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2	 LA NOSTRA HISTORIA

Les festes de Pasqua i d'Es Puig, altre temps
(Conclusió)

Pasqua de Ressurrecció

El dia de Pasqua demati, a la sortida del
sol, se celebrava la processó de l'encontra-
da. Sortia de l'església pel portal dels ho-
mes, anava pel caner Major, i de la casa
de don Joan Bibiloni (Can Socies) es treia
la Mare de Déu. Quan el que feia de "ca-
pa" entonava el "Regina Cali Letare", el
homes que la portaven li feien donar tres
botets, cosa 1161 de dur a terme degut a un
dispositiu que tenia el tabernacle. Era una
manera de demostrar el goig que sentia la
Mare al trobar-se amb el seu Fill ressusci-
tat. Aquest acte era l'admiració de tots: els
nins i els majors.

Seguia la processó per la Plaça Vella,
San Fernando, Vanrell, Plaça Major i en-
trava altra volta pel portal de les dones.
Aleshores el temple ja estava ben ple de
gent. Se celebrava l'ofici i el rector, des de
Ia trona, donava les bones festes.

Acabada la cerimònia religiosa era cos-
turn anar a menjar el frit de mè, ja que
amb aquella festa es donava per acabada la
quaresma.

Abans no era estrany que durant les fun-
cions s'acubàs ¡paled pel fet que en tota la
quaresma no es menjava cam i la gent es
trobava decaiguda.

El dia de Pasqua el rector anava a
l'Ajuntament a felicitar el consistori.
També els parents i amics es visitaven i
desitjaven bones festes.

Segona festa

La segona feita se celebrava ofici so-
lemne i en acabar l'Ajuntament tornava la
visita al rector. Aquest costum era anti-
quissim, ja que a l'arxiu s'hi troba un do-
cument de 1788 que diu així:

"Relación jurada que nosostros, abajo
firmados, Rdo. d. Bartolome Martorell,
presbítero y beneficiado de la Parroquial
Iglesia de Montuiri y el honor Bartolomé
Bauzd, Regidor, como obreros que somos

del Monte de San Miguel, damos a la jun-

ta de propios i arbitrios de la presente vi-
lla; por razón de que hay recogido de li-

mosnas y de lo que se necesitó para la ce-
lebración de la última fiesta de Pasqua de
Resurrección del presente afio de 1788, es
en la forma siguiente:

Hay un depósito por razón de las limos-
nos recogidas, esto es, del trigo, baile y
ofrendas de la última fiesta de
Resurrección, 343 lliures, 9 sous, 6 diners.

Mes este afio es la que se ha gastado

por el culto Divino 47 lliures, 6 sous.

Por cuya suposición han librado los re-
gidores para la última fiesta de resurrec-
ción del presente afio 8 lliures, las que se
han invertido en esta forma: la caridad

del sermón 2 L. Para las distribuciones de
los eclesiásticos en el oficio y procesión 4

lliures, 3 sous. Por cera I L. 7 sous.
Y juramos a Dios Nuestro Señor y a esta

serial de la Cruz (posa una creu) que no
hemos añadido ni disminuido partida al-
guna y que lo que va figurado es lo que se
ha recogido para la mencionada fiesta y

por la verdat lo firmamos en Montuiri a
10 de Abril de 1788.

Bartolome Martorell, Presbítero y obre-
ro de la Virgen de la Paz y por no saber
escribir el mencionado Bauzá, Regidor, lo
firmo con la señal de la Cruz.

Honor Juan Trobat clavario corriente
de esta Universidad, vista esta, pagareis a

los obreros del oratorio del Monte San
Miguel que lo son el reverendo Bartolome

Martorell Presbítro y Regidor Bartolomé
Bauzá, conforme la precedente relación

jurada, ocho libras que estan tasadas y se
han gastado en el culto divino del sobredi-
cho oratorio en el presente afio. Montuiri
a trece de abril de 1788.

Jaime Mayol, Bayle Real.- Por no saber
escribir los honores Juan Mateu, rey, ni
Juan Serra Regidores; ni Damián Garau
ni Miguel Nicolau, diputados, firma por

ellos de su orden y por si mismo Antonio

Miralles Síndico, personero. Miguel
Pocovt, Regidor. Alonso de Soto,
Secretario."

Aquest dia els "quintos" cantaven pana-
des; més tard ho feren els partis politics i
darrerament és la banda de música que ho
fa.

Les panades es repartien entre les mon-
ges, els pobres i se'n portaven també a la
festa del Puig per a berenar.

Dia del Puig

La tercera festa se celebrava al Puig de
Sant Miguel. Hi anaven en processó que
sortia a les set i mitja o vuit del mati.
Cantaven la Lletania de Tots els Sants i
se'n duien la Mare de Déu del dia de
Pasqua. Allà dalt se celebrava l'ofici.
Després el batle des Puig, elegit per a
aquest dia, oferia un refresc. Llavors es
feia un ball de bot, si be abans s'encanta-
ven les mateixes.

Temps enrera es feia un dinar per al qual
el donat havia de posar el pa que es menja-
va.

Ara ja no es fa. La gent va a dinar a ca
seva i el vespre continua el ball a la Plaça.

El dia següent es duia el menjar al ma-
:alts i es feia també el sol-pas per les pos-
sessions.

Bartomeu Verger Serra

La festa
del "Dia
des Puig"
sempre
ha ten gut
una espe-
cial signi-
ficació
per als
montuï-
rers i des
de temps
immemo-
rials se
celebra el
dia de la
tercera
festa de
Pasqua.

La d'en-
guany
possible-
ment va
superar
en partici-
pació a la
d'anys
anteriors.



A la Sala d'Actes de la Casa de la Vila, aquesta  promoció de cossiers ballera la darrera dansa
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L'homenatge als Cossiers
Els anys passen, els costums perdu-

ren, les tradicions es van heretant  ¡ro-
manen més manco inalterables en el
transcurs del temps.

Els montu'irers, particularment els
qui sentim l'orgull de tenir les arrels en
el nostre poble, anualment i quasi sen-
se alteració de cap classe, gaudim
contemplant els balls dels Cossiers,
interpretant sempre unes danses que
consideram pròpies, perquè el temps
no les esborra de la nostra memória.
Uns balls que fan poble i perduren;
unes danses, però, que han de ser re-

presentades per uns joves, fills de
Montuïri, que tenen en gran honor es-
ser elegits per a tal conjunt. Unes per-
sones representants i representatives
de tota la comunitat, les quals ens por-
ten l'alegria de Sant Bartomeu i ens
fan reviure la seva festa, com també
ens fan sentir més montiiirers al ma-
teix temps que ens fan apreciar el mè-
rit d'un folklore que brosta de l'interior
de nosaltres mateixos mentre, simulta-
niament, espergeixen pels carrers i
per tot arreu aquell perfum d'alfaba-
guera, característic dels Cossiers.

Enguany, pero, finalitza per un grup
de persones l'exhibició d'aquestes
danses. Encara no havien acabat de
créixer i ja les ballaven. Ara, 17 anys
després, els ha arribat l'hora de donar
pas a una nova generació de jovenets
que els substituiran.

Aquest esbart, que ha hagut de viu-
re el transit d'uns canvis politics, ha
sabut romandre inalterable al seu Hoc.
Es més, durant aquesta generació,
compenetrats amb l'Ajuntament, s'han
elaborats uns Estatuts que vénen a
ser com el Reglament que assenyala
el comportament del Cossiers, fixa la
seva actuació i inclou normes de con-
ducta com agrupació depenent i identi-
ficada amb el poble que els encobe-
eix.

Després de la darrera actuació d'en-
guany, els montu'irers retrem el meres-
cut homenatge a aquest grup de per-
sones que han sabut ballar, amb la fi-
delitat que pertoca, les danses dels
Cossiers. I Bona Pau, incloent en
aquest número dues entrevistes —una
als cossiers d'ara i una altra a un cos-
sier d'abans el Moviment— vol deixar
palès la inalterable manera de ser dels
qui tan dignament representen l'ale-
gria de les festes amb tanta gaubança
que any rera any treuen la gent al ca-
rrer com dient-li: Sant Bartomeu és
aqui: alegrau-vos i gaudiu de la festivi-
tat del vostre i nostre Patró!

O. Arbona

Dos dIts da sarny
Importància del diàleg
Dins l'educació dels nostres fills, el

diàleg té una gran importancia. La ma-
joria de discòrdies entre familiars es
deuen a una manca de diàleg. Dins les
famílies i a les escoles s'hauria d'en-
senyar a dialogar, sobretot quan el nin
arriba als 10 anys o abans.

Ara bé, si per una part els pares han
de saber parlar i esser escoltats, per al-
tra, els fills igualment han de corres-
pondre. I per això s'ha de respectar
sempre l'opinió de l'atre, ja que si molts
de pares es lamenten que els seus fills
no els conten les seves coses, molts
d'al.lots igualment es queixen que no
són degudament acollits.

Demostren manca de seny aquells que
estan tancats al diàleg. Així les conse-
qüències en general són dolentes.

Salomó
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Madrid-Palma-Berlin
La notícia va aparèixer as diaris,

curiosa i sorprenent:
Una al.lota mallorquina roman en

estat d'hibernació, dins una atmosfe-
ra especial, a un hospital dels Estats
Units. Estava malalta del cor i dies
abans li havia arribat l'esperada
"mort". Els seus pares, de posició
económica acomodada, sabien que la
malaltia no tenia cura. Tanmateix
però, un equip de metges americans
els va garantir que l'afecció que patia
la seva filla dins d'uns quants anys
estaria medicament resolta. Per això
ara resta congelada, oficialment mor-
ta, pert) cientifícament viva, tot espe-
rant el remei.

Realment els avanços de la tècnica
són prodigiosos i al.lucinants. Tot
això sona a pel.lícula de ciencia-fic-
ció. Ja començam pare), a estar-hi
avesats a sensacionals notícies que
hores abans constituïen l'argument
d'una novel.la imaginaria o un guió
fictici d'una stria televisiva. Cada dia
veim, per tot arreu, com la realitat va
superant, cada vegada més, la ficció.

Així mateix, aquesta jove que
"dorm" dins el congelador tan avançat
té un futur ben incert. No ho trobau? I
parlant de futur, l'altra dia, a una
d'aquestes caletes que encara que-
den verges a Mallorca, dues perso-
nes feinetjaven ara pintant, ara ras-
pant, les posts de pi d'un IlaLit. La
barraca de pescadors conservava tot
l'encant, poetic i enyoradís, de les es-

cenes marineres i l'olor de les algues
marines impregnava l'aire de blau i
de Ilum. Assenyalant les onades vaig
escometre aquells mariners:

— Fa mal temps avui!
La resposta no es va fer esperar.

Mig en castellà, mig en alemany, em
contestaren que sí, que avui hi havia
mal temps.

A Mallorca, algaidins, sineuers, llori-
tants, vilafranquers, porrerencs, sen-
cellars, petrers, mariers, Ilubiners i
montufrers, tots plegats, no feim tant
d'embalum com els alemanys que
viuen aquí. D'anglesos, n'hi ha com
felanitxers, campaners i santanyiners
junts. També francesos, suecs, sufs-
sos, italians i un Ilarg rosari d'estran-
gers a la nostra cultura i costums te-
nen la residencia habitual en aquesta
terra. I si comptam els forasters (es-
panyols que encara que visquin i tre-
ballin a Mallorca no són mallorquins
perquè no accepten la nostra llengua
i cultura)) els mallorquins que han re-
nunciat a la seva pròpia identitat, po-
drem concloure que el futur, per als
mallorquins, as tan incert com el
d'aquella al.lota que esta congelada
esperant el remei.

Tota aquesta catefa de forasters i
estrangers que habiten la nostra illa
no han pensat, ni per un moment,
que s'han d'adaptar a la nostra idio-
sincracia, sinó que en fan befa.
Frases com "que bonita sería
Mallorca si no fuera por los mallorqui-

nes" o com aquests que mig en bro-
ma, mig seriosament, volen comprar,
en marcs alemanys, la nostra terra,
ho demostren clarament. I als mallor-
quins, en Iloc de reaccionar amb ra-
bia i Iluitar sense repòs, se'ns cor-
quen les arrels i, tira a tira, ens anam
vinclant davant aquestes cultures
foranies fins a quedar buits, sense
saba, com a plantes de plastic.

Pere), que hi farem! Ja hi estam
acostumats a les successives inva-
sions pacífiques (i no tan pacífiques).
Pareix que no som capaços de plan-
tar cara a tota aquesta ferramalla
d'intrusos i tots els esforços se'n van
per les bardisses entre petites enve-
ges i molta de figurera i així, acabam
com sempre, dividits i sense força.

N'Anselm Turmeda, en el segle
XIV, descriu amb les "Cobles de la
divisió del Regne de Mallorques" el
seu amor a Mallorca i es lamenta de
la desunió entre els seus fills que
sera la causa de la seva perdició.
Esperem que després de sis segles,
encara que el panorama sigui ben ne-
gre, hàgim començat a aprendre la
1146.

"Espès e molt sove nt
per plorar los ulls se forca.
-¿Qui sóts vós, dona plasent
a qui el cor se desconorta?-
-Vei enveja qui aporta
mos fills e perdició
Si volets saber qui s6,

són la illa de Mallorca"

Sa talaia d'en Rubi. 

. . ... .	 . .. ... 

)1k BANCA MARCH
Desitja a tots els montuïrers unes
bones festes de Sant Bartomeu, i

MOLTS D'ANYS!

[ 	 Carrer Major, 26
,t.d.`,,I,.AsD'AsN*7 SUOTOUi0Y•ZW2:3ii5M}V2JbA\N

Telèfon, 64 60 55



Casa deshabitada
Casa ja robada
Dona sola
inútil insistir
De vacances
Robar-invàlid
Ràpid, tornen prest
Emprar palanca
Disposada per robar-hi >.<
No robar - Subnormal cE=D
Obrin amb cadena Mg-

TEMPS PASSAT
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No hi ha dubte. Era el dia
de la segona festa de Sant
Bartomeu, de devers l'any

50, en el moment de les
"corregudes de cintes'

Aleshores eren joves els
qui hi participaven i, com

ara, moltIssima la gent que
s'hi arremolinava per con-
templar l'espectacle i des-

pies poder dir la seva.
Guàrdia Civil i municipals

posaven ordre. No hi veim
el "dimoni". L'expectació

era grossa. El cadafal
—que, com es sabut, el

feien just al costat dels gra-
ons—, ple d'aLlots desitjo-

sos de veure-ho millor.
A la dreta encara es des-

trien les banderes col.loca-
des a l'antiga Casa de la
Vila. I, malgrat fes un bon

sol, la gent, com ara, no te-
nia por a la calor. Es més,
encara se'n destrien que
duen americana i capell.

Quin temps aquell, que ja
no tornarà!

