, Nue
diries als montiarers?

–Lo que he predicat Continuu en
Ia mateixa línia. 11:)sig donar tanta par-
ticipació com sia possible a la gent que
vulgui fer feina no sols als regidors.

–¡,Quirra opinió et mereixen els
electors montifirers?

– Ha estat molt agradable veure com
Ia gent s'ha mogut. Ja es veia venir
quan valoràvem el nombre tan gros
d'assistents als mitin	 electoral& 12
gent del poble ha donat un canvi molt
gros. Per damunt les idees que pugui
tenir cadascú, consider que una majo-

ria ha votat la gestió de quatre anys,
en equip.

– ¿Penses canviar, d'alguna tronera?

–Durant la campanya electoral he
estat el mateix de sempre; no he canviat.
Es més, la confiança absoluta no ens
fará canviar, sin() que ens obliga a fer
més feina per al poble.

Joan
Verger
Pocovi
President del Consell Insular

La valoració sobre les passades elec-
ctions que ens féu el President del CIM
fou aquesta:

– L'espectacular pujada del nostre
partit –ens digué– a l'Ajuntament de
Ciutat, passant de 10 regidors a 17, ha
ajudat pcsitivament a obtenir la majoria
absoluta, tant en el Conseil com en la
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ELS CIO TADANS DE MOA TUTRI EMETEN EL VOT
Tanta la mesa del Consultori (damunt) corn a la de
l'Ajuntament (davall) no mancaren electors durant

tote! dia.

MONTUIRI-'"
lada electoral del passat 26 de maig

governarà en majoria el nostre poble 	 —No hem de pensar que opcions
Comunitat Autònom. 	Ir

 I Pere 	 polítiques distintes s'aprofiten de la

— els principals aspectes positius 	 Sampol 	 nostra feina, sine) que amb les ncstres 4
activitats feim un poble Ends huma, on 4

i negatius? Mas	 tots ens hi trobam minor. Un poble 4
4

mes polítics, i això, en la meva opinió	 —¡,Qué diries als qui us han votat? 	 per sobre els materials.
—ens digué— és positiu. Per altra part —Vull agrair el suport de tots els que
hi ha hagut una abstenció rmissa grassa 	 penses fer per Montifiri des

m'han votat i demanar-los, a tota la gent
en el conjunt de les	 i això és	 del Parlament?

progressista en general, que segueixin	 0
preocupant	 fent feina per uns ideals. Ës comprensible	 —La feina que acab de dir és la que 4

que estiguin desanimats peró arribaran	 intentaré fer des del Conseil Insular i
temps que la gent reconeixera l'esforç 	 des del Parlament de les files Balears, 4
realitzat d'una manera altruista i no per-	 per mostrar a Mallorca que a Montuïri 4
seguint anicament el guany económic. 	 encara queden ideals de solidaritat,

ecologia i mallorquinisme. I esper no
— ¿lieu pent que qualcn es pot	 defraudar els qui m'han confiat aquesta

aprofi tar de la vostra tasca?	 tasca.

Els batles de Monturri durant els darrers 100 anys
Amb indicació de la data de presa de possessió

44

4
4

4

4
4
4

—De cara al futur, ¿què esperes?
Fsper continuar de President del

C I.M. Als montu iters els don l'enhora-
bona per la parucipació i les gràcies per
la confiança que han depcsitat en
nosaltres.

—La gent valora cada vegada més una	 preparat per quan les modes conserva-
gestiá positiva; s'oblida dels dogmatis- 	 Nou parlamentari balear 	 dores passin i s'irnposin valors humans

Bartomeu Ferrando Manera 	  1 Juliol 1891
Joan Verger Ribas 	  29 desembre 1892
Joan Manera Mateu 	  1 gener 1894
Joan Mateu Mas (accidentalment) 	 21 marc 1897
Joan Garau Bufíola 	 1 juliol 1897
Pere Joan Pocov í Gay6 	  1 Juliol 1899
Joan Aloy Miralles 	  11 Juny 1901
Joan Garau Buriola 	  1 gener 1904
Joan Aloy Miralles 	  8 gener 1905
Joan Ferrando Obrador 	  1 gener 1906
Gabriel Sampol Sastre 	 6 maig 1907
Joan Ferrando Obrador 	  1 gener 1909
Joan Aloy Mira Iles 	  1 gener 1916
Joan Ferrando Obrador 	  1 gener 1918
Joan Aloy Miralles 	 29 maig 1920
Joan Ferrando Obrador 	  16 abril 1922
Pau Simeón de la Paz 	 1 octubre 1923
Jaume Alcover Noguera 	 31 març 1928
Joan Ferrando Obrador 	 26 febrer 1930
Joan Mas Verd 	  1 8 abril 1931
Gaspar Mesquida Serra 	  8 abril 1936
Pere Arbona Ginard 	 20 juliol 1936
Sebastià Bauz6 Moll 	  31 desembre 1936
Pau Servera Munar 	 22 agost 1938
Gabriel Arbona Arbona 	  16 desembre 1943
Gabriel Jordi Mateu 	 20 setembre 1950
Joan Miralles Riera 	  12 gener 1953
Gaspar Oliver Barceló 	  9 juny 1 959
Joan Miralles Riera 	  18 juny 1974
Francesc Trobat Garcias 	  15 abril 1979
Miguel Cardell Mayol 	 30 maig 1983
Joan Miralles Julià 	 2 novembre 1983
Francesc Trobat Garcias 	 8 agost 1985
Joan A. Ramonell Amengual 	  30 juny 1987

a71.71.7".74.7
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ENTRE VISTA

Miquela Fornés Vich "Móra"
Gran treballadora del camp, als 93 anys recorda com ella tota sola conrava tres quart erades d'alls

El seu "Document Nacional d'Iden-
titat la descriu d'un mode fred i renec,
com si fos un objecte més a eon tabilit-
zar. En ell llegim:"Mquela Formes Vich,
nascuda a Montuïri el 28 de setembre de
1898. Viuda", i poques coses més.  Això
són dades d'ordenador. Uns aparells que
tal vegada tenguin cervell, perd no tenen
sentiments, no tenen Anima. La targeta
abans citada podria servir per fer una es-
tadística, perd no ens podria descriure
el calor i el batec d'una vida. Els amics,
els qui l'hem coneguda i tractada de
sempre, la coneixem pel nom de Mique -
la "Móra". Aqueix senzill rim ens diu,
per comencar, molt més que la seva tar-
geta d'identitat.

Ps petiteta, es diria que el pes dels
anys l'han comprimida. El seu cutis té
un to clar-obscur, no massa carregat, i el
pcsat de la seva cara es despert. Assegu-
da devora nosaltres ens contempla amb
els ulls a penes oberts, que ens miren a
través de la retxillera de les seves pipe-
Iles. Notam perd que són uns ulls negres
i nets, que retlexen una lluentor negra
de benvinguda. Ens somriu constant-
ment i no sap com demostrar-nos la
seva alegria per la nostra visita. Les seves
espatles denoten el cansament de molts
d'anys de feina. Amb el mocador d'abri-
gar posat —antiga peça de vestir de les
nostres padrines— es disculpa continua-
ment, perquè fi manca ja un poc la
membria.

La dona de qui estam parlant ha estat
una gran treballadora del camp, desta-
cant-se en un tipus de cultiu que ha
catacteritzat sempre el nostre poble: la
producció d'alls. Tal vegada sigui la
darrera persona que entre nosaltres hagi
cultivat aquesta planta liliacia en grans
extensions. Ens atrevim a dir que na
Miquela tota sola, amb un any feia més
alls que els que es cultiven avui, al ma-
teix temps, dins Montuïri. Arriba a con-
rar-ne tres quart erades.

