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Excessos mortals
Aquest mes tot i aprofitant la con-

juntura de l'accident amb cotxe que la
matinada del primer diumenge del
passat maig sofriren quatre joves
montuirers per carretera a l'indret dc
Porreres, be anirà que reflexionem a
l'entorn de tants de percanços ocorre-
guts i que dikiament llegim als diaris,
dels quals generalment l'excés de
velocitat o la manca de reflexos en
On els culpables.

Aquella topada afortunadament sols
fou un avís. Tothom sap, però, que
altres vegades han esdevingut pèrdues
irreparables. És per això que feim avi-
ncnt —tant als pares perquè prevenguin
els seus fills, com als mateixos joves
perquè ho tenguin present— la conve-
niencia de fer ús dels dos dits de seny,
per circular per les carreteres, ara que
hi On a temps. Moltes indicacions i
advertències es divulguen per tot
arreu, però malhauradament no se'n fa
el cas degut, i moltes vegades se
n'adonen quan ja no hi ha remei, si es
que han romàs en vida.

I això que l'adagi popular afirma:
Mes val prevenir que curar. I l'es16-
gan de la Direcció General de Tràfec
diu: val nies arribar lard, que

Salontó

6ATI6FAC10121
S'han celebrat ja cinc elec-::

cions municipals en democràcia
i de cada vegada se senten¡:¡::¡;!
manco ofenses personals entreil!iiiiii
eis candidats a ocupar la
idel nostre poble. La gent enca-
ra  que els politics es treuen
ses bregue tes durant la cam-
panya electoral, però pelque fa

Ia d'enguany, objeccions res-:.
pecte a la gestió, sí que
'han sentides; insults perso-r

nais qualcun, pen!) molts man- .

co que altres vegades.

AbANDONAMENT
Després d'haver passat

..:gent que reparteix propaganda
escrita per les cases, quasi tots:::::

T: eis carrers romanen plens
papers escampats. I aixel dona -

una mala impressió d abando
nament És hora de posar-hi

lremnei, si volem que el nostre
pobIe doni una sensació d
netedat.
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La Premsa Forana publica un llibre i
elegeix nova junta directiva

Abans de l'assemblea que va celebrar l'Associació de Premsa
Forana a Sant Joan el passat 10 de maig, tengué lloc la presenta-
66 del llibre Associació de Prentsa Forana de Mallorca (1978-
1995).- 17 anys de prernsa local, el qual recull els fets més desta-
cats al llarg d'aquests anys. Un estudi del què en son coordina-
dors Miguel Company i Gracii SAnchez.

A l'assemblea extraordinària es feu renovació de la Junta Di-
rectiva de l'Associació. No es tornaren presentar ni el president,
Carles Costa, ni el secretari, el nostre director, Onofre Arbona.

Després de les votacions dels representants de 35 publicacions,
Ia nova junta va romandre així: Miguel Company (Mel i Sucre de
Sant Joan) President, Magi Ferriol (Fent Carrerany de Maria de
la Salut) Vicepresidcnt, Jaume Catan (Es Molt Nou de
Vilafranca) Secretari, Maria Galmés (Flor de Card de Sant
Llorenç) tresorera, i Jaume Taberner (Ariany), Joana Mora (Mtn
d'Oli de Porreres) i Gabriel Mercè (Veu de Sóller), Vocals.

(Foto de la façana de la seu de l'Associació de Premsa Forana a Sant Joan)  



Seguretat vial

Del 2 a19 de juny
Unes messions per la vida

SETMANA PER LA SEGURETAT VIAL

Montufrera
de l'any 1931
Es tracta de
Catalina Verger
Mayo! de Son
Reus, ara de 83
anys, però la foto
és de quan en
tenia 17,
precisament el dia
en que es va
casar Bartomeu
Verger Serra, antic
secretari.
Foto interessant i
valuosa per quant
les joves d'aquell
temps ja deixaven
d'anar vestides de
pagesa per anar-hi
així com ella, els
dies de festa.
El capell en què es
cobreix, les dues
coes, una a cada
part, les sabates, el
vestit cenyit, si 1;0
Ia falda era més
ampla, les calces...
i la postura elegant
per a una al.lota
que ja començava
a ser joveneta.

11 DE MAIG
DIA MUNDIAL SENSE TABAC

ENCARA FUMES1

Cormell Insular de Mallorca
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S'ha avançat però el millorament
encara no es perfecte en quan a les
eleccions municipals.

Per una part, un bon grapat de
montuirers acudiren a tots els mf-
tings electorals i així saberen de bo-
ca dels capdavanters dels partits po-
litics tant el contingut del seus pro-
grames electorals com també les
mancances respecte a l'actuació o
realitzacions de 13 resta dels partits.
Exposició que feren per demostrar
que ells no travelarien amb la matei-
xa pedra i a la vegada per fer veure
la disposició a superar defectes o
mancances dels contrincants.

Des d'una altra banda ara, ja pas-
sades les eleccions, cal esperar que
durant la legislatura que comença es
duguin a terme les promeses de "de-
senvolupament, riquesa i benestar"

que féu el Partit Popular en els mí-
tings i programa electoral, ja que ha
estat el guanyador.

Seria bo que des d'un principi —si
es que no estan fets— es redactin els
programes concrets d'actuació per
als quatre anys i es posin persones
al front de cada Area perquè es res-
ponsabilitzin de la seva execució. La
tasca es ampla i els montuirers tots
—perquè la majoria que ha votat el
PP representa tot el poble— esperen
no esser defraudats.

I l'administració municipal que sia
diàfana, transparent, eficaç i que
d'una vegada per totes els adminis-
trats tenguem l'evidència que les co-
ses es fan be i amb claredat.

Si actualment s'arrossega un defi-
cit municipal flies o manco important
degut a obres considerables, que es

digui clarament, s'exposin els mo-
tius, que el contribuent ho sàpiga
dels qui en són responsables i que
es pugui comprovar com de mica en
mica s'aniran liquidant els deutes.

Però també cal que siguin respec-
tuosos uns i altres: els guanyadors
amb els perdedors i el vençuts amb
els triomfadors. I encara que dins un
poble petit com el nostre tothom sap
les deficiencies dels altres, pensam
que totes les persones tenen actua-
cions bones i dolentes. No sols
s'han de jutjar les imperfeccions, si-
n6 també el fets bons i eficients de
cadascú.

Tots tendran d'antuvi el nostre re-
colzament. Pere) si des d'aquestes
pàgines alguna vegada assenyalam
fets que semblen errats o actuacions
imperfectes, ho farem especialment
amb el desig que se subsanin més
que amb el de retreure o fer públi-
ques accions o actuacions deplora-
bles. Tot en be de Montuïri.

Editorial

Després de les elecions



Des de plaça, així va veure el nostre dibuixant, Mateu
Pig°, el començament del carrer Major

S'ACUDIT DE STSPARDENYARET
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—No collirem res, nina: es blats i ordis
estan tots escaldats.

—Posau-los polvos talcos, padrinet, i
se curaran.

Seguridad y
Limpiezas, S.A.

Gremio de Tejedores, 34 (Pasaje)
Tlfs. 29 50 92 - 29 50 66 - 20 63 11

Pol. Son Castelló 	07009 Palma de Mallorca

4 	 OPINIÓ

Pau minoica
Creta. Cnossos. Festos. Zakros. Malia...
Els palaus-ciutats sense murades de

protecció. El luxe i el refinament. La
prosperitat. La pau.

Les oliveres i el blat ornen els camps i,
als jardins, llueixen esplendorosos els lliris.

Els joves atletes, amb el cos nuu i
lluent, s'esforcen a efectuar el difícil salt
al brau.

Processons, cerimònies i rituals als es-
paiosos patis empedrats del palau.

Des de la sala del tron, amb imatges
de prínceps i dofins guarnint les parets,
purificat a l'estany intern de l'estança, el
rei Minos governa.

Res no hi havia que n'auguras el final.
Pert' arriba. Arriba i s'engolí palaus, oli-
veres, joves ailetes, processons i, fins i
tot, el rei.

El volcà de la veïnada illa de Thera
entra en erupció i es convertí en gran-
di6s terratrèmol que assola la refinada
civilització minoica. La primera gran ci-
vilització mediterrània.

3.500 anys després, els cretencs, can-
sats de l'austeritat rural, del boa de pa
amb formatge i olives i, desitjant legíti-
mament un futur millor per als seus fills,
venen ca seva als forasters.

N'urbanitzen les costes. Les poblen
d'hotels que es multipliquen d'any en
any. Baraten el corral d'oliveres i cabres
per divises i dediquen totes les seves
energies al turisme. Creen riquesa,
diuen. Llocs de treball.

Volen deixar caure els yells cafés i les
populars tavernes -exponent d'una ma-

nem de viure, d'una cul-
tura- i transformar-les en
modernes i pulcres cafe-
teries on se servesquin
hamburgueses i coca-co-
las.

Ignoren, pert), que el
creixement desmesurat
de la indústria turística
es cobra un preu. Un all
preu. Es poden esgotar
les reserves aqiiíferes.
Les tones i tones de resi-
dus que es generin hau-
ran d'esser convertides
en cendres tòxiques a
través d'una incineració,
també tòxica. Les cen-
trals elèctriques no seran
suficients per abastir tan-
ta demanda i se'n cons-
truiran -potser- de nuck-
ars, les deixalles de les
quals restaran amarades
de radioactivitat per
molts, molts d'anys.

Olives, formatge i blat s'hauran de
comprar al continent i la mar vinosa dels
antics ja no produiré més peixos.

La població cretenca donara pas a una
altra, eclectica, i la seva Ilengua i cultura
esdevindran cada vegada mês minorità-
ries a l'illa.

En aquest procés, els cretencs seguei-
xen un model. Es posen com a fita l'as-
soliment del benestar i les comoditats
d'una illa del Mediterrani occidental, on

els seus habitants gaudeixen de la renda
per capita mês elevada de l'estat.

Creis que ho arribaran a aconseguir?

Sa ta laia d'en Rub(
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Sor Margalida Miralles Trobat "Queló", missionera
Ha vengut d'Africa a passar una mesada a Montuïri

Relata algunes de les llastimoses tragèdies viscudes i que es viuen a Rwanda

Des del cor d' Africa ha vengut a
Montuïri a passar una mesada sor
Mar galida Miralles Trobat, aquella
monja que se'n va anar fa quasi un any
a Rwanda i Tanzania per treballar entre
els nadius d' aquelles hindspites terre-
res. Va arribar a la vila el passat 6 de
maig i se'n tornará a initia n mes de
juny. Per això aprofitdrem per fer-li una
petita entrevista perquè ens detallds un
poc la vida seva d'allà i la de la gent
d'aquells miserables pobles africans
constantment perseguits i maltractats.

—Quantes vegades has estat a Africa?

—La primera vegada hi vaig estar onze
anys i ara en fa un que hi torn esser.

— Concretament d'on yens?

— Vénc de Rwanda, d'all on estàvem
nosaltres. Me'n vaig anar per estar a
Tanzania, al camp de refugiats, el 28 de
juliol de 1994. El 6 d'agost vaig anar a
visitar les germanes de Rwanda, refugia-
des a un hospital de Gagini. Alla les
trobarem a totes, tant les professes com
les aspirants. Sols hem perdu( una aspi-
rant, la qual, en anar de vacances per
Pasqua a ca seva, hi va morir perquè as-
sassinaren a tota la familia. No obstant,
a la resta les tenim totes amb nosaltres.

—Quantes sou entre totes?

—Som tres religioses espanyoles, tres
rwandeses i 12 aspirants que habiten
sempre amb nosaltres. 18 en total.

— Com així no fores a Tanzania?

—Sí que hi vaig anar. Alla hi vaig es-
tar quatre mesos, en el camp de refu-
giats. El treball alla és molt dur; sobretot
passes molt pena en veure la gent com
arriba i de la manera com arriben. Ara
bé, totd'una troben allotjament. Es un
camp grandiós on primer passen gene-
ralment dos o tres dies a la intemperie.
Plou, fa sol i fa fred.

—lei  menjar?
—Molt poc, perquè moltes vegades

quan vénen de Rwanda, en haver de tra-
vessar el riu per arribar-hi, el lloc es diu
La Caguera, ho han de fer amb una bar-
ca, el transport de la qual han de pagar.
per això es veuen obligats a demanar do-
blers. I si qualque vegada no en duen els

prenen tot quan porten damunt; si bé és
molt poca cosa. Després, en arribar al
camp de refugiats,sembla que molts fan
ses darreres, quasi morts; sofreixen
molt. També arriben molts d'infants que
no tenen pare ni mare.

—Com cuidau aquests nins?

—A 200 quilòmetres de Rwanda, a
Chabalisa, hi tenim un orfelinat de
Caritas i alla hi van tots els infants. En
tant mal estat arribaven, que les prime-
res setmanes que nosaltres érem alla en
morien tres o quatre cada dia.

— Aquests camps de refugiats, són
molt grans?

—Han de viure a tres turons perquè no
hi cabien. Alla els metges espanyols hi
han construit un hospital molt grandiós.
No hi ha Hoc suficient per enterrar-los.
Es terrible. No sé com poden viure-hi.
Les families quasi no tenen ni un metre
quadrat de terra i encara hi sembren... o
una mongetera, o una col.. , allõ que sia.

—I la seva casa, com is?

—Esta construida amb quatre bastons.
Fan com una barraca amb una branca
d'un dit de gruixa. Després la cobreixen
amb herba, i llavors Caritas les regala un
plastic i el posen damunt aquella herba.
Dintre tal vegada hi viven 15 persones. I
sols té uns 3 per 4 metres. I alla dormen
amb una flassada damunt No uns podeu
imaginar aquell mode de vida.