ILOERic xoa
CANÇONS AMB AMISTAT
de Bartomeu Sbert Barceló
Fa anys que en Tomeu Sbert ve mos-

trant la seva vena de glosador i poeta.
Bona Pau ho pot testificar. Les seves
esporàdiques col.laboracions, que pu-
blicàrem pels anys 59-60 i també en da-
tes posteriors, en són una mostra.

Es veu que ja mês recentment s'han
anat proliferant els seus escrits en vers, i
si no foren trets a la Ilum pública, ara,
seleccionats, ho són en aquest volum,
que n'és tota una mostra de la seva pro-
ducció, d'ahir i d'avui, des que ell era un
jovençà fins ara, ja padrí.

Hem !legit amb satisfacció aquest re-
cull que apareix sota el títol "Cançons
d'amistat". No tots els poemes poden es-
ser igualment considerats, però en uns i
altres roman palès el sentiment de l'au-
tor, mostrant-nos tant la realitat de la vi-
da com la idealització del pensament.

O.A.

Alerta als Iladres
Convé anar vius respecte als Iladres. La Guardia Civil ha trobat un document

amb signes en el cotxe d'un delinquent i ha comprovat que són certs. Són pin-
tats amb guixos, Ilapis o marcats amb un objecte punxant prop del timbre o en
terra, parets, davall una catifa, etc.

S'aconsella anar molt alerta i no fiar-se de ningú.No penseu que no us tocarà
mai. Abans d'obrir la porta, mirau qui és. Si trobau cap senyal, borrau-la, deixant
el menor rastre possible. Contau aquest comunicat als familiars i amics, i que
corri la veu. Els signes trobats són els següents:

Aquí, res
Alerta, policia
Res d'interès
Casa caritativa
Molt bona
Alerta amb els cans r=1::r.
Ací es pot robar
Sols hi viven dones
Bona collida, religiosos 	 —
Comunitat amb guarda _a_

tv=:2

e 0
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DE MOIVTUIRI

Sant Bartomeu, 1993

Programa de les festes patronals

A les 21'30: Exposició de pintu-
ra de Menesses i de cerámica de
na Jean Georgensen a Ca na
Jerbnia.

A les 22: Concert de la Banda
de Música d'Algaida.

Dilluns dia 23
A les 19: Sortida dels Cossiers

i Dimoni.
A les 21: Completes cantades

per la Coral Mont Lliri, dirigida
per Baltasar Fiol, i veneració de
la relíquia del Sant.

A les 23: Revetla i concert per
Ia Banda de Música de Montuïri,
dirigida per Pere Miralles Roca.

A les 030: Gran berbena en
Es Dau, amb els conjunts Honey,
Montana i Guateque.

Diumengo dia 15
A les 19: Sortida dels Cossiers i Dimoni.
A les 21: Pregó de fastes a càrrec del Sr. Pere Serra

Bauza, president del "Grup Serra".

Dimecres 18, dijous 19 i divendres 20
A les 17: En el Dau, activitats per als nins.

Divendres dia 20
A les 20: Exposició de tintes i aquarel.les de Guillem

Darder a la Sala d'Actes de l'Ajuntament.
A les 21: Exposició de cartó -pedra realitzada per

n'Alba Vicens d'Es Molinar, al carrer de Baix, 34.

Dissabte dia 21
A les 20: A Sa Nostra, exposició de pintures a càrrec

de Pau Poco vi Servera.
Al carrer Major, 24, exposició de pintures a l'oli i

dibuixos de Catalina Sastre Perlas
Al carrer Jaume II, 28, exposició d'aquarel.les i

pintures a l'oli a càrrec de Magdalena Sastre Ramón.
A les 21: Ball a la Plaça i exhibició de ball de saló.

Diumenge dia 22
A les 19: Exhibició de judo.
A les 20: A la plaça Major: Homenatge als majors de

80 anys, patrocinat per Sa Nostra.
A les 21: Exposició de fotografies antigues dels anys

1940-50, de Bartomeu Sampol Verger, organitzat per Sa
Nostra i la Biblioteca Municipal, a Can "Xorri".

Dimarts dia 24
A les 9: Albada al so de les xeremies.
A les 10: Sortida dels Cossiers i Dimoni.
A les 11'30: Ofici solemne. Predicará D. Antoni

Cafiellas Borràs, C.O. Cantará la Coral Mont-Lliri dirigida
per Baltasar Fiol.

Els Cossiers ballaran l'oferta (La Missa será re-
transmesa per Rádio Murta).

A les 13: Amollada de coloms a càrrec del Club
Columbõfil Missatger de Montuïri.

Recepció per a tot el poble a l'Ajuntament i ball
dels Cossiers.

Homenatge als Cossiers per al seu comiat.
A les 17: Partit de futbol Montuïri (36 divisió) - Mallorca

(2° divisió).
A les 21'30: A la plaça Major, entrega de premis del //

Concurs Literari de Conte Curt.
A les 22: Concert per la Banda de Música de Montuïri

dirigida per Pere Miralles Roca.
A les 24: Berbena en Es Dau amb els conjunts Lasser i

Orquestra Casis.

Dimecres dia 25
A les 11'30: A la plaça Major, corregudes de cintes i

joies, estirar corda, rompre olles, etc.
A les 18: Carrusel de la Policia Municipal Muntada de

Palma, en el camp de futbol.
A les 21'30: Festival de fi de festa a la plaça Major amb

els conjunts Orquestra Randy i Samba Viva.
A la 1: Traca final. Acabament de les festes de Sant

Bartomeu, 1993.

;!.



La part esOucada ce reditici de Ca Ses Monges dona una pessima impressio als qui passen.
no es podia acabar tot seguit, més valdria no haver-ho tocat per ara

\

MANACOR • PORTO CRISTO GALA MILLOR

eyaitilMII JOYERIA

Para medir la intensidad de la vida

Omega Speedmaszer

cronografo de caballero con indlcador

de fecha y cristal de adiro wrayable
en oro de qudares, b■color o acero.

SuLzblc hasza 30 mt	.

OMEGA
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AGENTE OFICIAL

A L'AGUAIT
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cin co icu u

... es dia de sa inaugurado de sa
piscina municipal es veren moltes
persones que tenien enveja an es
nedadors que vingueren de Ciutat.
Qualcú digué: "sols que en sabés
sa dècima part d'ells.!"

•
... el sendernei sa piscina -encara

que no fes gaire calor- s'omplí de
gent. De moment ha caigut ID&

•
ses Primeres Comunions reunei-

xen tanta gent, que no cap dins
l'església. Ara bé, es focus des
fotògrafs no ajuden gens la ce-
rimònia i per altra part enlluernen
tant ets assistents que difícilment es
destria l'altar.

•
... un cicló d'aire calent, d'uns

350 i qualque gota roja, va assolir
Montufri i altres indrets, especial-
ment Llucmajor, sa nit de dia 4 de
juliol passat. Aquest fenõmen en-
calentia tant que molta gent, que
estava a la fresca, es féu por i
s'amagà dins ca seva. Altres ana-
ren a mirar el cel a veure que pas-
sava. Tot, però, s'acabà amb un
"susto". Després, es dilluns, en es
mercat, era es tema de conversa
a totes ses tertúlies.

•
ningú no recorda que a la vila

en sols sis dies hi hagués cinc naixe-
ments, com va ocórrer entre dia 18
i dia 23 de juliol passat. En vista
d'això es mês Ilets feien comptes i
averiguaren que si durant tres anys
seguits i sense interrupció es doneis
aquesta proliferació, encara no se-
ria suficient per recuperar es mile-
nar d'habitants que Montuïri ha
perdut aquests darrers 40 anys.

•
... encara que no siguin molts,

certs cans que transiten pes nostres
carrers desgracien i embruten dife-
rents façanes i ja no diguem com
roman també es pis des mateixos
carrers. I això molesta sobretot an
es qui no són ets amos d'aquests
animals. Mos demanen que ho fas-
sem públic a fi que se posi remei a
aquests malifets.

•

és un desastre sa poca admi-
nistració que hi ha a s'Ajunta-
ment. A principis d'agost encara
no s'ha liquidat es pressupost de
1992 ni s'ha aprovat es del 93.

•
mentre uns pensen que és en-

certat que no es pagui cap quota
per utilitzar sa piscina municipal, al-
tres opinen que s'hauria de pagar
per evitar proliferació de 'domin-
gueros' i per costejar es manteni-
ment. I això que dóna molta vida
al poble.

•
...fa goig veure es gran ambient

esportiu que hi ha en 'Es Revolt'
cada horabaixa en ets entrena-

ments dets equips de futbol i sa pis-
cina, Iloc on acaben es jugadors
després.

•
ses instal.lacions des camp de

futbol se preparen bé de cara a sa
Ill divisió: altesveus, gabina radiofò-
nica, sistema de regar, asfaltat...
Ara sols manca que s'equip res-
pongui a ses espectatives.

•
i parlant de futbol, s'ha de va-

lorar s'enorme feina que es fa amb
es futbol base... basta mirar quants
de joves des poble juguen, i qué
fan i on són durant es seu temps
d'oci.

En Xerrim
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Inauguració de la piscina municipal
També es reté homenatge a l'equip de futbol per l'ascens a

III Divisió Nacional
L'acte d'inauguració de la piscina

municipal se celebrare el vespre de
dia 3 de juliol passat, amb presencia
de Joan Verger, President del Consell
Insular, de Ramón Servalls, Director
General d'Esports del Govern Balear,
d'Enric Granados, President de la
Federació Balear de Natació, d'Antoni
Pascual, Vice-president del CIM i
President de la Mancomunitat des Pla,
de Nicolau Tous, Regidor d'Esports de
l'Ajuntament de Ciutat, de Pere
Sampol, Diputat del Parlament Balear,
entre altres personalitats. Començà
amb un discurs del batle de Montuïri,
Joan A. Ramonell, el qual volgué que
en un principi es retés homenatge al
C.D. Montuïri per l'ascens a Ill Divisió
Nacional. Ho feu amb aquestes parau-
les:

En un principi avui només hi havia
previst fer la inauguració de la piscina
municipal, pero havent coincidit amb
l'ascens a Ill Divisió de l'equip de fut-
bol, i essent que el darrer partit el va-
rem jugar fora de Montuiri i no ho A-
ram poder celebrar, hem pensat cele-
brar-ho avui aqui.

Quan l'any passat em vaig fer càrrec
del club de futbol, juntament amb en
Tomeu Andreu i amb en Joan Pocovi,
ens varem proposar pujar a Ill Divisió,
gracies a Llorenç Amengual, l'entre-

nador, i a que enguany hi ha hagut un
equip amb un esperit de companyonia
extraordinari, que ha estat com una
pinya... Amb tots aquests elements,
juntament amb les seves habilitats fut-
boils tiques, hem aconseguit aquest
ascens.

Vull agrair també a Josep  W Munar,
coordinador de futbol base, la seva la-
bor durant aquesta temporada, perquè

hem de tenir present que el fet més
important d'un club de futbol, és el fut-
bol base, on els allots del poble apre-
nen a jugar a futbol, a competir, a
guanyar i també a perdre.

Avui, en agrairnent a tos els juga-
dors, els volem fer entrega de /'insíg-
nia del Club. Com també a dos col.la-
boradors indispensables: Joan
Verdera Gomila i Biel Cerda "Rupit".

Un poble es pot comparar a una fa-
milia, on hi ha gelosies, critiques d'uns
als altres, i també bregues. Llorenç: tu
com a montuirer-entrenador has hagut
de sentir critiques i, al/e• que Os lamen-
table, fins i tot insults. Pea), Llorenç,
has de saber que ningú ho fa mai be
per a tothom, ningú. Pere, això no t'ha
de desanimar, perquè a la fi el fet més
important és el d'haver aconseguit all()
que ens varem proposar, que era pu-
jar a tercera, i crec que realment tot-
horn ho reconeixerà.

Aquest petit homenatge que faim a
l'equip no seria complet sense agrair
molt especialment a Llorenç Amengual
el seu esforç per venir a entrenar, i la
seva dedicació desinteressada al Club
Esportiu Montuiri. Per tot això, en nom
del Club, et volem fer entrega d'aques-
ta placa.

I a tots vosaltres, a tot el poble de
Montuiri, us demanam la vostra colla-
boració per al club de futbol, ja que
crec que és un orgull per a un poble
petit en terreny, però gran en fets, el
tenir el seu primer equip de futbol a la
categoria de tercera Divisió Nacional.

Tot seguit i referint-se en concret a
Ia inauguració de la piscina el batle di-
gué:

A la fi tenim piscina: Però jo no diria

que avui celebram haver acabat un
projecte; més NJ diria que avui inaugu-
ram la 1 0 fase d'un projecte, que és el
polies portiu. Avui inauguram la pisci-
na, pero la meva idea és que més en-
davant inaugurem unes pistes polies-
portives, i que també més envant
aquesta mateixa piscina pugui ser uti-
litzada tot l'any; és a dir, poder-la co-
brir temporalment, i així, poc a poc i de
mica en mica, arribar a tenir un polies-
portiu municipal que sigui l'orgull de
tots.

Aquesta piscina no hagués pogut
ser realitzada sense l'ajut del Govern
Balear a través de la seva Conselleria
de Cultura, Educació i Esports, i amb
l'ajut del Consell Insular de Mallorca,
als quals vull donar les gracies per la
seva aportació i per la seva presència
avui aqui

Pere) molt especialment, i espar que
els altres em perdonin, vull donar les
gracies a Joan Verger, montuirer i
President del Consell Insular de
Mallorca, parque amb la seva disposi-
ció cap al seu poble ha fet possible
que aquest estiu ja puguem nedar.

I no sera la darrera cosa que li de-
manarem, parque ii demanarem do-
blers per les pistes, per cobrir la pisci-
na; i estic segur que quan ha gim aca-
bat tot el poliesportiu també l'hi po-
drem agrair.

(Va Acabar donant les gràcies al
President de la Federació Balear de
Natació, al Director General d'Esports,
al diputat Pere Sampol, a l'arquitecte,
a l'aparellador, als constructors, elec-
tricistes, empresa constructora, briga-
da de manteniment de l'Ajuntament,
picapedrers... i tots quants han fet
possible que en aquesta data es po-
gués dur a terme la inauguració).

Finalment el President del CIM,
Joan Verger, es va congratular públi-
cament d'aquesta inauguració a la se-
va vila natal, expressant que era una
de les darreres que mancaven a
Mallorca on no hi ha platja, i que als
montuïrers no els pot negar mai res.

Diferents exhibicions de natació a
càrrec d'atletes de vàlua i d'equips de
prestigi, donaren per acabat aquesta
acte inaugural, el qual, per altra part,
va congregar molta gent del poble.