Aquells temps, perd han acabat. Les
mans segues, de dits sermentosos, que
descansen, juntes damunt la seva falda,
donen testimoni d'una activitat i d'uns
treballs durs: La feina de fora vila.

No pensem perd que na Nliquela sigui
una persona inculta. Havent nascut a la

II del segle passat, sap llegir i escriure,
fet que es una proesa i un merit en les
seves circumstàncies. A mês, de jcwe
practica altres oficis. Deixem però que
sigui ella mateixa la que ens conti un
poc de la histeria d'un d'un tros de la
seva vida.

—treu molts, de família, a ca vos-
tra, 1Vfiquela?

—trem quatre germans i tres germa-
nes. Jo era la major de tots.

—Si no anam equivocats, en els
nostres temps de nin, et recordam dins
la vostra portassa que donava al carrer
d'Ababc, amb una espécie de talleret
de sabater. ¿Es que feies sabates?

—Et dire: jo vaig anar a la fabrica de
sabatilles de s'fbstal quan la dirigien
mestre Pau i mestre"Perico". Entre ho-
mes i dones érem molts els qui hi fèiem
feina, segur més de cinquanta. A les més
veteranes, les que feia més temps que
hi anàvem, ens donaven feina per acabar
a ca nostra. La fàbrica ens donava les
peces tallades i nosaltres les cosíem
amb fill agulla, a ma. Mado Francisca
"Mora", (viuda d'en Macià de Son Sas-
tre) i jo, Lambe férem sabatons, unes
sabates molt petites per a infants.
Aqueixa feina la férem durant uns deu
anys, fins que la fabrica tanca.

- sia que Ilavors t'hagueres de
dedicar a una altra feia?

—Sí; una vegada tancades les fabri-

ques de sabatilles, els matins anava
cosir al taller de la mestressa "C.arrarixa"
que era sastressa, al carrer Major. Els ho-
rabaixes feia feina al camp, a jornal
o a torna-jornals. Tenia aleshores uns
23 anvs.

En efecte, els qui l'hem coneguda de
nins, quan ella era mes iove no podem
deixar de recordar-la. xapeta en Intl,
anat i venint de les ring( II nuava.
Té una gran experiència en el Ailtiti
que hem anomenai al principi i en
altres activitats que li clenrotIlat al
Ilarg de la seva vida.

—Produir alls en grans extensions,
sembla que es una feina que ha desapa-
regut al nostre poble. Qui més qui man-
co en fa unes quantes tires per al con-
sum de la casa i pus. ¿Ens podries dir
com es conra un sementer d'alls?

—La primera cosa que s'ha de fer es
donar una bona abonada al camp. Des-
prés es fa el guaret, o sia se li dóna una
bona rella peigth. cis a borriments ro-
manglin enterrats, a la fondaria corres-
ponent. S'est aTossa be, i una vegada
feta aquesta feina es marquen els soles
anib una sembradora. Immediatament
després, tan prest com sia possible, a fi
que la terra estigui a punt, se sembren
els alls que ja s'hauran esclovellats dies
abans. La sembra es fa amb les mans,
d'un en un. Per anar be, poc temps
abans de Nadal han crestar sembrats. He
de dir de passada que sol esser una
feina molt freda i esgotadora. General-
ment la fèiem les dones t era corrent
veure tails de set o vuit dones que pesa-
ven alls. A vegades, la gelada, els matins,
feia blanquejar els crestalls dels soles.
Bs nostres dits estaven congelats.

Na 1Vfiquela es retura un poc. Sembla
que el mal d' esquena de llavors, errara
dura.

—Be. Ara ja tenim -1- III-	 i
després, ¿quines feies es fan mes?

—Quan tenen un palnw t, es Ilauren,
s'entrecaven i es lleva l'herba. Pel maig
ja no es poden tocar. Si en aquesta epo-
ca hi vas per dedins, es rompen i fan
unes Ilagrimetes que els perjudiquen. se
sequen més aviat i no granen be. Aixd

(Luntsnua a la pagina 3egul Pit)
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Com es destria, 4744 a ia matetxa Pla y a 1 citu	 des AI, ■ ta. , 1411	 (14 devers l'att■
A la dreta, una parda de porcs per vendre; entre la gent encara hi colombram en Mateu d'Es Forn", en Joan "A loi" i en

'Muret" (el petit que esta enmig del matrimoni), altres que qualcú podrà distingir perfectament
(Ve de la pagina anterwo

Ton i

Miquela "Móra", de petita treballà a la fàbrica de
sabatilles de s'hostal i també de cosidora.

I encara ens alliçona de com s'han de conrar bé els alls.

I ens descriu l'odissea dels viatges a Ciutat, amb carro,
per anar a vendre... I les penúries d'aquells temps
d'escassetat... I les privacions per poder sobreviure...
d'una dona dedicada a la feina per complet.

són details que avui s'han oblidat. I si
necessitaven un poc de nitrat sels ho
havia tirat aliens d'aquest època. A
principis de maig, "cabecen” i més tard
treuen el "cugui". que han d'arrabassar,
perquè es menja la "cabeça". Finalment,
dins el juny-juliol, de bon matí, quan
encara no hi veuen i aprofitant-hi la roa-
da, es treuen els alls amb una arada.
motiu de treure els alls tan dematí i amb
roada, era per no espenyar la coa, ja que
en aquell temps l'enristravem. En l'actu-
alitat, els qui es dediquen a aquest cul-
tiu, venen les "cabeces" tallades i netes.

—I aquests alls, ¿com els veníeu: als
majoristes o directament al públic?

—De totes maneres. Els veníem a
majoristes, que compraven en gos, i ho
dúiem a vendre a Ciutat, enristrats, de
cap a cap d'any.

—Sempre ens ha interessat saber de-
tails de costar's i oficis que evolucio-
nen, van desapareixent o no existeixen
ja, avui van també a vendre a Ciutat...

—Ah, però no és lo mateix!

—Aquí volia anar a parar. ¿Qué ens
pots contar d'aquests viatges a Ciutat
per anar a vendre, i de les famoses corre-
gudes per tenir el trast minor?

La nostra interlocutora riu obertament
quail sent anomenar les Lorregades.

—Moltes vegades n'hem parlat amb
altres persones que anaven a vendre can

jo; i quan ho recordavern ens feia
molta gracia, per6 els moments que lio
visquérem, no teníem cap rialla. Hem de
començar client que parlam dels anys
vint i principis del trenta. L'amo en
Tomeu "Pelí" --el pare d'en Monser-
rat— tenia un camió de carrega i l'amo
en "Passiu" un altre. Anys més tard, els
"Escolans" lambe en compraren un.
Amb aquests camions duien el gènere a
vendre, a (lutai, cada dissabte. No sé
com ens componíem, però dones i gé-
nere —a vegades érem unes dui o dot-
ze—, tots ens eneastellavem dins el w-
ink). ()Ian arribavem a Citi tat que en-
cara no hi veien—,més o manco devers cl
"Triquet", s'aturaven els camions, que
generalment eren dos, i solien arribar a
la mateixa hora. Tothom sortia del
camió i sols amb una senalla. en la que
hi dúiem les balances i els pe., empre-
níem la carrera. fent tot quant podíem
per arribar els primers. alla on és avui
la Plaça Major de Ciutat. i triar el
trast millor. Ja et pots imaginar l'espec-
tacle que donavem als pocs ciutadans

que circulaven en aquelles hores. Quan
arribavein a la placa (•.t•ivem mortes.
Sense comptar qualque eselat,, lc pod ia
e%er gnu. Preniein trast. i més tard
entraven els camions que ens dest_arre-
gaven els géneres.

