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Joan A. Ramo:,
reelegit bate,

concreta el

Professors
aiumnes emeten

interessa ntrs

Es projecta que
abans de quatre

anys s'hagi

Ei "Vicar'.

Estelrich",
als 50 anys de

programa per ais impressions el restaurat el la vinguda a
pmpers quatre passat curs retaule de Alontuiri, ho

any escolar Sant Pere rememora
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La recuperació del llibre de Joan MiraIles
Moita ha estat la repercussió que ha ten-

gut la 2 9 edició del Ilibre Un poble, un
temps de Joan MiraIles. Tots els mitjans de
difusió de Mallorca I alguns de fora se
n'han fet ressd. Del comentari que en féu
en Planas Santmartí a Última Hora dia 7 de
juny, exteim i tradulm el següent:

'Eren temps de Iluita (referint-se a la pri-
mera edició), fa 22 anys, quan n'Antoni
Serra oficiava d'opositor al franquisme des
dels soterranis de la Tous. Tot convia. La
foto de l'entranyable Joan Miralles reflexa-
va un jove barbut, melenut i de pèl negre i

de comia oberta com desafiant els grisos en pie sol. Ara, la foto
d'estudi de la reedició ampliada d'Un poble, un temps, ens mostra
un catedrettic cinquantí amb el front clar, rasurat, elegant, d'escàs
pèl canós, vestit amb americana i corbata de floc, rellotge amb
corretja de pelt i posada d'estudi. Pere) el seu I libre és el mateix
encara que millorat pel temps i les seves aportacions. Si el primer és
una reliquia, el que acaba d'editar... és un tresor... Perquè recupe-
rar velles veus, aquestes velles paraules, aquestes velles tradicions
no és folklorisme barat, sine) pura cultura..."

La foto de portada
No podem assegurar l'antiguitat de

Ia foto de portada, pert) possiblement
fou feta als voltants de l'any 1920, en
el carrer d'Es Pujol, davant Cas Con-
fiter en un temps en què es reforma-
ven les dues cases del costat. Quasi
no circulaven cotxes. Es destrien els
arbres a plaça, baix dels graons; do-
nes amb vestits molt Ilargs i davan-
tal... i la filera de nins tots gojosos.
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ALIENS A LA POLÍTICA

Després d'uns mesos de
.forta tensió política per tot ,

arreu, dOna goig comprovar la
:poca o nul.la repercussió que ,

, aquest fet a tengut a les esco-
les. Ha discorregut i acabat el
curs amb tota normalitat i ara
els alumnes, aliens a les

per al govern, amb tranquil-
litat assossegats, ja gaudeixen
d'unes bones vacances.

IfecSDONES, QELEGADB
Si en el cens de Montuïri h

ha més dones que homes,
avui, en el temps que correm,
no es compren com entre
regidors elegits no hi  figuri cap

'dona. Els partits politics lest
postergaren tant que ens hem
tornat quedar sense represen-
tació femenina en el Consistori.
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Torre instal-lada en el centre tele fònic
d'Es Dau, de mes de 50 metres d'a/teria,
a fi de poder captar amb mes perfecció

les transmissions tolo Ioniques

Versos a Josep Estelrich i Mieres "Turricano"
El meu petit homenatge

Al Pla els homes de bé tenen la gorja crica,
cares llargues per tot arreu, avui horabaixa.
A Hortella els pins regalimen i no es roada,
les roselles ja destenyeixen d'enyorança...

A le cases, marriment de porxada buida...
Poca folga, barrams estrets de Vilafranca,
i braços sorrers, i cArritx a la mirada.
Plorem, que un pagès ha mort quan treballava!

Ara, anit, ni truc ni retruc a la taverna,
cal callar per nodrir la bona recordança...
I que el seu exemple faça condreta camada
entre els que ens deixondia la frescal paraula.

Poca berba avui, que la gelada és gruixada,
que un calabruix Ileig ha malferit l'anyada!
Plorem, que un pagés ha mort quan treballava!

Gabriel Florit i Ferrer "Sabater
Sineu, 8 de juny de 1995



Enveja
Quan parlam d'enveja no deim res

nou. Molts ho han reconegut i ho han
acusat. En el fons obscur de cadascú
sempre s'hi deixa entreveure un
indici d'enveja mês o manco detec-
table que ens fa actuar d'una deter-
minada manera.

I dir enveja no vol dir que ens
alegrem del mal d'altri, que això ja
seria odi o malvolença. Mês bé tenir
enveja s'ha d'entendre com el tenir
dolor o fer qualque cosa davant el 1:16
o el triomf aliè. Davant el fet de no
poder suportar que tal o qual persona
hagi estat mês apreciada que
nosaltres, o haver estat superior a un
mateix en un moment determinat, ens
cau l'ànim fins arribar a l'extrem
d'expressar: No hi ha dret.

Altres vegades reconeixem i fins i
tot deim que tal subjecte no mos va o
mos cau malament. I tot perquè fa
temps la seva actuació fou mês
aplaudida o mês brillant o va resultar
mês simpàtica o mês intelligent pel
altres. I començam a pensar que no
se'ns fa justícia, que no se'ns
reconeixen els nostres valors, tan
evidents com són... No hi ha dret a
una jugada com aquesta, pensam o
deim.

I això si el fet no té majors conse-
qüències, si no hi ha enfrontaments:
Que has cregut, tu? Si ets un... o:
Ets es mes cregut d'aquest món. A
vegades hi ha hagut bufetades o
mossegades per enveja.

Així s'acaben els favors, l'amistat,
la col•aboraci6 i surt a relluir la
vanitat, la gelosia, l'enveja pura,
encara que dissimulada. No es vol
esser mai segon ni manco anar
darrera.

S6n mols els qui mês o menys
vegades han demostrat manca de
seny a causa de l'enveja. Però,
desgraciats aquells que no poden
consentir mai no anar davant en loti
per tot. S6n els envejosos.

Salomó
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Editorial

El nou equip municipal
Aquesta es la segona vegada que el PP obté a Montuïri majoria absoluta i

Ia tercera que governa l'Ajuntament; ja que la primera, el 1987, ostentà el
poder amb l'abstenció del CDS. Enguany, com fa ja quatre anys, més de la
meitat dels electors s'han inclinat pel mateix PP.

Ara bé, l'obtenció d'aquesta majoria absoluta no s'ha d'entendre com un
gest de prepotencia ni de despreci cap a les minories per part dels gover-
nants, sinó que entre uns i altres hi hauria d'haver sempre un clima de
diàleg i, si fos possible, de consens.

A Montuïri s'han duit a terme diferents obres i empreses en bé del nostre
poble, no sols durant aquests vuit anys darrers, sinó també al Ilarg d'ante-
riors legislatures i amb batles d'altres formacions politiques. I per altra part,
uns han cregut que la forma de governar un poble havia de ser d'una
manera determinada en el temps que els tocà dur el timó de la nau, i altres,
d'una altra.

El passat 17 de juny prengué possessió de l'Ajuntament el nou Consistori,
el que han volgut que fos la majoria dels montuirers que acudiren a les
urnes. I si els votants decidiren que la formació de l'equip estes integrat per
6 regidors del PP, 3 del PSM i 2 del PSOE, es perquè confien que mentre
uns, els del PP, projectaran i decidiran, els altres, els del PSM i PSOE, els
qui estaran a l'oposició, també facin una feina constructiva, creativa i
eficient, i també crítica; de tal manera que els primers hagin d'escoltar i
atendre els segons.

Seria de desitjar que els onze components del nou consistori formassin
ara un bon equip, treballassin conjuntament, cadascú en el seu redo!. La nit
del dia de les eleccions semblava que tots estaven contents: uns perquè
guanyaren, uns altres perquè augmentaren el nombre de vots aconseguits i
els tercers perquè no perderen cap escó. Ara, durant els propers quatre
anys, caldria que els onze s'esforçassin per dur a terme satisfactòriament
els punts que en el programa electoral hi havia coincidèn-cia, de tal manera
que el clima d'obertura que preconitzà el batle el dia de la presa de posses-
sió, sia realitat i no es perdi ni per uns ni pels altres. En bé de  Montuïri.

Foto d'actualitat

Torna arribar l'estiu i de bell nou el joves amb motos umplen carrers i carreteres de
les nostres contrades



S'ACUDIT DE S'ESPARDENYARET

— Tothom se'n va d'estiueig, manco
nosaltres, Cosme.

— Enguany, Prudència, podríem anar
a Cala Pi.