El Batle de Montuïri
i la Corporació Municipal
amb motiu de les festes

de Sant Bartomeu
desitgen a tot el poble
MOLTS D'ANYS

BONES FESTES



La inauguracio de la piscina va reunir molta gent en "Es Revolt" Li batle, en un parlament, va
resaltar el significat de l'acte i el que suposava per Montuïri

(DIMARTS TANCAT)
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Inaugurado de la piscina
Dia 3 de juliol i presidint Joan

Verger, President del C.I.M., tenguó
Hoc en Es Revolt la inauguració de la
piscina municipal en un acte on hi va
participar molta gent, en el transcurs
del qual nedadors externs de vàlua
oferiren diferents exhibicions.

Distinció a Gabriel Gomila
Dia 2 de juliol passat, el Director

General d'Esports del Govern Balear,
Ramon ServalIs, féu entrega al nostre
redactor en cap, Gabriel Gomila, en
Poliesportiu Princeps d'Espanya,
d'una placa commemorativa dials 20
anys de permanença i responsabilitat
a la Comissió d'Esports.

Exposició de fotografies
Encara que figuri en el programa de

festes, consideram just expressar la
nostra satisfacció pel que fa a l'exposi-
ció de fotografies antigues de Montuïri,
de mitjan segle, de Bartomeu Sampol
Verger, que es faré a Can Xorri, la
qual suposarà una mostra gràfica de
Ia nostra história dels anys 1940-50, i
de les que mensualment Bona Pau en
publica una.

Nova barberia
En el carrer des Mig número 3, un

dels primers dies d'aquest juliol pas-
sat, Antoni Escalas va inaugurar una

serà el següent:
Amollada de guatleres:

1- 27 d'agost (150 guAtleres)
2°- 10 de setembre (200 guAtleres)
3°- 24 de setembre (150 guétleres)

Amollades de perdius faisans:
1°- 22 d'octubre (50 perdius)
0- 5 de novembre (50 faisans)
3°- 26 de novembre (50 perdius)
4Q- 10 de desembre (50 perdius)
5°- 24 de desembre (50 faisans)
Les perdius i guAtleres s'amollaran a

Son Maiol, Son Vanrell, Galiana, Son
Mut, So n'Amoiana, Mianes i Son
Catany. I els faisans a Es Rafals, Son
Massanet, Can Carrió, Pola, Son Miró,
Ses Pelades, Mianes i Ses Rotes.

Perles "Orquídea"
Pel que llegirem a una nota de

premsa de mitjan mes passat, es
desprèn que les dependències de la
factoria de Perles "Orquídea" tenen
previst traslladar-se de Manacor a la
nova edificació que s'ha de construir
en Es Creuers, a partir de 1994.

Cursets de natació
Aquest estiu a la piscina d'Es Dau

s'han tornat fer, com a continuació
dels de l'any passat, cursets de nata-
ció al qual hi participen dones majors
en un, i al.lots i nins i nines als altres.

Exposició de pintura
Volem fer avinent que la nostra ad-

ministradora, Catalina Sastre, durant

(Continua a la página següent)

nova barberia, a qui desitjam tota clas-
se d'èxits.

Central telefònica
Per solucionar d'una manera definiti-

va el problema que a Montuiri tenia
telèfons, aquesta empresa ha cons-
truit en Es Dau, molt prop de la pisci-
na, un edifici destinat a central telefò-
nica.

Amollades de caça
La Societat de Caçadors de Montuïri

participa que el programa d'amollades
de caça per a la temporada 1993-94
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les festes de Sant Bartomeu oferirà al
carrer Major número 24 una exposició
de pintures a l'oli i dibuixos, a qui de-
sitjam un complet kit.

Torneig de billar
Els tres primers classificats d'entre

els 25 participants en el torneig de bi-
llar celebrat en el "Pub Es Dau" foren:

i. Jaume Gomila "Pellusco".
2. Biel Mayol "Matx6".
3•`. Miguel Mayol "Mosson".
El passat 29 de juliol, en el trasncurs

d'un sopar, es feu l'entrega de trofeus.   

Montuïrers a Santiago
Un grup de 10 montuTrers de Perso-

nes Majors participaren a Santiago de
Compostela a l'encontre generacional
organitzat per la Comunitat Balear, dia
19 de juliol passat.  El grup de montuirers que participaren a Santiago de Compostela a l'encontre generacional

ln memoriam de Gabriel
Camps

Dia 1 i primer diumenge d'aquest
agost, el C.D. Montuïri de Ill divisió
haure participat en l'homenatge que,
en el camp de la Unió d'Establiments,

on darrerament militava, es dedica al
jugador Gabriel Camps, fill del montui-
rer Jaume Camps "de Sabó", qui va
morir en accident de trànsit.

S'haurà jugat en torneig triangular
enre el Montuïri, Esportes i La Unió,
darrer club d'en Biel.

El club montuirer va lliurar al seu pa-
re un record en memòria del seu fill,
testimoniant d'aquesta manera la soli-
daritat del poble envers d'aquesta fa-
milia, solidaritat a la qual també s'hi
adhereix Bona Pau.

La redacció

El pliuttor Gtellleant Darder. imicposta a Molittaibri
Guillem Darder és un pintor nascut a
Só/for. L'any passat es compliren els 25
anys de la seva primera exposició i ho
va celebrar d'una manera molt humana,
amb una expasició en benefici dels refu-
giats de Bosnia que es troben a Só/ler,
la qual ten gué Hoc a la Sala
d'Exposicions de la Banca March de
Palma, i la recaudaci6 de tota l'obra ve-
nuda es va entregar a dites familles
bosnianes.
—Guillem, ¿corn et ven gué aquesta idea?
—Senzillament: volia celebrar aquests 25

anys amb una cosa positiva, de cara a
una necessitat.
—¿Quantes exposicions dus en aquests
anys?
—15 individuals, totes amb bastant
d'èxit, 3 col.lectives i he participat a va-
ris certàmens a Mallorca, Barcelona i
Madrid.
—¿Tans obres fora d'Espanya?
—Sí; en tenc a Holanda, Alemanya i
Dinamarca.
—Diuen que estés assolint una cota molt
alta.

—Be; em sent satisfet i amb ganes.
—¿Com et vengué la idea de venir a ex-
posar a Montufri?
—Senzillament: l'Ajuntament va col.labo-
rar en la compra d'una obra a benefici
dels bosnians, i així fou com em convi-
daren a exposar a les festes de Sant
Bartomeu. Amb molt de gust vaig ac-
ceptar que Montuïri pugui conèixer i ad-
quirir la meva pintura.
—Esperam que ton guis molt d'èxit,
Guillem.

Raimon A.

Exposició
Tintes i aquarel.les

de

Guillain Darder
a la Sala d'Actes de l'Ajuntament de Montuïri
Inauguració: dia 20 d'agost a les 20 h.

Amb assistência de les autoritats
Romand/11 oberta els dies 20, 21, 22 1 23
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Després de 17 anys, finalitza l'actual generació de Cossiers
Sempre han estimat el conjunt i fins i tot els ha condicionat

El temps passa ¡les persones es re-
noven. Els qui fa quinze o vint anys
eren nins, avui són homes fets i aca-
bats. Deim això per les deu persones
que durant els darrers 17 anys han re-
presentat dignament els balls mes ca-
racterlstics de Montuïri durant les tes-
tes patronals: Els Cossiers.

Hem volgut que una representació
d'aquesta "fornada" que enguany do-
nare per acabada la seva actuació, ex-
poses alguns dels aspectes mes ca-
racterístics com també certes anecdo-
tes desconegudes o no pels nostres
lectors.

Tenguérem una xerrada amb en
Josep Gomila Mesquida "Bello", que
ha fet de cossier i dame i amb en
Gaspar Verger Sastre "Xinet", que úni-
cement ha fet de dama.

Comen gerem pel principi i els de-
manàrem:

—zCom va esser la vostra elecció?
—Varen venir a cercar-nos a l'escola.

Demanaren voluntaris per ballar els
cossiers. Se'n presentaren una trente-
na o més dels cursos sete i vuitè, que
tenien entre 12, 13 i 14 anys, des
quals posteriorment n'elegiren 10 que
foren els qui varem quedar. Encara
que en les actuacions sols en ballen 7.

—Quants d'anys fa que començà-
reu?

—Enguany en farà 17.
—0 sia que aquells que aleshores

tenien 13 anys, ara en tenon 30.
—Efectivament. Creim que som els

cossiers que hem durat més temps
plegats.

(Es molt possible porque els ante-
riors sols duraren 7 anys).

—e Com foren els principis?
(Aquí cal dir que les respostes son

d'un o l'altre, per?) ambdós ho corrobo-
raven)

—Me'n record que l'amo en "Niu",
quan començava a ensenyar-nos ho
feia en el gimnàs de l'escola, en uns
moments en que érem una trentena.
Ens n'ensenyava d'assegut perquè di-
ficilment es podia moure, tan veil ha-
via tornat.

—¿No vengué cap cossier dels an-
tics?

—Qualque vegada vengué en Toni
de Ses Rotes o en Pere de s'Agencia,
però ell era el qui ensenyava, i d'asse-
gut.

—¿Quin temps necessitàreu per
aprendre'n?

—Uns tres o quatre mesos, assajant
unes quantes vegades per setmana.

—De llavors en çà, quan s'acosta
Sant Bartomeu, ¿quit feis?
¿Assajau o donau per bo tot quant
sabeu?

—Solem assajar dos o tres pics.
—¿ Qui triaren per dama?
(Contesta en Pep).

—L'amo en "Niu", en un principi,
quan va haver de triar una dama, es
va decidir perquè ho fos en Gaspar
Verger o jo. Per() després va triar en
Gaspar. Ell volia que un de nosaltres
dos fóssim la dama.

—Veim, pare), que us alternau.
—Si; però és perquè nosaltres dos

ens hem posat d'acord. Durant
aquests 17 anys sols ho ha estat ell o
jo; i ningú més. En Gaspar va partir
com a dama i jo —diu en Pep— de cos-
sier. Pere) va ocórrer que en Gaspar
un any va estar indisposat i un altre no
pogué venir per motius del servei mili-

tar.
Ara es en Gaspar que intervé, i diu:
—En temps del batle Joan

"Porrerenc", d'acord amb l'Ajuntament,
se n'havien de triar 7 d'aquests 10 pri-
mitius, per?) nosaltres decidirem que-
dar tots deu, per no haver-ne de Ilevar
cap, encara que en les actuacions sols
en ballen 7.

—Digau-nos el noms d'aquests
deu.

Som: en Miguel Miralles "Comuna",
Joan Rigo "Muix", Andreu Camps "de
Galiana", Pere Joan Fiol "Tarric", Joan
Jiménez, Vicenç Vaguer "Cavaller",
Tomeu Gomila "Bello". De "dimoni"
n'han actuat més d'un. Primer era en
Joan "Panxo", un any ho va esser en
"Pepillo", que va acabar els "menuts" i
l'haguérem de retirar. Tengué un acci-
dent. Després es va vestir en "Juanjo",
i de Ilavors ençà ho ha estat ell, Ilevat
d'un any que va estar impedit i ho va
esser en Pep Cerdà, que era cossier.

—Una vegada n'hi hagué un pa-
rell.

—Sí. Fa dos anys, en un dia n'hi ha-
gué tres o quatre.

—En els primer anys, zcom anaren
les vostres actuacions?

—Trobam que érem massa petits,

Durant el temps d'aquesta  promoció de cossiers, en Toni "Rei" va haver de substituir l'amo en
"Niu" com a flabioler



Demà, el Grand Hotel d'avui
serà com el d'ahir

Tal com era l'any 1913. quan 	liosos d•haver contribuït que cdi -

ia 	inaugurava les prime- 	 fici modernista del Grand Hotel

res oficines a Mallorca. De lla-	 recuperi la seva forma original.

vors ençà, hem treballat dia a dia 	 1 d'haver retornat aixi, a la cío-

per oferir a Balears el millor ser- 	 tat de Palma i a totes les nostres

vici, tant econòmicament 	 Hies, un símbol propi, con.

com socialment. Per això. 	 vertit en un nou centre col-

avui ens sentim molt orgu- 	 tural al servici de Balean.

"la Caixa"

0/x1 1,9,0:Edo,*

Cafè
Cet' ii

IPTielres

Aire acondicionat

Vos desitja bones festes de Sant Bartomeu

ENTREVISTA

quasi no ens veien. Hem de pensar
que teníem 12 i 13 anys i encara no
havtem acabat de créixer. Fèiem com
a rialles.

—Per tant, els que començaran
nous, no saran tan petits.

—Creim que si ara es fan cossiers
nous, no s'han de fer d'aquesta edat.
Almanco han de tenir 14 6 15 i millor
16 anys.

—¿Quin comentari fois de la vostra
retirada?

—Enguany farà 17 anys que bailam i
arribarem a l'acord que ens havíem de
retirar. Tal vegada n'hi ha que voldrien
continuar, a alguns no els importaria
ballar dos anys més, pert, s'han de re-
tirar tots o cap, perquè si ballen al.lots
de 15 6 16 anys amb nosaltres, de 29
6 30, seria ridicul.

—No hem parlat del flabioler.
—Com se sap, el flabioler de totd'una

era l'amo en "Niu", tota una institució.
Després ho ha vengut essent en Toni
"Rei"; si bé un any ens va tocar en
Pere Ferre ret".

—sQua!qua anècdota?

—Me'n record que un dels darrers
anys que tocava l'amo en "Niu", que ja
havia tornat molt veil i havia tengut un
accident, el portaren amb un "Mehari",
però, ballassim allà o fos, ell no va da-
vallar mai del cotxe.

—Sabem que abans dais Estatus
dels Cossiers anà vou a ballar fora
poble.

—Sí. Els primers anys ballarem a
Randa. Erem petits i ens feien anar
alià on volien. També un pic anàrem a
ballar a Lluc amb els cossiers
d'Algaida, una altra vegada a Sineu.
Aleshores era batle l'amo en Joan
"Porrerenc". Més envant feren els
Estatus que regulaven la nostra actua-
ció i ja no sortirem més pels pobles.

—Pere) heu sortit de Mallorca, des-
prés.

—Si: hem anat a Sitges, per a una
mostra de balls folklòrics de la
Mediterrània. També anàrem a
Valência a una mostra dels paisos ca-
talans. I el darrer pic que hem sortit,
motiu pel quai hi hagué tanta polémi-
ca, ha estat a I"Expo" de Sevilla.

—¿Coin és que dais 10 sols en ba-
Ilau 7?

—D'acord amb l'Ajuntament, els
Estatuts i la tradició, decidirem sols
ballar-ne 7, que és així com toca.

(Continua a la pagina següent)
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Sempre n'hi ha dos que no surten,
pelt, tots ballen per les festes. Si dos
descansen el dia de la revetla, altres
dos no ballen el dia de Sant Bartomeu.
Deim dos, perquè des de fa un parell
d'anys, en Joan Jiménez es va retirar.
I per altra part, sols hi ha set vestits;
l'Ajuntament no en féu més.