--Creim que els ciutadans es diver-
tien veient aquests tipus de correwdes.
Per() et vol demanar damunt els
viatges que téieu amb carro a Ciutat.
per anar a vendre, abans d'haver-hi els
camions.

—Sí; també hi anàvem amb carro.
Com et pots suposar, el camí era més
difícil.

— ¿Per que no ens contes. Miquela,
l'odissea d'un viatge a Ciutat. amb
carro, per anar a vendre?

—Can et suposaras, no era cap viatge
de turisme. A partir del dilluns matí,
por a poc anaves ja prepanint els pro-
ductes que havíem de vendre, tcrnati-
gues, alls, cebes. melons... de tot i se-

(Continua a la pagina següent)
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Miquela Fora& Vich "M'ira"

ENCARA RECORDA COM UN BON ESTOL DE DONES, TANT SI
FEIA FRED COM CALOR, ES REUNIEN PER PARTIR JUNTES

A FER FEINA AL CAMP, COBRANT UN JORNAL "DE NO RES"

(lie de la pàgina au ter , ,, ,

gons la temporada. Ho col .locavem dins
canastres o sacs, segons el producte.
divendres mat f, tots els géneres havien
d'esser a cas carreter. Çkialcun partia el
mateix divendresal migdia i altres, hora-
baixa o vespre Cadi carro duia el
carrelet i de dues a quatre Persones mes
que ana e . uLlierdlment. do-
nes. Qian anavem cap a Ciutat, qualcá-
vem tot el camí.

—Pen, que a l'hivem devíeu I opar
amb mon ii ial tei ps. si plovia, „coin
us detensaveu?

- Així com pattern ens abrigavem
amb una manta j com que el carro anava
envelat, tambe ens protegia. Si no que-
dava més remei ens aturavem una esto-
na a qualque hostal i mes tard tomavem
partir. Eren uns temps difícils i estavem
avesats a sofrir. Ten en compte a mes,
que les carreteres no estaven asfaltades.

n els temps en que els primers cotxes

ANTONI GOMILA FOU NOTÍCIA

El passat 15 d'a-
bril, el nostre paisà,
Antan Gomila, co-
propietari de la
Corredoria de "Se-
guros Gomila, S.A'
va participar en el
programa de con-
sum de Radio Na-
cional d'Espanya,
amb altres dos.

El uma es va centrar en la problemà-
tica entre tallers, companyies d'assegn-
rances i perits, en quantificar el preu
hora de treball, ja que els tallers no ad-
meten el preu d'algunes asseguradores i
volen cobrar la factura al client.

Sobre el tema, Antoni Gomila va in-
dicar que l'assegarat ho ha de  posar en
coneixement del seu agent o corredor
corn a mediador per assessorar-los;i afe-
gí que la seva corredoria no te cap quei-
xa en aquest sentit, per pagar directa-
ment al taller i als perits, essent molt
rapids en peritar els vehicles accidentats.

començaven a circular. Quan ho pens
in'admir que hagin passat tants d'anys...

Es retura un pou, per afegir:

i tari aviat.

Ens adonam que na Miquela esta
pensant a viva veu. Fis temps dels nos-
lies vellets no eren tan complicats com
els que vivim avui, però cem hem dit
altres vegades, eren mit durs. Eren
temps i moments sols per somniar un
futur millor, ja que nomes en ,omnis
haguessin pogut imaginat-se una época
com la d'avili.

Treim el carro d'un clot de la carrete-
ra i na Miquela dels seus gens  alegres
records.

—Conti ruein, Mi quela: i.(ievers quina
hora del dissabte arribaveu a ( lu tat?

—Dei\ a'm seguir aquí on érem. Pel
camí, cap a C lu tat no hi trotavem quasi
ningú. Era una carretera quasi deserta i
amb motta fosca. likvers Sant Jordi
comencavem a veure qualque carro que,
com nosaltres, anava a vendre a la Capi-
tal. Arribavem la matinada, i corrensos

agafar trast. Can he dit abans, arriba-
vem sense ale. Ventent el gènere a les
revenedores i directament al públic. De-
vers les dotze havícm ;leabit aquell
temps anaven amb l'hotu cU 931. carro
recollia les canastres buides partíem
altra volta cap al poble. A les costes de
Xorrigo davallàvem del carro i pujàvem
a peu. Arribávem a Montuïri devers les
cinc o les sis de l'horabaixa, i estàvem
mort es .

L'entrevistador recorda que de molt
nin, la seva mare, molt amigi dc na Mi-
quela, posa i féu les mateixes passes
que ens Cull a aquesta. Eren temps de
penúries, du. pocs doblers i motta feina,
quan cada treballador a més d'un bon
sou (que no tenia) mereixia una meda-
11a. Eren els temps també en que na Ma-
ria "Morey", la Companyia "Zaro" i
algun glosat alegraven els escenaris de Ca
n'Aloi i Can Sampot, unes figures i unes
actuacions que el cap de setmana entre-
tenien els nostres pares i padrins.

i,Es que no anáveu mai al cinema,
Miquela?

—No terna temps. l.a feina "me treia
ses sabates". Quan no tenia altra cosa
que fer, feia cames d'ails. Record, perà,
que una vegida vaig anar a un glosat
damunt Ca n'Aloi i també una altra
vegada al mateix sala, vaig sentir parlar
en Joan "Collet", que fou batte de Mon-
tuïri, i el senyor de Son Company.

havia cap altre entreteniment
en el noble?

—Sí; feien qualque ball , damunt
n'Aloi i a Cas "Conti ter".

Ens has dit que anaves a jornal, tam-
bé. i,C11 anaves.'

1-11s qui donaven jornals al poble,
més d'altres cases, eren principalment
les possessions de Can Socies,Maia Sa
Torre i sobretot a Can Ferrando. Eis
matins, devers les vuit, veies uns estols
de danes que es reunien a certs cantons
del poble per partir juntes a fer blat,
cavar laves o entrecavar ails, entre al tres
feines del camp. Si era un dia de sol, a
l'hivern, molt bé. Però si feia un mal
dia ennigulat, amb fred, vent o brusca,
a no osser que plogués  fort, no ens reti-
ravem. Sol, calor, vent, fred, gelades i
feint estaven a l'ordre del dia, per un
jornal de no res. Però havíem de sobre-
vitae. Al migdia dirkivem davall un
arbre del clue cada una de nosaltres duia
dins la senalleta, i devers les dues, altra
volta en leina. El sol era la retxa; quan
es ponia, havíem acabat el jornal. Arri-
bavem a ca nostra amb fosca, esfiu i
hivern.

—1La darrera pregunta, Miquela:
havia motta gent, al mercat ciels dilluns?

—Sí; n'hi havia bastant, però no era
el mercat d'avui. L'activitat es concen-
trava més a la Plaça Vella, on hi havia
molts de porquets, mens, ovelles i bís-
fies. Ten en compte que la gent del
nostre poble en aquells temps vivia
del camp i els sais derivats.

Deixam na Miquela, una vida dedica-
da a la feina. Una dona a simple vista
insignificant. Però no ens enganem: les
persones corri ella, arien-limes. obscures,
desapercebudes i treballadores, són les
que de veres ajuden a aixecar el poble.

Mique! Martorell Arbona



MONTUÏRERS QUE HAN DEIXAT PETJADA
	

17

Gaspar Cerdà Jordà, "Es Capellà de Cas Puig"
Essent vicari de Montuiri, alternava política i religió

Entre els personatges que cal destacar
d'entre els qui a Montuïri dins un o
altre aspecte deixaren petjada, hem de
recordar "Es Capella de Cas Puig", el
qual vengué al món el 25 d'octubre de
1853 i a qui els seus pares, en Pere
Antoni i na Mieueh, posaren per nom
Gaspar, i els llinatges de Cerdà i Jordà.