— L'any passat Cala Meco se'n du-
gué la doma.
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Un poble, un temps... una Ilengua
Diuen els entesos que els mitjans de

comunicació tenen moltíssima influèn-
cia sobre la societal. Que la gent es mou
teledirigida, guiada, condicionada pels
missatges, pels models que s'imposen
des d'aquests laboratoris maquiavèlics
capaços de crear un estat d'opini6, ca-
paços d'induir una línia de pensament.
Que la televisió és, amb molta diferèn-
cia, el mitja més potent, el que més inci-
deix sobre el fràgil cervellet huma. Que
les bavarades d'electrons de colorins es-
pargides per onsevulla a través del cai-
xonet magic, són imitades per tothom.
Imitam la forma d'actuar dels personat-
ges de les pel•licules i de les telenovel-
les. Imitam els esportistes, els famosos.
Imitam la manera de vestir de les pre-
sentadores i dels presentadors dels pro-
grames d'èxit i dels dels telenotícies. I,
fins i tot, n'imitam la parla. Deixam que
les imatges perforin la nostra intel.ligèn-
cia i, asseguts tranquil.lament a la nostra
butaca preferida, ens manipulen com si
fóssim conillets d'indis.

La qüestió pot esser dramàtica quan el
fons i la forma utilitzats pels mitjans Au-
diovisuals són nefasts. He vist un parell
de vegades l'informatiu del canal 4 de
televisió -ja sabeu, la televisió insular de
Mallorca- i he quedat astorat, empe-
gueit, al-lucinat del llenguatge que em-
pren els presentadors per servir les noti-
cies quotidianes. Jo no sé quin idioma
parlen. Un idioma estibat de castellanis-
mes, amb construccions sintactiques in-
correctes i del gut han fet desaparèixer,
entre d'altres, sons com ia" ii", ia" g ",
la " o " i la " e " obertes; no és precisa-
ment el nostre. Per ventura, aquests de la
televisió insular de "Majorca", amb la
intenció de tenir tothom content, volen
promocionar una nova llengua, volen in-
troduir una espécie d'esperanto illenc in-

tegrat, fonamentalment, per una combi-
nació de català i castellà que, després
d'haver passat pel túrmix, pugui satisfer
tant als uns com als altres. Qualsevol co-
sa menys imaginar que el que surt per la
pantalla fosforescent del canal 4 sigui el
nostre català, o, si voleu, el mallorquf.
Almanco no és, i vos ho puc ben assegu-
rar, el mallorquf que parlaven els nostres
padrins i que encara hi ha molta gent
que parla.

Vos ho puc assegurar perquè vaig te-
nir la sort d'assistir a la presentació de la
reedició, corregida i augmentada, del Ili-
bre d'en Joan Miralles i Monserrat, "Un
poble, un temps". En Joan ens va oferir
una audició atípica però exquisida i deli-
ciosa. Varem sentir les gravacions origi-
nals de les vint-i-una entrevistes que va
fer en tom a l'any 70 a veils i velles de
Montuiri. Aquestes persones avui ja S■511

mortes però la seva veu, gracies a en
Joan, ha quedat enregistrada per a sem-
pre. Quin gust poder escoltar una llengua
tan clara, tan vibrant! Un català net, sense
cap bri de cugula que contamini les seves
arrels. Un mallorquí pulcre i autèntic que
ens hauria de servir de model.

Jo ja havia llegit i rellegit la primera
edició del Ilibre d'en Joan. Fins i tot,
vaig viure un poc la seva elaboració. El
record trescant tot el poble, recorrent els
carrers per amunt i per avail amb el cas-
set portàtil a piles "Phillips" (un dels
primers que es varen fabricar) penjat
amb bandolera com si fos una senalla ei-
vissenca, cercant possibles entrevistats
per enregistrar les seves vivències, les
seves contarelles, els seus records, que
havien d'esser la columna vertebral d'un
dels primers treballs d'història oral que
s'han fet i que ha assentat una fita. Jo
era al•lotot i tot el món d'en Joan "Porre-
renc" em fascinava. Per a mi era com

l'essència del maig del 68 a Montuïri.
Estudiant universitari a Barcelona, im-
portava al.lotot nostre incomunicat poble
tot el rebombori innovador de la gran ciu-
tat. M'agradaven els seus Mimes, els seus
discs, la seva conversa... Però mai hagués
pogut imaginar que vint-i-cinc anys més
tard aquelles veus, rescatades per a la
història p'en Joan, em poguessin emocio-
nar. Un parlar, el d'aquells homes i do-
nes, xarucs i mats, que ens hauria de ser-
vir de mostra. Una llengua, ara arxivada
dins una cinta magnética, que avui hauria
d'esser la llengua de tots els mitjans de
comunicació.

Sa talaia d'en Rubi

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

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

Certificats
de
conduir
i d'armes



Estat on que va romandre el valuós retaule de Sant Pere, obra del segle XVI del
pintor Manuel López, després de la lleugera restauraci6 de 1957, ara desmuntat

i en period° de una nova restauració

Clínica dental
- Algaida -

Dr. Carlos A. Horrac
Odontòleg

Horari Matins: 	 Dilluns - Divendres
10 - 13 hs.

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

C/ Sa Placeta, 4-
Tlf. 12 55 89 	 Algaida

EL NOSTRE PATRIMONI
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Prest es començarà la restauració del retaule de Sant Pere

La formiga blanca ja havia
corcat el Ilenyam

•
El període per a la

restauració serà inferior
a quatre anys

En una de les reunions del Consell
Parroquial de Montuïri tengudes la pas-
sada primavera es va acordar iniciar la
restauració de les taules que componien
el valuós retaule de l'Assumpció —dit
també retaule de Sant Pere—, obra dc
Mateu López, senior, fet entre 1546 i
1550, el qual s'havia hagut de desmun-
tar i cremar l'estructura arquitectònica,
ja restaurada l'any 1957, per estar ataca-
da de formiga blanca i perillar la part
original més valuosa.

Com es recordarà, aquestes taules es
protegiren i embolicaren i aixf han
romas durant uns vuit anys i ara s'ha en-
comanat la restauració al senyor Jose M.
Pardo Falcón, el qual ja havia tengut cu-
ra de les tasques de desmuntatge, protec-
ci6 i embalatge de les mateixes taules.

El termini previst per a la restauració
de totes les peces es de tres anys, i el
pressupost presentat i aprovat oscilla
entre tres milions i mig i quatre milions.

D'aquest projecte es va assabentar el
Bisbat i ja s'ha començat a fumigar l'es-
glésia, sobretot els retaules en els quals
s'hi ha trobat molt de core.

La restauraci6 total d'aquest retaule de
Sant Pere es fara en diferents fases i es
començarà pel de Sant Bartomeu, el
qual estarà enllestit, segons compromis
de l'empesa fumigadora, per a les prope-
res festes patronals de Sant Bartomeu i
ja romandrà col.locat a la mateixa cape-
lia que estava abans.

La Parròquia aportarà el 20% de l'im-
port de les despeses i també s'ha dema-
nat ajuda a diferents entitats locals, au-
tonòmiques i bancàries. I ara, des de
Bona Pau s'aprofita la circumstància per
sol•licitar Lambe la cooperaci6 del poble
de Montt'Iri, ja que aquesta preada obra
artística pertany als habitants de la vila, i
en aquest cas els mateixos montuïrers
s6n els qui han de posar el seu esforç i
fer possible la conservaci6 i restauració
d'aquesta joia del nostre patrimoni cultu-
ral.
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ENTREVISTA

El pare Joan Amengual Jaume, 25 anys de sacerdoci
Ha exercit durant 18 anys al Estats Units, on ha après el que significa la paraula "foraster"

De paraula fdcil i de tractament amable
amb tothom. Ha estat molts dany fora de
Montufri. Quan ve hoja sempre que pot-
se li obri una altra vegada el seu ample
somriure. No pot negar. Montuifi i la seva
familia atrauen, estiren molt.

El mes passat va ser una d' aquestes oca-
sions que el pare Joan Amengual Jaume, en
Joan des Figueral com tots el coneixem, va
venir a casa seva, va tornar a la vila. El
motiu no era arran d'una de les visites fa-
miliars o de descans. Va ser una de molt es-
pecial. Celebrava els 25 anys de sacerdoci.

El dia 11 de juny va reunir familiars i
amics en torn seu, en torn a la taula del
Senyor i en torn d'una taula on menjaren
les persones mes apropades. Va ser una
festa entranyable que -nosaltres com a co-
sins- tenguerem oportunitat de compartir
amb ell.

—El meu pare —comença en Joan Amen-
gual quan Ii demanam per una ressenya
biogràfica— va anar a la guerra al front de
Manacor. Quan va tornar, al final de 1939,
volia regalar alguna cosa a la meva mare.
Va ser un nin a qui nomenaren Joan, igual
que el seu padrí.

Encara afegl:
—Vaig anar a escola Ca Ses Monges fins

que vaig fer la primera comunió. Record
que a l'escola em cridava l'atenció un sant,
sant Vicenç de Patil, que no era com el de
Ia parròquia. Aquest sant de Ca Ses Mon-
ges duia roquet i sotana com el rector i, en-
cara que no ho sabia explicar, jo ja co-
mençava a entendre que la santedat era as-
sequible a tots. A més a més, devia ser
molt pobre perquè el dia de la seva festa
les monges ens donaven un conillet, una
galeta i un tass6 d'aigua!