—Vosaltres dos, ¿sempre heu ba-
Ilat de dama?

—En Pep ha ballat de cossier i de da-
ma, i en canvi en Gaspar sols ha ballat
de dama.

—¿Quan hi hagué el canvi de
l'amo en "Niu" amb en Toni "Rei",
¿vhreu notar cap diferència?.

—Els primers anys, sí; perquè està-
vem molt avesats a una manera de to-
car el tambor i a les notes del flabiol
de l'amo en "Niu". En Toni no les feia
exactament igual, ni encara ara. Això
no vol dir que un fos millor que l'altre;
tots dos han demostrat fer-ho be. Ara,
una vegada acostumats al tocar d'en
Toni, si haguéssim de ballar amb el
sonar de l'amo en "Niu", també trobarí-
em una diferència semblant. Quan un
esta acostumat a un to...

—Ara, que acabau, ¿amb quina
nostàlgia ho deixau?

—Tots estimam molt el Hoc. Apreciam
molt els Cossiers. Tal vegada seguirí-
em ballant, però trobam que gent nova
també té dret a esser-ho.

—¿No us retirau cansats?
—No; en absolut. Crec que si no ha-

gués estat cossier —diu en Pep— ho
tendria dins la consciència. Estic molt
orgullos d'haver-ho estat, perquè
m'agrada molt. Es més, preferiria ba-
ilar dos dies que sols ballar-ne un,
però han de ballar tots. Els Cossiers
és una cosa tan arrelada dins el poble
—afegeix en Gaspar— que et condicio-
na molt.

—Deis primers anys a ara, la gent,
¿com us admet?

—Sempre hi ha hagut molta gent a
presenciar les nostres actuacions,
però consideram que de cada any va
a més. Ve més gent a veure els
Cossi ers.

—Encara que el temps es moder-
nitzi, agraden mós les danses anti-
gues.

—Així és.
—¿Qui cercarà aquesta nova pro-

moció?
—Nosaltres, els actuals cossiers, tro-

barn que no han d'esser al.lots petits,
ja han d'esser crescudets. Ens posa-
rem d'acord amb l'Ajuntament i decidi-
rem triar-los conjuntament. Tal vegada
tornarem a los Escoles, però no hi ha
res decidit.

—¿Qui els ensenyarà?
—Els actuals. No hi ha ningú més. En

Toni "Rei" no balla els Cossiers, com
ho feia l'amo en "Niu", que els sabia
ballar perfectament.

—Per acabar, ¿voldrieu dir-nos els
nom de les danses que ballau?

—Sí: "Flor de murta", "El Rei no po-

dia", "Obriu-nos", "L'Oferta", "Es
Mercançó", "Sa Gallineta rossa",
"Mestre Joan", "Sa dansa nova" i "Es
mocadors". Qualque vegada hem ba-
llat "Sa mitja nit" i "Es gentil", encara
que fa molts d'anys que no les hem in-
terpretades. El ball d'aquestes dues
cançons és molt repetit i poc vistós.
sia que les 9 primeres danses es ba-
llen cada any i aquestes dues darre-
res, quasi mai.

Ja sols resta desitjar que la nova ge-
neració de cossiers sigui tan encerta-
da com la que es 'jubila".

O. Arbona

Mkt****111:fnikVklat:.

L'any que ve sortirà una nova promoció de cossiers
"Esser cossier et condiciona molt"



Sis de les obres pictòriques de Mateu L6pe;

Coneguem el nostre patrin-

Introducció a la història de l'església p

Aquests dos darrers anys han sortit
publicats a la nostra revista - amb
l'ajut de la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports del Govern Balear -
dos articles referents al patrimoni
històric i artlstic de Montuïri.

El primer, l'any 1991, consistia en un
petit passeig o itinerari pel nostre ter-
me i en el qual anomencivem i des-
tacà vem de rampallada els principals
edificis, monuments i indrets que con-
siderévem importants.

El segon, publicat l'any passat, trac-
tava ja sobre un edifici en concret, la
Rectoria. En ell es destacava la im-
porténcia artística i histórica d'un dels
edificis més famosos de Montuïri i
també es parlava del seu contingut, de
les obres d'art que conté i de les se-
ves peculiaritats arquitectòniques a
l'interior.

Enguany li ha tocat el torn a l'edifici
més gran del poble, a l'església parro-
quial.

Aquesta edificació - juntament amb
els molins del Molinar - es poden con-
siderar com a les emblema tiques de la
vila, ja que donen a Montuïri aquesta
fesonomia tan marcada i peculiar per
a la gent que arriba a la població.

A l'escrit d'aquest mes tan sols fa-
rem una petita introducció a la história
d'aquest edifici i també anomenarem
algunes de les peces més interes-

sants, deixant per a una altra ocasió la
relació de les obres artístiques (escul-
tures, pintures, etc.) que es troben en
el seu interior.

L'Església parroquial
L'església actual fou construida els

primers anys del segle XIV i ha estat
sempre dedicada a Sant Bartomeu.
Comptava aleshores amb tres cape-
Iles per banda.

L'any 1515, essent Joan Abelló rec-
tor de la parròquia i Pere Joan Ribes
batle s'encarregà al mestre d'obres
Jaume Barceló de Porreres la recons-
trucció de la coberta del temple per
325 lliures. La volta superior havia de
ser de pedra picada de Llucmajor.

Dia 28 de març de 1546 s'acorda fer
un retaule a l'altar Mayor, contractant-
se el pintor Mateu Llopis (o López).
Durant l'estada d'aquest artista a
Montuïri nasqué el seu fill, també ano-
menat Mateu.

El 20 de març de 1552, essent batle
Miguel Mas, s'acordà la construcció
del campanar de l'església ja que el
que existia fins aquell moment estava

completament en ru'ines i no permetia
tan sols tocar les campanes. Les pe-
dres utilitzades provenien de la pos-
sessió de Son Company.

Dia 17 de setembre de 1553
s'acordà la construcció de la casa de
l'Escolà, petit edifici que es troba de-
vant l'església, vora l'antic fossar.

En el segle XVI, l'església tenia sis
capelles: Corpus Christi, Sant Antoni,
Animes, Passió, Imáginis, Sant Roc i
Sant Pere Apóstol. A l'altar major hi
havia la Mare de Déu.

Al segle XVII el temple fou eixamplat
i allargat a expenses d'un carrer que
comunicava els actuals carrers de
Costa i Llobera (antic carrer de la
Carnisseria) amb el de Sant Martí

L'any 1698 s'inicià la construcció de
la capella del Roser també a expenses
d'un carrer que comunicava els ac-
tuals carrers de Sa Quintana amb el
d'en Vanrell.

El portal de les dones i el campanar
són d'estil barroc.

L'any 1738 el Bisbe Benet Pañales
visita la parroquia de Montuïri i en vis-
ta de l'estat en que es trobava la teula-
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la solemne consagració de l'Altar de la
Verge del Roser i la benedicció del
nou Sagrari.

Dia 21 de desembre de l'any 1967
són inaugurades les obres d'enrajola-
ment del temple i també les del nou
Altar Major. El que en aquells mo-
ments podia ser considerada una mi-
llora en els anys del malnomenat "pro-
grés" va ser una reforma feta sense
cap tipus de mirament ni respecte a un
bon nombre d'objectes que es troba-
ren a les tombes i que tenien un apre-
ciat valor, tan artistic com documental.

Posteriorment es realitzar l'any 1969
el trasllat a una altra capella del ba-
tipsteri, l'arquitecte responsable
d'aquest trasilat i adencentement fou
Sebastià Gamundí.

(Continua a la pagina segOent)

) del segla XVI qua as troben a lasglésia parroquial o a la rectoria de Montuin
37 lliures i clèu sous el quintal. Dia 10
de setembre fou tornada a Montuïri
amb el carro de Son Costa, pujada al
campanar "sens desgracia alguna" dia
14 del mateix mes. També el mateix
any s'acordà la construcció de l'esca-
lonada (els graons) per pujar a l'esglé-
sia.

Dia 17 de gener de 1857 en plena
celebració de l'Ofici del dia de Sant
Antoni i amb l'església plena de gom a
gom, un Ilamp entra pel portal de'es-
glésia impactant devant la capella del
Sant. Cap persona resulta ferida greu,
tan sols cops i algunes cremades de
poca importancia, els danys materials
foren la rotura d'algunes rajoles i ca-
nelobres de la capella del Sant així
com un forat a la volta i a la teulada
superior d'aquesta capella. Al dia se-
güent es cantà un Tedeum com a
agra'iment de no haver tingut el fet pit-
jors conseqüencies.

Un altre un I lamp destrossa part del
campanar l'any 1885, el seu adob i la
col.locació d'un parallamps adquirit a
Barcelona costaren la quantitat de
2.734 pta.

L'any 1952 s'adquiriren els actuals
bancs i es començ à a descrostar la
capa de guix de la capella del Roser.

Restaurats els sòtils de la nau cen-
tral i les capelles laterals l'any 1954.

Dia 15 de maig de 1962 va tenir Hoc

• artistic
quia! de Montufri

da de l'església ordena al rector
Gabriel Ramonell que adobas conve-
nientment aquesta.

Per tant, d'aquesta época és la
construcció de les voltes de les cape-
Iles i tambb la unió entre els dos edifi-
cis (l'església vella amb la nova).

Dia tretze de juliol de l'any 1758
l'ajuntament decideix en sessió plena-
ria la construcció del batiport del portal
que dona a la Plaça Major. El Ilenyam
per fer-lo s'extreu de les bigues que
eren retirades de la teulada de l'edifici
per ser canviades.

L'any 1773 es va enderrocar part de
la volta de l'altar Major es retira el re-
taule i es construí la carculla actual.
Aprofitant aquestes obres s'encarrega
també al pintor ciutadà Jaume
Martorell algunes pintures del temple,
en concret els dotze profetes, algunes
d'elles encara avui es conserven.

L'any 1783 s'erigí la escala que duu
al cor. El 9 de juliol de 1813, essent
batle Josep Gallard es firma un con-
tracte amb Domingo Varela, d'ofici fo-
nedor, perquè refongués la campana
grossa i en fabricas una nova a raó de
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Nota informativa de l'Associació de Persones Majors 	 ,e2ciqn 	 DITG ,ctqa?
Referent a la carta publicada el mes

passat a la revista Bona Pau, firmada
per na Catalina Bauza Arbona, la Junta
de l'Associació de Persones Majors de
Montuïri va decidir no contestar a
aquesta senyora, ja que nosaltres no vo-
lem entrar en aquest joc de mentides i
desqualificacions, i a més consideram

Coneguem el nostre patrimoni
(Ve de la página anterior)

L'any 1985 es restauraren en el
campanar els bastiments o suports
que aguanten les tres campanes.
L'antiguitat d'aquestes no és la matei-
xa, una és calcula de començaments
del XVII, mentre que les altres dues ja
porten una inscripció en la qual cons-
ten les següents dates 1710 ¡1813.

Per Nadal de 1990 fou inaugurada la
il.luminaci6 interior.

Obres d'art: a destacar el retaule de
Sant Pere o de l'Anunciació pintat per
Mateu Llopis (o López) i Rafel Guitart
a mitjans segle XVI i que antigament
es trobava al presbiteri. L'any 1954 fou
desmontat i netejat. Avui en dia, des-
prés d'haver estat restaurat, es troba a
Ia Rectoria.

Un altre retaule de gran qualitat és
el del Nom de Jesús, també hi ha una
collecció de sarges properes en estil i
época a l'escola del Mestre de Sant
Francesc.

L'orgue de la parròquia és fet pel
mestre Bosch al segle XVIII, devers
l'any 1750. Restaurat l'any 1989.

Les piques de baptisme i d'aigua be-
neTda tenen també una alt valor artis-
tic i històric. La primera és de pedra de
Santanyf del segle XVI.

La Vera Creu és una creu de planta
grega del segle XVI amb detalls renai-
xentistes. A cada un dels extrems apa-
reixen els símbols dels quatre evange-
listes. Es troba documentada en un re-
but que diu així: "Jo, Antoni Amer, ar-
genter, tinc rebut del jurat Rafael Mas
de la vila de Montuïri catorze Mures,
dic 14 Mures i son per lo daurat de la
Veracreu los fas per dita vila. Fet a 3
de mars 1584. Entre els objectes
d'aquest tipus també cal destacar un
calze del segle XV.

També hi podem trobar algunes ta-
Iles d'Adrià Ferran, com es una de
Sant Lluís Gonzaga que esta a l'Altar
Major.

G uillem Mas Miralles

que la gent és prou madura per destriar
el blat de la pols.

També aprofitam per donar la relació
de les altes i baixes produïdes a
l'Associació:

	Altes	 Baixes
1991	 31	 16
1992	 63	 18
1993 (ler.Semestre) 23	 5

L'especificació de les baixes és agues-
ta:

Per Canvi	 Altres
defunció residência causes

1991	 11	 3	 2
1992	 12	 3	 3
1993 (1 Sem) 5	 0

Finalment volem agrair totes les mos-
tres d'afecte i solidaritat rebudes amb
motiu d'aquesta publicació; a tots, mol-
tes gracies pel vostre suport.
Rafel Socias Miralles, President, i
Junta de Persones Majors de Monturri.

Excursió de Persones Majors

El passat 7 de juliol, malgrat fos l'es-
tiu, féu un dia molt agrad6s. Una qua-
rentena .de persones majors ralitzaren
una excursió i visitaren en primer lloc
l'antiga possessió de Son Gual, quasi al
costat de la carretera de Puigpunyent.
Alla s'hi va passar el matí i foren convi-
dats a berenar.

Quan s'acosta l'hora de dinar, es va
continuar l'excursió cap a "Aquaciti" de
S'Arenal, on, a més de reposar forces,

Sr. Director de la Revista Bona
Pau. Montuïri.

Jordi Aloy Garau, ex-secretari de
l'Associació de la 3" Edat de Montuïri,
amb motiu d'un escrit publicat a la re-
vista Bona Pau i firmat per Catalina
Bauza Arbona, vull fer les següents
puntualitzacions:
1. Que membres de la junta di-

rectiva de l'Associació de la 3° Edat
de Montuïri són honests cent per cent
i treballen amb molt d'entusiasme i
desinteressadament.
2°. Que en els estatuts de l'ano-

menada associació no hi ha cap arti-
cle que prohibesqui que una persona
escrigui per una altra les paperetes
de vot.

3°. Que la primera persona que va
escriure una papereta per una altra,
en l'Assemblea General extraordina-
ria celebrada el 15 de juny de 1991,
va esser Catalina Bauza Arbona.

40. Que no hi va haver cap perso-
na a la qual li escrivissin la papereta
per votar, que protestas, ni a la pre-
sidència ni a la taula de control de
vot.

5°. Que totes les persones assis-
tents a l'anomenada assemblea foren
cridades una per una i ningú va votar
per un altre.