De petit anã al Seminari i conten
que a més d'esser aprofitat, també era
un poc entremaliat. I als 26 anys fou
ordenat sacerdot.

Al cap de poc temps va esser nome-
nat vicari de Sencelles, era l'any 1881.
Alla exerci el ministeri sacerdotal per
espai d'onze anys, fins que l'any 1902
vengué a Montuïri ja definitivament.

També tenia una germana, na Mique-
la, que era Germana de la Caritat, la
qual va exercir de superiora a l'hospital
de Manacor fins que fou destinada al
Port de Pollença. I dos germans més:
n'Antoni i na Catalina.

Durant els primers anys d'aquest
segle i fins a la seva mon , ocorreguda el
3 d'abril de 1927, quan tenia 73 anys, es
va distingir per un grapat de caires ben
patents dins el nostre poble.

Al llarg de molts d'anys fou el capella
de les "Mares Cristianes'', una associado
que, quan ell se'n féu càrrec, no era molt
esplendorosa; però amb el pas del temps
anà augmentant en quantitat. Fou du-
rant aquests anys que la capella de la
Mare de Deu clefs Dolors de l'església ne-
cessita una restauració. I ell no sols va
manar que es les aquesta millora, sine)
que pel seu compte va pagar totes les
despeses. Corrien aleshores els anys 20.

També va tramar bona amistat amb
donya Carme Vanrell, la senyora de Son
Rafel Mas. Ambdós prenien la fresca
plegats durant l'estiu i l'assabentava del
que passava i de les necessitats dins el
poble. I degut a ella es pogueren solu-
cionar diferents necessitats econòmiques
de families amb manca de recursos.

Quan en certa ()cask) les Monges de
Montuïri hagueren de fer obra, acudiren
a don Gaspar i aquest, no sols els ajuda
segons les seves possibilsitats, sine) que
mitiancant donya Carme "de Son Rafe!
Mas" aconsegui que se sufragassin totes

les despeses que suposà la millora. I així
podríem contar com molta gent podia
agrair la munificència d'aquesta dadivo-
sa dona. Una senyora, per altra part, que
"tenia una galera i quasi cada dia se n'hi
anava a passejar, i per pujar-hi damunt,
hi entrava per darrera i s'alçava un poc
les faldetes. I hi havia un esbart de joves
que anaven a seure en el portal de "So-
landa" per veure el "tobillo" a donya
Carme quan aquesta pujava al cotxe"( 1 ).

D'Es Capella de Cas Puig" també
en conta moltes alabances na Margalida
Pocovi Ribas "Xicolatera". I tot es per-
quê quan el seu home, en Pere Joan
Mayol Gomila "Fideurer", que estava de
missatge a ca seva, havia d'anar a fer
servei militar no sabia gens de lletra i el
mateix Capella de Cas Puig, amb qui
havia tramai molta amitat i confiança,
li digue: "Si te'n vas, ,:,com hem de
sebre noticies un de l'altre? Però si fas
tot quant et dire, en sabras i podrás
enviar-me noves. Mira -continua diem-
ii  ve l'hivem, però no pensis anar-
te'n per la vila els vespres; cap a la meva
habit ació has de venir".

I així, poc a poc, el capella "de Cas
Puig" n'hi ensenyà. 1 des d'aleshores
aquella familia fomenta una bona amis-
tat que encara ara na Margalida "Xico-
latera" recorda en bona memòria.

També es cuidava d'un hortet que
tenia prop de Son Bascós. Tot quant

podia ho feia ell mateix. Alla hi tenia
molts d'arbres fruitals, entre ells caqui-
ers, avellaners i altres deis quals encara
n'hi havia pocs a Montuïri.

Respecte a la seva persona, era molt
remirat. Tenia un extraodrinari desig
d'anar ben arreglat i ben vestit. Es feia
fer els habits a Ciutat; mai va anar a una
cosidora de Montuïri.

I en l'aspecte religiós era molt, massa
primmirat; tant es aim" que algunes
vegades feia agafar escrúpols a la gent.
Conten d'ell, respecte a les jovenetes i
ja majors, que "volia que amb el moca-
dor del cap duguessin sempre les °relies
tapades, perque si no. feien un pecat. "I
si sortiu o botan de les bardisses dels
manaments - -els deia. us natureu a
l'Infem". I llavors començaren a dur
"cordoncillo", i arnb un to despectiu
deia: "Aquests vencisos...." (2 ) .

Quan el Vicari Munar vengué a
Montuïri l'any 1924 encara hi ha' el
"Vicari de Cas Puig" i conta U ell
"era un homo molt llest, lo que
uns motlos molt pagesos, pero era molt
espiritual. Ara que, corn a bon montuf-
rer, era politic cent per cent, de tal
manera que quan hi havia ses Iluites
politiques entre conservadors i lliberals,
ell va fer una partida de fulles que
escampava per tot el poble i se fimiava
"Pare Catalaclar" (3).

Aquesta fulleta, per altra part, `fou
contestada per una altra de consem-
blant, però prolliberal, firmada per un
tal "Cantaiaventar personatge que po-
dia ser el metge Joan Ferrando Obrador.
Les dues sortiren Ines o menys pels anys
1908 O 1909" (4).

Fou un capella hen congent per tot
horn. apreciat, i fins i tot popular. 1 si
deim ti cii que en aqua temps ja sabia
jugar a escacs ensenya el senyor
de ('as Gepet des Dail) tendrem. amh
tot quant hem dit, una idea més o man-
e() cabdal de qui f ou aquest persona tf.ze.

Onofre Arbona

(1) Cont,. 	 poble, un temps" de Joan
Muai les I Monserrat, Pág. 246

(2) Id., !Dag. 245.
(31 Id., pàg. 265.
14) Id., pàg. 44.
No/a. 	 Moltes altres dades ens !e , 	c tà

seva neboda, Isabel Cerda Marto e • Je
Cas Puig".
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EL 117 4 INCI:1M 11. n'EH A IL

Alguns dels jocs que temps passat es jugaven a Montuïri
"A LA MAQUET"

Hi jugaven tots el nins que volien.
Era un joc tant de Mn com de nina.
Cada un tenia dos macs rodons, com els
de la mar. En posaven un en terra i
l'altre el duien dins la ma. A aquest el
tiraven a l'aire i deien: "Taquetet, ta-
quetillo, esperillo". Agafaven el de
baix i quan l'altre queia l'havien d'aga-
far. El qui no l'agafava, perdia. A aquest
joc hi jugaven molt, tant dins la casa
com al carrer.

PEDRETA, CORR

Eren cinc o sis nins j nines. Cadascú
tenia una pedreta que, de tant d'arrosse-
gar-la pel carrer havia tomat redonenca.
Es posaven un devora l'altre i tiraven la
pedra en terra i deien que el qui primer
arribava al cap de cantó haura guanyat.
Mentrestant un Mn deia "atstis!" i amb
el peu feien córrer la pedreta fins al
cantó. Hi ha que tenir en compte que
la pedra no era molt grossa, era un ma-
guet petit. A Montuïri hi jugaven devers
"Meia" amb les nines del veihat. Cadas-
ctl hi jugava pel seu carrer. Ara be,
quan les nines ja esdevenien polletes, no
hi solien jugar. Sols hi jugaven els petits.

CONILLONS D'AMAGAT

A vegades eren una dotzena, els que
hi jugaven. ()l'algue pic hi jugaven quan
començava a fer fosqueta,  perquè així
no es trobaven. Un nin comptava i deia:
"Ornions d'amagat, si m'agates m'amac'
i si no. s'anaven a amagar. Al acabar de
comptar, s'anava a cercar els qui esta-
ven amagats. Al qui trobaven primer, el
duien i després tornaven començar.