No manquen les bromes en la seva boca.
La darrera frase n'és una mostra d'una de
les caractefistiques de la seva personalitat:
treure el caire alegre de les coses de la vida.

—Després de la primera comunió vaig
començar a les escoles que ja eren més
prop del Figueral, el floc de fora vila on vi-
vfem. Vaig anar amb don Pep de s'Arrac6,
don Pep Sans i don Pedro Rosselló. Tenc
bona met-1166a de les escoles. No vaig ser
víctima de cap injusticia. Només em sabia
molt de greu que altres sabessin jugar a
futbol millor que jo.

— Quins motius varen impulsar la teva
vocació?

- Montuïri va tenir un vicari que va re-
volucionar el poble. Estic xerrant de don
Bemat Martorell. Ell va omplir l'església

de joves qui, a més de la il•lusió que porta-
ven, es distingien per una gran inquietud
apostòlica. Record molt 136 dies de recés,
oracions en la parròquia davant del
Santíssim, misses molt participades, troba-
des de joves i un gran etcétera d'altres acti-
vitats. Fruït de tot això, va ser un munt
d'al•lots al seminari i al.lotes que es feren
religioses.

— Per què elegires la Missió?
—A 1955 o 1956 a Montuïri es va predi-

car una missió. Vengueren els pares Pas-
cual i Garcies. A mi em va entusiasmar
l'esperit d'aquells homes, el do de la gent
que tenien i la llibertat amb qué s'expres-
saven. Don Jaume Cabrer -rector- i don
Toni Ramis -vicari- de Montuiri, en varen
ajudar a discernir la meva vocació. L'any
1957 vaig entrar a l'Escola Apostòlica de
Palma, on, a causa del Hatt vaig haver
d'estudiar durant quatre anys.

—On continuares els estudis?
- L'any 1961 vaig sortir de Mallorca per

primera vegada. Vaig anar al noviciat
d'Esplugues de Francolí (Tarragona). En
aquell temps era costum no tornar a casa
fins que t'ordenassin i amb aquesta idea
vaig marxar. Després de dos anys de novi-
ciat, vaig fer els vots de pobresa, castedat i
obediência. Per aquest motiu, els meus pa-
res varen venir a Tarragona. Sé que la me-

va mare es va marejar molt en el vaixell i
no té massa bon record del viatge.

—Corn va ser la teva anada a Amèrica?
— A Esplugues vaig dedicar algun temps

lliure a aprendre anglès. Es veu que em
vaig contagiar de tal forma que en acabar
Ia filosofia, els meus superiors em varen
enviar a estudiar la teologia al seminari
paül nord-americà de Northhampton, a uns
200 quilòmetres al nord de Philadelphia.
L'experiència va ser molt dura. Allí vaig
aprendre el que significa estar sol perquè
no entens o no t'entenen. També vaig
aprendre el significat la paraula "foraster";
però, sobretot, vaig entendre que els ameri-
cans tenien un concepte d'Espanya molt
equivocal Es creien que tots els espanyols
eren petits i morenos de cara i que ens
passàvem tot el dia ballant el "zapateado".

—Quais vares ser ordenat sacerdot de la
Missió?

—A 1970. En aquest any vaig ser desti-
nat a Brooklyn (New York) on vaig "fun-
dar" un moviment de joves, una cosa sem-
blant als cursets de cristiandat, pert) per a
joves. L'objectiu era ajudar-los a estimar
la vida i una vida sense Déu és buida.

—Com són les comunitats cristianes

— Hi veig dues grans diferències en rela-
ci6 a les d'aqui. Una, que la gent hispana
té falta d'identitat, encara que siguin Cu-
bans, salvadorencs etc. No són prou yells
per haver construït una cultura pròpia, en-
cara que amb això avantatgen els anglosa-
xons, és a dir, els irlandesos, alemanys
La segona és que els hispans s6n pobres;
molts d'ells han hagut d'entrar fugint de la
violència, de la pobresa o de la policia
d'immigració.

— Com se'ls pot ajudar?
—Aquestes realitats fan que les comuni-

tats siguin diferents. En primer lloc
l'Evangeli el ajuda a identificar-se en les
tradicions del seu pafs i en segon, en
l'Església, hi troben un refugi contra la
violència abans descrita.

—Es troben, per tant, dins un món di-
ferent al seu.

—Si bé és veritat que el materialisme
nord-americà té molta influência sobre els
fills dels hispans; també allà existeix la
trista experiência que si tens doblers no
tens per qué anar a l'església. A missa hi
van aquells que tenen necessitats econòmi-
ques; aquells que tenen l'economia solven-
tada no necessiten anar a missa. Amb això
s'assemblen als espanyols.
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... s'acte d'elecció de batle i presa de
possessió des nous regidors fou pobre,
curt i decepcionant. S'esperava amb
més il.lusió. El poc públic assistent ro-
mangué desencantat.

... a ses candidatures des partits poli-
tics hi havia 42 persones entre titulars i
reserves. Una quarta part eren dones,
pert) totes tan endarrerides que no en
sorti cap d'elegida.

... dues dones, una des PP i s'altre
des PSM, quedaren a ses portes, pet-6

dets onze, cap regidora. Així es
Consistori montuïrer continuarà es-
sent masclista.

... ni durant ni després de sa presa de
possessió des regidors no se sentiren
frases de despreci, pert:, segur que "sa
process6 va per de dins". Externament
tots semblaven bons al•lots.

... fins ara es deia que Montuïri era
terra de futbolistes i de politics; però
havent davallat de categoria en futbol,
sols destacarem en política. Que ja és
qualque cosa!

... es fa qualque crida que en Hoc
d'informar, desorienta. I si no que ho
demanin an es de sa Tercera Edat. Una

conferència sanitària mai ha estat una
junta.

... "no hi ha temps que no torni", diu
s'adagi popular. D'això en són testimo-
ni ets "artistes" que 30 anys després tor-
naren representar "Esperma es tnetge".

eft
... en Joan Gomila se'n va desfer molt

bé, sense por ni an es ridícul i a res:
"Es bous a mi no em fan por"... i a ell,
tampoc.

s'estiu ja és aquí, Sa Colònia torna
estar plena de montuïrers, es poble és
buit, i sa poca gent que queda ni tan
sols seu a la fresca... Com han canviat
es temps!

Salomó

■411-- — Qua passa en aquest aspecte
entre la joventut?

—El problema dels joves hispans és el
problema de la identitat. Els seus pares en-
senyen una cosa; a l'escola, quasi el con-
trari i al carrer, una altra cosa. Tots els al-
tres grups ètnics tenen idols, per?) els his-
pans no en tenen molts perquè són joves.
Ser negre es millor que ser hispà, no per la
raça, sin6 per la Ilengua i per la manca
d'ídols per imitar. En les comunitats cris-
tianes els ensenyam no solament
l'Evangeli, sin6 que els ajudam a estimar-
se a ells mateixos. Després, els feint conei-
xer la cultura i el ajudam a estar orgullosos
de ser hispans. Aix?) no produeix separa-
ci6, sin6 que, al contrari, fa sentir-los or-
gullosos del que s6n, es fan respectar i res-
pectar el altres.

— Aquí veim, id6, el problema de la dis-
criminació racial

—El problema de la discriminació racial
és un problema en que uns es creuen supe-
riors i els altres, inferiors i incapaços de
competir. Si jo m'educ i puc competir,
aleshores em guany un lloc en la societat.
D'aquí es compren l'important que som
els sacerdots espanyols entre els hispans.
També nosaltres som victimes de la discri-
minació, però amb la nostra formació po-
dem competir amb ells i, també, podem
defensar-nos.

- Qua has sentit en aquests dies de cele-
bració dels teus 25 anys com a sacerdot?

- Els meus sentiments han estat molts.
Un d'ells ha estat que he pogut adonar-me
com Déu m'estima molt quan m'ha donat
Ia vocació de sacerdot. Jo crec que es pos-
sible ser feliç entregant-se a Déu per evan-
gelitzar el pobres. Ser sacerdot és un regal
de Déu. Si un s'adona d'això, viu content i
vol proclamar que és possible ser feliç
amb l'entrega a Déu. En segon lloc, m'he
adonat que tenc una familia que, a més de

ser nombrosa, estam units i una família
unida és un niu de benediccions. En tercer
Hoc, he vist que el montuïrers podem tenir
molts de defectes, pert) també tenim mol-
tes qualitats que els sobrepassen. Una qua-
litat és que sabem fer festa. No ens costa
dure. La majoria hem rebut una educació
que ens ajuda a ser diferents i a la vegada
aquesta diferencia no ens permet faltar-nos
al respecte. Les excepcions seal minoria.