—Quina is la vostra tasca?
— Jo, com infermera, feia la distribució

de medicaments. A les 8 del mati ja
l'havia de tenir feta per dur-la a 4 dis-
pensaris. Tenia tota la medicació prepa-
rada per donar a tots els qui venien a cu-
rar-se, que eren de 300 a 400 persones
diaries. Al costat de la farmacia hi ha el
dispensari. Cures i més cures... i la gent
que no sc'n ten. Molta gent, molts de ma-
lalts. Gent que demana menjar i no els en
podies donar perquè no en tenies... La
mateixa cosa passava amb l'aigua: no en
tenim i no en podem donar. A vegades
destapava una botella que havia de ser
per jo, en bevia un glop i la resta ho do-
nava als altres. No sé que us tenc que dir.

— I l'alimentació per a vosaltres?
—Nosaltres ens defensàvem. Fins i tot

em vaig inventar de fer pa dins dues cas-
seroles. Em sorti alt, per?) així menjarem
pa amb tomatiga. L'oli era vegetal.

—Són molts, els refugiats?

—Dins Tanzania hi ha cinc camps de
refugiats. El nostre era de 110.000 per-
sones. Un altre es de 80 a 100.000. En el
de Benaco hi deuen haver-hi, com he
dit, 800.000 persones, on també n'hi ha
de Burundi. Són els que sortiren de
Burundi i anaren alla a refugiar-se.

—En vénen d'altres llocs?

—Els que vénen darrerament On el re-
fugiats d'Uganda, que se n'anaren el
1969, els quals se'n varen haver d'anar
perquè ja hi havia hagut una revolució.
Ara els fan sortir i vénen a Rwanda.

—Vosaltres, heu corregut peril! qual-
que vegada?

—No; sempre ens han respectat.
Després encara ens relatd altres Iris-

tes aventures sobre fets i activitats que
allá realitzen. En comentà com reben les
medicines a !raves d'" Apotecaris sense
fronteres". També actuen all() "Metges
sense fronteres". Ens comentà les nom-
broses mala/ties i epidèmies, com la ro-
sa, la malaria, els molts de morts... les
!tulles entre les Polies hiatus, luisis i pig-
meus... Uns lamentables episodis incon-
cebibles en el segle que vivini.

O. Arbona
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Rafel Ribas Verger, de Son Reus
Des de França ens descriu la satisfació per la rebuda de Bona Pau

Un dia que estava malalt, assegut a
una butaca, s'acosta la meva dona i d'en-
fora em digué: "He vist ses "Baquetes".
I jo li vaig respondre: "Han telefonat?".
"No —em contesta mentre em posa la
Bona Pau damunt la taula—". La mir,
gir pagines i dic: "En Pere Malherba!".
"I ses Baquetes!", em torna reprendre.

Començ a voltar fulles i veig una altra
foto: "En Tomeu Soqueta!", m'exclam
jo, tot content. "I na Margalida
Matarina"...

"I ses Baquetes", torna dir la rneva
dona. "He conegut na Catalina, que era
tan guapa, i na Joana Aina" (la meva
dona fa 30 anys que és montuïrera).

Mentrestant la cosina ens mirava sen-
se saber que havia de pensar de les nos-
tres discutides ni d'aquest diari que arri-
bava de Mallorca. Però... què és aquest
diari?

—Es la Bona Pau; és mensual, del
meu poble (responc jo).

—I un poblet petit6 com Montuïri, pot
fer un diari aixf? (pregunta ella).

— Si, i molt ben fet que esta. Tots els
mesos estic ben content de rebre'l. Veus
(li dic mentre ii mostr), aquest és en
Pere "Malherba", director de la Banda

de Música; aquest altre és en Joan "Si-
mi", era el millor jugador de carambo-
les de la vila. Aquesta a•ota és na Joa-
na 'lad& que es va fer monja; aquest al-
tre que duu la bandera, és en Pere "des
Pont", aquest altre és el balle...

La meva cosina no se'n podia avenir i
ho trobava molt bd.

Torn voltar pagines i a la 17 veig una
altra foto, i exclam:

—Ha! Jo... i sa meva dona. Que no ens
veus?

Li vaig haver de donar aquesta expli-
cació:

—Som jo que tenc sa vaca. Nomia
"Margalida", com vosaltres. Això era
l'any 44 6 45 davant sa vaqueria del tio
"Ferrando". El qui esta dret, és en To-
meu i el que muny, en Miguel "Porre-
renc", qui va estar 4 6 5 anys a ca nos-
tra. Era un dia que va passar un d'a-
quells retratistes que duien una maquina
damunt l'espatla, de tres peus de fusta.

—Es una foto de composició (respon
ella), perquè només munyen dins les va-
queries...

— Jo estirava la vaca —li vagi dir— per-
què davant hi havia una col i se la volia
menjar.

La cosina i la meva dona no se'n po-
dien avenir...

Estava emocionat i content d'haver-
me vist en aquella foto. I satisfet de la
fulla de la Bona Pau, de rebre-la, de sa-
ber tot quan passa en el poble... perquè
hi queden escrites les nostres històries i
tradicions. Es agradable i plaent per la
gent de poble, pert, encara ho és més
pels qui estam enfora.

Doncs don gracies a la Bona Pau i a
l'equip que la fa per la seva imparciali-
tat, competència i... per què no... profes-
sionalitat. Jo i tots els meus, que se sen-
ten montuïrers i mallorquins, ho trobarn
formidable i som conscients que la
Bona Pau és el testimoni i ciment més
actiu i constant que deixa testimonis.

Sense oblidar els Cossiers, el dimoni,
els graons, es campanar... i que tots els
meus al•lots i jo mateix ho tenim retratat
dins ca nostra.

Doncs, enhorabona i sobretot conti-
nuau. Molts d'anys!

Rafel Ribas Verger, de Son Reus
Le Creussoi (França)

Poddem haver publicat una entrevista amb en Rafel Ribas Verger, de
Son Reus, un montuïrer que, com molta gent sap, viu a França des de la
seva joventut. Se n'anà l'any 1958 i amb molta freqüència, comparant la
distancia, recala a Montufri. A vegades ve tot sol, altres amb l'esposa o
els fills o els nets. Es podria dir, però, que alià —malgrat parlar el
frances— viu un altre Montuïri. Fa mig any que va patir una Ileugera ma-
laltia i el seu cap voltava i voltava a l'entorn del poble que el va veure néi-
xer. I escrigué unes quartilles, ens les feu arribar i vetad que ara publi-
quem el que fa referencia a Montuïri.

Artc8ania cn flor8
Irl
Centre de fions segues
Ambientadors naturals

6ouvenirs per a bateigs, noces, comunions
Decoració d esglésies i restaurants en flors naturals

Carrer Palma. 61
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De cada deu montuïrers del cens electoral, 8'5 anaren a votar. Durant hores,
l'emissió fou contínua. Tant a la mesa del consultori com a la resta

ABANS,
UN POBLE
ACOLIONAT

A Sant Joan, el grup d'electors d'"Arrel"
va voler copiar l'eslògan d'una passada
de poble", de Montuin, i quest fou el car-
tell que col.locaren abans d'arribar al seu

poble. Reberen critiques, però
l'anècdota fou aquesta

A L'AGUAT
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diferents jugadors des poble ja
han rebut una carta del CE Montuïri
per tenir una reunió i fitxar per al
club. Només manca saber quina pro-
mesa els faran i tenir notícia de com
respondran. A lo millor pot esser
massa tard.

... molts de cartells indicant on és
sa plaça, l'església, etc., pen) poques
senyals de circulació, com poden es-
ser ceda el paso o stop.

... ara 116: si aquestes senyals es res-
pecten com qualcú ho fa amb ses de
direcció prohibida, de poc servirien.
S'haurien de donar classes de circu-
lació a segons qui.

... durant sa pasada campanya
electoral es candidats han disposat
de bona cama, ja que han recorregut
es poble de dalt a baix per quasi totes
ses cases.

... no estaria de més que hi hagués
més eleccions... es dijous i divendres
abans de ses votacions tot es poble
era una festa: bauxa i sopar per a
tots. Així n'hi hauria més.

... es diumenge vespre, a s'hora de
saber es resultats, sa plaça tornava
esser una altra festa, tanta era sa
gent que hi havia. I es candidats per
en mig, tot per rebre enhorabones.

... cosa rara: tots es partits han estat
contentes. I es que més ho han de-
mostrat no són precisament es que
més vots han obtingut.

... a sa mesa electoral que hi havia
an es consultori no sabien que pas-
sava quan veren ses cameres de TV i
fotògrafs que arribaven. Es compo-
nents de sa mesa devien pensar: I ara
què hem fet. Només era que hi anava
a votar en Pere Sampol.

... se sentiren moltes queixes des
suplents de ses meses electorals,
al.ludint a sa prepotencia des secre-
tari, sobretot per sa manera com els
envia a ca seva després d'haver pe-
gat una dematinada.

... per que no se lleven totd'una
tots es cartells de ses eleccions que hi
ha penjats pes carrers i esperen que
sa gent en fad befa?

... es dia de sa vetlada d'en Biel
Majoral hi torna haver una revetla
davant es local de Persones Majors.
Pere aquesta vegada es focs eren de
llenya.

... sa primera setmana de juny es sa
setmana per sa seguretat vial. Es con-
ductors que estiguin disposats a
complir es decàleg s'hi poden adhe-
rir, an es cafè de Can Pieres. També
hi ha ferratines.

... es cementen i s'engrandeix, i
molt! Ses previsions diuen que
d'aquí endavant mancaran sepultu-
res. I això que ara sa gent viu més.

En Xerrim

Clínica dental
- Algaida -

Dr. Carlos A. Horrac
Odontòleg

Horari 	 Matins: 	 Dilluns - Divendres
10 - 12 hs.

Horabaixes: Dimarts -Dimecres Dijous
17- 20' 3° hs.

C/ Sa Placeta, 4 - 1 2

Tlf. 12 55 89 	 Algaida



Moment de les eleccions. El balle voté com un ciutadà més

8	 DE LA CASA DE LA VILA

L'Ajuntament informa
Noticies aclariments sobre alguns aspectes puntuals

Salutació desprès de les eleccions

Després de les eleccions del passat 28
de maig, la primera cosa que volem fer
és la de donar les gràcies a tots els qui
han votat l'actual consistori i, per tant,
han depositat la seva confiança amb no-
sal tres.

Per altra part el baile manifesta que està
disposat a continuar la mateixa línia po.
lítica duita durant els passats vuit anys i
també continuar amb el programa que
va prometre. Els canvis que hi haurà se-
ran mfnims, sols els indispensables.

Volem aprofitar =hé per convidar la
gem que vulgui a participar en la tasca
municipal. Que ningú se senti empegueit
en manifestar allò que considera conve-
nient, ja que estam oberts a tothom.

Nou enllumenat de la carretera

Aquest projecte es va fer a través del
CIM, de la voravia i de l'enllumenat.
Ara resta enrajolar dita voravia, ja que la
resta est5 acabat. Es d'esperar que
aquest mes de juny quedi tot llest, ja que
els llums s'encenen des de mitjan maig.

Programa 5-b

Sobre el programa 5-b hi ha dues coses
demanades per a Montuïri: l'empedrat
del carrer del Molinar, per un import de
17 mitions de pessetes, les quais,
l'Ajuntament espera que sien concedides:
i el projecte d'art de la vila, consistent en
muntar una casa on tots els artesans hi
puguin vendre els seus productes.

De moment i per no disposar encara
del mou f d'en Ferrando, es projecta llo-
gar de totd'una una casa i poc a poc se
cercaria l'emplaçament definitiu. Ara
com ara, se cerca la casa.

Xarxa d'aigües netes

El depèsit de les aigües netes ja està
acabat i quasi tot està a punt. Els darrers
dies de maig es va muntar la bomba i
confiam en que la segona setmana de
juny ja correrà aigua per les tuberies,
comptat que tot vagi bd. S'hauran fetes
netes les tuberies ja col.locades i així

l'aigua podrà arribar tal com pertoca a
totes les cases que en vulguin.

Depuradora

Referent a les males olors que se sen-
ten procedents de les aigües residuals,
cal dir que la dificultat no estriba en la
depuradora, sin6 més bé en el pou des
Dau, on es produeix el metà causant de
les males olors. Esperem que prest els
tècnics ens donin la solució a fi d'elimi-
nar aquest meta.

Cementeni

L'obra del cementeni està bastant
avançada. Les reformes que es fan en el
cementeni vell estan pràcticament acaba-
des i s'està construint el cementeni nou,
lavabos, tanatori. Únicament està per aca-
bar l'obra nova, les noves tombes. S'ha
de dir que van a un ritme molt ràpid.
Esperam que aquesta reforma estigui aca-
bada a finals d'any o tal vegada abans.

Sobre el llibre
Un poble, un temps

L'Ajuntament va demanar a Joan
Miralles i Monserrat la reedició d'aquest

llibre, cosa que ja s'ha fet i a gust de
molta gent. Perquè fos possible
l'Ajuntament ha subvencionat part
d'aquest !libre.

De la importAncia que té especialment
per a Montuïri ho diu clarament el nom-
bre de gent que va acudir a la presenta-
ció el passat 20 de maig a la Sala Maria-
na. Eren mols el qui demanaven la sego-
na edició i al parer ha estat ben rebut i la
venda va bastant hé.

Residència

La residencia, com a centre de dia ja
està oberta i funciona. S'ha començat per
una persona i dins un dies se n'esperen
tres o quatre mes. De moment va hé i
com a residencia confiam que per l'octu-
bre o novembre pròxim ja estigui oberta i
amb gent que l'ocuparà. Ara, com a cen-
tre de dia, se'n cuiden les treballadores
familiars de la Mancomunitat.

Presa de possessió

Esperam que el proper 17 d'aquest
mes de juny tengui Hoc oficialment l'ac-
te de reelecció del batte i també la presa
de possessió dels nous regidors en un
acte que serà públic i tendr5 Hoc a la sa-
la d'actes de la casa de la vila.