(A aquestes tres, els conta Maria Ar-
bona Ginarcl, "Ni:manda", de 91 anys).

ROMPES
Els rompes eren les dues cares de les

capses de mistos. Cercaven un lloc alt,
com una finestra o un portal. Cada nin
tirava el seu rompe des d'allà els quais
s'anaven escampant. El primer rompe
que tocava un altre o es posava damunt,
guanyava tots els rompes. Se solia jugar
davant una casa o a plaça. Fra un joc
que s'havia de jugar amb bastants de
nins, uns sis o set.

BALDU FES
Amb les baldufes hi jugaven a veure

quita feia bailar mes temps. Era un joc
de nins que es jugava al carrer.

(Aquest dos els conta Francisai
Amengual Arbona, de 60 anys).

RAIA

"Era un joc tant de nins com de nines.
Erem uns set o vuit. Fus dividiem en
dos bandols i ens posavem uns davant
els altres. Un equip corria davant i
l'altre els havíem d'agafar. Als qui
agafavem els teníem presoners. Tots els
presoners s'agafaven a la ma. Pen) si un
del seu equip, que no havien fet preso-
ner en tocava un dels presoners, tots
quedaven Mures una altra vegada. joc
acabava quan tot l'equip era fet preso-
ner. Després es canviaven, per intentar
esser agafats els qui abans perseguien i
així tornaven jugar. Podien jugar tot el
temps que volien. Solíem jugar damunt
els graons. davant la plaça i als presoners
els posavem arravatats a la paret de
l'església. Hi jugavem quan ten lem deu o
dotze anys".

TELLA
"A TELLA hi van jugar a totes les

edats. Fra un joc típic del dia des Puig.
Fins i tot ara s'hi juga. Enguany hi havia
gent en el Puig que hi jugava. Es un joc
d'homes. Cada al.lot triava una pedra
planenca que s'aguantas dreta. Les posa-
ven a un caramull i a darrera cada pedra

hi posaven dues pessetes, o un duro, o
el que hi volien posar. N'hi havia que hi
posaven rompes i jugaven amb rompes
en floc de doblers. Aise) es deia "es
rebot". Feien una retxa enfora del rebot
i per saber qui tirava primer, amb una
pedra, el qui arribava més prop de la
retxa, era el primer. El joc consistia en
tirar la pedra cap al rebot i el qui hi feia
més prop s'enduia tots el doblers que hi
havia al rebot. Però abans que finis el
primer, si un deia: "¿Ens ho partim?" a
un altre, i aquest ii deia que sí, entre
ells dos tenien més possibilitats de gua-
nyar, ja que si un no hi arribava, l'altre
hi podia arribar. Si hi arnbaven es par-
tien els doblers. Aquest inc era moll
popular, hi jugava molta gent.

(Els conta Joan Amengual Arbona,
de 52 anys, del carrer Mestre Porcel).

Catalina Amengual Tomàs - 8e.

OLI DE GENT
Podien esser fins a quatre. Tancaven

les mans, posaven els punvs un damunt
l'altre de manera que no coincidissin
amb el seus; i cantaven:

¿Que hi ha aqui dins? / Oh de gent
¿Qui l'hi ha posat? / Sa filla del rei.
¿Per on passa? / Per la plaça.
¿Per on tix? / Per lo guix.
Qui primer riurà / un garrotet se'n dura.
Mmmrrunmm, fent rodar els dos punys
al mateix rotle (els de cada persona I.

Al qui primer reia li pegaven un cop
damunt el cap.

FILA, FILA, BARBA
Posaven les dues mans damunt una

taula o a un altre lloc, planes. I l'altre
filava barba i cantava:

Fila, fila, barba / quan ton pare era
pastor / tenia una barba / que arribava
a Llucmajor.

En el moment que volia, de la caneó,
el qui filava intentava pegar a l'altre da-
munt les mans i l'altre les havia de llevar

Contats pels pares i les mares, a:
Miquela Nicolau i Francisco Verger - 8e.

N.de la R.-Molts i valuosos han estat aquest
mes els treballs rebuts per al Conurs Li terari.
A més dels d'aquesta pagina ho és l'entrevista
amb en Joan "Carhoner",que publicam en
Pagines anteriors, i altres que anirem inserint
en les properes edicions.
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SUCCINTA HISTORIA DEL FUTBOL MONTUIRER i VI

Els darrers 20 anys: El Montuïri arriba a Ill Nacional
Li história del futbol montuïrer du-

rant aquestes dues darreres decades es
possiblement ben coneguda per una
majoria dels nostres lectors, motiu pel
qual sols recordarem alguns aspectes
significatius.

Ces de 1968 i fins a 1973 va esser
president Rafel Sarnpol Cercla i després
d'en han regit el Club Antoni Nicolau
Nicolau, Rafel Manera Verd, Martí
Ferrer Sampol, Miguel Miralles Rigo
(aquest des del 79 al 84), Joan A. Ra-
monell (des del 84 al 87), Joan Pocoví
Oliver i Joan Verger Jaume. I des de
principis d'enguany ho toma esser Joan
Oliver. Alguns altres han regit gestores o
no han arribat a una temporada.

Nb podem oblidar tampoc els entre-
nadors. Entre ells cal recordar la persona
que possiblement mes temps ha dedicat
al Montuïri: Josep Sampol Cercla. Ho
era l'any 1970, ho tomà esser el 74-75 i
el 88-89 i encara ara continua en actiu.
En Pep Sampol era l'aLlot que l'any
1934 jugava amb el Montuïri. i enguany,
57 anys després, acudeix al camp .1 en-
trenar els petits: tota una vida esportiva
digna d'esser considerada.

Gom entrenador després de l'any 70
trobam Miguel Miralles Servera, Joan
Verger Ramonell, Gabriel Rigo, Joan
Mesquida Miralles (del 76 al 79), Llo-
renç Amengual (del 79 al 83, el 87 i en
l'actualitat) i alguns altres per poc
temps, com López Castillo, IIorenç
Capella, Manuel Marques, Sebastià Mi-
ralles, Josep Dolç...

L'any 1970 també comprovam que a
niés, hi havia el Villama, que participava
en el tomeig d'Educació i Lkscans i els
infantils, a tomeigs comarcals. I ja mes
envant, el 72, els juvenils i aficionats
també entren en competicions.

Les obres per a la construcció dels
vestuaris (ara ja esbucats, substituïts
per uns aines) s'iniciaren a principis de
1971, un temps en que la directiva s'es-
forçava molt també per millorar el ter-
reny de joc. I ho feien amb pocs do-
blers. S'esperava una ajuda de la Delega-
ció Nacional d'Esports, però no arriba
fins al juliol de 1972: es rebé un poc
rrs de mig milió de pessetes.

En el febrer d'aquest 72 s'havien

L'equtp que el 23 de piny de 1985 aconsegut

comprat els equipatges per als infantils i
el club hi posa 700 ptes. i la resta, fins a
3.100 fou abonat per un grup d'afi-
cionats.

INAUGURACIONS

A l'estiu de 1973, gracies a una sub-
venció de la Delegació Nacional d'Es-
ports es pogué tomar l'import de les
accions que s'havien subscrit per poder
comprar el camp. I també aquest estiu,
dia 11 d'agost, coincidint amb la del
"I Tomeig de sa Hum", fou inaugurada
la illurninació. No era de molta poten-
cia, perõ s'hi podia jugar.

Per altra part. la inauguració oficial
del camp d'esports del C.D.Montufri
no se celebrà tins al 2 d'agost de 1975,
coincidint amb la del III tomeig de la
Hum, per motius que no vénen al cas.
Pensem que els terrenys foren comprats
a l'agost del 68 i des de sempre s'ha
jugat alla.