—Aquests dies has rebut moltes enho-
rabones, quina l'ha cridat mis l'atenció?

- La de la Parròquia. Jo sabia que els
montuïrers sabien quedar bé, pert) no
m'esperava l'acollida que em vàreu donar.
Vull aprofitar per manifestar-los des
d'aquí el meu agraïment. Jo crec que els
qui tenim la gràcia d'una vocació especial,
no ho sabem compartir amb els altres. No
aprofitam l'oportunitat que la vida ens ofe-
reix per dir a tothom: alegrau-vos, el
Senyor fa meravelles, el seu Nom és gran

També, he de confessar que l'enhorabo-
na més emotiva ha estat la d'un cost que,
per motius estranys a nosaltres, feia més
de trenta anys que no ens havíem vist.

—A la festa varem veure unes persones
dels Estats Units d'Amirica i ens va es-
tranyar que venguessin de tant lluny.
Algun motiu especial devien tenir.

—He treballat als Estats Units durant 18
anys. Ja he explicat alguna cosa del que
hem fet. Algunes persones diuen que Déu
ha fet molt dins les seves vides i ho ha fet
a través meu. Algunes d'aquestes persones
han volgut ser al meu costat; s'ha de tenir
en compte que aquestes persones són po-
bres. El viatge va ser costejat per la emu-
nitat i si algunes d'elles eren una mica
grans, és perquè les joves tenen infants a
l'escola i els era impossible ser al meu
costat fisicament durant aquests dies.

—Qua is el que mis has enyorat de
Monturri durant el temps que has viscut

fora?
— La meva familia. La natura es molt sà-

via i fa que tots comencem la vida dins
una familia on aprenem a ser persones. De
tots és coneguda la frase: "Si vols saber
com és un país, mira la seva vida familiar".
Dins la familia es forgen els vertaders ciu-
tadans. Un sacerdot, generalment, surt
d'una gran família cristiana. Es portador
d'una gran energia d'estimació que el fa
capaç de construir una família espiritual.
Ell, per Déu, renúncia a formar una familia
humana, però sempre és conscient de la
font de la seva força i per això mira amb
agraiment la seva familia. Tot el poble de
Montuïri es la meva família. Per tant el que
més he enyorat ha estat la família de
Montuïri, la humana, la del poble. Si estic
content de ser el que som, es perquè Den
em va donar un poble com el de Montuïri,
on hi ha inclosa la meva família camal.

- Per acabar, Joan, et demanaria que
cons a sacerdot i com a monturrer
adreçassis algunes paraules als lectors de
Bona Pau, que en definitiva, són els teus
paisans de Montulii.

- Només vos he contat, montuïrers, una
part de vint-i-cinc anys de sacerdoci.
Caminem tots junts, estimem la nostra cul-
tura de poble i passem bons costums al jo-
vent. Si jo estic content, és perquè he ten-
gut uns avantpassats que em varen saber
comunicar el principal: estimar. Per tant,
estimem Nu que es el més gran i estimem
els germans, especialment els més pobres.
Les dones i homes feliços no els trobam
entre els qui es dediquen a les coses mate-
rials; sin6 entre els qui saben usar les coses
materials per donar gràcies al Creador i
compartir-les amb tots aquells que ho ne-
cessiten. Gràcies per ser tot el que sou i
mirau el futur amb confiança. Déu  ens es-
tima molt.

Gabriel Canna Jaunie



La sessió de constitució del nou Ajuntament es va desenvolupar amb tota normalitat

El balle i regidors acabada la sessió d'investidura, així posaren per als montuirers
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Constitució del nou Ajuntament
Dins un clima de normalitat, dia 17 de juny fou
reelegit batle Joan Antoni Ramonell Amengual

Les persones que havien estat elegides
pel poble a les eleccions del passat 28 de
maig, sense ni la més minima incidència
i aparentment com si es tractas d'un
equip d'onze amics —els regidors— i l'Ar-
bitre —el secretari— es reuniren a les 9 del
matt de dia 17 de juny passat en sessió
extraordinaria a la sala d'actes de
l'Ajuntament per tal de prendre posses-
sió dels seus càrrecs i a la vegada consti-
tuir l'Ajuntament que durant els propers
4 anys regira els destins de Montuïri.

Va presidir el regidor de tués edat, que
fou Gabriel Arbona Verger (PP), el qual,
la primera cosa que féu fou la d'emetre
personalment el propi jurament referent
a l'exercici del càrrec pel qual fou elegit.

Després nomena un per un els altres
10 regidors perquè també prometessin
fidelitat al carme. Tots contestaren dient
"promet", si bd els tres del PSM, Ginard,
Verger i Nicolau, abans d'expressar el
"promet" digueren "sense renunciar al
dret d'autodeterminaci6".

Seguidament es declara oberta la ses-
sio i comença demanant ais tres caps de
llista que havien de ser votats per exercir
de batle si hi estaven d'acord. No renun-
cia cap d'ells.

Aleshores i començant pels regidors
del partit que disposava de més escons
—el PP amb sis— tots varen elegir per a
Balle Joan A. Ramonell. A continuació
els tres del PSM votaren Mateu Ginard i
els dos del PSOE, Gabriel Miralles.

A continuació el regidor que presidia
la taula proclama Ramonell com a nou
balle, li entrega la vara com a distintiu
una vegada que aquest hagué acceptat el
carrez.

Després que el reelegit balle hagués
promès exercir la funcions pròpies del
càrrec, pronuncia aquest breu parlament:

Gracies a tota la gent que ens ha tor-
nat recolzar perquè governdssim durant
quatre anys aquest poble.

Nosaltres volem dir a l'oposició que
durant 15 dies estarem oberts per escol-
far les seves propostes, fins que farem el
ple de nomenament de comissions o de-
legacions o d'aixt com durem endavant
l'Ajuntament. I st que puc garantitzar un
nou funcionament.

I també dir que esperam que durant
aquests quatre anys les comissions o de-
legacions sien obertes a tothom.
Desitjant que hi participi molta gent, no
importa que sien regidors, sin6 gent de
defora. Esperam que la gent s'apunti a
aquestes comissions a fer feina, i sobre-

tot els regidors nous, perquè hi aportin
la seva il•lusi6 i les seves ganes. I sim-
plement dir que estic obert a tothonz,
com sempre hi he estat. I res mes.

I ara el que vulgui venir a berenar a
s' hostal, allà menjarem pa amb oli i aixt
contençarem



Els alumnes de català celebraren l'acabament de curs amb un bon dinar
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Teatre infantil

Els alumnes de 8 de les escoles, dia 9
de juny a la Sala Mariana representaren
"La deixa del geni grec", una obra amb
la qual participaren al Certamen de Tea-
tre Infantil a Sineu, on obtingueren el
tercer premi, i a la Mostra de Teatre a
Primaria de Palma.

Pas de models

Dia 18 al vespre, a la terrassa d'Es
Dau, la tenda "Traus" va presentar tot un
conjunt de models infantils i juvenils per
a aquest estiu que comença. La vetlada
va satisfer la molta gent que omplia el
recinte.

Petanca

El 25 es va desenvolupar en el camp
d"Es Revolt" una interessant jornada de
petanca amb molta participació, sobretot
de gent externa, ja que eren molts més
que de la vila.

Fi de curs de l'escola de català

Era fa tres anys quan el professor de
català i director de Bona Pau, Onofre
Arbona promogué un curset de  català i es
compromete un dia a la setmana —que fou
els dijous a les 8 del vespre, d'octubre a
juny— a donar una classe de franc a totes
les persones que hi volguessin assistir.

Fórem 14 persones, totes ja majors, al-
gunes d'elles amb títols universitaris, les
que aprofitàrem la gentilesa d'en Nofre i
assistírem a rebre les seves lliçons, i
d'aquesta manera hem après a escriure la
nostra llengua, el català.

Les classes foren molt amenes i inte-
ressants. Quan el professor ens explicava
qualque paraula o mot un poc estrany i
que parlant es pot dir, pert) de cap manera
es pot admetre en l'escriptura, ens agra-
dava i encara més quan ens adonàvem
que efectivament era així com s'havia
d'escriure.

Encara que l'aprenentatge hagi durat
tres hiverns, com que només hi havia es-
cola una hora setmanal, els dijous, i qual-
que vegada per mor d'un funeral, una fes-
ta o altres motius s'havia de suspendre, si
comptam les hores lectivos, s6n poques
per aprendre'n be, i Ines a una edat com
la nostra quan —malgrat per aprendre mai
es tard— el cervell no te la capacitat d'as-

similaci6 d'un jove; però com que el pro-
fessor ens ho explicava d'una manera
molt entenent, aiximateix hem après a es-
criure d'una manera acceptable.