L'actuació de Biel Majoral a l'església fou un éxit

Per la paret dels graons ¡per altres indrets, abundaren els cartells electorals

El batia, l'autor, Antoni Serra i Nicolau Llaneres presentaren "Un poble, un temps"

NOTICIARI LOCAL
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Actuació de Biel Majoral
Dia 5, divendres amb l'església plena

de gent, l'actuació de Biel Majoral i el
seu grup ompli de goig els assistents. En
els graons, davant el local de Persones
Majors, la vetlada o revetla encara
s'allargà un parell cl' hores.

Accident
La matinada de dia 6 a l'indret de

Porreres, el cotxe conduit per Bartomeu
Massanet i ocupat també per Guillem
Trobat, Jaume Rossinyol i Jaume Alcover
va sofrir un accident. El cotxe sortí de la
carretera i quedà destrossat,  però els ocu-
pants en sortiren quasi il-lesos, ja que se'ls
endugueren a una clínica i al cap de poc
temps tornaven es;er a Montuïri.

"Un poble, un temps"
Dia 20 tengué Hoc la presentació de la

segona edició del llibre "Un poble, un
temps" de Joan Miralles i Monserrat.
L'acte esdevingué un homenatge als 21
entrevistats que apareixen en el llibre.
La Sala Mariana s'omplí de gent i gaudí
en tornar sentir la veu dels padrins gra-
vada en magnetòfon.

Exposició a Ciutat
De dia 1 a dia 9 de juny, l'administra-

dora de Bona Pau, Catalina Sastre Peri-
cAs, presenta alguns quadres a l'exposició
col-lectiva que té Hoc a la sala d'exposi-
cions de la Banca March a Palma.

Eleccions
El passat 28 de maig el 85% d'electors

de Montuïri acudiren a les urnes a depo-
sitar el seu vot per a les eleccions muni-
cipals i autonòmiques. No hi hagué el
més minim incident, ja que tot es desen-
volupà normalrnent. Tornà tenir majoria
absoluta el Partit Popular amb 6 regi-
dors, i el baile continuarà essent el ma-
teix. El PSM obtingué tres regidors i el
PSOE, 2. Per tant, el consistori munici-
pal estarà format de la següent manera:
Batle: Joan A. Ramonell Amengual - PP
Regidors: Jaume Bauçà Verger - PP

Gabriel Arbona Verger - PP
44 : Mawr] Fiol Jordà - PP
44 	Raimundo Arbona Massanct - PP

: Gabriel Matas Alcover - PP
66 : Mateu Ginard Sampol - PSM

: Joan Verger Rossinyol - PSM
: Jeroni Nicolau Garau - PSM

64 : Gabriel Miralles PizA - PSOE
66 : Bartomeu Servera Gallard - PSOE



10
	

NOTICIARI LOCAL

Perlas Orquídea va inaugurar les noves instal- lacions
A l'acte celebrat a Montuïri hi assistiren Gabriel Cafiellas i Joan Verger

Un moment de la inauguració i façana de la factoria de Montuïri de Perlas Orquídea

Amb assistència del President del
Govern Balear, Gabriel Cafiellas, es va-
ren inaugurar a Montuïri el passat 25 de
maig les instal•lacions de l'empresa
Perlas Orquídea, devora els Creuers. En
els parlaments, el president de la com-
panyia, Alejandro Forgas, va destacar la
bona acollida que aquí ha tengut aquesta
empresa per part de l'Ajuntament de
Montuïri. El nostre baile expressa el seu
goig per disposar dins el municipi d'una
factoria com aquesta que potencia al
maxim el treball. I el President Cafiellas
també comenta com aquesta empresa crea
llocs de feina dins el Pla de Mallorca.

Posteriorment Alejandro Forgas
acompanya els dos politics esmentats i
Joan Verger, President del CIM, a un re-
corregut per les diferents instal•lacions
d'aquesta factoria recen arribada a
Montuïri.

Un poc d'història

A l'abril de 1952, havent comprat un
taller de fabricació de perles, s'inicica la
marxa d'això que avui, després de dife-
rents transformacions socials i canvis de
nom, constitueix l'actual Perlas Orquí-
dea, S.A.

Es va partir de la fabricació de perles
en base a un sistema purament artesanal
i de mica en mica s'ha anal passant a un
procés continu de millorament i automa-

tització de diferents moviments i proces-
sos. Ara bd, no existint en el mercat ma-
quines específiques per a dit proas,
l'empresa realitza la seva pròpia investi-
gació.

Al mateix temps que s'aconsegueix
l'automatització i seguint una filosofia
de no amortització de ma d'obra exce-
dent, es van creant noves seccions com-
plementaries a la de la perla; com són:
l'estotjaria, bijuteria d'argent i metall, i
el Shopping turístic, el qual, llevat de la
venda en sí, constitueix una publicitat
institucional de la marca en tots els paï-
sos, per quan rep anualment un gran
nombre de visitants estrangers.

El 21 d'abril de 1987 la denominació
social passa a ser l'actual de Perlas
Orquídea, SA. i la divisió departamental
roman dividida de la següent manera:
Administració, Producció, Vendes i
Investigació i desenvolupament.

Continuant en la forta tendència ex-
pansiva, aquesta empresa va creant, a
partir de 1980, les que avui s6n les seves
cinc filials: Orquidea Internacional
France, Orquidea Internacional
Holland, Orquidea Internacional USA,
Orquidea Internacional Italy i Majorca-
Brasil.

En l'actualitat l'exportació assoleix a
més de 40 països, havent obtingut la me-
dalla d'or a l'exportació els anys 1977 i
78, i el trofeu Líder a l'Exportació, els

1984, 86 i 87, així com l' America
Award, l'any 1986.

Personal i direcció

L'emplaçament que altre temps estava
a Manacor es deia Mallorca Pearls
Center, fins que alla es va traslladar a la
plaça Ramon Llull. I des d'aquí i ara, a
Montuïri.

Entre personal dc fabricació, exposi-
ció i oficines hi ha un centenar de perso-
nes empleades, de les quals encara en
queden unes 20 a Manacor i la resta ha
vengut a Montuïri. De la vila n'hi treba-
lien actualment 11. Les que ara hi ha a
Manacor vendran després aquí, excepte
unes poques que romandran alla perquè
hi quedara una tenda d'exposició.

Pel que fa a la direcció, n'és Director
Gerent, Alejandro Forgas. El segon, és
el fill del Director General, Albert. Ocu-
pa el càrrec de Director de Fabricació,
Pere Veny i el de Director Comecial,
Claude Camand.

En el moment de decidir-se definitiva-
ment a emplaçar-se a Montuïri, que fou
pel maig de l'any passat, ja totd'una co-
mençaren les obres de l'edificació. El 24
d'abril passat obria aquí les portes al pú-
blic i un mes després, el 25 de maig, es
feu el que ha vengut a ser la inauguració
oficial a Montuïri.

O. Arbona
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En Llorenç de Son Sastre, guanyador del primer campionat de tella
Com ja publicàvem el mes passat,

l'amo en Llorenç Gardas, de Son
Sastre, un home de 59 anys, nascut a
Sineu, perd resident a Montuïri des de
fa molts d'anys, fou, després de les
corresponents eliminatòries, el gua-
nyador del primer campionat de tella
que es va celebrar a Montuïri amb
rnotiu de la "festa des Puig" d'en-
guany. Abans, pera, de transcriure
l'entrevista que amb ell sostinguérem,
vegem que Os la tel/a.

Segons els diccionari Alcover-Moll,
la tella és un tros de teula o de pedra
plana, de forma aproximadament cir-
cular, que els xiqiuets usen per a jugar
llançant-la contra el palet o rèbol.
per altra part, el joc de fella és un joc
en què es posen diners o altres objec-
tes considerats de vàlua damunt o
darrera el palet o rèbol, i des de certa
distància els jugadors hi tiren la tella
per tal de separar els diners del palet.
Aquell qui aconsegueix que els diners
quedin més prop de la tella que del
palet, guanya aquests diners.

A Montuïri, després que es disputassin
les eliminatòries el Dijous Sant, 13 d'a-
bril, en la primera fase del concurs de fe-
lla, vora el amp de patio! "Es Revolt",
cinc dies Ines tard, el "dia des Puig", i

dalt, ten gué Hoc la fase final d'a-
quest campionat, sense precedents, on hi
participaren els 10 primers classificats.

L'objectiu dels tellers, emperò, no era
el fer caure els doblers des de damunt el
rObol, sinó única i exclussivament tom-
bar aquest rebo/ des d'una distancia de
12 metres. 1 el que tries vegades ho
aconseguia sobre 15 Ilançaments resul-
taria el guanyador.

En la xerracleta que ferem amb l'amo
en Lloren ç. després de comentar l'ante-
riorment dit, volguérem saber si el joc
de la te/ia. actualment, Is un joc que es
juga a altres indrets de Mallorca, o tan
sols aqui a Montuïri. Aix( ens contestà:

- Ara només es juga a Montuïri, però
abans es jugava a molts de llocs de
Mallorca. I tan sols el "dia des Puig".

- Quan éreu jovençà, ja hi jugerveu?

- Sí; havons es jugava els dissabtes,
els diumenges i els dies de festa. Hi ha-
via molta afició -respon amb l'esguard
reposat-.

- També guanyàveu?
- Qualque vegada guanyava també.

Abans juOvem a doblers, mai havia ju-
gat d'aquesta manera. I jugàvem a mit-
ges, si ens convenia, amb els companys.
Aquí -es refereix al campionat- només
havíem de tombar el jai -així es com
anomenen a Sineu el rèbol o palet, i així
com ell l'anomena.

La dona, que estava devora ell, apro-
fita per dir-nos que una vegada l'amo
en Tomeu Verger "Sopeto", va contar
que es reunien ell i altres joves de la
contrada molts de diumenges i dies de
festa... i jugaven a fella a Son Sastre.

- Es necessita alguna tècnica parti-
cular per esser bon Ilançador de tella?

- No; sols s'ha de tenir un poc de pols.
- Influeix la sort?
- Un poc	 però explicit- .

- Això Is lo principal -exclamà la se-
va dona alhora que jo no podia contenir

esclafit.
- No, això és saber -vaig afirmaria-.

- El saber -conDborà l'amo en Llo-renç-.
- Per què us vàreu decidir a partki-

par-hi?
- Perquè és un joc antic i m'agradava.

- El "dia des Puig" pensàreu en
algun moment previ a la fi del con-
curs, que serfeu el guanyador?

- No, perquè la primera tirada no
em va anar 1)6, ja que vaig trepitjar la
retxa i me l'anul.laren.

- Quantes vegades tonOreu el rèbol?
- El vaig tombar sis vegades; bd,

set; perquè la primera tirada també
caigué, pen) no fou vàlida per haver
trepitjat la retxa.

- I el segon classificat?
-El segon el va tombar tres vegades.

Els 10 participants tiraren 15 vegades, i
vàrem quedar jo i l'amo en tomeu
"Sopeto", campió i subcampió. A més
a més, després van quedar classificats
en tercer Hoc en Rafel Ribes, en Joan
Verger "Sopeto" (fill del segon classi-
ficat) i en Joan Verger Martorell "So-
peto". I en el desempat ewe ells, a 5 ti-
rades, guanyà aquest darrer, ja que
tombA cl rèbol una vegada i els altres
dos, cap. Aim) era per a classificar-se
en tercer Hoc, a la final.

- L'eliminatòria, per a  vós, fou més
difícil que la final?

- Sí, vaig trobar més fkil la segona
fase, la final. A qui tenia més por era a
en "Matarino".

- Creis oporhí que es promocioni el
joc de tella en un concurs el "dia des
Puig"?

- Sí, s'hauria de fer.

- Per què creis que els joves no s'ani-
maren tant a concursar, al contrari de
Ia gent adulta?

- Perquè per als joves d'ara no està de
moda i en canvi la gent més gran era un
joc que practicava. Els únic joves que
participaren foren n'Esteve Barceló de
"Sa Mata" i en Jaume Bauçà de "Son
Comelles".

- Hi havia bon ambient entre vosaltres?
- Sí, sempre hi hagué bon humor, en-

cara que n'hi hagué qualcun de nerviós.

Aix( concloiem una xerradeta amb
amo en Llorenç de Son Sastre, una

persona amatent com cap, que sempre et
mira amb els seus rutilants i cels ulls, i
et respon amb elegancia del cavaliers.
Enhorabona!

Joan Bared()
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Margalida Juan Bauçà "Caragola" va estar llogada pel pa
durant cinc anys quan encara era nina

Ella i el seu home conraren la finca d'Es Dau durant 12 anys
Quan el qui escriu la visita per entre-

vistar-la, quasi s'abraça a ell. Es la per-
sona, el vel mes vell i antic del carrer de
Baix. Feia anys que no ens veiem i el
reencontre fou feliç i gojós. Mach)
Margalida Juan Rau çà —ja que d' ella es
tracta— estava asseguda devora una
camilla. Neta, estirada i amb cara
simpática allargà els braços. Ens agafà
les mans i les sostingué dins les seves
cert temps, estrenyent entre elles mes de
seixanta anys de coneixença i amistat
com a veïns del mateix carrer. Quan
¡'entrevistador era un nin, ella ja era
una persona major. Els seus fills foret:
uns dels nostres amics d' infancia.
Aquestes coses no s'obliden mai. Ens
enwciondrem els dos.

Els anys, perd, no passe,: debades. Es
una de les dones mes velles del poble.
L'observant obertament, en la confiança
i la tranquil.litat que ho fan els amies. 1
ella ens corresponia igualment. Estam
segurs que veia en nosaltres encara el
nin amb qui s' havia topat tantes vega-
des, jugant pel carrer o pel Dati.

—Quin any vàreu néixer, macla
Margalida?

—Mira, jo vaig néixer el dissabte de
les Verges (20 d'octubre) de 1901.

— Quants de germans fóreu a ca vos-
Ira?

No ens ha sentit be perquê li manca
un poc el sentit de l'oïda. 1/i repetinz la
pregunta.