Aquesta temporada es comptava amb
5 equips: regional, juvenils, infantils,
alevins i benjamins. I a la temporada
77-78 s'hi afegiren els pre-benjamins.

Si essent rector de la parràquia Mi-
guel Vallespir, fou adquirit el camp
(1968), un altre rector, Bartomeu Tau-
ler (1981), previa consulta popular, el va
cedir al poble i ara es municipal.

I ja dia 6 d'agost de 1989 es féu la
inauguració dels nous vestuaris. Una
minora amb la qual se soluciona satis-
factòriament el greu problema que
tenien els jugadors, tant de manca de
comoditat com d'espai.

Respecte al torneig de sa Hum, sols

Ia gesta d'ascenchr a Hl Lhotstó Maunal

direm que s'ha jugat ininterrompuda-
nient els darrers 18 anys, durant el mes
d'agost, i ha cobrat tant de prestigi que
ha arribat a constituir la cita esportiva
de futbol base rirs important de Villa
a l'estiu, on hi participen 28 equips.

ASCENSOS I DESCENSOS

Tota la dècada dels 70 i fuis al 82,
es jugà a primera regional. Uns anys ben
classificat i altres en perill de descens.
A la temporada 82-83 es començà a
jugar a preferent i després de tres tern-
porades (1985) s'assolí la gesta de
jugar-ne dues (85-86 i 86-87) a cate-
goria Nacional, a III divisió. L'ascens
s'aconseguí essent president Joan A.
Ramonell i entrenador López Castillo.
Eren anys de vertadera eufòria espor-
tiva: hi havia niés de 100 jugadors
fitxats (entre totes les categories), i el
pressupost arribava als sis n'ilions de
pessetes.

Des de la teiiiporada 1987-88, l'equip
toma jugar a la categoria de Preferent,
que sembla es l'adequada per a una vila i
una afició com la de Montuïri.

* * *

I així acabam una succinta història
dels 60 anys de futbol montifirer, de la
que no en són aliens ni la Parròquia
—a qui es deu la primem empenta, con-
solidació i adquisició del camp— ni un
bon grapat de desinteressats aficionats,
el nom dels quais no hem esmentat, ni
els esportistes ni l'Ajuntament (aquests
dan-ers deu anys) ni el poble en general.
Una història que continua perque l'es-
port no acabara

Onofre Arbona



Una mostra d'un futur esportiu iLlusionat

D'esquerra a dreta: Gabriel Pocoví, Rafel Nicolau, Damia Gari, David Pinteflo, Joan
Martorell, Damia Coll i Jordi Mayol (drets); Joan David Verger, Francesc Fernandez,

Miguel Cari ellas i Antoni Alcover (acotats).
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ESPORTS

L'equip de futbolet del cicle inicial 	 LA SOCIEDAT COLUMBOFILA
CLOU LA TEMPORADA

L'equip del cicle inicial de fut-
bolet del nostre Col.legi Públic ha
donat per acabada la seva partici-
pació en els jocs escolars de la
comarca "Montuïri" a la qual hi
han intervengut els equips d'Ari-
any, Sineu, Sant Jordi, Escola No-
va de Porreres i el mateix Montuïri.

Aquests petits, de sis i set anys,
foren entrenats pels jugadors del
Montuïri infantil Macià Coll i Ga-
briel Pocovi, mentre que els seus
delegats han estat en Jaume Mar-
torell, President de l'Associació
de Pares, i en Damià Verger, ex-
jugador del Montuïri.

Amb el lliurament de trofeus i un
sopar, la Societat Columbe)fila de Mon-
tuïri va dur a ternie la cloenda de la
temporada el passat divendres, 18 de
maig.
S'han celebrat prows de diferents

bandades i campionat social: les Aloi I,
II, III i IV, les Alacant, les Eivisses; les
de fons de Valdepeñas (C. Real), Baza
(Granada) i gran fons de Puertollano
(C.Real).

Classificació general final:
1.-(Campió) Sebastià Barceló Montuïri
2.- (Subcarnp.) Andreu Oliver Algaida
3.- Tandem Germans Miralles Algaida
4.- Bartomeu Miralles	 Algaida
5.-Tandem Cosins Verger	 Monturri
6.- Francesc llamas
7.- Sebastià Mas Veny
8.-Tandem Martorell - Gornila
9.- Tandem Mut-Mut
10.-Miguel Barceló
11.-Joan Sastre
12.-Tandem Gaya - Ginard
13.-Joan A. Nfiralles
14.-Jaunie Sastre
15.-Bartomeu Rigo
16.-Josep Sanchez
17.-Nfiquel Ilaneras
18.-C.P. Joan Mas i Verd
19.- Bernat Munar.

Volem remarcar que Sebastià Barceló
fou primer a vuit de les proves en quê va
participar.



LA VOLTA CICLISTA A ESPANYA PASSA PER MONTUIR I

Devora Cas Carboner poguérem captar aquesta bella imatge, amb l'helicòpter i tot
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BÀSQUET INFANTIL FEMENI
(Play off final)

Cide, 25- Montuïri, 27
Campos 92 - Montuïri, 28
Montuiri, 54 - Cide, 14

A manca de jugar el partit contra la
Porcitincula (suspès per la pluja amb
7 - 0 favorable al Montuïri), ha acabat
ja la temporada per a aquest equip. Es
proclamaren campions de grup de la
primera fase després de guanyar tots els
encontres i si derroten a la PorciUneula
hauran quedat segones de II divisió, as-
cendint a I divisió (a bIsquet, en Hoc de
1 divisió es diu grup A).

ESPORT ESCOLAR
Mini-bàsquet femení

Lloret, 31 - Montuïri, 22
Montuin, 12- Verge Monti-Sion, 58

Handbol infantil

dilluns, 9 de maig, es varen cele-
brar a Muro les finals escolars de Mallor-
ca de promoció de handbol de la catego-
ria infantil masculina i femenina.

Els nins del nostre col.legi es procla-
maren campions i les nines subcampio-
nes. L'Ajuntament de Muro va convidar
a berenar i begudes a tots els partici-
pants; va donar un obsequi a cada equip
i un diploma a cada nin i nina.

Aquests foren els resultats i classifica-
cions:

Infantil masculí

Montuïri A (8e.), 9- Montuïri B (7e.), 3
Montuïri A, 7 - G. B. de Muro, 3
Montuïri B, 6 - Sant Francesc, 7
Montuïri A, 5- Sant Francesc, 5
Montuïri B, 2- Guillem Ballester, 6

Classificació; ler. Montuïri 2on.
Guillem Ballester; 3er. Sant Francesc i
4rt. Montuïri B.

Infantil femení

Montuïri, 11 - Algaida, 1
Montuïri, 8- Guillem Ballester, 5
Montuïri, 5- Sant Francesc, 6
Classificació: ler. Sant Francesc; 2on

Montuïri; 3er. Algaida i 4rt. G. Ballester.

Handhol devi'
Una setmana després, en Es Dau i al

pati de la nostra escola es disputaren les
finals del mateix esport, però a la cate-
goria alevina També els nins de Montuï-
ri feren campions de Mallorca de promo-
ció, i les nines, terceres.

Va esdevenir una simpática jornada
on. a més de jugar, es va fer festa i es va
tractar molt bé els participants. Per part
de Montuïri varen col.laborar l'APA
(amb els "bocatas"), l'Ajuntament (re-
galant un clauer a cada ninj nina i en-
trenador), Embotits "Es PagLs" (amb
sobrassades i bolígrafs). Caf s "Rico"
(un paquet a cada jugador) i "Li
Caixa" (bol ígrafs ).