Per celebrar l'acabament de curs, els
alumnos amb el professor volguérem reu-
nir-nos entorn d'una taula amb un bon di-
nar, el passat 15 de juny, a un restaurant.

A la sobretaula, després d'haver fruit
d'un bon dinar, la conversa s'anima i en-
cara recorarem algunes de les paraules
que havfem après. No hem de dir apoiam,
ni cenicero, ni alfontbra, ni chistes, sine,
recolzam, cendrer, catifa, acudit.

Abans de l'acomiadament encara ens
tiraren unes fotos, férem el darrer brindis
de xampany i tots quedarem molt satis-
fets d'haver fruit d'un bon dinar, però so-
bretot de saber un poc més la nostra prò-
pia llengua. - S. Nicolau

Obra teatral
Reestrena de "Esperant el metge"

El joves de Montuïri de fa 30 anys —com
s'anomenen ells mateixos— varen repre-
sentar "Esperant el triage", una obra tea-
tral d'Aina de Villalonga escrita a l'any
1936 i que aquests artistes —avui d'entre
46 i 50 anys— varen estrenar a la Sala
Mariana a finals de la dècada deis 60.

La reestrena va tenir Hoc el divendres
30 de juny en una Sala Mariana plena de
gom a gom. Tothom va riure per ses but-
xaques.

Per ordre d'aparició varen intervenir
Llorenç Amengual (Miguel, criat del

metge), Joan Miralles Julia (el sen Joan),
Gabriel Gomila (el senyor Silvestre),
Bernat Rossinyol (Antonyito, gitano),
Jaume Roca (pescador), Rafel Ribes Mas
(T6fol, traginer), Pere Mas (tartamut),
Cristòfol Ors (carter), Joan Mas Martorell
(un a•ot). La direcció —com a primera
vegada— va correspondre a Marti Ferrer;
l'apuntador va ser Gabriel Mateu, el tras-
punt, Honorat Moll i l'arranjament del
mobiliari va c6rrer a cura de Jerônia
Sarnpol.

Abans de l'escenificació, en Joan Go-
mila va recitar el monòleg "Es bous a nu
no en: fan por" i en Joan Miralles "Fela-
nitxer" va fer unes simpàtiques actua-
cions que serviren de presentació de la
comèdia. - B.G.

"IIARRYCHAND"
5-farry Chan Moofchand

Artista - Pintor

Venda d'olis

Cita per tefefon 64 40 52

Plaga Major, 7
07230 Montdiri
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[;)©E/1/1A	 Assemblea anual de la Cooperativa Agricola
Lament i pergiria El benefici net de 1994 és de 624.595 ptes.
Montutri es molt formós,

perfume( com una rosa,
pert) li falta una cosa:
un metge per curar-nos
i que el trobem a tota hora.
Vilafranca es molt enfora,
no hi podem anar peu-coix.

Des divendres a les dotze
fins el dilluns demati,
tots es qui no tenim cotxe,
tant si es casat com fadri,
tant en claror com en fosca,
tranquils ens podem morir.

Tantes hores sense metge
a mi no me pareix be.
Si ens pega un atac de fetge
haurem de cridar es fosser;
aquesta cosa tan Iletja,
millor no haver-la de fer.

Si Montuïri tengas
un metge i una ambulància
totes ses hores des mes,
ja no passariem ànsia
que algun malalt "morigués"
per no tenir assistència.

Va votar molta de gent
a favor d'en Ramonell;
ara li tocarà a ell
per tenir es poble content
obrir-nos aquest portell.

Si es balle no ho pot fer,
crec que podrà es president
des Conseil, Joan Verger,
posar un metge permanent;
això estaria molt be.

Antònia Adrover

Amb la finalitat de donar compte del
moviment econômic i d'altres assumptes
corresponents a l'any 1994 i convocat
per la junta rectora, el passat 3 de juny
tengué Hoc en el magatzem de la Coope-
rativa Agricola de Montuki, l'assemblea
anual ordinària de socis de dita entitat.

El resultat econòmic corresponent a
l'exercici de 1994 fou molt satisfactori,
donà un superàvit de 693.995 pessetes,
encara que si ho comparam amb el de
1993, es molt inferior, ja que tengueren
1.807.532 pts. de benefici.

El motiu pel qual l'any 1994 ha estat
menor es deu a haver-se retribuït un as-
salariat més (fet del qual tots n'estaren
satisfets, ja que s'ha creat un altre Hoc
de feina) i s'han duit a terme millores,
com s6n obres, variació d'existències,
insolvències... per valor d'1.274.174
pts., a més de reparacions de maquinà-
ria, etc.

El resultat en números fou el següent:
Ingressos: Vendes, comissions, sub-

vencions i altos  66.454.140
Despeses: Compres, variació d'exis-

tències, serveis exteriors (transport,
hum, telèfon) amortitzacions, tributs,
etc.   65.760.145
Superavit   693.995
D'aquesta quantitat s'han de restar

69.400 pts. corresponent a l'import de
societats. Per tant el benefici net és de
624.595 pts.

Per unanimitat els membres de la jun-
ta rectora foren reelegits, la qual roman-

Cooperativa Agrícola
Evolució de vendes

gué així: President: Miguel Mascar6.
Vicepresident: Joan Mas Martorell.
Secretari: Joan Mesquida. Tresorer:
Antoni Alcover. Vocals: Gaspar Mira-
Iles Sastre i Joan Mesquida Pocovi. In-
terventors: Joan Barceló Prohens, Jaume
Bauçà Miralles i Jaume Alcover Verger.

Posteriorment, el diumenge dia 18 els
socis es reuniren en un dinar de compa-
nyonia, tot celebrant l'exit de l'any passat.

El Concurs de Conte
Curt Sant Bartomeu
El termini per a la presentació de tre-

balls per al "IV Concurs de Conte Curt
Sant Bartomeu '95" finalitza el proper
24 de juliol.

Recordam que els premis establerts
per enguany són de 100.000, 75.000 i
50.000 pessetes per als tres primers.

Premis literaris Vail de Mier, 1995
A Seller s'han convocat diferents pre-

mis de poesia, narrativa i glosa. El ter-
mini d'admissió de treballs s'acaba el 29
de juliol. S'han d'enviar a Llibreria
Calabruix - Carrer de Sa Lluna, 5 -
07100 Sóller. Els interessats poden con-
sultar les bases a la nostra redacció.

464/4:0--

RESTAURANT

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

BERENARS
MENU ECONOMIC

RESTAURANT A LA CARTA
MENJADOR PRIVAT

SALES PER A BATIAMENTS
COMUNIONS, NOCES
CONVENCIONS, ETC.
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Josep Estelrich Costa, als 50 anys de la vinguda a Montuïri
Conserva feliç record de la rebuda i acceptació del poble com a nou vicari jove

Aquests dies s' han complit els 50 anys
de la vinguda a Montuiri de don Josep
Estelrich Costa, un capellà jove que
acabava de sortir del seminari, natural
de Sant Joan, amb poca o nul.la expe-
riencia sacerdotal, per() arnb un gran
desig d' exercir eficaçment aquí, a Mon-
tuïri, el seu ministeri, sobretot amb els jo-
ves i nins... i tombé amb els majors.

Per altra part la mateixa joventut an-
helava des de feia temps un cape/là jove
amb qui poder compartir les seves in-
quietuds, esser compresos i, a la vega-
da, comptar i disposar de la persona
consagrada a Deu amb qui confiar les
seves intimitats i cuites.

1 el 29 de juny de 1945 arribd el nou
vicari amb un gran camp per conrar...

—Quê recorda don Pep d'aquella
arribada?

— És així. Fou dia 29 de juny de 1945.
Però abans havia succeït una cosa curio-
sa —comença dient-nos don Pep—. Jo no
tenia la dispensa d'edat per ordenar-me,
la qual, des de Roma, va arribar molt
tard, el mateix dematí de l'ordenació;
tant es així que els temps en qué els
companys es preparaven, perquè jo no
m'havia d'ordenar, escrivia una carta al
rector de Montuki dient-li que el bisbe
m'havia ordenat vicari de Montuïri. 1
quan estava escrivint això m'avisaren a
la porta de la meva habitació per dir-me
que havia arribat el permís, que em po-
dia ordenar. És una anécdota, pert, aixf
fou.

— Però encara no ens ha dit quê re-
corda d'aquella primera arribada.

—Un parell de dies abans, pert) ja or-
denat sacerdot, havia vengut aquí per sa-
ludar el rector Gori, el qual em va mos-
trar l'església. Anarem a la sagristia:
"aquest sera el teu calaix i hi podràs te-
nir els ornaments". També em digué:
"això sera el teu confessionari: veiam si
hi fa bon seure". M'hi vaig asseure i ell
s'agenolla i jo, inesperadament el vaig
confessar. Aquesta fou la primera im-
pressió del rector Gori. I per a aquest dia
em va comenar que fes el sermó.
Naturalment era el primer sermó que
feia de capella i, com és natural, estava
un poc nerviós. Aquest dia va cantar el

CND parroquial, per cert que vaig passar
molt de gust de sentir-lo i amb el qué,
després, vaig cantar moltes vegades. I la
primera impressió de la gent del poble
també fou molt favorable. Aquesta cosa
especial que un troba quan ve a Montu-
Ili: d'un poble ple de vitalitat i de corat-
ge; ple d'obertura... saludant.. i tot això.
Guard un record molt feliç del primer
dia a Montuïri.