—Sis germans, per aquest ordre: Pau,
Miguel, Vicenç, jo, Rosa i Francina.
Aquesta i jo som les úniques que seguim
vives.

— Sabeu llegir i escriure?

Somriu antb una certa benevolência
quan contesta.

—Jo no vaig anar mai a escola. A
l'edat de 7 anys em llogaren a Son
Comelles pel pa. En aquesta possessi6 hi
vaig estar set anys, i durant els cinc pri-
mers sempre vaig guanyar el mateix.

En aquell temps les coses eren aixt,
encara que no tothom passas per les
mateixes aigües, com es de suposar.

—Tampoc anàreu a Ca ses Monges?

— No. IlJnicament vaig anar vuit dies a
Ca na Donades per aprendre les ora-
cions, perquè ens havíem d'examinar
per fer la Primera Comunió.

—Com celebrareu aquest esdeveni-
ment a ca vostra?

Ens ha comprès petfectament, mentre
el somriure persisteix als seus ulls.

—Després de combregar em varen
canviar la roba i vaig partir juntament
amb la meva mare cap a la possessió de
Son Collell, on ella hi feia feina.

—Després de Son Comelles, on féreu
feina?

—A Son Collell. Allà hi vaig estar cinc
anys.

—Venteu al poble els vespres?
—No. La meva mare i jo quedàvem

aM, a les cases. Els dissabtes horabaixet
veníem al poble a peu, cap a ca nostra. I
els diumenges en bon mati, a missa pri-
mera i totd'una cap a Son Collell altra
volta.

—Com passtiveu el temps de jove i en
aquella época?

Ens mira sense que la llum del sorn-
riure abandoni la seva fag.

—Oh, fillet! Jo, de joveneta, puc dir-te
poques coses. Em vaig casar molt jove,
als 16 anys; però ens ho pass.Wem bd.
Els diumenges, el mati, a l'ofici; els
horabaixes, a vespres; després de ves-
pres, amb les amigues podíem passejar
pels carrers del poble o fer unes quantes
voltes per la plaça, però, això sí, al toc
de l'Avemaria, a ca nostra. A ca teva hi
havies d'arribar amb claror.

—Hem sentit dir que a Ca n'Aloi o a
Cas Confiter també feien algun ball.
No hi anareu mai?

—No. En aquests llocs pagaven i jo no
podia; però... una vegada en qué el meu
enamorat va esser l'amo d'un ball, jun-
tament amb en Joan "Miró", el pare de
les "Mironetes", a Ca n'Aloi hi Nutig
anar.

Ho diu com si es tractas d'un esdeve-
niment.

— Eren balls d'aferrat?

—No. Eren balls de llis. A cases parti-
culars a vegades en feien d'aferrat,  però
no era molt ben vist.

Dirent, mentrestant, que el marit de
madd Margalida fou en Rafel Massanet
Servera, germa de l'amo en Miguel
"Parr!". Aquest era el darrer dels ger-
mans.

—Hein anomenat Ca n'A loi. Recor-
dais, tal volta, quan s'inaugura el cine-
ma a Montuiri?

—No, no ho record; per6 si, record que
aquest cinema estava al carrer del
Mercat, anant a la Plaça vella, on hi ha
el café a la planta baixa. Primer hi havia
un portal; era la carniceria. Després el
portal del cinema i llavors el portal de la
cuina.

—Recordau el preu de l'entrada?

— Crec que pagaven dos o quatre cèn-
tims, de drets. I si volien seure a una
cadira de bova, pagaven una miqueta
més. L'Ara sala de cinema, que encara
es conserva al primer pis, es va fer bas-
tants anys després.
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Madò Margalida “Caragola's recorda que l'any del grip,
un mail, en anar a enterrar un mort, trobaren el difunt

en una altra posició i el baCJI en terra

— I del cinema de Can Sampol, què
ens podeu dir?

—Molt poca cosa. Sí que encara tenc
present que el qui despatxava les entra-
des era l'arno en Llorenç "Guerrer", i el
qui les recollia a dalt era el sen "Putxo".

Observem que madó Margalida ens
está anomenant noms populars i mhics
dins la història del poble.

—Què ens podeu dir de l'any del
grip? Teniu records de Ilavors?

—Fou espantós! Moriren moltes perso-
nes. Quan moria algú, la gent no acudia
a la casa. Els mateixos familiars el duien
al cementen. Un vespre d'aquests anys
el meu pare —diu ella— arriba a ca nostra
i expressa: "En Pau "Xoroi" és mort.
Ara els seus el se'n duien amb un carro
al cementen". Romanguérem sense pol-
sos. El costum de dur-los-se'n al cemen-
ten totd'una, s'acaba quan un matí ana-
ren a enterrar una persona que hi havien
duit el vespre abans i l'havien deposita-
da damunt una iaula que s'emprava per
a aquests casos. Trobaren el difunt en
una altra posició i el batil en terra. Des
de llavors els ■iifunts no es pogueren
enterrar fins passat un temps prudencial.

—Us recordam quan estilveu amb el
vostre home a la finca d'Es Dau, dels
safareigs? Quia temps hi está reu?

—Hi passarem poc temps després de
casar-nos, i hi estarem durant 12 anys.
Tots els cereals i llegum que feina la
finca, la qual tenia més de 15 6 16 guar-
terades, eren del propietari. I l'hort i els
animals eren nostres. Aquest era el tracte.

— Si no recordam malament, la pro-
piethria era la senyora Carme Vanrell,
la qual vivia a Son Rafel Mas. Era aid?

—Sí, per6 nosaltres ens enteníem amb
el seu apoderat; un germa de l'amo de
Son Perot, de Bunyola, finca també de
donya Carme.

—Ens heu dit fa poc que us casàreu
molt jove. Fireu molta festa per les
noces?

La pregunta li fa molta gràcia; i estd
un moment a contestar.

— Totd'una d'haver-nos casat a missa
primera, el meu home i jo partírem a
collir figues a Son Toni Coll. Això fou
la festa.

— Parlant d'aquests anys: què guan-
yaven les dones a jornal?

—Quan jo tenia devers nou o deu anys
em donaven dos reals diaris. Més tard

guanyava una pesseta fent blat o cavant
faves a Sa Torre. Als vint anys ja no
anava tant a jornal, però guanyava deu
reals. Els homes guanyaven unes 3 pes-
setes. Per6 ten en compte que fèiem fei-
na de sol a sol.

La nostra interlocutora no dubta mas-
sa en les respostes. Conserva molt be la
seva memòria.

—Sabem de l'existència, en aquells
temps, d'allò que es deia un fil, o sia la
reunió d'algun grup de persones, espe-
cialinent dones i al.lotes joves que jun-
tes passaven el vespre filant a la claror
d'un Uum d'oli a una casa determinada
del carrer. Heu filat iambi vós?

— No. Les més jovenetes feien randa.

—Heu anal a rentar a les piques del
Pou des Dau o al Pou del Rei?

—No; a rentar no hi vaig anar mai;
però he anat moltes vegades... moltes
vegades —repeteix— a cercar aigua per
beure amb una gemela al Pou del Rei,
com era costum llavors.

S'anima made) Margalida i ens parla
també dels mo/ins, dient-nos que els ha
vist nwldre a quasi tots, fins i tot els del
Molt d'en Gospet.

Li feint la pregunta de rigor.

—Enyorau aquells temps?
La seva mirada es posa damunt nosal-

tres, com si volgués dir: "no em com-

prendras".

— Id6, sí. Llavors era una altra vida, la
que Man. Es ver que la feina era molt
pesada, per?) també ens entreteníem a la
nostra manera. Fruíem d'estar junts amb
la família, parlant amb les amigues... no
estàvem subjectes al temps... als hora-
ris...

— Heu sortit mai de l'illa?
—No; mai. I de jove, tampoc. Cap

vegada vaig anar a Ciutat.

Un dels seus fills, en Rafel, que seu
devora nosahres, es posa a riure, i
gint-se a la seva mare li diu: Contau-li
quê feia la padrina quan anava a Ciutat.

—Ah, sí! —exclama, i es posa a riure
també Ileugerament—. Mu mare ana a
veure unes quantes vegades el seu fill, el
meu germa Pau, que estava emprat a
l'Hotel Victòria; i sempre se'n duia una
botella de vi perquè es pensava que a
Ciutat no en trobaria.

Durant l' entrevista amb mad() Mar-
galida, la infancia i adolescencia del qui
escriu han sortit a llum amb freqfiência.
Era inevitable. Ja en el carrer de Baix,
després d'haver-nos acomiadat, ha con-
tinuat la impressió que havíem tornat
enrera en el temps, situant-nos per espai
d'unes hores a una epoca "'elk. El nos-
tre antic i estirnat carrer exerceix enca-
ra la seva influência damunt nosaltres.

Miguel Martorell Arbona



Els excursionistes, a l'escalonada del Santuari de Torreciudad, dins els Pirineus

Pus mai més a Vallgornera
m'hi varen veure tornar,
jo, que em volia casar,
amb aquella revetlera.

A un Hoc de sa muntanya,
per missatge em vaig llogar
i una al-lota hi vaig trobar
de ses més guapes d'Espanya,
tan cert com s'aigua banya
d'ella em vaig enamorar.

Jo m'hi volia casar,
pelt' no vaig tenir manya,
amb sa fitora i sa canya,
no la vaig poder pescar,
i em vaig tornar quedar
talment, com abans estava.

Un diumenge cada mes ,
anava a veure mu mare;
li duia uns quants doblers
i molta roba foradada.

Es dilluns de matinada,

molt abans de sortir es sol,
amb sa robeta arreglada,
partia a peu i tot sol
a passar una altra mesada.

Començava a estar cansat
de fer tant es gambirot;
ja no era cap al•lot,
sempre havia estat Ilogat.

Mentre anava caminant,
pensava com ho faria,
I en aquell mateix instant,
d'una casa ben davant
una al-loteta sortia.

Era una al-lota garrida;
tenia molts de germans
i una germana petita,
rosseta de molt pocs anys.

Un jovenet de Mancor,
que ens va veure festejar,
em va dir, Pep si fos jo
no m'hi voldria casar.

14	 DE MONTUÏRI

Les persones majors realitzaren una excursió pel Pirineu
aragonès i participaren a l'ofrena floral a la Mare de Déu de Lluc

Excursió
Prop d'una trentena de persones ma-

jors de Montuïri participaren a mitjan
mes de maig passat a una excursió per
les muntanyes, valls, paratges i ciutats
del Pirineu aragonés, arribant fins al
Monasterio de Piedra. Partiren dia 11
matf i retornaren el 18 al vespre. Durant
aquests 8 dies visitaren a Lleida l'antiga
catedral, la ciutat de Barbastro, el Santuari
de Torreciudad, de l'Opus Dei, Jaca, San
Juan de la Pena, Canfranc, Panticosa, el
Parc Nacional d'Ordesa, Candanchti, el
Monestir de Leyre, el caste!! de Javier,
San Sebastian, Monte Igueldo, la platja de
La Concha, el palau d'Ayete, Biarritz
(dins França), Pamplona, Calatayud, el
Monasterio de Piedra i Saragossa.

O frena floral
Dia 27 horabaixa es va participar, jun..

tament amb representacions d'altres po-
hies, a una ofrena floral a la Mare de
Déu de Lluc. Els assistents partiren el
matf i pcls indrets d'Artà anaren a collir
camamilla i dinaren a Can Macia, del
Port d'Alctidia.

11' aniversari
Jo es Mien prevists els actes comme-

moratius de 1 '1P aniversari de la funda-
ció de l'Associació de Persones Majors

de Montutri, per aquest mes de juny. Dia
6, cinema; dia 8, conferència médica pel
Dr. Sevilla, i dia 10, dinar de companyo-
nia a un restaurant.

Quan jo era jovenet,
que me volia casar,
tot Mallorca vaig trescar,
de Llucmajor a Campanet
i de Santa Ponça a Arta.

Jo era un treballador,
i alla on fos duia s'eina;
sempre he sabut fer feina,
una be i s'altra millor.

He fet feina d'assegut,
de dret i d'agenollat,
i qualque pic de jegut;
mai malament he quedat.

Estava per Llucmajor,
per guanyar una saldada,
i passava sa vetlada
a qualque possessió.

Vaig anar a Vallgornera
un vespre, a riure i ballar,
i ens volien fer menjar
tots junts dins sa greixonera.

Jo hi anava per rallar
amb sa berganta major;
pent) hi vaig pensar millor
i de cop me'n vaig anar.

Aqueixa nina rosseta,
que ella mena qualque dia

Memòries d'un jubilat 	 sabem que és sa seva filla.
no és sa seva germaneta,

Vaig quedar tan estorat
que li vaig fer repetir,
i ell encara hi va afegir:
son pare no es un fadrí,
es un home veil, casat.

Amic meu: has let molt be
dir-me que es sa seva filla;
si ella em vol m'hi casaré,
i aixf de cop ja tendre
tot quant deman a sa vida.

Així matcix ho vaig fer
i mai me n'he penedit;
he estat com un cavaller,
ben tractat i ben servit;
de feina n'he hagut de fer
però n'he tret bon profit.

Ara som un jubilat,
sa meva dona també,
sa meva història he contat
i com veis ha acabat be,
esper que us hagi agradat.

Antònia Adro ver

PC) EMA



PRESENCIA JOVE	 15

Quatre universitaris montuïrers, dels qui estudien fora de
Mallorca, exposen com es desenvolupa allà la seva vida

Quatre joves montuirers deis qui estudien
carrera a la Peninsula ens nan manifestat el que

suposa viure uns anys fora de la vila per tal de
poder assolir després un títol universitari.

Deis quatre, tres ho fan a Barcelona i un a
València. Tant a una com a altra ciutat, no tot és

fdcil i alegre, s'han de superar dificultats,
enyorança, privacions... encara que també
troben alegries i satisfaccions. Són unes
manifestacions que convé tenguin present els
pares, perd sobretot els futurs estudiants que
vulguin elegir una universitat fora de Mallorca.