Aleví mascul í

Algaida, 0 - Mon tu fri , 10
G. Ballester, 5- Montuïri, 7
Montuïri, 5- Sant Francesc,
Classificació: ler. Montuïri, 2on.

G. Ballester, 3er. St. Francesc i 4rt.
Algaida.

Aleví femení

Algaida, 2- Montuïri, 3
Montuïri, 1 - G. Ballester, 2
Sant Francesc, 4- Montuïri, 1
Classificació: ler. G. Ballester, 2on.

S. Francesc, 3er. Montuïri i 4rt. Algaida.

Bàsquet infantil masculí

Fls ninsde7èi 8é anaren el dissabte
18 de maig al pofiesportiu "Prínceps
d'Espanya" per jugar les finals de Ma-
llorca de promoció del bAsquet, en re-
presentació de la nostra comarca. No
guanyaren cap partit, quedant quarts
del grup.

Joan Capó Felanibc, 31 - Montuïri, 10
Montuïri, 13- Selecció Manacor, 32
S.M. Sofia, 30 - Monturri, 9

Bàsquet aleví masculí

Una setmana abans, els nins de 5e i
6e es traslladaren a Manacor per pren-

dre part a les finals alevins del mateix
tipus d'esport. Aquí pogueren guanyar
un partit i quedaren tercers de grup.
Hem de tenir en compte que a Montuïri
l'esport que es practica és el tütbol i ells
juguen a bàsquet o handbol el temps de
l'esplai o a les classes d'educaciò física.

Montuïri, 10- Selecció Manacor, 34
Montuïri, 13- Costa i Llobera, 23
Montuïri, 8 - Jaume 111.5
Tant a les finals dt: bàsquet com de

handbol, els partits eren a temps reduit,
és a dir, duraven names un total dc 20
minuts cada un.

Ping-pong aleví femení

Les nines Marga Cerdà, Ma. Francisca
Pocoví i Ainv Ganda jugaren a Manacor
el divendres, 24, la final de tenis-taula
de promoció. Feren Ribcampi its.

FUTBOL

Ha acabat per aquest any la competi-
ció esportiva. L'actuació dels nostres
representants ha estat globalment satis-
facteria. Tant en futbol com en bàsquet
i esport escolar s'han assolit bons real-
tats a les diverses competicions. Cal, per
tant, sentir-se contents de la bona salut
de l'esport montuïrer i felicitar els joves
que el practiquen i les persones que se'n
cuiden que funcioni.

I PREFERENT
Una primera volta deeepcionant, sen-

se ordre ni concert, ha estat substituïda
per una segona de renaixement i de bon
jcc i , també, on les noves incorporacions

(Continua a la pàgina seguent)



98.2 F.M.
ANTENA 3 - MENORCA

DILLUNS A DIVENDRES

19:00 a 20:00 h.

103.2 F.M.
ANTENA 3 INTERNACIONAL

DILLUNS A DIVENDRES

20:00 a 24:30 h.

DISSABTE 14:00 a 16:00 h.
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GOVERN BALEAR

DIRECCIO GENERAL DE JOVENTUT

CONSELLERIA ADJUNTA A LA PRESIDENCIA

BA NCA))1V ARCH

AMB LA COL-LABORACIO DE

22	 ESPORTS

El Montifiri de Preferent, en 136. Hoc
Acabà la temporada sense positius ni negatius

(Ve de la pagina anterior)

a la directiva del club han sabut organit-
zar el bullit anterior.

comptar amb set negatius i estar
situats a la zona de descens, s'ha passat
a quedar-se sense cap ni un i a la tretze-
na posició, que hués pogut esser la
desem, cas de no haver perdut en "Es
Revolt" el penúltim partit contra el
XiIvan

La, Victòria, O - Montuïri, 2

Un dels minors encontres de la tem-
porada a càrrec del C.E. Montuiti. Es va
jugar amb serietat i tecnica i, de manera
especial, amb un plantejament que va
fer que els locals es veiessin dorninats
durant tots els noranta minuts amb dos
magnífics gols de Mariano i Monerris, a
la sena meitat.

Montuïri, 3 - Xilvar, 4

No va merèixer despedir "Es Revolt"
amb derrota, l'equip local. Va intentar
el joc, va crear oportunitats, va dominar
la situació, per6 la fortuna no va estar
al seu costat. Destaquem dos extraordi-
naris gols, a pilota aturada, del conjunt
de Selva.

Pobtense, 5 - Montuïri, 3

Pluja de gols en un camp enfangat
per les pluges anteriors al "matx", que
es va disputar en dissabte horabaixa.
Errors defensius i massa gols (nou) en
contra en el comiat de la temporada.
Llàstima no poder haver puntuat, ja que
haguéssim acabat amb positius!

CLASSIFICACIO FINAL
Son Roca 38 20 11 7 70 45 51
Llosetense 38 19 10 9 55 40 48
Espanya 38 19 10 9 65 42 48
Esporles 38 19 10 9 60 40 48
Pollença 38 16 15 7 61 32 47
Calvià 38 17 12 9 69 41 46
Constància 38 17 11 10 49 43 45
P. Cristo 38 19 7 12 69 44 45
Felanitx 38 17 9 12 62 44 43
Andratx 38 14 12 12 52 51 40
Ses Salines 38 13 12 13 60 54 38
Xilvar 38 13 12 13 50 48 38
Montuïri 38 13 12 13 58 62 38
Rtvo.Vict. 38 13 8 17 65 57 34
La Unión 38 11 10 17 49 69 32
Murense 38 9 12 17 43 55 30
Santanyf 38 10 8 20 42 63 28
Poblense 38 7 11 20 38 68 25
Sencelles 38 4 14 20 43 52 22
Margariten. 38 5 4 29 25 113 14

JUVENILS

• Emoció fins als darrers minuts de la
Hip. A manca de set minuts per acabar-
la, el Montuïri era de I Regional. La
il.lusió de tota una temporada i l'esforç,
tenien el premi merescut. Pere) un penal-
ty i altres inponderables ho impediren.

Aim i tot, enhorabona per la gran
campanya. Sera l'any que ve... Segur!

B.R.Llull Inca, 3- Montuïri, 4
Montufri, 5- Arta, 0
Gesa Alcúdia, 2 - Montuïri, 1

IN

No n'hi havia molts que haguessin
jugat un duro pels infantils quan aquests
començaren la temporada a la maxima
categoria insular. 1d6 bé, setmana rera
setmana, han anat millorant i aconse-
guint no tan sols mantenir la cat egoria,
sine) un honrós dese lloc amb altres
equips de la talla del Cala Millor, Esco-
lar, Portocristo, Cardassar... dan-era ells.
Bona feina!

Cardassar, 2- Montuiri, 1
Montuiri, 3- Escolar, 2
Petra, 2 - Montuïri, 14

Biel Gomila



Gloses

DAVANT LES ELECCIONS

Germans: ses eleccions
estan a punt d'arribar;
tots hem d'anar a votar
i veurem com guanyarà
aquell que més vots dura,
i lligats fort es cakons.

TOT SOL, AMB UNA DONA

Som un home venturós,
de poca sabiduria;
dos mil duros pagaria
per venir a jeure amb Os;
pet-6 que l'amo no hi fos
i no mos molestaria.

DAMUNT EL CADAFAL
D'ALGAIDA

Algaida té sa victõria
de tenir bons glosadors.
Jo n'hi coneixia dos,
pare i fill, lo més famós,
que hi ha hagut dins s'histõria:
tots els tenim en memòria,
no importa anomenar-Ids.
Déu else tengui tots dos
plegats a la santa glõria.