Jordi Aloy

pogueren visitar tot el complexe. De tor-
nada es va passar per s'Estanyol, Sa
Ràpida, Campos i Porreres. 1 a Montuïri
foren rebuts amb una brusca.



En Pere "Pieres" (a l'esquerra) amb don Bernat Martorell i en Joan March l'any 1955

MONTIARERS QUE HAN DEIXAT PETJADA
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Pere Miralles Mateu "Pieres"
Un home senzill, culte, pintoresc, popular... molt conegut

Un dels homes més populars i a qui
tot el poble coneixia a la meitat d'aquest
segle era en Pere MiraIles Mateu
"Pieres". Havia nascut a Montuïri el 22
de maig de 1898 i els seus pares eren en
Pere Josep i na Margalida.

Era el propietari i la persona que des-
patxava en el café de Can Pieres, just
enmig de plaça. Un Hoc de topada per a
tots els qui volien passar unes hores de
descans i saber fins a les més petites in-
cidències que de tant en tant ocorrien a
la vila. Es pot dir que tots els montuïrers
coneixien en Pere "Pieres".

Durant molts d'anys tengué el café
obert al públic on, des de mitjan matí,
se'l podia trobar ja bé darrera el taulell o
assegut a davant una taula, xerrant amb
els propis clients. Foren sobretot els 40
anys compresos entre el 25 i el 65
d'aquest segle.

Era un home afable, bondadós, amable
en el tracte; possiblement un tant seriós,
però també amatent, ben educat i cultu-
ralment sobrepassava la mitja del poble.
No necessitava res de ningú. Això sí, de
jove no es va preocupar mai per casar-
se; no li interessava. I això féu que ro-
mangués fadrí tota la vida. Visqué, perb,
molts d'anys amb la seva germanastra,
na Margalida "Cinto": ella era la qui els
dematins obria el cafè i atenia el públic
fins que ell s'aixecava.

Per altra part en Pere "Pieres" era un
home recte a qui ii satisfeien les coses
ben fetes. Físicament era eixut i social-
ment li agradava empatar la xerrada, so-
bretot amb aquells amb qui havia depo-
sitat la seva confiança.

No era molt sortidor, ni tan sols quan
no tengué el café obert al públic. Ara bé,
com que era donat a fer favors, amb els
seus infirm no es planyia. Ens consta
que una vegada fins i tot omplí una cafe-
terada plena de café i en ple estiu se l'en
dugué, perquè ho havia promès, damunt
l'era de Son Collin. Ague11 dia l'amo en
Pep Xamena, que ho sabia, ja havia aga-
fat de l'establiment les escudelles: se les
havia enduites dins una senalla. Quan
arribà en "Pieres" a l'era, l'amo en Xesc
"Soqueta", també amic seu i que l'espe-
rava alla, agafa senalla i escudelles i les
llançà a l'aire... per() no se'n rompé cap:
pogueren beure tranquil.lament el cafè.

Li agradava molt la lectura. Davant els
clients llegia fort el diari, el text del qual
traduïa directament al mallorquí perquè
tothom pogués saber les notícies. I l'es-
coltaven bé, sobretot el temps dela guer-
ra civil, quan eren molts el qui freqüen-
taven ca seva, per indagar tot quan pas-
sava pel món.

Com hem dit, era un home popular.
No arriba a tenir mai cotxe, ni tan sols
bicicleta ni carro. Sempre anava a peu.
Va consentir que en el pis de damunt
s'hi instalias el "Centre Instructiu" on,
per espai de molts d'anys, joves i gent
major hi tengueren topada. S'hi inscrivi-
ren 63 socis i ells mateixos hi duien Ili-
bres, revistes; en temps de la república
compraren una radio per vuit duros, s'hi
donaven conferències, organitzaren
balls, alguna excursió... Un centre que
comença a funcionar legalment alguns
anys abans de l'inici de la República i
dura fins a la segona meitat del segle.

Per altra part, a l'hora de prendre café,
aproximadament a les 4 de l'horabaixa,
s'hi presentava tota 1 — elite" de
Montuiri que podia. A aquesta hora aca-
bava de fer una cafeterada amb la "cafe-
tera russa", i com que el primer cafe que
sortia era el millor, tothom procurava es-
ser-hi d'hora.

Un altre detall d'en Pere "Pieres" fou
aquest: ell considerava que per poder so-
breviure i atendre les seves despeses, ha-
via d'ingressar del cafe una certa quanti-
tat diria. Si un hi anava quan encara no

havia recaptat dita quantitat fins si tot el
pressionava perquè prengués qualque
cosa; però si un s'hi presentava quan ja
havia cobert aquesta quantitat, moltes
vegades deia que no tenia allô que de-
manaven —això sí, sense aixecar-se de la
cadira— fins que el client arribava a voler
all() que ell no podia dir que no. I en
aquest cas, tampoc s'aixecava; deia: ser-
viu-vos i deixau es dobbers damunt es
taulell". Altres vegades, perè, també ho
feia així, perquè jugava al "tuti", cosa
que li agradava molt i no el volia inte-
rrompre. Amb aim) tan demostrava con-
fiança com desinterès.

En certa ocasió els clients li arribaren
a fer aquesta glosa:

En "Pieres" posa persianes
i d'aquí dues setmanes
posara ses vidrieres;
ha obert un nou portal
per tenir dues entrades,
llogarà dues criades
per servir es personal.

Quan encara no era de molta edat
tanca l'establiment. Aleshores hagué
d'anar de client al café "Nou" i al de
"Can Rodetes". Es mod la seva germa-
nastra set anys abans que ell i des
d'aleshores visqué tot sol. Els familiars
li duien el menjar fet. Ell va expirar el 5
d'abril de 1976, als 77 anys d'edat.

El café va romandre tancat fins que
rally 1982 el va tornar obrir na Maria
Pou "Món", filla d'una cosina seva.

O. A rbona
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Antoni Amengual Ribas, nou Secretari General Tècnic
de la Conselleria de Governació del Govern Balear

Un dels pocs montuirers que en
manco temps ha assolit un Hoc de res-
ponsabilitat dins el camp politic sense
esser politic, és en Toni Amengual
Ribas, de quasi 32 anys (li manquen
dies), fill d'en Tdfol de "Ses Veles" i de
na Magdalena "Porter. Ara, a princi-
pis del mes passat, el nomenaren
Secretari General Tècnic de la
Conselleria de Governació.

Fins que tengué 14 anys, en Toni
fou un al.lot més que estudiava a les
Escoles de Montuïri, perd una vegada
acabat EGB se n'anà a Ciutat per se-
guir els estudis, obligat per les cir-
cumsancies, i allà, en el Col.legi de
Sant Josep Obrer, va continuar fins els
18 anys, després d'haver fet BUP i
COU.

—Als 18 anys, ¿que feres?
—Vaig començar els estudis

d'Empresarials a la Universitat de
Palma i som diplomat. Segurament
ara faré Econòmiques, el segon cicle;
però encara no n'estic segur; depèn
del temps que tengui. També vaig fer
un curs d'informàtica a la mateixa
Universitat, si bé això és un hobby que
em vaig prendre un any. Aleshores no
sabia que havia de fer els horabixes, i
m'ha servit molt, perquè entendre que
és un ordinador, com funciona i com
has de fer un programa, és molt més
important que el que pensava: és una
manera de reduir problemes grossos,
dur-los a problemes primitius i solucio-
nar-los.

—¿Oué ens dius de la teva familia?
—Som casat i tenim una nina d'un

any i mig. La meva dona és ciutadana,
professora de dansa; és la titular del
Conservatori de Música, cap del semi-
nari, però de dansa clàssica: és la cap
d'aquesta secció. Es un any més jove
que jo —diu en Toni—, i n'he de fer 32
aquest mes d'agost.

—Anem ara al nou càrrec que tens.
Exactament, ¿quin és el seu nom?

—Secretari General Tècnic de la
Conselleria de Governació.

—¿De qui depèn?
—Directament de la Consellera, que

és na Catalina Cirer Adrover. Una Ilu-
binera, si bé el seu pare és de Llubí i
Ia seva mare de Sencelles. Amb ella hi

vaig estudiar empresarials, ens conei-
xíem LA. Tenc, però, dos anys més
que ella i tenim molts d'amics comuns.
Ella va a l'Escola de Danses de
Mallorca d'en Tomeu Ensenyat i co-
neix na Maria Angels "Bou", germana
d'en Tomàs, el qui toca el flabiol; co-
neix en Gabriel "Niu"...

—La teva tasca dins aquest camp,
¿quina sank?

—El mateix nom ho diu: tècnic. Venc
a ser la persona que s'ha de dedicar a
fer que la conselleria funcioni, que ten-
gui els pressuposts adequats, que els
invertesquin així com toca. Uns recur-
sos que són molt limitats. Hem de tenir
molt clar que hem de gastar adequa-
dament el que tenim i per al poble
d'aquf. No podem perdre doblers per
les bardisses, que deim nosaltres. Per
altra part, procurar que tots els fundo-
naris facin la feina i la productivitat que
hem de menester.

—Ja que has parlat dels funciona-
ris, ¿quin concepte tens d'ells?

—No és ver que el funcionari sigui
una persona a qui el poble hagi d'anar
a demanar-li un favor; el funcionari ha
d'estar al servei del poble. Hem
d'aconseguir una productivitat de tots
aquests funcionaris. Hem de tenir en
compte que el Govern Balear té molts
de funcionaris joves, i la mentalitat que

tenim del funcionari canvia molt.
—Continuem amb la teva tasca.
—Realment la feina és técnica.

Procurar que les direccions generals,
que són les que fan activitats i depe-
nen de la conselleria, a més de tenir el
meu recolzament, sempre, en el mo-
ment adequat, tenguin els recursos
per poder dur a terme les seves activi-
tats. Venc a ser el segon, el que es
responsabilitza que tot funcioni.

—¿On està situat el teu Hoc de fei-
na?

—Geogràficament som l'única conse-
Ileria que està a la part forana. Està
dins Marratxí, en Es Pinaret, devora el
Pont d'Inca.

—¿Clue suposarà per a tu aquesta
tasca nova?

—Moltes hores de feina, encara que
ja la coneixia, perquè des de dues set-
manes abans, ja venia a ser el segon
d'aquesta Secretaria General Técnica.
Ara som el primer, el cap. El problema
és que fins ara no havia de prendre
decisions, i prendre decisions és molt
important, molt diferent del d'haver de
fer allot, que et manen. I no sols pren-
dre la decisió, sinó també manar la fei-
na.

—¿Corn fou aquest nomenament?
—No va esser per amistats. Es va

produir perquè en un moment donat
es va decidir que el secretari tècnic
que hi havia, que era el d'una conse-
lleria que es deia Adjunta a la
Presidència, ara ha desaparegut. I es
féu una altra conselleria que es diu de
Governació. I es va prendre la decisió
que aquest senyor anàs a un altre Hoc,
i es va pensar que jo era la persona
adequada, ja que era el segon
d'aquest mateix departament. No fou
per res més.

—Quina és la teva filiació pollti-
ca?

—En aquests moments no en tenc
cap ni una. A les preguntes sobre polí-
tica no sol contestar.

—El teu càrrec, ¿quina influência
pot tenir dins la politica autonòmi-
ca?

—Cap ni una, perquè és eminent-
ment tècnic.
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—Projectes cap al futur.
—Els projectes dins el treball són els

d'aconseguir una maxima utilització
dels escassos recursos que te. Este
clar que no s'han d'augmentar els im-
posts, ja que a Espanya n'hi ha mas-
sa. Hem d'aconseguir el maxim profit
amb els recursos que tenim.

—Respects al teu càrrec, ¿que
Ines podries dir?

—La meva feina es molt tècnica i no
té res que veure amb la política, per-
que, per exemple, quan es necessita
una persona per a una cosa o l'altra,
he de tenir les solucions per a aquella
cosa. Posem un cas concret: el segon
diumenge d'aquest juliol hi hagué un
gran foc a Son Quint. El meu proble-
ma era que dilluns encara seguia el
foc i tenfem cent persones sense men-
jar: els bombers, els del Serpreisal i
els serveis de protecció civil, que de-
penen de la meva conselleria. Id6 be,
la meva feina fou la d'aconseguir-los
cent "bocadillos" i l'aigua necessària
perquè aquest servei continues funcio-
nant. Jo no ho vaig fer directament,
pert vaig cercar qui, on i com s'havia
de fer. I hi vaig enviar la gent.
Pretenem que el servei funcioni en el
seu moment. I això es la meva feina:
cercar i posar tots els medis perquè tot
funcioni. També tenim el problema de
menors, al.lots marginats, al.lots que
roben, al.lots inadaptats... que tenim
tancats dins la crest) pròpia per a ells.
Això produeix molts de problemes. A
més, has de tenir guardes, menjadors,
cuines, fer contractes d'alimentació de
families.., i tot això duu molts de pro-
blemes. Tenim un centre a Felanitx,
un a Marratxí i un altre a Palma. Has
d'esser, per tant, suficientment àgil
perquè en un moment donat tens un
al.lot i al poc temps ja n'hi ha sis. I
això suposa subministrar l'alimentació
necessària en cada cas. I si són nins i
nines no els pots mesclar. Després te-
nim el problema dels gitanos, alguns
dels quals no tenen menjar i tenen
al.lots, i no tenim mes remei que do-
nar-los-ne. I has d'esser suficientment
rapid perquè no sofresquin fam. Són
problemes que no visc directament,
per6 sí, els he de solucionar.

—No sere molt brillant la teva tas-
ca.

—No. La meva feina no es fer políti-
ca, ni imatge; podríem dir que es molt
de negres, de "fontaner", que no la
veuen. Aquesta es la feina d'un secre-

tari. Ve a ser el qui munta l'estructura
per als altres; no cerques cap protago-
nisme ni un, ja que si un secretari en
te, s'ha mort tota la conselleria.

—Les teves relacions amb
Montuïri.

—A Montuïri hi venc dos o tres pics
per setmana. Cada horabaixa que no
tenc res que fer, ja som a Montuïri. No
sé viure fora anar a Montuïri. Poder
anar a plaça, al bar, al futbol els diu-
menges... a tot aim!) no m'ho puc per-
dre. Gaudesc amb aquell aire de sa
caseta. En canvi, viure a Palma, per a
mi es una obliged&

—El teu càrrec, ¿tendre alguna re-
percussió a Monturri?

—Possiblement gens, pelt en pot te-
nir, perquè el tema de joventut esta
dins la nostra conselleria. I a Montuïri
hi ha el Local Jove o altres coses sub-
vencionades per la conselleria. També
depèn de la de Governació la Direcció
General de Joventut aixf com la
Direcció General d'Interior, que es la
que coordina els policies locals. Els
cotxes que s'han comprat per les poli-
cies locals, són subvencionats per la
meva conselleria. Com es veu, pot te-
nir repercussions a la vila.