Maria Magdelena
Alcover Amengual,

estudianta de farmacia

"A la residència s'hi
està molt loé"

"IIARRYCIIAND"
Harry Chan Mookhand

Artista - Pintor

Venda d'olis

Cita per tefèfon 64 40 52

Plaça Major, 7
07230 Montuïri

Mg Magdalena Alcover Amen guai ja
fa tres anys que estudia a Barcelona on
cursa el 3er de farmacia, a la
Universitat Central de Barcelona.
Durant aquests tres cursos ha viscut a
una residència. Actualment te 21 anys.

— Quines són les principals diferèn-
cies d'estar a una residència o a un
pis?

—El fet d'estar a una residència et
proporciona l'avantatge que l'única fei-
na que tens és estudiar, a excepció dels
diumenges que ens feim el menjar no-
saltres matcixes. A més, la residència
organitza conferències, excursions cul-
turals, et permet conèixer millor la ciu-
tat de Barcelona. En general s'hi està
molt bé.

—1 els inconvenients?
—L'únic inconvenient que ii veig són

els horaris. El fet de veure't inclosa dins
l'horari dc la residència et limita un poc.
Ara bé, el que he de dir és que el fet
d'estar a una residència m'ha fel obrir
als altres, conviure amb altra gent, es-
coltar-los i fer-te escoltar.

—Què is all() que mis enyores de per
aquí?

— El que més falta em va fer el primer
any fou la comprensió i l'ànim que em
donava la meva família. Ara el que més
enyor és no poder veure fora vila. Et
puc dir que quan fa temps que som allà,
em manca anar d'excursió. Per altra
banda també enyor saludar la gent que
vaig topant pels carrers. Per allà això no
passa; és lògic.

— Però per and Iambi us deveu diver-
tir. Quines són les opcions que mis
prefereixes a l'hora de divertir-te?

—El que Inds m'agrada és sortir de
dia, conèixer la ciutat de dia; els seus
museus, parcs; m'agrada anar molt al te-
atre i al cinema. Sortir de nit ja no
m'agrada tant, l'ambient és diferent. El
que succeeix és que a principis de curs

organitzen mil coses; és quan tens més
ganes de sortir, però llavors, al final, no
es pot fer tot.

— El fet d'estudiar fora, de viure
!luny de la teva família, et deu haver
fet aprendre qualque cosa mis que el
que t'ensenyen a la facultat?

— Sí, moltes coses. M'he donat comp-
te que nosaltres, els mallorquins, desco-
neixem aspectes de la nostra ilia que co-
neixen fora. M'ha creat la sensació que
hem de conèixer més tot quan és nostre.
A aids, he après a conviure amb altra
gent, a tenir confiança. En definitiva,
t'espaviles bastant.

Gabriel Arbona Ginard,
estudiant d'arquitectura

"Els darrers anys és quan
intentes estudiar mês"

En Gabriel Arbona Ginard le 22 anys
cursa se d'arquitectura a la Universi-

tat Politecnica de Catalunya. Una uni-
versitat on hi estudien, per cert, tres
montufrers els quals cursen també arqui-
tectura. En Biel ha viscut, durant els cinc

(Continua a la pagina següent)
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"Al final em fa pena deixar la vida d'estudiant"

anys, a un pis amb altres estudiants.

—Qui enyores quan ets per allà?

—La veritat es que no m'enyor massa.
El que si enyor una mica és l'ambient de
quan jugava a futbol, el companyerisme
de l'equip. AlIA vius d'una manera dife-
rent a la d'aquí. Els primers anys tens
pocs amics; tens més que res companys.

— I de Monturri, qui enyores?

—Sobretot l'ambient de poble. Voldria
conèixer tothom. Al là tenc la sensació
que he de conèixer tothom, però no es
així.

—El canvi de viure a ca leva a viure a
un pis fora conèixer ningú, deu esser
molt diferent?

—Sí. Això em va passar el primer any,
que fou quan em va tocar viure amb
gent que no coneixia. Llavors, els anys
següents, t'aplegues amb els amics que
has anat fent. Et puc dir, per altra part,
que he viscut a Terrassa, Cerdanyola i
Sant Cugat. Sempre cap la possibilitat
de viure a una residencia, pea) jo, els

cinc anys, he viscut a un pis.

—Ara que ja acabes la carrera, qui
penses fer?

—Encara no ho sé cert; hi ha distintes
possibilitats. En acabar puc seguir estu-
diant i cursar qualque especialització, o
també, si no puc continuar estudiant,
vendré a Mallorca i fare feina a un des-
patx o en muntaré un, amb un parell
d'arquitectes més. Com t'he dit, les pos-
sibilitats són múltiples. Per altra part, el
que més m'interessa fer quan acabi es
assentar-me un poc a nivell professional,
madurar, tenir contacte amb la realitat.

—Ara, a Barcelona, com compagines
l'estudi amb la diversid?

—Coneixes molta gent de diferents
flocs d'Espanya i cada un d'ells té les
seves mogudes a l'hora de sortir. Els
darrers anys és quan intentes estudiar
més, pert) també es quan surts tries. A
mi em fa pena deixar la vida d'estu-
diant; consider que es molt bona vida.
Duc la sort que m'han pogut pagar els
estudis i he d'aprofitar l'oportunitat.

Jeroni Allassanet
Verger, estudiant
d'Educació Física

"Viure fora de ca teva,
suposa una gran
responsabilitat"

Un altre estudiant montuirer afora es
en Jeroni Massanet Verger. Te 21 anys i
estudia segon d' INEF (Institut Nacional
d'Educació Física) a Valencia.

—Qui is allò que mis enyores quan
ets per allà, Jeroni?

—Enyor la família, els amics, el men-
jar de ca meva. En un principi no te
n'adones, llavors, a mesura que passa el
temps, comences a enyorar-te i a tenir
ganes de venir, encara que estudiant,
fent esport i vivint a un pis estàs tan
ocupat en ses feines, que el temps passa
volant.

— I durant el temps Inure, qui feis?
—Molt d'esport. Judo, futbol... i ara el

que practic més i es un dels que trob
més interessants, es l'escalada; m'agra-
da molt. Llavors, per exemple, els dime-
cres anam al cinema, es el dia de l'es-
pectador. Qualque dissabte l'anam a
passar al riu. Ens duim panets i dinam
per allà, o feim bicicleta. Mires vegades
sortim de nit. A Valencia hi ha una mar-
xa molt variada i per a tots els gusts.

— Deu esser molt interessant combi-
nar l'estudi amb l'esport. Conta'ns un
poc en qui consisteix la teva carrera.

—Com has dit, es una carrera en la
que es combinen ambdues coses. Els
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"Al principi costa acostumar-se a viure fora de
ca seva, però després és positiu i beneficiós"

tres primers cursos es componen d'as-
signatures comuns per a tots els estu-
diants; llavors a quart s'ha d'elegir una
especialització. A Valencia hi ha tres es-
pecialitzacions, que són: gestic!' i admi-
nistració, alt rendiment i didactica espe-
cial. Jo, en principi, vaig triar aquesta
carrera perquè m'agradava molt l'esport
i també perquè crec que és una carrera
amb moltes sortides, ja sigui a escoles,
gimnassos, ajuntaments, clubs espor-
tius...

— Què has après a mis del que t'han
ensenyat a la facultat?

— Molies coses. El fet de no viure amb
els teus pares fa que tenguis una gran
responsabilitat. Has de pagar el pis, fer
el contracte, comprar el que et faci fal-
ta... has d'aprendre a no dependre dels
teus pares, a más de fer el menjar, les
feines de casa i un gran etcetera de co-
ses. Per a un jove crec que es molt posi-
tiu, ja que aprens a anar viu i a saber fer
les coses más imprescindibles.

Maria Francisca Gomila
Pocovi, estudianta de

ciències politiques

"Si vius a un pis aprens a
fer les feines de la casa"

La quarta de les entrevistades es la
mes jove: na Mg Francisca Gomila
Pocovl. Sols te 19 anys i cursa 2on de
Ciències Polftiques de l' Administració a

Ia Universitat Autónoma de Barcelona.
Durant els dos anys que ha viscut a
Barcelona ho ha fet a un pis.

—Quina is la cosa que mis enyores
de Mallorca quan estits per allà?

—En general puc dir que estic molt be,
no em manca res. Això sí, al principi
costa un poc acostumar-te, pep) una ve-
gada que t'hi has adaptat, tot és más fa-
cil. Ara que això no vol dir que no enyo-
ri res. Enyor coses com són el menjar
d'aquí, sobretot el de mu mare; enyor
els amics, la família i la manera de sentir
de Mallorca.

—Quin canvi t'ha suposat el passar
de viure d'un poble a una ciulat com
Barcelona?

— Si vols que et digui la veritat, el can-
vi ha estat minim; i ('explicará perquè.
Jo vise a la vila universitaria, a
Bellaterra, que esta a uns 25 quilòmetres
de Barcelona Ciutat; i es igual que si es-
tigués en mig de fora vila. Alla hi ha el
Campus, la Vila Universitaria, i devora,
un petit poblet. Per estudiar s'hi esta
molt be; hi ha molta tranquil.litat. Ara,
això sí, si vols sortit o tens ganes d'anar
a un Hoc o altre, et veus una mica limita-
da per la distancia i pel fet d'haver de
dependre dels horaris deis "bussos". Per
altra part, m'agradaria viure a Barcelona
ciutat el darrer any dc carrera, más que
res per conèixer-la i conèixer  la manera

de viure a una ciutat.

—Tenc entès que anti on vius is una
espècie de xalet. Es aixt?

— En principi feia comptes estar a un
pis; pea) estudiant a l'autònoma es más
pràctic estar a Cerdanyola o a la Vila
Universitaria, que es alla on estic jo. I si,
com tu has dit, visc a una especie de xa-
let amb tres companyeres más, que de
fet no les coneixia, alla t'apuntes i et to-
ca qui et toca... van omplint cases així
com arribes. Per altra part, crec que es
positiu estar a un pis o, com jo, a una vi-
venda, ja que aprens a fer les feines de
Ia casa.

—I el temps d'oci, com el passes?

— Com t'he dit, visc a Bellaterra, a 25
kms. de Barcelona. Això fa que a l'hora
de sortir et vegis una mica limitada pels
horaris. Vaig, però, qualque vegada al
cinema a Barcelona o a Cerdanyola, on
hi ha un gran cinema amb II sales, i el
"bus" es gratuit. També qualque cap de
setmana baix a Barcelona, vaig al teatre
o anam d'excursió; això sempre que el
temps t'ho permeti. Hem de pensar que
nosaltres estam alla per estudiar.

Com en aquesta ocasió, saber les ex-
periències de quatre estudiants per te-
rres peninsulars ens ajuda a considerar
les privacions que supsa fer-ho fora de
ca seva.

Antoni Mesquida
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Apectes de la vida quotidiana al segle XIX
El contraban de gra
A la dècada dels anys trenta del segle

passat, França ocupa militarment l'Al-
ger. La primera conseqüència important
d'aquell fet per a les nostres illes fou la
desaparició de la pirateria organitzada al
Mediterrani occidental; això suposà
ràpidament un augment de la navegació
comercial, tan la legal com la il.legal.
Parlarem d'aquesta darrera.

La producció de gra a Mallorca havia
estat sempre deficitària i per tant els
preus d'aquests eren bastant elevats
—això sense comptar amb els impostos
directes o indirectes que tenia—, l'arriba-
da de gra provinent d'altres regions, fou
un perill tan per als pagesos com per a la
hisenda pública.

L'escrit que ara segueix pot ser sigui
un mica llarg, pert, pens que val la pena
publicar-lo tot, tan sols perquè es pugui
captar aquesta moralina paternalista i
baratera que desprèn.

Gobierno Superior Político de Balea-
res. Sección de Gobierno - Circular.

Si toda clase de contrabando es perju-
dicial al Estado porque es un desprecio
de las leyes y desmoraliza al pueblo
¿Cuánto más no lo será aquel que ataca
directamente la agricultura, primera
fuente de la riqueza pública?

Esta isla, dotada de un suelo feraz,
entre los ricos dones que le ha legado la
naturaleza, cuenta con abundantes tie-
rras propias para el cultivo de granos,
produciendo uno entre ellos que por su
hermosura obtiene una justa preferencia
en los mercados de la pentsula. El culti-
vo de granos en Mallorca emplea un
crecido número de brazos. Sin él los
propietarios y los labradores en general
apenas podr fan subsistir. Pues este pre-
cioso tesoro que posee la mayor de las
Baleares está amenazado de desapare-
cer Hombres inmorales, enemigos de
ganar su subsistencias por medio del
trabajo, inundan de poco tiempo a esta
parte nuestras costas de granos estran-
geros sin que la exquisita vigilancia del
resguardo terrestre y marftimo puedan
impedirlo careciendo de la eficaz cola-
boración de los pueblos. Estos, halaga-
dos por la baratura de un fruto de pri-
mera necesidad y no calculando las
funestas consecuencias de dar pábulo a
este clandestino tráfico acuden presuro-

sos a proporcionár-
selos al Wimp pre-
cio que se lo vende
el contrabandista,
mientras que el
cosechero tiene sus
troges llenos del
cereales del pais.

Si tan abominable
comercio no se cor-
ta de raiz en su
principio, el labra-
dor tendrá que
abandonar el culti-
vo de sus tierras y
Ia clase proletaria
que indiscutible-
mente habrá fomen-
tado el contrabando
será la primera que
experimentará sus
funestos efectos
porqué no hallará
un miserable jornal
con que atender a
su subsistencia y a
Ia de su familia y
por consiguiente se
verá en la imposibi-
lidad por falta de
medios de comprar
ese mismo trigo estran gero que en el dia
tanto codicia por su baratura.