Miguel Massanet

25 ANYS ENRERA

Juny de 1966

Ventiladors a l'església

Per primera vegada a l'església
i per als feels s'han instal.lat venti-
ladors. No cal dir l'agradable sor-
presa amb quê els acolliren els aca-
lorats assistents a les funcions.

29 de Juny de 1966

Missa Nova

Avui horabaixa ha celebrat a
l'església parroquial, la primera mis-
sa solemne un fill de Montuïri: En
Miguel Pons Melia. A la funció hi
ha assistit moltíssima gent, presidi-
da per les autoritats locals.

50 ANYS ENRERA

Juny de 1941

"Postes" de la telefónica

L'Ajuntament va obligar a la
Companyia Telefònica que coliocas
els "postes" que hi havia enmig del
carrer de Sta. Catalina Thomas just
al costat de la paret de la finca de
"Can Moio", ja que així com esta-
ven dificultaven el transit rodat.

75 ANYS ENRERA

28 Maig 1916

Peregrinació al Puig

Una extraordinària peregrinació
"catòlica-franciscana" s'ha celebrat
avui amb peregrins de molts de po-
bles de Mallorca, al Puig de Sant
Miguel.

(En un pròxim rainier° publkerrern
els details, ja que degut al seu llarg espai
no els podem incloure en aquesta secció).

Noces d'ar. ent
1 Juny 1966

Honorat Moll Ribas "Des Forn" amb
Joana Aina Ramonell Martorell

"Moragues"

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

MISCEL.LANIA
	

23    

Temps passatDemo rafia Pluviòmetre        

Maig de 1 991
	

Darrers dia d'abril de 1 991
N AIX EMENTS	 Dia 26	 4'30 litres m2.

Dia Il.- Aina Ginard Bai  17à, tilla de
	

28	 7'20
fvfiquel i Aina.	 "	 7'60

Dia 21.- Francisca Oliver Jaume, 	 Total abril
	

49'20
filla de Miguel i Sebastiana.

DEFUNCIONS
Dia

Maig de 1991
2	 45'40 litres m2.

Dia 1.- Aim Miralles Manera, viuda 5 6'10
cie 90 anys. "Menut". 11 6 716'80

Dia 2.- Damiana Garcias Mas, viuda 1 1 8 1113'50
de 83 anys. "Soldadet". 71 9 116'60

MATRIMONIS
71 13 712'20
/1 16 711'60

Dia 10.- Isidor Colomar Vich amb 17 118'50
Maria Dolors Cladera Gr' 1 1 18 115'30

Dia 18.- Pere Servera Nicolau amb
1 196'—Isabel Pocovf Ferrando. Total maig

Cuinar en casa
BUNYOLS
INGREDIENTS

100 gs. de palates
1CO gs. de moniatos
2	 ous
1/2	 tassó de net
1 paquet de "Canario"
100 gs. de farina de forca

ELABORACIÓ
Um vegada passades les patates

i moniatos pel premsa-purés, es nrsclen
tots els ingredients. Aquests bunyols es
frigen a cullerades, no es fa forat. La
pasta ha de quedar clara.

Recepta de
Margalida Mas Mes quida "Collet"

CLASSIFICACIO FINAL DELS INFANTILS

Olímpic M. 30 29 0 1 187 9 58
Poblense 30 27 2 1 156 17 56
Murense 30 20 3 7 97 30 43
Binissalem 29 21 1 7 98 37 43
P.Pollensa 30 18 3 9 93 72 39
J. Sallista 29 16 6 7 72 43 38
Campos 30 14 6 10 87 52 34
Pollensa 30 13 6 11 54 38 32
Barracar 30 11 5 14 75 71 27
Montuïri 30 12 0 18 67 82 24
B.RLIull 30 10 3 17 64 101 23
Badia C.M. 29 9 2 18 61 69 20
Escolar 30 8 2 20 62 85 16
Cardessar 30 4 6 20 40 89 14
P. Cristo 28 3 322 31 109 9
Petra 30 0 030 6 332 0

	Es juny fred,	 Primerenc i tarda

	

mata s'esplet.	 al juny s'ha de segar.

	

Juny plujós,	 Pel juny

	

graner polsós.	 sa falç al puny.



Una putada a peu al Puig de Sant Miguel suposarci l'acabament del curs de catequesi

Canelobres comprais a Barcelona, a la casa Corbero, en temps de dun Bernat Martorell

24	 ESGLÉSIA EN CAMÍ

L'avaluació positiva de la catequesi, propicia esperances cap al futur
Da 21 de maig, els pares i catequistes

que han assistit a les sessions quinzenais
de Catequesi Familiar varen fer l'ava-
luació del curs, que va esser bastant
positiva. Es va creure convenient repe-
tir l'experiència l'any que ve, i uns
quants es mcstraren interessants en dur
a ternie un segon curs, amb el mateix
mètode i distinta temática.

Com a final de cuis, es va programar
una celebració penitencial conjunta
(pares i fills) per a dia 4 de juny, i una
pujada a peu al Puig de Sant Miguel
per al diumenge dia 9. La partida sera
a les 4 i mitja de l'horabaixa. En el Puig
compartiran en família els jocs, la bere-
nada i l'Eucaristia

PRIMERES COMUNIONS

A pctició dels mateixcs pares, sembla
que de cada any les Primeres Comunions
tenen tendència a fer-se rnès dins l'estiu
que no dins la primavera i durant el
teirip pasqua L

Enguany el primer torn sera dia 23
de juny a les 7 de l'horabaixa. Per
aquest motiu se suprimlia la missa del
Puig de Sant Miquel i la de les 9 del
vespre a la parrbquia.

El segon grup de Primeres Cornu-
nions sera dia 18 d'agost

MISSES D'ESTIU
Degut a que els mesos forts d'estiu la

gent sol prendre mama els diumenges, i

i realitats que caracteritzen els pobles de
la ncstra comarca Amb el temps d'Ili
d'anar fent camí cap a una pastoral de
conjunt compartida i eficaç.

ASSIGNACIO TRIBUTARIA

Recentment, a les esglésies, s'han
pcsat a dispcsició dels feels uns fulls
explicatius de la manera com han d'ac-
tuar, a l'hora de fer la declaració de la
renda, els cristians que vulguin que es
dediqui una petita part dels seus impasts
a ajudar a les despeses de l'Església
Catòlica Aquesta quantitat és gairebé
insignificant: un 0'52 per cent (o sigui:
devers un duro per cada mil pessetes
d' imposts

Aquest sistema de finançament és
transitori, ja que s'han d'anar estudiant
noves maneres d'aportació econòmica
per part ciels feels sense haver de passar
per les arques de l'Estat

ft moment, a Montuïri, sembla que
la cosa esta n'oit verda: si s'ha de jutjar
per les coLlectes, la genercsitat de la
gent va minvant de cada dia. I això que
es gasten més diners que mai en festes
socials i en futileses.

COLLECTES ESPECIALS

El resultat de les dues col.lectes ex-
traordinàries duites a terme darrerament
ha estat el següent:

Dia del Seminari: 34.000 pessetes.
Mallorca IvEssicriera: 37.260 pessetes.

Gràcies a tots.

seguint l'experiència d'aquests anys
passats, a partir de dia 9 de juny queda-
rà suprimida fins al setembre la missa •
dels diumenges a les 11'30 del mati'.

CONSULS PARROQUIALS

dilluns dia 10 de juny a les 21'30,
a Ca Ses Monges de Pina, tendra lloc
una reunió conjunta de tots els Conseils
parroquials existents dins el nostre
arxiprestat.

Aquesta trobada vol esser una prime-
ra passa de cara a un coneixement mutu
de les persones que col.laboren dins el
camp de la pastoral i de la problemàtica