—Com a poble, ¿com veus
Montutri?

—Hem d'entendre que Montuïri es un
poble que poc a poc torna veil. El te-
ma de Montuïri possiblement es més
el d'indústria, que seria el que podria
donar-li vida. Montuïri necessita revita-
lització, i l'única solució es proporci-
nant-li llocs de feina. Es molta la gent
que ha hagut d'anar a treballar a

Palma. Per altra part devem esser
l'únic poble que no té indústria a la ca-
rretera de Manacor, que no vivim de la
carretera.

En Toni encara afegeix:
—Montuïri es festiu. Surt la música i

Ia gent ja es defora; amollen dos coets
i el poble ja es a plaça... i això no
ocorr als altres pobles. La gent gau-
deix de sortir. I per altra part, gent jove
en veus poca. Crec que un dels reptes
que hauria d'agafar l'Ajuntament o la
societat, seria el de mirar com han de
treure Montuïri per envant, ja que d'al-
tra manera no hi queda ningú. Jo visc
a Palma, però estic empadronat a
Montuïri, encara que com jo no n'hi ha
molts que pensin igual. Molts, per co-
moditat, s'estan empadronant a Ciutat.

De la xerrada amb el nou Secretari
General Tècnic de la Conselleria de
Governació albiràrem que en Toni
Amengual és una persona realista, efi-
cient i que pot donar bon rendiment
des del seu nou Hoc de feina i de res-
ponsabilitat.

O. Arbona

NOS
'MA"

CAIXA DE BALEARS

La Caixa d'Estalvis de Balears desitja unes bones festes patronals a tot
el poble de Montuïri i a la vegada recorda que té una oficina oberta per
a qualsevol tipus de serveis que s'hagi de menester; al Carrer Major, 11

Telf. 64 63 11 	 MONTUÏRI
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Bartomeu Garcias Fiol, "Mosson", un dels antics cossiers
Ballà entre 1928 i 19351 recorda l'honor i satisfacció que suposava esser cossier

Durant bona part del temps de l'en-
trevista una mitja rialla ha illuminat la
seva cara. No té complexes. No enyo-
ra el temps passat, i el futur sembla
que tampoc el preocupa. Viu el pre-
sent d'un mode normal. Diríem que
està satisfet del seu estat actual, que
és senzillament el d'una persona jubi-
lada, que li sobra el temps per a tot i
procura, a més, que els problemes no
el travin. Parla sense frisor, sense vo-
ler dir amb aim) que sia lent en l'ex-
pressió. Viu tranquil, sense cap aspira-
ció ni inquietud. Com totes les perso-
nes de la seva edat, frueix parlant del
temps passat, pert, no és un nostalgic
com hem assenyalat abans.

Això són en breus pinzellades com
definiríem en Bartomeu Garcias Fio!
"Mosson".

El 12 d'octubre de 1915 nasqué a
Montuïri. Tengué dos germans i tres
germanes. Ell és el darrer de tots.

Es casé amb na Catalina Mulet, de
Porreres, el 23 d'octubre de 1941. No
tenen fills ni filles.

Ens conta que aprengué les prime-
res Iletres a Ca Ses Monges i que des-
prés d'haver fet la primera comunió
passé a l'Escola Pública amb el mes-
tre Carbonero, que donava classes
damunt el celler de Can Ferrando. Hi
va anar uns tres o quatre anys.
Estivem a l'any 1925.

Passé seguidament de manobre —si
es pot dir així, a tal edat— amb mestre
Biel "Matxó", el pare d'en Miguel
"Matxó", que també fou mestre
d'obres.

Mentre ens va contant ens aturam a
pensar breument, encetant-li un altre
tema.

—Hem conegut els teus pares,
Guillem i Antonina. Pere, voldríem
que ens diguessis unes paraules de
la teva mare, la qual tenia una pro-
fessió especial, si no ens equivo-
cam.

El nostre entrevistat ens mira
sorprès i satisfet. Sap on anam amb la
pregunta.

—Sí —contesta—; la meva mare fou la
comare del poble durant mois d'anys.
Si és a això que vols referir-te.

—En efecte. Per tant, devia tenir

uns estudis.
—No —contesta divertit per la pregun-

ta—; la meva mare Ilegia i escrivia amb
dificultat. Però les persones que l'han
coneguda la recorden com una profes-
sional que tenia molta experiència,
molt atenta i servicial. No som el més
indicat per dir-ho, pero coneixia el seu
ofici.

No ho dubtam; hem sentit parlar del
prestigi de madd Antonina.

—¿On aprengué la noble tasca de
comare?

—La meva padrina, la mare del meu
pare, n'Aina Lladó, que també era co-
mare, li ensenyà l'ofici. Tant una com
l'altra havien de compaginar aquest
treball anant també a fer feina al
camp.

—Els dies van avançant, Tomeu,
prest, si Déu vol, estarem dins les
festes de Sant Bartomeu. Tu ets un
dels pocs cossiers antics que que-
den. ¿Qui fóreu els qui ballàreu ple-
gats?

Una brillantor que sort de molt en-
dins, guaita als seus ulls.

—Els cossiers! Això no s'oblida mai.
¿Que si me'n record? Érem en Toni
"Ruberter", en Joan "Xigala", en Rafel
"Prunes", que era la "dama", en Joan
"Santjoaner", en Joan "Vermei" i jo. De
tots ells sols queden els dos darrers

que he anomenat, i jo.
—¿Qui era el "dimoni" que us

acompanyava?
—N'esquinçarem tres: En Miguel

"Prunes", en Vicenç "Caragol" i en
Rafel "Matarino".

—¿Quin temps ballàreu junts, els
cossiers?

—Uns set anys perquè... —fa un poc
de memòria— començarem a 1928 i
ens retirarem a 1935.

—¿Com fou que et triaren o entra-
res dins el grup dels cossiers?

—No me'n record. El que si puc dir
és que en el meu temps era una satis-
facció, una espècie d'honor, esser
cossier. Tots érem conscients del que
significava, sense saber explicar-ho.

Per a nosaltres aquesta explicació
és perfecta i molt encertada.

—Qui us n'ensenyà?
—L'amo en Joan "Niu". Tots els qui

the dit entrarem junts, manco en Rafel
"Prunes", que ja feia un any que balla-
va.

—Vàreu haver de menester molt de
temps per aprendre les danses?

—No sé si per tu sera molt o poc,
però devers un mes i mig o això.

—¿Et sentires cohibit o tinguéreu
algun de vosaltres dificultats per
esser cossiers?

—Pere), què diusl al meu temps, i ara
opín que igual, era una aspiració, qua-
si una vocació. Desitjàvem esser cos-
siers. Ens entregavem a la dansa amb
els cinc sentits. Ho vivíem intensa-
ment. Només pot sentir aquesta aspi-
ració un montuirer.

Magnífica definició.

—Endavant, Tomeu. Parlem dels
Cossiers i del dimoni de Sant
Bartomeu, que no és com els altres;
de les festes patronals, de l'oloreta
d'alfabeguera que ho inunda tot
aquests dies. ¿Qui fou el "dimoni"
que més fama ha tengut segons tu?

—Diuen... —dubta un moment— que
en Joan "Coll" va esser molt bo, jo
quasi no l'he conegut, però dels que
he conegut, en Rafel "Matarino" ha es-
tat un dels millors. I el més bon al.lot,
en Vicenç "Caragol".
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Ens crida Patenció quan en Tomeu
ens anomena un "dimoni" "bon aLlot".
Per6 a això ho comprenem molt bé
tots els montuïrers quan, de nins, cor-
rent davant el "dimoni". Aquest ens pe-
gava qualque cinglada que la Ilendera
s'enrevoltillava per les nostres cames.
Havfem d'anar vius. Més tard, davant
els nostres amics, exhibíem les mar-
ques de les escorretjades com si fos-
sin fendes de guerra.

—¿Qua guanyà vou per bailer els
cossiers?

Es tira per enrera, sorprès.

—Guanyar! Nosaltres no ho faiem
pels doblers. Ens donaven 15 pesse-
tes a cada un per les festes, és ver;
però ballàvem, com he volgut dir
abans, porquê ho dúiem dins la sang.
Porqué passàvem gust de ballar. Era,
per a tots, un orgull esser cossier.

—Eren vostres els vestits?
—No; els vestits eren de l'Ajunta-

ment. Pere) les monges, cada any, es
cuidaven de cosir-los si s'havien es-
penyat. Arreglaven també el capells, i
s'encarregaven de tenir a punt el vestit
del "dimoni".

—¿Saps una cosa, Tomeu?
Se'ns queda mirant.

—Pens que estam oblidant un per-
sonatge, que durant unes genera-
cions es pot dir que formà part dais
cossiers de Montuïri. Em referesc a
en Miguel "Caragol". On hi havia els
cossiers, hi era ell. La seva presèn-
cia estava ¡ligada indefectiblement
a ells. Valia la pensa ballar exclussi-
vament per a ell. ¿Clue ens diries
d'ell?

—Era únic. Els cossies i en Miguel
érem inseparables. Un mes abans de
Sant Bartomeu ens avisava a tots per-
qué pensassim anar a Can "Niu". Es
ver que es pot dir, que la presència
d'en Miguel realçava el grup dels cos-
siers.

—4Sortieu a ballar fora del poble?
—Sortíem poc. Però hi havia unes

sortides 	 habituals que 	 eren:
Valldemossa, Llucmajor i Palma.

—S'ha divulgat una anecdote, no
sé si és o no autèntica, d'un home
que feia clots...

—Ah, sí! També ho he sentit dir. Jo
no m'hi he trobat. Això fou dins terres
de la possessió de Meia. Els cossiers
anaven a ballar a poble extern i veren
un home que feia clots. Només ii veien
el cap quan tirava les senalles de terra
fora del clot. S'aturaren i el "dimoni",
vestit i amb la carota, es posa "a la
gotxoneta" i, sense fer renou, a la vo-
rera del clot. Quan el que feia feina tira
la senalla de terra fora, es topa amb la
carota del "dimoni". Va perdre els sen-
tits i els cossiers l'hagueren de reani-
mar.

— Quina edat tenies quan balla-
vas els cossiers?

—Devia essor molt jove, perquè em
vaig retirar, com t'he dit, el 1935. A
mas, et volia dir que sortirem amb
unes esperdenyes catalanes blanques
i noves que compràvem dels nostces
doblers. També compraven amb els
nostres doblers les calces blanques i
les tires de cascavells. El dia de Sant
Bartomeu, de bon mati, ens vèiem tots
dins can Tomeu des Forn. Preníem

"Esser cossier era quasi una vocació"
"Ens entregavem a la dansa amb els

cinc sentits"

junts, un cafè amb Ilet i una ensalma-
da i partiem a vestir-nos. Era una
espacie de ritual.

Escoltant-lo revivim per uns mo-
ments amb ell, aquells temps tan Ilun-
yans i carregats de records de la nos-
tra infància.

—¿Ens pots dir les composicions
que ballà vou?

—No sé si me'n recordaré de totes...
són les mateixes d'avui.

—Quina peça ballàveu amb més
gust?

—No t'ho sé dir. Les ballàvem totes
amb entusiasme, per cansats que esti-
guéssim.

—Qui era l'autoritat màxima del
grup?

—L'amo en Joan "Niu", el flab oler.
—¿Saps altre cossier dins el po-

ble, mós veil que vosaltres, els qui
m'has anomenat?

Dubta uns moments.

—No. No tenc present ningú mês veil
que els que he dit. Pere) tal volta n'hi
ha algun més veterà que nosaltres.

S'acosten les nostres testes. Hem
volgut anunciar-les i redescobrir altra
volta, com eren en els anys vint i tren-
ta. Ho hem intentat dins un breu espai.
Impossible, però, sentir Pemoció i els
sentiments que ens envaeixen tots en
tals dates, sobretot si no s'ha nascut a
Montuïri.

Miguel Martorell Arbona  
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La màquina de fer contes - i III
(Conclusió)
Després d'haver publicat dues parts

del parlament de Pere Morsy titulat
"La maquina de fer contes", on ens
parlava, sobretot, de "guardar la Ilavor
del nostre poble"; a continuació es re-
ferí a la conveniencia d'emprar sem-
pre la nostra I lengua fins i tot davant
els forasters; ja que, segons ell, de la
mateixa manera que vénen perquè els
agrada la nostra terra, també s'han
d'esforçar per aprendre el nostre idio-
ma.

"Ara be —continua l'autor—, l'idioma
sols es una de les herències que ens
han deixat els nostres majors. També
ens han deixat les cases, les marja-
des, les barraques i per això també es
actuar com a bons fills respectar-les,
conservar-les, no desfigurar una case-
ta de figueral amb una teulada d'urali-
ta, ni un casal del poble amb un mira-
dor d'alumini; si heu de fer una casa
nova, procurar que harmonitzi amb el
paisatge i l'estil de les cases de l'en-
torn, i si vos dic tot això es perquè
aquí dedins hi ha el senyor Batle, i el
President de la Cornu nitat Autónoma, i
el Conseller de Turisme, i arquitectes
famosos, vull dir que ho seran d'aquí a
vint anys. I ells hauran de salvar allot,

que els de la meva generació no hau-
ran fet malbé encara.

Una altra manera de respectar
aquesta terra es no embrutar-la mai,
no tirar mai una Ilauna, un plastic, un
paper o una botella fora dels conteni-
dors aposta, fins i tot heu d'arreplegar
els que trobareu que han tirat els
porcs de dues "pates", i renyar els que
veis que ho fan: "Ep, mestre, per mi
vos ha caigut això!, es una bona ma-
nera. I si vos contesten malament, els
podeu dir que vosaltres mai no gosarí-
eu escopir a la cara de la seva mare, i
per això vos sap greu que embrutin la
cara de la vostra, que es Mallorca".

Tot seguit expose els motius pels
quals escriu. I ho féu d'aquesta mane-
ra:

"Segurament —digué— quan vosal-
tres tingueu la meva edat jo probable-
ment ja no existiré, pet-6 cada vegada
que qualcú Ilegesqui un llibre meu, jo
m'aixecaré de la tomba i parlaré amb
ell".

Més envant exposava: "Quan algú
llegeix un llibre meu ens convertim en
companys d'aventures, i els meus Ili-
bres em converteixen en amic de mi-

lers de persones..."
Finalment explicà com es fa un 'fi-

bre, des que el concebeix fins que surt
al carrer, i pose exemples de com ha
fet els diferents volums.

En Pere Morey ja te publicats 12 'fi-
bres i 6 més que encara no han sortit
al carrer.