El interés que me inspira este pais, el
deseo de corresponder dignamente al
aprecio que ha merecido de sus honra-
dos habitantes es el que me obliga a
dirigirme a V. para encargarle encare-
cidamente, que en unión del ayunta-
miento y de los mayores contribuyentes,
particularmente de aquellos cuya prin-
cipal riqueza consiste en tierras de pan
llevar, acuerden los medios de estirpar
de una vez un tráfico que tan perjudicial
es a la agricultura mallorquina, ya esta-
bleciendo sobre la costa rondas de veci-
nos honrados que dirigidas por perso-
nas interesadas en la represión precita-
da se opongan a cualquiera alijo de
granos o den pronto aviso de el a los
dependientes de la Hacienda pública o
ya ofreciendo un premio al que denun-
cie la introducción clandestina de cual-
quiera partida de granos estrangeros.

Además considera muy oportuno que

V., el Ayuntamiento, los mayores contri-
buyentes y las personas de más prestigio
de la población hagan presente a los
labradores el interés que tienen en des-
terrar de nuestras costas el contrabando
de cereales e inculcar a la clase proleta-
ria que si aquel no cesa, va a quedar en
breve sumida en la mayor miseria por la
necesaria falta de trabajo que experi-
mentará y cuando este no cesara por de
pronto del todo, indispensablemente
bajaria tanto el precio de los jornales
que se verían en la imposibilidad de
atender con el a su subsistencia y a la
de sus familias.

Cuanto nibs haga V. en esta ocasión
para secundar mis ideas, será un seña-
lado servicio que hará V. al pais.
Esperando de su acostumbrado celo que
nze dará aviso del recibo de esta circu-
lar y de las providencias que consecuen-
te a ella acordare... Palma, 19 de junio
de 1844.

Guillem Mas Miralles

Encara trobam a Montuiri algunes finestres com aquesta.
Cal observar les precaucions i l'esment en la seva construcció
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"Un poble, un temps", reeditat, corregit augmentat
Conté la vida quotidiana de Montuïri
des de la Restauració a la guerra civil
Vint anys després d'haver

aparegut la primera edició del
llibre Un poble, un temps, de
Joan Miralles i Monserrat, el
passat 20 de maig a la Sala
Mariana es va presentar la se-
gona edició. D'aquesta mane-
ra es podrà disposar d'aquest
llibre tots aquells que no ha-
vien pogut obtenir-lo abans.

Les 21 entrevistes que con-
té corresponen a altres tantes
persones nascudes quasi totes
elles a la vila entre 1871 i
1902, la qual cosa ve a ser,
segons en Joan, "un intent de
reconstruir la vida quotidiana
de Montuïri des de l'època de
la Restauració filis a la guerra
civil".

"Durant aquests vint anys
-argunta l'autor- Montuïri i
Mallorca han canviat molt,
motiu pel qual alguns capi-
tols, especialment el dedicat
a la introducció de les classes
socials, els hagués pogut mo-
dificar".

Quan, l'any 1969, nouvin-
gut en Joan Miralles a
Montuïri per haver acabat la
llicenciatura a la Universitat
de Barcelona, va començar a
col-laborar a Bona Pau.
L'any següent i alternant

també amb la docència, es
dedica simultàniament a en-
trevistar i enregistrar amb
magnetòfon les 21 persones
d'edat -avui ja mortes totes-
que podien aportar les dates i
el material que ara reflecteix
aquesta primera història oral
del nostre poble. Una tasca
de cada dia más valorada.

"Aquesta segona edició no
és sols una simple reimpres-
si6 -afirma en Joan-. Perquè
sortis així hi he treballat per
espai de mig any d'una ma-
nera intensa. He llegit i relle-
git els texts; escoltat i tornat
escoltar les cintes; he fet co-
rreccions i ampliacions, de
tal manera que ara, aquest Ili-
bre té unes 140 pagines más
que en la primera edició. I ja
no diguem que moltes más
fotografies".

Tornar posar el 'libre a l'a-
bast de tants de lectors -mon-
tifirers o no- haura suposat
divulgar encara más una
obra, tot un document fide-
digne, des-prés d'haver es-
coltat de la boca de la gent
del poble fets viscuts per cils
mateixos o sentits contar pels
seus avantpassats, que guar-
daven en el record.

Made) Catalina Cerdà "Jugera" i en Joan Miralles després
d'entrevistar-la, fa 25 anys.

Ella mon' el 19 d'octubre de 1972, als 93 anys

Mancomunitat Pla de Mallorca
Cursos de Formació continua

La Mancomunitat Pla de Mallorca
oganitzare a partir del setembre cur-
sos totalment gratuïts, dirigits a la for-
mació i reciclatge de treballadors en
actiu. El programa formatiu que es de-
senvoluparà en els pobles de la
Mancomunitat compren un total de 5
cursos:

• Comptabilitat general.
• Fiscalitat.
• Marketing (atenció al client i tècni-

ques de venda).
• Angles nivell II.
• Alemany nivell Il.
Per a mes informació, oficines de la

Mancomunitat; tlf. 83 04 41 à 83 04 31.

çanre"
RESTAURANT

Carretera Palma - Manacor, Km. 30
Tel. 64 40 01 - Fax 64 41 05
07230 MONITOR' (Mallorca)

BERENARS
MENO ECONOMIC

RESTAURANT A LA CARTA
MENJADOR PRIVAT

SALES PER A BATIAMENTS
COMUNIONS, NOCES
CONVENCIONS, ETC.
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Amb capell
de palmes

Pel carrer Major i amb
un capell de palmes,

capaltard, quan venien
d'entrecavar, foren

reconegudes pel fotògraf,
el qual no dubtà en

demanar-los que posassin
per a la posteritat.

Cal fixar-se amb molts de
detalls a més del capell:
el vestit, el davantal, les

sabates o espardenyes de
sola d'auto, el color torrat
de la pelf, el mocador que

cobria cap i coll, però,
sobretot, la mirada

tranquil-la i somrient,
sense cap mena de

prejudicis. Són n'Ama
"Gelat", na Catalina

"Matxona" i na
Sebastiana "Xesca"(j).                 

Record els anys de la meva
infantesa, quan vivia a fora
vila. Aquell temps el que més
m'agradava era poder veure la sortida del sol. Per això m'aixe-
cava de bon matf, sortia al camp a gaudir-la.

Una matinada d'hivern el fred era tan intens que semblava
congelar-se el nas.

Vaig restar embadalida contemplant l'espectacle meravellós
de la primera gelada, creient que era neu, la qual cosa no havia

vist mai. Les teulades i el pa-
lier coberts de blancor. El
sembrat, encara petit, esblan-

quell i ajupit dins la terra. Als bassiots els cobria un vidre grui-
xat que, quals miralls, reflectien el crepuscle matutí. Els amet-
lers, ornats de blanc i perfumat mantell. L'alegre concert dels
ocells, escometent el dia. Alta, a la Ilunyania, no es podia dis-
tingir res. Una espessa boira ho esborrava tot.

Catalina Sastre

La primera gelada

El mateix equip metge,
tots els divendres, de 6 a 8

	CENTRE MEDIC PSICOLOGIS 
Telf. 65 56 91
Davant l'església de Porreres

Certificats
de
conduir
i d'armes
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Refrescs de noces, comunions, baptismes
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Segar amb falç
L'any quaranta vaig segar

devora una jovençana.
Mai la vaig sentir cantar
sinó que sempre va anar
de puput i mala gana.

Així diu la !tetra d'una de les cançons
que quan segava amb la falç cantaven
els estols de segadors i segadores, i que
ara ja no se sent, com tampoc se senten
per fora vila altres tonades pageses com
són les de llaurar i les de batre damunt
l'era. Era molt garrit sentir cantar de se-
gar; era i és una tonada molt agradable.
No sé com ho he d'expressar, però era
més o manco així: quan un segador tenia
cantera, començava a cantar els dos pri-
mers versos de la cançó amb un to mig.
Després un altre l'escarnia, és a dir, re-
petia les mateixes paraules,  però amb un
to més baix. Seguidament un altre ho
feia amb veu aguda o alta. Si l'estol era
gros (7 6 8 persones, o més) es cantava
de dos en dos, el que deim a duo, i des-
prés tots a coro, i així la tonada era més
alegre. Sup6s que l'autor de la tonada
devia esser bon segador i sabia que a ve-
gades el segar fa puput, que vol dir tenir
poca seguera. 1 clar, la tonada havia de
ser alegre per deixondir-se.

Molt feixuc és i mal d'esquena fa el
segar amb la falceta. El jovent d'ara,
d'aquestes feines sols n'ha sentir parlar,
però els qui ho hem fet i encara feim (en-
guany n'he segat un redol), sabem tan
feixuga com és, malgrat l'eina sia petita.

Segar amb falç no
s'ha perdut del tot,
però ara se sega molt
poc, quasi gens; no-
més qualque redol de
faves o un poc de fa-
rratge o alfals per do-
nar als conills. Ja no hi
ha jornalers ni escara-
ders per segar. Les
darreres escarades que
se segaren ja deu fer
una trentena d'anys i
sols segaven les fave-
res. El gra ja fa molt
que se sega amb mà-
quina. Temps enrera
se segava tot amb la
falç: faves, blats, ordis, civades... i tot el
que fos.

Diuen els yells que la temporada de
messes era llarga, perquè el segar amb
falç ret poc. S'hi posaven prest —devers
mitjan abril— a prendre escarades per
Llucmajor, que és més primerenc, i quan
acabaven per alla, segaven per aquí.
Després havien de fer les garbes, que
també se solien donar a fer a escarada;
llavors garbejar i batre a l'era.

Conten que es va generalitzar l'ús de
Ia màquina de segar amb bistia devers els
anys 20, encara que si bé des de molts
abans (sembla que des de començaments
de segle) ja existien, però n'hi havia molt
poques. I els que no en tenien ho segaven
tot anab falç. A partir dels anys 20 ja co-

mença a segar-se molt amb màquina,
però encara se seguia segant el sembrat
ajagut amb falç, perquè la màquina no
ho aplegava bé, quedaven moltes espi-
gues pel sòl, i llavors havien d'espigolar,
o sia aplegar-les d'entena. Quan es co-
mençà a segar-se tot amb màquina devia
esser pels anys 50.

He sentit dir que els segadors —quan es
compraven moltes màquines de segar i
els que en tenien sembraven per altre— es-
taven preocupats. Deien: aquestes maqui-
notes ens prendran el jornal i les escara-
des, ja que la màquina segava en una ho-
ra tant com seguen 2 6 3 segadors en un
dia. Es veu que en aquel temps tenien
por del progrés, i en canvi ara, en no es-
ser amb maquinària, no sabem fer res.

El que ens facin la feina les mAquines
és molt còmode; no hem d'agafar mati-
nades per anar a segar i fer garbes. Tam-
poc hem d'estar al sol per batre damunt
l'era; podem, si volem, estar a l'ombra;
pen) hi ha un inconvenient, i és que
quan hem llogar la recollidora l'hem de
pagar i a vegades el valor del gra que
collim no basta per pagar-la. I si llogAs-
sim (suposant que en trobàssim) jorna-
lers o escaradors per segar amb la falç,
encara ens costaria més.

Crec que segar i batre com aquell
temps, no hi tornarem, perquè les mA-
quines de segar amb bfstia estan rovella-
des o tirades a la ferralla; i el segar i ba-
tre en carretons, cansa molt i fan "pu-
put". I amb aquestes eines ja no ens vé-
nen ganes de segar.

Sion Nicolau
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MONTUÏRERS QUE HAN DEIXAT PETJADA

Rafel Sampol Cerdà fou futbolista i president del Montuïri
Durant el seu mandat es va comprar l'actual camp de futbol

El 13 de maig passat va desaparèixer
una de les persones que mós esforç,
temps i constancia han dedicat desinteres-
sadament en bé del futbol montifirer. Es
tracta de Rafel Sampol Cerda, ben cone-
gut a la vila com en Rafel "Sampol".

No era d'aquells a qui els agradava fer
demostració d'allà que han fet ni dels
objectius aconseguits; mós bó era una
home callat, alegre, disposat a fer un fa-
vor, amb amistats sinceres i nobles.

En Rafel havia nascut a Montuïri el 30
de març de 1927. Tenia, per tant, a l'ho-
ra de la seva mort, 68 anys. El seu pare,
Pere Sampol, durant molts d'anys fou
secretari del jutjat dc Montulri, si bé el
darrers temps de la seva vida professio-
nal els exercí successivament a Pollença
i Inca, ja que pere esser ell de mós alta
categoria no podia exercir a Montuïri.
Mentrestant, però, en Rafel aquests anys
romangué a Montuïri amb la seva mare,
Jerónia Cerda Miralles.

Morts els seus pares, visqué tot sol a ca
seva. Mai s'arriba a casar. Feu de pages
sense esforçar-se molt, ja que sols havia de
preocupar-se personalment d'ell mateix.

Quan tenguó 17 anys i mós fou dels
joves que enrevoltaren el vicari Estel-
rich, si bé, per altra part, ja havia nascut
dins ell una fota afició pel futbol. S'ha-
via reorganaitzat seriosament el C.D.

Montuïri; hi havia bons jugadors i ell s'hi
incorpora i fou un dels qui la temporada
1943-44 formaren part de l'equip que
aleshores jugava a 3 regional. Conjunt
esportiu que successivament va ascendir
a segona i a primera, any rera any.

Posteriorment cl Montuïri va estar tres
temporades sense participar en competi-
cions oficials, sols jugaven amistosa-
ment infantils i juvenils, i en esporàdi-
ques ocasions els grans quan podien cser
replegats. Per() en Rafel, i també altres
jugadors, fitxaren per equips de pobles
externs. Ell va jugar a aleshores amb el
Sant Joan, Petra i Porreres.

Reanudat l'equip de la vila, torna a ju-
gar aquí. Ho feu quasi sempre de mig,
fins que als 32 anys es va retirar. Havia
estat un dels jugadors que més rendi-
ment donaren a l'equip. Tant de mig la-
teral com central, es por dir que era un
fenõmen, jugant tant de cap com de
peus. Havia constituït, juntament amb en
Joan Mas Verger "Ballester" i amb en
Llorenç Miralles Servera "Quel6", un
trio sensacional, tant dins com fora de
Montuïri. Ells tres, sense desmerèixer
els altres, foren durant molt de temps els
puntals del Montuïri, els quals, per altra
part, vivien intensament el futbol.