— Quin bisbe el va nomenar vicari de
Monturri?

— El bisbe Miralles. I aixt, va lligat
amb el que hem dit abans. Els nous ca-
pellans feien un compromis d'obedièn-
cia, de servei, etc. I anarem a fer aquest
compromis quan encara no sabia que
m'haguessin d'ordenar el sendema. I el
bisbe, quan em va veure, em digué: "Si
no arriba la dispensa, el dia que arribi
fare una ordenació aposta per a vostè. I
des d'ara ja el nombr vicari de Montuï-
ri". Va resultar que quan els altres futurs
sacerdots encara no sabien on havien
d'anar, jo ja coneixia abans de l'ordena-
ció quin seria el meu primer destí. I per
això, en una carta, anunciava al rector de
Montuïri que hi vendria de vicari.

— Amb quina disposició trobà els jo-
ves?

—Amb una disposició óptima, perquè
certament m'esperaven i desitjaven un
capella jove. Tenien don Pere Torrens,
al cel sia, el qual era molt bon capella,
pert, ja era un home un poc major, so-
bretot en la manera de veure les coses.
Havien demanat un capella jove i m'hi
enviaren a mi; i clar, varen estar satis-
fets, sense conèixer-me i tot. A partir
d'aquells primers dies vaig començar a
conèixer gent, començarem a fer projec-
tes i a treballar...

—Aix?) amb els joves —l'interrom-
pem—, però i amb les joves?

—Vaig tenir manco relació amb les
al-lotes, encara que la relació com a ca-
pella, sí. En aquell temps l'Acció Catõ-
lica estava dividida en branques: al-lo-
tes, joves, homes i dones. I a mi m'enca-
rregaren els joves, i les monges s'enca-
rregaven a les al-lotes, particularment
sor Antônia, de qui se'n recordaran bé
les persones majors. De tant en tant ana-
va a predicar qualque "retiro" i coses ai-
xi, però la feina directa com a centre
d'Acció Católica la feien les monges.

—í eis nins inities?

— Sí, tenia contacte mitjançant el cate-
cisme, com també dels aspirants d'Acció
Católica, pert, sols dels nins, perquè les
nines anaven a escola amb les monges,
moltes d'elles, i les religioses eren les
encarregades de l'apostolat d'aquesta
gent.

—Quina fou la primera tasca dins
Montuïri?

— La que acab de dir: el contacte amb
uns i altres. Però n'hi hagué d'altres,
destacant l'escola parroquial, que ja la
vaig trobar en funcionament, a la Sala
Mariana. El primer any vaig esser jo tot-
sol, pert) el segon, s'hi va ajuntar el
Miguel "Pieres". I varem continuar ple-
gats el dos anys mes que vaig esser aquí.
L'escola parroquial i el joves foren les
dues tasques principals.

— Quins capellans va trobar aqui?
— Sols el rector i don Joan Miralles.
—Amb quina disposició els va trobar?
—Molt be. El rector per a mi va esser



Era l'any 1946 en el Puig. Aquí veim don Pep Estelrich dirigint un grup d'al.lots que
cantaven amb motiu de la festa de Crist Rei. D'entre aquests destriam Pep "Malherba",

Joan "Andreu", Pere "Vermell", Pere "Xorri", Joan "Claveta", Joan "Serra"... i altres
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"Vaig trobar un poble ple
de vitalitat, de coratge,

d'obertura,
d'entusiasme..."

•
"El rector per a mi va
eser com un padrinet,

vaig notar que
m'estimava molt"

■11-41Ecom un padrinet. Vaig notar que m'esti-
mava molt. Se que ell no tenia massa
simpaties per a una serie de gent, per-
que, tal vegada, se'l considerava un ho-
me un poc tancat dins ca seva, un poc
retirat, no massa comunicatiu amb la
gent. En canvi a mi em va rebre, repe-
tesc, com un padrinet i els tres anys que
vaig esser aquí em va fer molt de cas
sempre. I el vicari "Queló" va esser com
un company major que jo, un home
amic de la rialla, de la broma... amb qui
m'hi vaig trobar molt be.

— Ha dit abans que es va cuidar de la
joventut masculina. En fou el consilia-
ri d'Acció Catòlica. Coin va trobar
aquella joventut?

—Es notava perfectament la feina que
havia fet don Joan Munas, encara que ja
feia un parell d'anys que no hi era. Hi
havia gent formada per ell des d'al.lots,
que aleshores tenien devers 18 6 20
anys. I era una gent que ja portava una
formació previa a la meva presencia. I
una vegada que vaig esser aquí i vaig
començar a tenir-hi contacte, vaig com-
provar que hi havia bona "pasta". Ens
comprenguérem molt be, tant es així que
una de les primeres coses que feren fo-
ren uns exercicis a Cura, encara que més
que exercicis foren uns dies de conèixer-
nos, de fer projectes... Varem començar
a animar un poc la Sala Mariana, encara
que fins aleshores sols era per als al.lots.
Els joves començarem els vespres a fer-
hi tertúlia, comprarem un aparell de ra-
dio, férem activitats, obres culturals...
Cada mes hi havia un tema cultural o un
concert o una conferencia o coses així...
dedicades sobretot a temes montuïrers.
Record que férem un homenatge de re-
cord al Pare Gabriel Miralles i algunes
més d'história local i altres temes que
interessaven a la gent. I el poble, per al-
tra part, corresponia molt be.

—Quina impressió guarda del catoli-
cisine monturrer d'aquells primers dies

d'estada en el poble?
— La tònica general d'aquell temps era

que venia molta gent a l'església, molta
practica de sagraments. La novena de
Sant Antoni, per exemple, estava cara-
mull cada vespre. Molta participació a
les processons. I aquesta era la tònica
general, tal vegada no molt vinculat amb
la vida diaria de la família, de carrer, de
món... i tot això. Però aquí, entre vosal-
tres, m'hi trobava molt be i el poble res-
ponia com pertocava.

— Ara, cinquanta anys després, com
considera que fou la resposta dels mon-
turrers?

—El caracter dels montuïrers es, per a
mi, el d'un poble diferent dels altres, en
quan a vitalitat, coratge, entusiasme.. , i
la manera com es prenen les coses.
Record que anys després, en fa 10 6 12,
essent vicari episcopal, acompanyava el
bisbe a les visites pastorals. I amb ell, a
Ia sortida de Palma, férem el comentad i
li deia: "Montuïri es un poble que no és
com els altres, es un poble molt entusias-
ta...". Ell es pensava que era efecte del
meu afecte de capella. Pena a la tomada,
tot i havent comprovat la reacció dels
allots després de fer-los preguntes a la
catequesi, em va donar la rad. Degut a
aquest entusiasme, feia molt bon treba-
liar a Montuïri. Davant qualsevol  convo-
catòria, la resposta sempre era positiva.

—Què organitzli, o reorganitzà, pri-
mer?

—El grup de joves —respongué sense

pensar-s'ho gens— d'Acció Catòlica. Ara
be, ells hi posaven tant com jo. Es pot
dir que eren ells els qui organitzaven.

—Recorda alguna anècdota d'aque-
lles primeres reunions?

—A partir del centre de joves, també
s'organitza el d'Aspirants. I el segon
any de la meva estada aquí, el Consell
Diocesà dels joves va decidir fer el dia
de l'Aspirant a Montuki, al Puig de Sant
Miguel. Prepararem tots els actes amb cl
grup de joves, i els vespres, parlàvem i
organitzàvem i fèiem tertúlia i es feien a
vegades la una i les dues i fins i tot les
tres de la nit. I pocs dies abans d'aquest
dia de l'Aspirant, mentre estavem a ca
nostra fent feina, la mare d'un d'ells, de-
vers les 3 6 les 4 del matí vengué a veu-
re que passava, si hi havia res de nou,
tanta era la seva ansietat.

—Hi havia Congregació Mariana,
Filles de Maria, Mares Cristianes...?

—Congregació Mariana, no. Ara
Filles de Maria i Mares Cristianes, sí.

— Passem ara un dire tema. Polftica-
ment, quina fou la primera impressió i
la que se'n (lava de Monturri?