Abans d'acabar manifestà que es-
criure 'fibres no dóna per viure, "però
la meva paga —digué— es, en realitat,
el plaer d'estar amb vosaltres, el sabor
que deix d'una petita petjada a la
història del nostre poble, que estic aju-

dant a sobreviure la Ilengua dels meus
majors, i per això no em preocupen
massa els doblers i puc seguir escri-
vint en català. Ja esta clar que guan-
yaria molt més si ho fes en espanyol o
en angles, però aquests idiomes no
són el de la meva mare, la que em va
nodrir quan jo ho necessitava, i la mo-
ve dona, la que vaig escollir per viure
amb ella, i per això sempre les defen-
saré, porque em tenc per un bon fill,
porque sé ser agraït.

Vosaltres també sabeu ser bons fills
agraïts de la terra que us dóna la vida,
per això heu d'emprar sempre l'idio-
ma d'aquest país, de la nostra nació".

Pere Morey Servera



El carrer del Calvari en l'actualitat, un dels primers de la vila

MONTUÏRI D'AHIR A AVUI
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Succinta história deis nostres carrers -
El curs dels principals carrers en els segles XIV i XV
De l'observació atenta del quadrat que

conformava Montuïri una vegada esser
fundada i del que en reiem menció en el
passat article, podem veure que l'únic
carrer que segueix un curs irregular és
l'actual carrer del Rei Jaume II, el qual,
en lloc de seguir tot dret fins al carrer
des Pou del Rei, fa una penalta primer i
després continua a ma dreta cap a la
Plaça Vella, mentre que cap a ma esque-
rra davalla una partida de metres per
l'actual carrer de Bonavista i torna a
voltar a ma dreta per l'actual carrer de
sa Posada, ara tot dret cap a l'antic ca-
rrer des Pou del Rei. M'he demanat més
d'una vegada quin pot ser-ne el motiu,
que, tot sigui dit, no crec que sigui ca-
sual. I ara se m'ocorre que l'explicació
pot estar en la mateixa configuració  to-
pogràfica. Fixem-nos que si hagués con-
tinuat tot dret, hauria hagut de passar
part damunt un terreny realment abrupte
i d'una considerable altura. Això encara
és perfectament visible en els corrals de
les cases que peguen al carrer de sa
Posada i a la Plaça Vella. Jo veurem des-
prés que un dels punts que han hagut
d'esser més enfonsats és l'actual carrer
de sa Creu d'en Jegues, que en la part de
dalt era anomenat carrer de ses Rogues.

Dins aquest quadrilàter limitat pels ca-
n-ers ja citats, s'hi troben els carrers se-
güents: en sentit longitudinal, el carrer
Major i el carrer des Pujol des Porrassar,
que eren la principal artèria de la pobla,
el carrer de sa Quintana, que seguia per
dan-era l'església i el campanar fins al
carrer d'en Vanrell i, a més, la Plaça
Major i la Plaça de la Carnisseria. En
sentit transversal hi ha: el carrer des
Forn i el carrer del CaIvan; el carrer de
la Penya i el carrer de Dalt; el carrer des
Mig, el carrer6 de l'església i el carrer
de ses Corregudes; el carrer de Sant
Martí i el carrer de sa Carnisseria, avui
carrer de Costa i Llobera; el carrer de sa
Quintana, avui carrer del rector Escarrer
i el carrer des Sol; part des carrer de
Bonavista i carrer des Mercat, el carrer
de Sa Creu d'en Jegues, el carrer6 de
Son Rafel Mas i el carrer de la Rosa.

Al Molinar hi havia, com avui, el camí
que sortia del carrer del Calvari, passava
per la plaça de la Quartera, seguia per
devora la tira de molins fins a Sa Cova i
després continuava cap amunt per l'antic

camí que duia a Pon-eres i a altres llocs
de la Marina. En aquest barri ja hem dit
que hi havia l'antiga església de Santa
Maria, devora Can Nofre, i la rectoria al
Hoc actual de Can Prats. Una de les ca-
racterístiques interessants dels corrals de
la illeta de cases del Molinar és que con-
serven encara el primitiu nom de caie-
rons.

També és d'aquest segle sa Quintana,
antiga illeta de corrals sense edificar en-
tre els carrers del rector Escarrer, Rei
Jaume II, Sant Marti i Sa Quintana. I, ai-
xf mateix, Sa Torre, que servia de talaia
de guaita a la part de sa Marina, i sa
Mostra, immediata al poble, que era el
terreny on s'hi feien les competicions
de tir de ballesta i les mostres de gent
d'armes.Quant a la població de Montuïri
durant aquest segle, tenim només dades
aproximades. Així és que sabem que el
rei Jaume II havia previst que cada nova
pobla fos ocupada per un centenar de fa-
milies, és a dir, devers 500 persones. I,
de fet, la població monttarera durant
aquests anys oscil.la entorn d'aquesta
xifra. Així, per exemple, sabem que
l'any 1312 tenia entre 500 i 600 habi-
tants. Durant l'època del rei Jaume III,
en els anys 1332-1333, coincidint amb
una etapa de gran prosperitat, tenim un
augment considerable: entre 650 i 750
habitants. Alguns anys més tard, entre el

1357 i 1360 veim que la població
oscil.la entre 550 i 650 habitants, minva
que segurament és deguda a la famosa
pesta negra del 1348, que a molts de
llocs delma la població.

Segle XV
El segle XV va esser per a Mallorca i

també per a Montuïri un segle de crisi,
tant a nivell politic com econòmic i de-
mogràfic. No disposam de dades exactes
sobre la població de Montuïri, pen) si
aproximades, gracies que sabem el nom-
bre de montuïrers que havien de pagar
l'impost morabatí, encara que algunes
famílies pobres no en pagaven.

Any 1421: de 595 a 714 habitants
" 1427: de 530 a 636
" 1434: de 520 a 624
" 1445: de 375 a 450
" 1452: de 365 a 438
" 1459: de 400 a 480
" 1473: de 550 a 660
" 1482: de 665 a 798
" 1489: de 575 a 690

Cal fer notar que els anys que hi ha-
gué una davallada esdevé quan es produí
la revola dels forans contra els ciutadans
(1450-1453). Per altra part aquesta si-
tuació de crisi es reflexa en l'estructura
urbana, que es manté estacionda sense
canvis substancials.

Joan Miralles i Monserrat



Inauguració de la piscina municipal

La piscine municipal de Montufri fou inaugurada el passat 2 de juliol. S'ha construida amb mi-
des olfmpiques perquè s'hi puguin desenvolupar tota classe de proves de natació
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De 1'1 al 21 d'agost: El XXI Torneig de Sa Llum
Hi participen 28 equips, entre ells el juvenils de la divisió d'honorQuadre técnic dels

equips de futbol base

Juvenils: Joan Garau, de
Llucmajor.

Cadets: Llorenç BaugA.
Infantils: Biel Matas i Gaspar

Sastre.
Benjamins: Llorenç BaugA.

Futbol-7 benjami: Josep Antoni
Gomila.

Coordinador: Josep Maria
Munar.

Medalla d'or a Josep
Sampol

El Col.legi d'Entrenadors de Futbol,
el passat 9 de juliol va Iliurar la meda-
lla d'or i un trofeu a Josep Sampol
Cerda, de 73 anys, per havere-ne as-
solit 35 d'entrenador.

Actualment , tot i tenint aquesta
edat, encara entrena equips de futbol
base. Els joves esportistes estan ben
satisfets de la seva tasca.

Una distinció que haura de com-
plaure també l'afició futbolística mon-
tffirera, ja que aquí és on preferent-
ment ha desnvolupat aquesta tasca.

Enguany ha augmentat a 28 el nom-
bre d'equips que prenen part a la XXI
edició del Torneig de Sa Llum, que se
celebra en el camp d'Es Revolt des
del diumenge 1 d'agost fins al dissabte
21 d'aquest mes.

La novetat niés destacada d'en-
guany radica en la participació dels
quatre equips juvenils de Mallorca que
militen a la divisió d'honor del futbol
estatal: Gide, Mallorca, Lá Salle i Sant
Francesc.

Els 28 equips es troben dividits en
set categories de quatre equips cadas-
cun i s'enfronten pel sistema d'elimi-
natòries.

Els esmentats clubs —Gide,
Mallorca, La Salle i Sant Francesc— a
més d'intervenir en el grup juvenil A,
tendran els seus representants a les
categoria A de cadets i infantils. Els
grups B (de manco potencial) estaran
integrats pels conjunts infantils i ca-
dets del Montuïri, Penya Arraval,
Algaida i Recreatiu La Victòria. El grup
de benjamins esta format per quatre
equips de la comarca: Montuïri,
Porreres, Algaida i Vilafranca.

L'1 d'agost hauran començat a dis-
putar-se les semifinals de cadascun
dels set grups i a partir del divendres

13, tendran Hoc les finals entre els
guanyadors de semifinals i els partits
per als llocs tercer i quart.

Cada vespre se celebraran dues
confrontacions, la primera a les 8 i la
segona a les 930. Els dilluns hi ha jor-
nada de descans, i també dia 15.

Calendari
- Diumenge, 1 d'agost: A les 21,

inauguració del torneig i desfilada dels
28 equips participants. A les 2130,
partit inaugural Sant Francesc-La
Salle (juvenils A).

- Dimarts, 3: A les 20, Montuïri-
Porreres (benjamins). A les 2130,
Gide B-Ramon Llull (juvenils B).

- Dimecres, 4: A les 20,  Montuïri-
Penya Arraval (infantils B) i a les
2130, R. La Victòria-Penya Arraval
(Cadets B).

- Dijous, 5: A les 21'30, Sant
Francesc -Gide (cadets A).

- Divendres, 6: A les 20, Sant
Francesc-La Salle (infantil A) i a les
2130, Montuïri -Ramon Llull (juvenil B).

- Dissabte, 7: A les 2130, Mallorca-
Gide (juvenils A).

- Diumenge, 8: A les 20, Mallorca-
Gide (infantil A) i a les 21'30, La Salle-
Mallorca (cadets A).

- Dimarts, 10: A les 20, Algaida-
Vilafranca (benjamins) i Montuïri-
Algaida (cadets B).

- Dimecres, 11: A les 20, Algaida-R.
La Victòria (infantils B) i 3er. i 4rt. l'oc
de juvenils B.

- Dijous, 12: A les 2130, 3er. i 4rt.
Hoc de cadets A.

— Divendres, 13: A les 20, 3er. i 4rt.
Hoc d'infantils A i a les 2130, 3er. i 4rt.
Hoc de cadets B.

- Dissabte, 14: A les 20, 3er. i 4rt.
Hoc de benjamins i a les 2130, 3er. i
4rt. lloc de juvenils A.

- Dimarts, 17: a les 20, 3er. i 4rt. Hoc
infantils B i a les 21'30, final benja-
mins.

- Dimecres, 18: A les 2130, final de
Cadets B.

- Dijous, 19: A les 20, final infantils B
i a les 21'30, final cadets A.

- Divendres, 20: A les 20, finals in-
fantil A i a les 21'30, final juvenils B.

- Dissabte, 21: A les 2030, final ju-
venils A i a les 2230, entrega de tro-
feus a tots els equips participants, mà-
xims golejadors i millors jugadors de
cada categoria.



El naixement del futbol base actual

Tots sabem del bon moment que assolem el futbol-base montuirerl de la bona tasca que des
de fa uns anys es ve desenvolupant.

Aquesta foto, idá, pertany als seus començaments, de l'actual epoca. Eren temps en que pocs
pares col.laboraven, que una, dues o tres persones ho feien tot, que no es disposava d'equipt-
ges com els d'ara, que no existia l'organigrama de club actual... això era l'equip infantil/alevf de

Montuïri de devers l'any 70. Uns quants d'aquests jugadors —poc després— fitxaren pel Gide.
D'esquerra a dreta podem veure Jaume Bauçà, Joan Rosselló, Antoni Verger, Rafel Mayo!,

Tomeu Miralles, Guillem Ferrer (drets); Pere Sampol, Jaume Rossinyol, Tomeu Ferrer, Llorenç
Miralles i Llorenç Mayol (ajupits)
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Estructurada la temporada 93/94 del C.D. Montuïri
El nou equip de III divisió estarà format majoritàriament  per montuïrers

Directiva, jugadors afició han d'afrontar aquest repte en
uña nova etapa del futbol de la vila

El Club fa una crida perquè la gent vagi al camp i doni
suport als jugadors del poble

El futbol montiiirer acara el repte
d'una nova etapa futbolística dins
l'aconseguida Ill divisió. Es un any de-
cisiu per a jugadors, directiva i afició.
Es tractarà de demostrar que la nostra
pedrera —que es troba en un dels mi-
llors moments dels darrers anys—
capaç d'estar dins l'elit del futbol bale-
ar i jugar al costat de clubs històrics,
tais com el Poblense, Constancia,
Cardassar, Atlètic Balears, Ciutadella,
Alaior, Sporting Maonès, Ferreries,
Penya Santa Eulàlia, Mallorca Atlètic...

Per aquest motiu, la directiva fa una
crida perquè la gent doni suport a
aquesta nova etapa, es facin molts de
socis i vagi al camp. I perquè la gent
vol veure montuirers, és per aim!) que
formen la plantilla més d'una dotzena
de jugadors del poble que, al costat
d'altres de reconeguda vàlua, voldran
assolir amb èxit aquest nou repte.

Jugadors locals
La presentació del nou equip de Ill

divisió tengué Hoc el passat 29 de ju-
liol. La plantilla estarà dirigida pel tan-
dem Miguel Magaña, com a tècnic, i
Raül Cobo, com a preparador físic.

CALENDARI DE III Di VISIÓ
Temporada 1993-94

1° Volta
	

20 Volta
Setembre 	 Gener
5 	Montuïri - Ferriolense

	
6

12 	 Alaior - Montuïri
	

19
19 	 Montuïri - Ciutadella 	 16
26 	Pide Calvià - Montuïri
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Octubre 	 Febrer
3 	Montuïri- Cardassar (30-1)
10	 At. Balears - Montuïri 	 6
12 	 Ferriolense - Montuïri 	 13
17	 Montuïri - Arenal 	 20
24 	 Poblense - Montuïri 	 27
31 	 Montuïri - Sóller 	 (6-3)

Novembre 	 Març
7	 Mallorca B - Montuïri 	 13
14 	 Montuïri - Sp. Mahonès 20
21 	 Ca'via - Montuïri	 27
28 	 Montuïri - Constancia 	 31

Desembre Abril
5 Badia C.M. - Montuïri 3
8 Montuïri - Pollença 10
12 Esporles - Montuïri 17
19 Montuïri - R. la Victòria 24
(2-1) Sta. Eulàlia - Montuïri (1-5)

S'han enregistrat les altes del maxim
golejador de Preferent, el llucmajorer
Toni Cantos, el qual ha rebutjat anar a
prova amb el Salamanca de II divisió
B i ha fitxat pel Montuïri; també les del
centre-campista Fiol (del Platja de
Calvià) i els davanters Amar (At.
Rafal), Navarrete (Mallorca At. i Por-
tocristo) i Mateu Rosselló (Porreres).