Una vegada retirat, l'afició romangué
en ell. Dos anys després, el 1960, fou
elegit president del C.D. Montuïri, i ho
fou per espai de tretze anys. És la perso-
na que riles temps ha detectat aquest ca-
nec. I ho fou, com era norma en ell, amb
una dedicació constant i intensa. Es va
moure molt i el futbol ana en apogeu.

Però el fet mós important i decisiu que
es dona durant els anys de la presidencia
d'en Rafel Sampol fou la compra de l'ac-
tual camp de futbol a en Ferrando.
L'equip no disposava dels dobler sufi-
cients i ell ho proposa a l'Ajuntament,
pen) no en volgueren saber res. Tot seguit
feren gestions amb la Parróquia, i don
Miguel Vallespir, el rector, es posa al da-
vant. Gracies a les gestions d'ambdós i
d'alguns mós aconseguiren que 54 perso-
nes aportassin les 250.000 pessetes que
es necessitaven; import que es reintegra
en 5 anys sense cap classe d'interès. La
clausula era que en seria propiciani la
Parróquia, perõ que durant 25 anys havia
de ser utilitzat pel C.D. Montuïri.

Llorenç "Quote, " i Rafel Sampol, dos
bons futbolistes montuirers , als 18 anys

Al llarg de la seva gestió presidencial
hi hagué altibaixos, però sempre tengué
costats que amb ell col-laboraven. Com
també cal destacar que aquests anys tots
els jugadors de l'equip eren montuirers.
Si n'hi hagué un o dos d'externs, era
perquè no podien dependre.

Aquests darrers vint anys, ja sense ac-
tivitat ni responsabilitat esportiva ni
d'altra classe, ha viscut també el futbol.
Els diumenges se'l veia pel camp i dei-
xava pocs partits dels de la televisió. Ha
fet de pages cuidant les seves terres.
Pei-6 tenia mala circulació sanguínea. I
Ia nit de la seva mort, quan encara no
feia una hora que havia acabat de veure
un pertit per TV, li pega un atac mortal,
i ens deixa.

Socialment molta gent el notara a
mancar, ja que era amic de tothom. Amb
ell ja s6n tres els germans morts:
Tomeu, Joan i Rafel. En queden sis:
Scbastiana, Pere, Josep, Gabriel, Jerônia
i Antònia. Tant a ell com als altres tres
germans vius, el futbol montifirer els té
un deute de sincer reconeixement.

No obstant, el 10 d'agost de 1991, en
l'acte de la inauguració del Torneig de
sa Llum, rebé de l'Ajuntament i del C.D.
Montuïri l'escut de metall preciós com a
persona que en el decurs de la histbria
ha destacat per la seva feina en favor del
futbol montifirer.

O. Arbona



Equip infantil femenl de bàsquet, 2- classificat a les finals escolars insulars i campió d'handbol
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L'equip de III divisió davalla a preferent
L'escola ac:onsegueix els quatre títols insulars d'handbol d'aquesta temporada

Les infantils de bàsquet, subcampiones de Mallorca de promoció

Resultats dels equips de futbol corres-
ponents al passat mes de maig:

Futbol-7 benjamí
Montuïri, 4 - Badia Cala Millor,
Montuïri, 2 - Petra, 6
Petra, 4 - Montuïri, 2

Futbol aleví CIM
Algaida, 2 - Montuïri,
Montuïri, 4 - Porreres, 4
Campos, 4 - Montuïri,

III divisió
Montuïri, O - Arenal, 0

Empat que va ser decisiu perquè es
davallas de categoria, al cap de quinze
dies. Una victòria hagués salvat el des-
cens. Encara que no valguin excuses,
l'equip local va merèixer guanyar gra-
cies al domini de la segona part i també
per la no senyaluzació d'un clar penal a
Rosselló en el temps de descompte.

Alaior, 2 - Montuïri, 4
Increible, deia tothom. S'havia com-

plert tota una volta sense guanyar un
partit (el darrer havia estat, precisament,
el 18 de desembre contra aquest mateix

Equip alo vi masculí d'handbol,
club menorquí). La primera part ja va
acabar en 0-3 i a l'inici de la segona es
va arribar al 0-4. Una reacció alaironen-
ca va propiciar els dos gols. Marcaren
pel Montuïri, Tia Martí i Rosselló, amb-
dós per partida doble.

Montuïri, 2 - Mallorca B, 1
Es va caure amb honor en el darrer

partit de la temporada. En un any s'ha
passat de la glòria al descens que no va
poder evitar-se a causa de l'empat de
l'Arenal dins Sant Llorenç. Un gol del
Cardassar hagués salvat el Montuïri: ara
be, el descens no es va consumar en
aquesta darrera jornada. Es va anar for-
jant diumenge rera diumenge en una

campió escolar de Mallorca

terrible segona volta. Després de dos
anys a III divisió, un altre cop a I
Preferent, fet que només s'evitarà si dos
equips de Balears pugen a II B, tota una
odissea.

EXIT DELS EQUIPS DE L'ESCOLA
Nombrosa ha estat la participació del

col.legi públic Joan Mas i Verd a les
finals esportives de Mallorca de la cate-
goria de promoció. L'èxit els ha acom-
panyat perquè els quatre equips d'hand-
bol han copal tots els idols de la tempo-
rada, atès que s'han proclamat campions
de totes les categories: alevins i infan-
tils, tant masculins com femenins.

(Continua a la pagina segnent)



Equip alevf femenf d'handbol, campió escolar de Mallorca

L'equip de handbol infantil masculf, campió de Mallorca
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Vegem-ne un resum d'aquestes actua-
cions.

Futbolet iniciació
Un grup de montuïrers varen interve-

nir en una selecció comarcal formada
per nins de Porreres, Sant Joan i Sant
Jordi. D'entre 16 conjunts, quedaren els
cinquens. A les semifinals obtingueren
aquests resultats: Selecció Montuïri, 0 -
Queen's College, 0; Sel. Montuïri, 2 -
Manacor, 1 i Maria de la Salut, 5 -
Montuki, O. En el play off pels flocs 5 al
8, la selecció de Montuïri va guanyar els
tres partits del seu grup contra Sóller,
Escola Nova de Porreres i Sant Llorenç.

Handbol alevi femení
A handbol els quatre equips de

l'Escola es varen proclamar campions
de les quatre categories de Mallorca, fet
que cap altre col.legi ha aconseguit. A la
categoria alevina femenina, participaren
tres equips. Les nostres varen guanyar
els dos partits contra Esporles (4-12) i
Muro (1-14). Amb 12 gols, Taberner de
Montuïri fou la màxima golejadora.

Handbol alevi masculí
La final es va disputar a partit únic i

va tenir aquest resultats: Montuïri, 17 -
Esporles, 11. Tots els encontres alevins,
tant masculins com femenins, es varen
celebrar a la pista Es Dau. L'Ajuntament

va patrocinar els trofeus i la berenada
per a tots els participants. Tots els parti-
cipants reberen la medalla del Conseil
Insular, i els components dels equips
campions, la camiseta de l'Esport per a
l'Edat Escolar. Miguel Canyelles de
Montuïri, amb sis gols, fou el màxim
golejador.

Handbol infantil femení
Les finals es varen celebrar al pavelló

municipal de Muro. Els resultats de les
monfifireres foren: Sant Llorenç, 3 -
Montuïri, 12; Montuïri, 9 - Muro B, 3 i
Montuïri, 9 - Muro B, 5.

Handbol infantil masculí
Es va jugar a les pistes del col.legi de

Sant Llorenç. Com havia passat a les
altres categories, el collegi Joan Mas i
Verd, dirigit pel professor Guillem Fiol,
va guanyar tots els partits i també es va
proclamar campió gràcies a aquests mar-
cadors: Montuïri, 11 - Sant Llorenç B,
8; Montuïri, 10 - Esporles, 5 i Montuïri,
5- Sant Llorenç A, 4.

Tennis taula benjamí
Les partides es disputaren al polies-

portiu Prínceps d'Espanya de Palma.
Varen fer els darrers d'entre tres equips.
Perderen contra Sant Gaietà (primer) i
Vilafranca (segon).

Tennis taula alevi masculí
Hi havia sis equips i els nostres

romangueren en quarta posició, per la
qual cosa reberen un dels trofeus que
enguany s'ha donat als quatre primers
classificats de cada categoria de totes les
competicions escolars.

Tennis taula infantil masculí
D'entre nou equips, el Montuïri A va

quedar quart i el Mon tuiri B, sete. Els
resultats de semifinals foren: Vilafranca
A, 3 - Montuïri B, 0; S'Hort de Manacor,
3 - Montuïri B, 1; Montuïri A, 1 - Sant
GaietA, 3 i Montuïri 3 - La Salle, O. En el
play off final: Montuïri A, 3 - S'Alzinar
de Cala Rajada, 1; Montuïri A, 3 - Vila-
franca A, 0; Montuïri B, 3 - La Salle, 0 i
Montuïri B, 3 - Llevant d'Inca, O.
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Minibasquet alevi femení
En el grup de semifinals varen fer

segones, la qual cosa les possibilitava
participar en el grup que dirimia els
flocs 4 a 6. Aqui, Montuïri va vèncer
Campanet per 72-54 i no es va presentar
Es Liceu de Marratxf. Férem, per tant,
quartes d'entre dotze equips.

Bàsquet infantil femení
Es proclamaren subcampiones de

Mallorca d'aquesla modalitat. A semifi-
nals quedaren primeres de grup després
de guanyar el Manacor, Miguel
Capllonch del Port de Pollença i Sant
Alfons de Felanitx (quin partit aquest de
les montuïreres!). En el grup de finalis-
tes, perderen contra les campiones
Escolapies per 19-26 i aconseguiren la
victòria davant Sant Llorenç per 22-15.

ROCA I MIR, GUANYADORS DEL
I RALLY COMARCA DE MONTUifil

Els dissabte 13 de maig va tenir Hoc cl
I Rally Comarca des Pla- Memorial
Miguel Roig que va començar amb un
detall emocionant. Tomeu Ferragut, pre-
sident de l'escuderia TR Balear, va Iliu-
rar una placa a la dona de Miguel Roig
en memòria i reconeixement de la gran
tasca que en aquestes proves de cotxes
va dur a terme en Miguel.

En el tram entre Porreres i Vilafranca
es va produir un accident que hagués
pogut ser tragic i que només va registrar
ferits que, sortadament, s'han recuperat.
El cotxe número 1, pilotat per Tomeu
Roig, va perdre el control en un canvi de

Club Columbõfil Missatger
Final de temporada

La temporada 1995 ja es història i ha
acabat molt millor que el començament,
ja que a les curses des d'Eivissa, que
començaren el mes de gener, es perde-
ren molts de coloms. En canvi les cur-
ses de fons i gran fons, que solen esser
molt dures i dares vegades marcam
tots, podem dir que han anat molt bé,
doncs normalment tots els colomistes
hem cronometrat algún colom.

Classificaci6 general final .1995 Punts
1. Sebastià Grimait Barceló 	 3.333
2. Miguel Llaneras Juan	 3.215
3. Joan A. Miralles Amengual 	 3.057
4. Sebastià Barceló Verger 	 2.741
5. Bartomeu Miralles Puigserver 2.565
6. Tàndem Mut - Mut 	 1.929
7. Tàndem Martorell - Gomila 	 1.919
8. Joan Bonet Pou	 1.140
9. Sebastià Mas Veny 	 297

ACCIdettat rallflie la
coniatca de Montuki

• w:-.• •
rasant, va pegar contra una paret i va
xocar contra un grup d'espectadors. La
classificació final fou aquesta:

1. Toni Roca- A. Mir (Ford Sierra
Vosworth). 39:08 (119,131 qms/h).

2. Martí Riutort - Sebastià Galmés (R-
5 GT T). 39:44 (117'332 qms/11).

3. Mateu Fullana - Llorenç Font (Ci-

Benjamins futbol-7

Equips 	 J GE P F C P
Espanya 	 26 25 1 0 188 23 76
J. Sallista 	 26 24 1 1 149 27 73
Binissalem 	 26 20 1 5 174 38 61
Montuïri 	 26 16 3 7 89 50 51
Vilafranca 	 26 17 0 9 109 65 51
Petra 	 26 15 3 8 133 68 48
Porreres 	 26 12 2 12 66 96 38
Murense 	 26 10 7 9 56 50 37
Sallista	 26 8 4 14 51 61 28
Murense 	 26 7 2 17 41 115 23
S. Eugènia 26 5 2 19 46 123 17
Santa Maria 26 4 2 20 29 115 14
Algaida 	 26 4 1 21 31 132 13
Margaritense26 0 1 25 18 217 1

In fantas
C. Picaf ort 	 20 17 2 1 83 9 53
Barracar 	 20 16 2 2 91 26 50
Manacor 	 20 10 4 6 51 32 34
Espanya 	 19 10 2 7 61 39 32
Algaida 	 20 9 4 7 53 53 31
Felanitx 	 20 8 2 10 35 47 24
Montu'irl 	 19 7 2 10 35 44 23
S'Horta 	 20 6 4 10 35 52 22
Santanyí 	 20 5 4 11 50 62 19
Porreres 	 20 4 5 11 27 56 17
La Salle 	 20 1 1 18 23 124 4

Cadets
Portocristo 	 26 20 4 2 94 25 64
Montuïri 	26 21 0 5 103 26 63
Petra	 26 15 3 7 70 37 51
C. Picafort 	 26 15 6 5 72 27 51
Porreres 	 26 14 5 7 84 37 47
S'Horta	 26 14 4 8 69 48 46
Barracar 	 26 13 6 7 63 40 45
Espanya	 26 13 2 11 90 60 41
Colònia	 26 10 4 12 64 74 34
Olpímpic 	 26 7 1 18 54 120 22
Vilafranca 	 26 6 2 18 38 90 20
Santanyí 	 26 5 4 17 49 94 19
Ses Salines 26 4 1 21 44 128 13
Algaida 	 26 2 2 22 34 122 8

troën AX GTI). 39:59 (116'595).
4. Miguel Munar - Lluís Martínez

(Opel Corsa GSI). 40:08 (116'62).
5. Jaume Martorell - Josep Riera (Ci-

troen AX). 41:28 (112'427).
6. Jaume Martorell - Josep Riera (Ci-

trodn AX). 41:28 (112'427).
7. Miguel Verger - Sion Verger de

Montuïri (Clio 16 v.). 49:09. (110'604
qms/h).