—La política sempre ha estat per a mi
un tema un poc delicat. Es a dir, així
com responen amb entusiasme davant
qualsevol convocatõria, així Lambe crec
que davant el fet politic també la respos-
ta es semblant, amb entusiasme. Alesho-
res encara es notaven un poc les conse-
qüències de la guerra. Hi havia una gent
que havia estat un poc represaliada, i
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"Aqui m'hi vaig trobar molt bé i el poble responia alai
com pertocava. Hi feia molt bon treballar"

vaig ajudar, no a la reconciliació, que no
era necessària, pert) almanco sí, a posar
en segon terme les diferències. I així fou
com vaig fer amistat amb en Mateu
"Confiter", que va arribar a esser entre-
nador del futbol; vaig esser molt amic
d'en Pere Cape11A, anava per ca seva i
ell venia per ca nostra. Intentava donar
aquest testimoni; no sé si tothom ho en-
tenia o no. I amb aquest sentit record
que un any, amb els joves anàrem a can-
tar panades, per Pasqua, i en vàrem re-
collir tres o quatre coves. En donàrem
un parell a les monges i com que aquells
dies havien tancat a la presó alguns
montuïrers i també d'altres pobles amb
motiu d'haver de venir en Franco a
Mallorca, si mal no record, i a la presó
del Caputxins n'hi havia alguns,
d'aquests montuirers, allà els vArem dur
un cove de panades. I això els joves ma-
teixos. Foren signes que a mi m'encorat-
jaren molt. Ara bé, era un tema que no
convenia tocar-lo molt; millor amb gests
a fi de despertar a la gent tolerància i
comprensió.

—Conserva en el record alguna ale-
gria extraordiclria?

— Consider que plegats, amb els joves,
férem una bona tasca. Eren una gent
molt valenta i encara ara, majors, ho
s6n; molt decidits, molt entregais. Férem
teatre, sarsuela, coro parroquial, festes...
Encara record bé aquella visita que fé-
rem de la Mare de Déu de la Bona Pau a
l'església parroquial. Férem 5 6 6 dies
de festa... arcs pel carrers... pet:6 consi-
der més bé que tot era fruit de la coope-
ració i del treball de la gent, que hi posa-
va iI.lusió, parlàvem, fèiem projectes i
s'hi bolcaven tots. La veritat és que no
vaig anar mai a encalçar ningú, per
convèncer-lo o atreure'l. Record una ve-
gada que preparvem els PastoreIls per
Nadal i quan mancava una setmana o
dues, un dia dels assaigs en faltaren un
parell. I vaig dir: "ja faran els PastoreIls,
si volen". I no vaig tornar pus al assaigs.
Pert) assajaren i feren els PastoreIls. I
això és propi de gent amb caràcter i va-
lentia per fer les coses.

— Degué tenir alguna desiblusió...?

—No crec que en tengués cap mai. Al
contrari, tots els records que tenc són
bons... i no ho dic fingint.

—Als tres anys se n'anci. Què consi-
derd que havia aconseguit?

—No m'havia proposat aconseguir co-
ses determinades, més 136 seguir el pas
de la gent. M'hagués estimat més quedar
un parell d'anys més.

—Per quin motiu se n'anà?
—Diuen que don Sebastià GayA, fela-

nitxer i aleshores secretari del bisbe
Hervàs, em volia a Felanitx. Jo no ho sé.
El cert és que em va venir molt de nou,
ja que em trobava molt bé a Montuïri.

—De llavors en çà, quins càrrecs ha
ocupat?

—Vaig estar dos anys a Felanitx, nou
anys de rector del Molinar, càrrec que
vaig compartir durant cinc anys amb el
de Consiliari Diocesà del Joves d'Acció
Católica. El deixar el Molinar fou per
dirigir una residència de joves i estu-
diants que s'obrí al seminari veil. Era
pels anys 59-60, quan començaven a ve-
nir immigrants. Després vaig esser un
parell d'anys director del Secretariat de
Missions i capellà de les monges de Sant
Jeroni. Quan vaig deixar missions fou
per esser, durant sis anys, vicari episco-
pal de la quarta zona. Als 70 anys em
vaig jubilar, com tots els capellans.

—J ara, ja jubilat, als 72 anys, quines
activitats duu a terme?

—Continuu de capellà de les monges
de Sant Jeroni, També som, des d'en fa
uns deu, el cronista diocesà, sobretot per
al bolletí del Bisbat.Des de la jubilació,
m'he dedicat a la investigació històrica,
és un tema que sempre m'ha agradat.

—Des que se n'anà de Montufri,
l'any 1948, continua seguint l'evolucié
del poble?

—Sí; seguesc molt el moviment de
Montuïri a través de Bona Pau, cada
mes. Per cert que darrerament vaig llegir
una carta d'en Rafel de Son Reus, des de
França, el qual, quan jo estava a Montuï-
ri, ell era al.lot de l'Escola Parroquial.
La mateixa cosa que ell diu, que cada
mes reb Bona Pau i s'identifica amb el
poble, em passa a mi: em sent un parell..
d'hores montifirer. Llegesc Bona Pau
de cap a peus. Encara que a certa gent
no la conec, per?) als majors, sí; i no di-
guem d'aquelles fotografies de mitjan
segle, de temps meu. Els conec més a

Don Pep actualament és el capella de
les monges de Sant Jeroni

través de les fotografies que no de la re-
alitat. I per altra part, en trobar qualsevol
montuïrer conegut, pel carrer, no passa
sense saludar-nos. Sempre comentes un
poc i saps els canvis que es fan.

—Avui, què diria als montufrers, so-
bretot a aquells que ara tenen 60, 70
80 anys i foren els nins i joves d'a-
quells anys 40-50?

—Gracies per tant com m'ajudaren.
Em sembla que tots aquells que record i
amb qui vaig tenir rinds contacte, són
bons cristians, bons montuirers o bons
pares o padrins, molts d'ells. No crec
que necessitin cap consell. això sí,
agrair-los la bona acollida que fa 50
anys tingueren amb mi i l'ajuda que em
prestaren. Fou un treball que va costar
sacrificis, sobretot per a un jove de 20
anys, que deixava amics i al.lota per de-
dicar temps a la vida parroquial.

Fou una d' aquelles agradables xerra-
des amb un home respectuós i atent,
amb el qual hem reviscut uns anys —45-
48— que assenyalaren un canvi social i
religiós per a molts de montuirers, gra-
cies a la seva tasca, la d' un sacerdot
—jove i il.lusionat— que vengue a Mon-

i aquí treballa i deixa una sensible
ernpremta.

O. Arbona



Joan Antoni Ramonell, reelegit batle,
concreta el programa amb el quê

s'enfrontarà els propers quatre anys
Hem començat una nova legislatura municipal

i hi ha hagut canvi de regidors. Joan Antoni Ramonell
Amengual continuarà 4 anys més com a batle i la

formació política que ell encapçala haurà de dur a terme
modificacions, projectes, consolidació... i altres tasques

que el PP incloïa en el seu programa electoral.

Perquè el nostres lectors tenguin ja una idea de com
pensa o ha decidit el reelegit batle dur a terme les
principals línies que oferien abans de les eleccions,
així com lesprimeres determinacions que pensa
adoptar, parlàrem amb el mateix Ramonell.
Aquesta és la transcripció de la xerrada:

—Començarem parlant de les modifi-
cacions de la Normes Subsidiaries, les
quells inserteu en el vostre programa
electoral.

—Es una feina que s'ha de fer urgent-
ment, però de moment estam pendents
del pla territorial que possiblement aquest
mes es donara a conèixer. Es traurà a ex-
posició pública a través del Govern Ba-
lear i després, damunt aquest pla, nosal-
tres hem d'elaborar les Normes Subsi-
diaries. En seran objecte preferent el te-
ma del Molinar i tal vegada també altres
zones a les quals sia convenient canviar
d'urbans en rústiques o al revés.

— Seran unes Normes noves?

—No. Sols unes modificacions.

—Sobre el projecte del Molinar, què
podeu concretar?

—La primera fase d'aquest projecte
consisteix en destinar-hi, enguany, 17 mi-
lions de pessetes a través de l'Objectiu 5-
B per tal d'empedrar tot el carrer del Mo-
linar. I la segona fase, que és la més im-
portant, implica també que hi hagi hagut
aquest canvi de Normes, ja que es una
calçada que s'inicia a la part d'abaix, per

a la part d'Es Dau. El canvi de Normes
és, sobretot, per mor d'aquest tema.

—En quan a la il-luminació del mo-
lins, què?

—Sobre l'enllumenat dels molins te-
nim pensat illuminar d'una manera pro-
visional els molins que estan a la part de
la carretera a fi que, en passar per alla,
es pugui contemplar l'impacte dels mo-
lins. Prèviament s'haurà de fer un estudi
i un projecte, ja que a la llarga s'ha de
fer bé. En un principi, i perquè es vegi
l'impacte des de la carretera, havíem
pensat posar un Hum a cada molí, pen)
sols als que es veuen des de la carretera.