Han tornat al nostre club, on es for-
maren, els montu'irers Gaspar Sastre
(ex-Eivissa, Poblense, Ceuta i Car-
dassar) i Gabi Sampol (Ferriolense).

De l'equip de l'any passat han reno-
vat contracte tots els montuTrers, o sia
Jaume Pocoví, Joan Barceló, Joan
Martorell, Mateu Gomila, Gabrie
Mates, Llorenç Gacies, i Pere
Mariano. A aquests s'hi afegirà, el ju-

venil de la temporada 91-92, Rafel
Jaume. També ho han fet Rotger,
Lluís, Pasqual i Bussi.

De l'equip juvenil han pujat Rafel
Alcover, Jaume Alcover, Gabriel Roig i
Joan Verger. No ho podrà fer Miguel
Verd per haver-se'n d'anar a estudiar
a Barcelona.

Pel que es pot observar, l'equip es-
tara basat en jugadors locals.

El pressupost puja nou milions, dels
quals ja es compta amb la manera de
cobrir-los, gracies a nombroses apor-
tacions d'aficionats que han contribuït
amb quantitats que van des de les
vint-i-cinc mil a les cent mil pessetes.
Prest començarà la campanya de so-
cis.

Biel Gomila
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El CIM davant el problema de l'eliminació de R.S.U. Mancomunitat Pla de Mallorca

Un dels indicadors de la millora de la
qualitat de vida d'una societat és l'incre-
ment del volum de residus que produeix.
Pert), al mateix temps, el tractament i l'eli-
minació del residus és un problema greu
que creix en els països desenvolupats.

A les grans ciutats es presenta, en tota la
seva amplitud, la problemàtica dels residus
sòlids urbans (RSU). Aquests es caracterit-
zen pel seu gran volwn i per la necessitat de
recollir-los periòdicament i freqüentment.
La importancia dels recursos econòmics que
s'han de destinar a tal finalitat és evident si
observam que entre un 10 i un 20 % dels
pressuposts municipals es dedica a la reco-
llida selectiva, transport i eliminació.

La fórmula tradicional de tractament des
RSU ha estat la de l'abocador incontrolat,
pert) l'augment d'aquests ha demostrat les
seves limitacions. Efectivament, no es tracta
només dels inconvenients propis del aboca-
dors —males olors, combustions espontànies
(amb la consegüent aparició de gasos, insec-
tes i rates), lixiviats...— sine, també de l'es-
gotament de la seva capacitat per saturació.

Per altra part, només un percentatge de
les desfetes urbanes acaben en aquests tipus
d'abocadors (segons dades del MOPT, una
de cada quatre tones de RSU s'aboca sense
cap tipus de control), per la qual cosa les in-
suficiències d'aquesta f6nnula semblen més
evidents.

Per tot això, la CE ha dissenyat una polí-
tica de gestió dels RSU fomentada en tres
punts principals: la prevenció, el reciclatge i
l'eliminació, entesos com un proas integral
i interdependent.

Inspirant-se en aquestes directrius, el
Parlament de les Illes Balears va aprovar els
criteris per a la redacció del Pla Director per
a la gestió dels RSU. A partir d'aquests cri-
tens, la Conselleria de Comerç i Indústria
va confeccionar el Pla Director per a la ges-
ti6 dels RSU a l'illa de mallorca, que una
vegada haver passat pels tràmits reglamen-
taris va esser aprovat pel Decret 87/1990, de
20 de setembre.

Aquest Pla, després d'analitzar el proble-
ma dels RSU a cada una de les illes i les se-
ves característiques específiques, va deter-
minor que la fórmula més idtwia pel tracta-
ment dels RSU a l'illa de Mallorca, és el de
la incineració amb recuperació d'energia.

Pel que fa al reciclatge, si bé permet re-
duir la contaminació i estalviar energia en
els processos industrials d'obtenció de pro-
ductes de paper, tèxtils, vidre, alwnini, acer,
llaunes i plastics; la cosa certa és que ha
d'anar acompanyat de tot un proas que el
faci possible; efectivament, un reciclatge en
massa de RSU implica una selecció a l'on-
gen, és a dir, la realització de la separació a

les llars i posteriorment, la recollida i el
transport per separat de cada fracció; tot
això és molt costós, i depèn en gran mesura
no només de la sensibilitat i la col.laboració
ciutadana —que cap país ha aconseguit ple-
nament encara— sin6 també d'un entorn ade-
quat. Han d'existir unes determinades es-
tructures que garantitzin la viabilitat del re-
ciclatge, com s6n l'existència d'una indús-
tria de productes reciclats, i d'un mercat
d'aquests, en el qual l'oferta i la demanda
presentin una minima coherència.

S'ha de recalcar, en tot cas, que el reci-
clatge, fins i tot en els casos en qué s'ha
aplicat en major èxit, només arriba a reduir
un 30 % (aproximadament) dels RSU, per la
qual cosa, en el problema d'eliminació
d'aquests, continua subsistint.

No obstant això, el Consell Insular de
Mallorca, que ja ralitza campanyes d'educa-
ci6 i sensibilització ciutadanes en matéria
de RSU i que ha posat en marxa diverses
activitats de separació a l'origen i recollida
selectiva, esta disposat a arribar al maxim
amb les possibilitats del reciclatge, i a tal
efecte ha promogut la constitució de la co-
missió especialitzada, amb una amplia re-
presentació d'entitats públiques i privades,
per tal d'analitzar i avaluar aquestes alterna-
tives.

Les conclusions dels estudis realitzats per
aquesta comissió, faran viable l'aplicació de
tècniques de recuperació i reciclatge dels
RSU, i amb això restara modificat el procés
de gestió d'aquells i la planta de tractament
de Son Reus, que ha estat dissenyada amb
amplia flexibilitat, s' adaptara automàtica-
ment a aquestes circumstancies.

A ntoni Moreno
Coordinarió de la Gestió

dels RSU del CIM

Promoció empresarial
El Servei de Promoció Económica de la

Mancomunitat Pla de Mallorca vol infor-
mar sobre la possibilitat d'acollir-se a la
convocatória d'un concurs públic que la
Conselleria de Comerç i Indústria, amb la
finalitat de complimentar la política de pro-
moció empresarial, va publicar al BOCAIB
n2 77, Decret 52/1993, de 3 de Juny, pel
qual es regula el programa de nous pro-
jectes empresarials, com una mesura ten-
dent a afavorir un ambient propici per a la
creació de noves empreses i activitat in-
dustrials a la Comunitat Autónoma de les
Illes Balears.

L'objectiu del programa és estimular la
concepció de projectes empresarials per a
Ia creació de noves indústries, serveis per
a la indústria o noves activitats industrials
en el territori de les Illes Balears.

La dinámica d'aquest programa s'inicia
amb la concovatória d'un concurs públic,
al qual podran conc6rrer els interessats
presentant els seus projectes empresa-
rials; després es procedirà a la selecció i
Ia concessió de permis, la dotació dels
quals els suposarà no sols confirmar la
possibilitat d'integrar-se en altres progra-
mes destinats a la posada en marxa real
del projecte.

Bene ficiaris del projecte:
- Persones ffsiques amb residência ha-

bitual en el territori de les Illes Balears.
- Petites i mitjanes empreses que esti-

guin domiciliades al territori de les Illes
Balears.

Tots els interessats en participar en
aquest programa, es poden posar en con-
tacte amb el Servei de Promoció
Económica de la Mancomunitat Pla de
Mallorca, amb Llúcia o Marian al telèfon
83 00 00 de dilluns a divendres, de 9 a 14
hores.

Avis

Els interessats en passar cultiu de les seves
finques a conreu ecològic es poden posar

en contacte amb

"Sion Guerrer"

Telèfon 64 66 57



Seguint el costum d'anys anteriors, a la piscina d'Es Dau es tan cursets de natacio per a nins
per a persones majors, a les quals veim amb el monitor celebrant un esdeveniment.
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Li diuen Ca s'Escolà
Sense fer gaire renou,

es de sa Tercera Edat,
mos han fet un local nou
que ja estava començat.

Ja no és Ca s'Escola,
alla on abans ho era,
ara diuen que s'hi fa,
cosetes que fan mengera.

Es vells que hi vulguin anar
se n'han de dur sa cartera,
que per tot han de pagar,
tant si és Ca s'Escolà
com un bar de carretera.

Antònia Adro ver "Manxes"

A l'amo de Son Moia
(hi anava a jornal)

Es dècim de loteria
Llorenç, que em vares parlar,
ara te puc contestar,
perquè Ilavors no ho sabia.

Sa bona sort, aquell dia,
per mi se va presentar,
perquè vaig poder 'plegar
més que escampat no tenia.

Nosaltres, amb alegria,
plegats ho hem de brufar,
que ets amos de Son Moia
sempre m'han dat alegria.

Miguel Massanet "Parti"

[D®riEK4rallt
Juliol de 1993

Naixements
Dia 18.- Margalida Ferrer Frau, filla

de Gabriel i Margalida.
Dia 19.- Carme Campins Bauzà, filla

de Benet i de Francisca.
Dia 20.- Maria Francisca Estrany

Munar, filla de Joan i Margauda.
Dia 21.- Antoni Miralles Martorell, fill

de Llorenç i d'Antònia.
Dia 23.- Maria Isabel Pont Cerda,

filla de Bartomeu i de Maria.

Defuncions
Dia 1 de Juny.- Miguel Cerda Ribas

"Lloret", de 71 anys; casat.
Dia 15 de Juliol.- Jaume Garau

Bauza, "Prats", de 66 anys; casat.
(Morí a les poques hores d'haver arribat als

EE.UU. El mes passat havíem publicat una
entrevista amb ell).

itailhn? ®Ei asa
Postre de llimona

Ingredients
4 logurts
1 pot petit de Ilet condensada.

El suc de dues I limones.

Elaboració
Es mescla tot i se serveix ben fresc.
Francisca Miralles Sastre "Cas Manescal"

I?OawItal
Dia 20.- La poca pluja d'aquest dia

no queda registrada en el pluviòmetre.

Acf¢c cL1 16T
14 agost 1943

Pere Sastre Roca, "Pellusco" amb
Antònia Arbona Jordà "Mostela".

14 agost 1943
Bartomeu Verger Cloquell amb

Maria Jaume Amengual "de Son
Costa".

21 agost 1943
Antoni Cerda Mayol "Ferrerico" amb

Francisca Miralles Arbona "Marrona".

rpt).3,t1
25 anys enrera
Agost de 1968
Els Cossiers, a Ciutat

Com venia essent tradicional, dia 4
d'agost d'aquest any, els Cossiers torna-
ren ballar a Ciutat, a la cavalcada en ho-
nor a Santa Catalina Tomas.

Adquisició del camp de futbol
Aquest mes la parròquia va adquirir en

propietat el camp de futbol d'Es Revoit.
Un bon grapat de montuirers feren prés-
tacs que posteriorment s'havien de liqui-
dar als cinc anys.

50 anys enrera
Agost de 1943

El pressupost de festes
Les festes de Sant Bartomeu d'aquest

any varen costar a l'Ajuntament 3.188
pessetes. Una quantitat excessiva per al
temps que corrien.

100 anys enrera
Agost de 1893
Construcció d'un pou

L'Ajuntament va acordar a la sessió de
dia 15 d'agost de 1893, per unanimitat,
en vistes a la gran necessitat, la cons-
trucció d'un pou a l'entrada de la vila en
el camí de Montuïri a Porreres en el Iloc
denominat Es Dau, designant Joan
Mateu Mas com a perit per avaluar el
justipreu dels terrenys.



Experiència a Ruberts

Els 121oves montutrers amb les dues animadores en el centre de Ruberts

El passat sis de juliol partirem cap a Ruberts amb bicicleta una co-
lia de joves amb ganes d'iniciar una experiència mai viscuda. A la
porta del centre hi trobàrem na Joana i na Bet, les quals foren les
nostres animadores al Ilarg dels cinc dies d'estada allé.

Des d'un principi ens introdufren dins l'experiencia de Ruberts",
consistint en seguir un estricte horari que començava a les 6 del ma-
ti i acabava a les 1030 de la nit. La rutina que introdufa aquest hora-
ri fou la causa de la nostra rebel.lió. Perd al cap i a la fi seguirem
amb el que estava previst.

Algunes de les tasques que duguérem a terme foren: llevar males
herbes del bosquet, cuinar, fer feixos de  llenya, pintar les barreres i
emblanquinar. Perd apart d'això el que realment fou interessant va
esser crear un ambient agradable, entorn al qual es va unir el grup.
Na Joana i na Bet ens ajudaren a explorar l'interior del nostre cor,
coneixent així els sentiments més profunds que guardava cadascun
de nosaltres.

Cada dia fèiem un temps de pregàries que ens va obrir cap a
l'amor infinit de Déu.

Al llarg d'una visita que ens va fer n'Onofre, el rector, vérem realit-
zar una extraordinària missa, on tots posàrem el nostre petit granet
d'arena.

Ja per acabar volem donar les gràcies de tot cor a n'Onof re Torres,
perquè, si no hagués estat per ell, no haguéssim pogut gaudir d'una
experiència tan inoblidable com aquesta.

Finalment no podem deixar de banda les dues animadores (Bet i
Joana) que ens acompanyaren al llarg de la setmana i ens suporta-
ren amb tanta paciència i dedicació.

Els de confirmació de -I . '. any
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Sant Bartomeu:
Les festes religioses

De bell nou ens trobam dins el mes
d'agost, el mes de les festes de Sant
Bartomeu, titular de la nostra parr6quia.
Es molta la gent que gaudeix de les fes-
tes populars, que podríem dir del carrer,
per6 tambe ens hem de recordar que la
festa gira a l'entorn de la commemora-
ci6 d'un Sant que té molt de carisma
pels montufrers i al qual ja tenien molta
devoció els nostres avantpassats. No
hem d'oblidar ic16, que les festes se cele-
bren en honor d'un Sant: Sant
Bartomeu.

Els actes religiosos organitzats per la
Parròquia s6n aquests:

Divendres dia 20, a les 9 del vespre.-
Celebració penitencial com a preparació
per a les festes.

Dilluns dia 23, a les 9 del vespre.-
Solemnes complets en honor del Sant.

Dimaris dia 24, a les 11'30. - Ofici so-
lemne de Sant Bartomeu amb la partici-
pació de la Coral Mont-Lliri i el ball de
l'oferta pels Cossiers. Predicara Mn.
Antoni Canchas Borras.

Dins la vuitada de les festes es dura,
com cada any, la comunió als malalts.

Ajuda al menjador del Patronat

Un grup de joves i persones majors de
Montuïri feren amb el seu suport una
ajuda social al menjador del patronat de
Palma, servint el dinar a la gent tran-
seünt  que acudeix alla a menjar. Fou el
passat 4 de juliol.
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DESITJAM A TOTS ELS
NOSTRES LECTORS

UNES BONES FESTES
DE SANT BARTOMEU