Biel Gomila

Juvenils
S. Francesc 30 23 4 3 91 27 73
A. Baleares 30 17 8 5 65 41 59
P. CalvA A	 30 17 6 7 96 46 57
P. kraval 	 30 17 6 7 61 36 57
P. R. Llull	 30 17 5 8 74 38 56
Patronat A 30 18 1 11 73 41 55
Manacor A 30 16 4 10 72 53 52
Poblense 	 30 14 5 11 73 40 47
Cide B 	 30 14 5 11 79 61 47
Independ. 	 30 11 4 15 66 72 37
Collerense 	 30 10 6 14 57 77 36
La Victòria 	 30 10 3 17 52 59 33
J. Salliista 	 30 7 5 18 45 98 26
Montuïri 	 30 7 3 20 48 112 24
Arenal 	 30 3 6 21 40 91 15
Campos 	 30 2 3 25 33 133 9

Tercera divisió
Mallorca B	 38 25 8 5 111 34 58
A. Baleares 38 21 14 3 72 24 56
&Her 	 38 21 10 7 71 38 52
Poblense 	 38 19 13 6 53 30 51
Pl. Calvià 	 38 19 6 13 81 57 44
Manacor 	 38 17 9 12 71 43 43
Sta. Eulàlia 38 16 10 12 45 37 42
Ferriolense 38 14 13 11 54 38 41
Cala Millor 	 38 13 11 14 45 52 37
Sp. Maonès 38 13 10 15 47 54 36
Constância 38 13 10 15 54 59 36
Cardassar 	 38 13 9 16 52 59 35
Pollença 	 38 10 13 15 40 55 33
Campos 	 38 12 9 17 42 62 33
Alaior 	 38 11 10 17 47 77 32
A. Ciutadella38 11 8 19 47 73 30
Arenal 	 38 10 10 18 38 65 30
Montuïri 	 38 9 11 18 46 67 29
Binissalem	 38 79 22 32 76 23
Felanitx 	 38 59 24 34 82 19

Futbol-7 veterans
L'equip de Montuïri de futbol-7 veterans

també ha acabat la competició. S'ha classifi-
cat en sisena posició, havent guanyat 6
partits i 10 perduts. Total 12 punts.

Les classificacions finals dels equips montuïrers
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R. LhAl embarcat cap al Nord dfrica per predicar-hi la fe de Grist

Oració pel sínode
Déu i Pare nostre: vós voleu que

l'Església sigui en el món Cos de Crist
unit i animat per l'Esperit Sant per a la
salvació de la humanitat sencera; mirau
la vostra Església que peregrina a
Mallorca i que ara, per la celebració del
Sínode Diocesà, vol créixer en la fideli-
tat al seu cap, Jesucrist, per anunciar,
amb convicció i eficàcia, la Bona Nova
de l'Evangeli.

Renovau-nos el dons i la força del
Sant Esperit per treballar generosa-
ment en la tasca sinodal, per essor
sensibles al clam d'una societat que
cerca Ilum, esperança i salvació, per
rejovenir-nos en el seguiment de Jesús
que ens crida a ser missatgers del vos-
tre Regne, per formar entre tots, una
Església més feel a l'Evangeli i més en-
tregada a l'evangelització i al servei de
Ia humanitat.

Us presentam aquesta oració filial
per mans de la Puríssima Mare de Crist
i Mare nostra, venerada a Lluc i a tants
d'indrets de la nostra terra, confiats en
el guiatge que el beat Ramon Llull,e1
primer evangelitzador del nostre poble,
ens continuaré prestant, per renovar
l'Església i per predicar a tothom la fe
vertadera. Amen
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ESGLÉSIA EN CAM!

256 aniversari
d'ordenació sacerdotal

El proper dia 11 de juny a la missa de
les 12 hs. el nostre amic Joan Amengual
Jaume (des Figueral) celebrara amb la
nostra companyia cl seu 25è aniversari
d'ordenaci6 sacerdotal.

L'any 1957 com estudiant se n'anà de
Montuïri amb la intenció d'esser
Missioner de Sant Vicenç de Paül. I el
1970 fou ordenat sacerdot. Quasi totd'u-
na comença a estudiara! Estats Units, i
pràcticament tot el terhps l'ha passat a
Amèrica.

La parròquia ens convida a donar gra-
cies a Déu per aquests anys de servei i
missió. I en Joan desitja que aquesta tro-
bada sigui un motiu per recordar la im-
portancia de la vocació sacerdotal dins
Ia nostra Església, i a pregar a la vegada
per les vocacions consagrades.

Molts d'anys, Joan, i que Mu et bene-
cixi!

Festa del Corpus

La festa del Corpus la celebrarem en-
guany el diumenge dia 18 de juny. La
missa s'oficiarà a les 18'30 hores i tot
seguit començarà la processó pels ca-
rrers de costum. A fi de donar més realç
a la festa, la gent que pugui, pot aportar
cossiols i flors a l'església i així es do-
nara més solemnitat a dita celebració eu-
carística.

Formació cristiana per a tots

La cloenda del curs de formació cris-
tiana per a tots que aquest curs ha impar-
tit Mn. Manuel Bauça, tendra lloc el di-
lluns dia 5 de juny a Monti-Sion de
Porreres, a les 21'30 bores.

Baptismes

El proper 18 de juny, horabaixa,
tendra Hoc la celebració comunitaria
dels baptismes a l'església parroquial.
Els pares interessats poden comunicar-
ho anticipadament a la rectoria.

Mallorca Missionera

La col.lecta especial per a Mallorca
Missionera que tengué lloc a la parrà-
quia el passat 14 de maig va recollir
89.310 pessetes, les quals aniran desti-
nades a fomentar la labor que els missio-
ners mallorquins duen a terme per terres
llunyanes.

Collaboració econòmica

En el moment de fer la declaració de
renda tornam recordar al catòlics la im-
portancia que Id marcar una "X" en el
requadre corrresponent a fi de collabo-
rar al sosteniment de l'Església Catòlica.
Un requisit que no suposa cap augment i
que farà que l'Estat assigni l'import que
pertany a aquest destí.

És el moment d'ajudar a l'església
La nostra Església també se sosté amb el 052%

dels teus imposts. Amb sols posar una creu (x) a la ca-
sella corresponent a l'Església Catòlica, en el teu
imprès de la declaració de renda, indiques a l'Estat
que es destini dit 52% dels teus imposts a l'Església
Catòlica. I no et costard ni una pesseta més.

N,



MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ
BIGUES - BLOCS - RAJOLES - AÏLLAMENTS

TRANSPORT PROPI - PINTURES - XEMENEIES
DISSABTES MATÍ OBERT

Crta. Montuïri - Porreres, Km. 1 	 -	 Tit 64 66 95
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Tr2hL) IPMMV
10 anys enrera
Juny de 1985

Exit futbollstic
Després d'una temporada exitosa, el

CE Montuïri aconsegueix el juny de
1985, per primera vegada en la seva
història, ascendir a Ill divisió nacional.
Aleshores es vivia una eufòria d'èxit es-
portiu.

25 anys enrera
Juny de 1970

Acabament de carrera
Pel juny de 1970 el jove montuTrer

Jaume Roca Arbona va acabar la carre-
ra d'enginyer tècnic industrial.

Accident mortal
Dia 18 de juny, a les costes de Xorrigo

i quan venia a Montu'iri a començar les
classes d'aquest dia, va sofrir un acci-
dent mortal el mestre de l'Escola
Parroquial Lambert Juncosa Picó.

50 anys enrera
Juny de 1945
Permisos d'obres

En el darrer ple municipal del maig de
1945 l'Ajuntament va concedir 16 permi-
sos per edificar altres tantes cases no-
ves i 8 per reformes. Això motiva que el
juny d'aquest any es començassin a ai-
xecar nous edificis per tots els indrets
del poble.

Nou vicari
El 29 de juny de 1945 féu l'entrada a

Montuïri un vicari nou, jove, de Sant
Joan: don Pep Estelrich. Fou molt ben
rebut i foren molts els joves que s'hi
acostaren.

100 anys enrera
Juny de 1895

Banys per a leis monges
L'Ajuntament va atendre la instancia

formulada per clues monges de la Caritat
d'aquí, sollicitant, segons prescripció fa-
cultativa, prendre els banys a Sant Joan
de Campos, a càrrec dels tons munici-
pals. A la sessló del 16 de juny de 1895
s'acorda que es paguin en càrrec al ca-
pitol de benefic:encia.

1211M
Les apotecaries de guardia els propers

diumenges seran aquestes:
S ant Joan 	  4 de juny
Vilafranca 	  11 de juny
Ariany 	  18 de juny
Montuïri 	  25 de juny
Petra 	  2 de juliol

ID2/MOC62AMA
Maig de 1995

Naixements
Dia 18.- Ricard Murillo Bauça, fill de

Jaume i de Francisca.

De funcions
Dia 8.- Joan Mequida Serra "Serra", de

84 anys. Fadrí.
Dia 13.- Rafe! Sampol Cerda

"Sampol", de 68 anys. Fadrí.

Matrimonis
Dia 5.- Bartomeu Ferrer Ribas amb

Catalina Piza Fornés.
Dia 6.- Antoni Josep Serra Pulido amb

Joana Jiménez Sanchez.

nuAn,i2 CA

Granada d'albergínies
Ingredients

1 quilo d'albergínies
6 ous
1 seba grossa
1 all, un poc de moraduix i pa rallat

Elaboració
Es fregeixen les albergínies a quadrets

i una seba grossa ben tallada. Es deixa
egotar l'oli i es posa dins na olla. S'hi
afegeixen els ous, l'all tallat molt petit,
un poc de moraduix i un poc de sal. Es
passa tot per la batidora. Aquesta pasta
es posa dins un motle untat amb mante-
ga i pa rallat. Després es deixa estar 30
minuts al forn.

Frcg. Miralles Sastre "Manescal"

planiabra2va
Durant el passat mes de maig, no ha

plogut a Montuïri.

(611)0
Als politics

Me som quedat admirat
d'uns senyors que hi ha a sa plaça;
no les he reparat massa
i no n'he conegut cap.
Per lo que m'han agradat

les desig felicitat,
i ara en haver votat
aquell qui haura guanyat
que a Mallorca bé mos faça.

(Ho digue clavant els cartells que
estaven exposais als graons).

Contemplant sa sequedat
S'acabaren es "panderos"

que transiten pes carrers;
s'aigua que caigué de mês
ara la tenim de "menos";
no importa facem "fueros"
si tot mos ve al revés.

Miguel Massanet "Parr!"

El camí del Puig
Es camí des Puig s'espenya,

quasi no es pot circular
es cotxe haurem d'empènyer
per a dalt poder 'ribar.
No hi ha a s'Ajuntament

doblers per fer-lo arreglar:
per ser de bon manament
tots n'hi hauríem de posar
des nostros, i tenir esment.

Miguel Mas "Sayo"

CA 
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Gràfic de les cinc eleccions municipals a Montuïri

Cens electoral 	  1.830
Vots útils 	  1.548
Vots en blanc i nuls 	 31
Total votants 	  1.597
Percentantge d'electors 	 86'2%

Els vots dels montuirers a les cinc
confrontacions municipals
1979 7983 1987 1991 1995

PP 628 714 602 851 838
PSN1 385 448 227 264 464
PSOE 387 359 399 315 246

Els vots dels montuïrers
al Parlament - 1995

Un moment de les eleccions, el 28 de maig, a Montu'iri

28 	 ELECCIONS

Joan Verger i Pere Sampol, reelegits diputats autonòmics

Novament els dos politics montu'irers de més relleu en els nostres dies han cs-
tat reelegits membres del Parlament dc les IIles Balcars.

Joan Verger Pocoví es presentava amb el número 2 del seu partit (PP), forma-
ció que va obtenir el 44'5% dels vots de les Balears i cl 52% &Is de Montuiri.

Pere Sampol Mas, era el número 1 del PSM-NM, partit que aconseguí 1'11'8%
de les Ba!ears i el 32% de Montuïri. Els naciconalistcs tant a Mallorca com a
Montuïri cnregistraren un espectacular augment respecte als anteriors comicis.

Els nnontuirers ens sentim orgullosos de poder comptar amb dos paisans dins
les institucions autonòmiques de Mallorca i de les Balears. Als dos, l'enhorabona.

A les eleccions municipals de Montuïri, Joan A. Ramonell reelegit batle
Com de costum, a les eleccions d'en-

guany hi hagué tres meses electorals,
dues als baixos de l'Ajuntament i una al
consultori. Tot discorregué amb comple-
te normalitat. Joan A. Ramonell, cap de
llista del PP, cl partit Inds votat a Mon-
tuïri. continuarà per quatre anys més al
front de l'alcaldia. Aix( es va expressar
l'electorat una altra vegada.

Resultats de les eleccions
municipals a Montuïri - 1995

Partit 	 Vois 	 Regidors
PP 	 838	 6
PSM 	 464	 3
PSOE 	  246	 2

PP 	 803 Verds 	 10
PSM 	 498 UM 	 10 A les meses electorals en tot moment es respirà un clima de tranquil.litat, tant per
PSOE... .220 Altres 	 14 part dels votats com pels responsables