— Parlaveu també d'un pia d'embelli-
ment del poble. En què consistira?

— Ja hem de començar a fer feina so-
bre l'embelliment. La intenció és que a
tots els bells racons que tenim en el poble
se'ls trobi el caire agradós mitjançant
plantes o jardineres. Tot això esta vincu-
lat a la guia turística que volem fer a fi de
mostrar a la gent que ve de fora, l'encant
del nostre poble. Per exemple, aquell racó
de Can Biel d'Es Dau per amunt, o el Pou
del Rei, o l'escala de darrera el campa-

Desitjam que a tots aquests racons
atractius que tenim la gent els pugui visi-
tar, pert) que estiguin nets i adomats amb
un verd. Els mirarem amb l'arquitecte i
amb l'equip de dura turisme i medi am-
bient i decidirem qué i com ho hem de
fer. Això és la intenció.

— Quin projecte teniu sobre la reposi-
ció de l'ambulància a Montutki?

—Ambulancia no en tenim. El ple va
aprovar firmar un conveni amb lnsalud.
Se'ls ho va comunicar i esper que prest
tenguem una entrevista amb represen-
tants seus i la Creu Roja a fi d'arribar
definitivament a un acord, de tal manera
que Imalud dugui aquí la seva ambulan-
cia a l'edifici de la Creu Roja.

—Exposàveu la millora d'assisMncia
mèdica. Com pensau resoldre aquesta
qiiestió?

—Es un tema difícil, perquè l'únic que
pot fer l'Ajuntament és mantenir bé i
amb bones condicions el Centre Sanitari.
Pen) el tema de metges incumbeix a In-
salud. Ara bé, a vegades xerrant entre
nosaltres en pensat en la conveniència
de fer un tipus d'iguala, que l'Ajunta-
ment recolzas perquè els horabaixes un
metge fos aquí. Crec que hi ha possibili-
tats, si bé no sabem en quina legalitat
això pot estar. Pen) des de l'Ajuntament
Ia intenció és la d'apuntalar aquest tipus
d'iguala a fi que la gent no s'hagi de
desplaçar.

—El problema de l'embassament
d'aigua a la part d'abaix del cementeni
encara no estit resalt...

—No. Es un problema molt seriós que
arranca des que es va fer aquesta obra.
Ara estam construint la nova ampliació,
la qual estarà més elevada i així aquest
problema no hi sera. La solució de la
part d'abaix seria la d'aixecar i donar
permís als propietaris perquè puguin ele-
var les tombes i fer nous ninxos ambEls tres regidors del PSM estaran a l'oposició i en Mateu Ginard en serà el cap



Bartomeu Servera i Gabriel Miralles, del PSOE, exerciran una funció crítica d'oposició

teula... per aqui hi ha la solució. I és
l'única.

—A això ho farà l'Ajuntament?

—Tot, no. L'Ajuntament recolzarà de
qualque manera als particulars. Així ten-
dran Inds Hoc d'enterrament i no hi
haura aigua.

—Quin is el projecte de la reforma de
circulació dins el poble?

— És un projecte que prest volem dur a
terme. Estam cercant un enginyer que
ens faci aquest estudi. i a través d'ell i
dels municipals començarem a fer-hi
feina. Creim que ha de ser un professio-
nal el qui ho ha de projectar i Ilavors no-
saltres emetrem la nostra opinió.

—Això suposarà el canviar la direc-
ció d'alguns carrers o, a altres, posar-
los de direcció

—S'haurà de canviar qualque direc-
ci6, l'aparcament de vehicles 15 dies a
cada part. cercar una solució al carrer de
Palma, ja que és una via problemàtica
degut al volum de circulació, a la qual.

'S'editarà una guia turística
de Montuïri"

•
'M'és molt difícil oferir

Comissions a l'oposició'
•

de tant en tant, hi ha embussaments... a
tot això se li ha de cercar una solució.

—També parlau d'asfaltar camins.
Sabeu quins seran?

—L'asfaltat de camins sempre es fa
mitjançant la Conselleria d'Agricultura.
Tenim previst asfaltar el de Son Miró, el
de la Cooperativa, el d'Es Rafal... però
això s'executa sempre amb el pla de dita
Conselleria, que sortirà a partir del 96.

—Sobre turisme rural, quins projec-
tes teniu?

— Actualment cercam i recolzam que a
Montuiri se n'instal.li; i crec que de mo-
ment anam bé, perquè ja s'està acabant
un agro-turisme en es Rafal, i ara ja puc
dir amb certesa que a Montuïri es farà un
agro-turisme bastant gros. Disposarà de
18 habitacions, un bon restaurant, unes
bones piscines... realment sera un bell
hotelet. I sera a la finca d'Es Figueral.

—En el vostre programa incloeu Iam-
bi la restauració d'Es Graons. Serà
ver, a la fi?

—La primera cosa que farem sera que
el regidor que se n'hagi de cuidar, que
sera en Gabriel Arbona, intenti convocar
una reunió amb el rector i el Consell
Parroquial, ja que jo —a firma el batle— fa
més de dos anys que la tenc demanada i
no me l'han concedida. Veurem si el
nou regidor la pot aconseguir per tal de
xerrar d'aquest tema.

'El deute de 17 milions es
cancellarà en 10 anys'

•
"S'adquirirà un aparell per

projectar cinema a la fresca"•
—Pel que fa a la campanya de pro-

moció de Montuiii, després del que heu
realitzat, encara pensau fer mis coses?

—Es una tasca que consideram que no
s'ha de deixar. De moment continua la
campanya "Una passada de poble. Ara
bé, crec que cada any, amb les empre-
ses, s'ha d'anar llançant und idea i s'ha
de fer qualque cosa.

—Encara projectau dur noves empre-
ses?

—Tot esta previst perquè se n'instal-
lin de noves. A més de promocionar les
que tenim, farem una crida a les empre-
ses que vulguin venir a situar-se a Mon-
tuïri. Qualquna, de paraula, ens ha fet
insinuacions; però formalment. cap.

—Pensau, per altra part, instal•lar
una oficina d'informació turística?

—Ho tenim en el programa i pensam
muntar-la a l'Ajuntament. Això passa
per arreglar primer tots aquests precio-
sos racons que tenim, fer un fulletons
del nostre poble on s'indiqui on pot anar
la gent. Es faran en la nostra Ilengua i
també en francés, angles i alemany, a fi
que la gent estrangera i espanyola que
vulgui, pugui venir a l'Ajuntament a in-
formar-se del nostre poble, dels restau-
rants, alla on pot anar... de tot.

— On pensau construir la pista de
tennis i la de petanca que teniu projec-
tada?
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"Els regidors cap de Comissió,
restaran oberts i en seran
totalment responsables"

•
—Ja esta aprovat fer-les a través del

CIM. Ara esperam fer la contractació.
També esta aprovat fer-les, una i altra, al
costat de la piscina municipal.

—nimbi apuntau l'adquisició d'un
aparell de cinema.

—Sí, també ho tenim en el programa.
Jo demanam pressuposts. Miram quin és
el més convenient, ja que s6n bastants
cars: se'n van al voltant dels dos milions
de pessetes. S'ha de mirar 13.6 quin és el
més convenient, ja que s'ha de poder
emprar en mig de plaça, per fer cinema a
la fresca, i a la Sala Mariana per fer-hi
cinema alla, a l'hivem.

— Què hi ha de l'adquisició del moll'
de Can Ferrando?

—Ja n'he parlat moltes vegades. Seria
una passa important per a la zona del
Molinar. El que l'Ajuntament ha de fer
és adquirir, comprar, quedar-se de qual-
que manera el molí de Can Ferrando i
així començar el pla del Molinar. I això
passa per disposar, l'Ajuntament, d'un
molí.

—Sobre les activitats del Moll des
Fra ret...

— Creim que les activitats estan clares.
Aquell molí, que per cert queda molt bé,
és molt formós i supós que a final d'any
estara acabada la restauració. Una de les
activitats sera la d'escola-taller perquè
els joves puguin aprendre un ofici. Però
crec que aquest molí també tendra altres

formaran l'equip de govern municipal

sa que deman a aquests regidors és que
ells siguin els responsables totals de ca-
da Comissió. Nosaltres sis ens reunirem
cada dilluns com a Comissió de Govern,
per aprovar factures, obres, parlar del
que s'ha de fer. I per altra part també de-
man que aquestes comissions estiguin
obertes, no sols als regidors, sin6 també
a l'altra gent; que agafin gent jove i gent
major... i es reunesquin setmanalment
per discutir, projectar, realitzar.

—Oferireu a l'oposició qualque
Comissió?

—M'és molt difícil. De totes maneres
n'hem de parlar abans. Repetesc, m'és
difícil donar una comissió a l'oposició
des del moment que tenim coses pen-
dents al jutjat, d'ells contra jo. A mi
m'agradaria, pen) crec que amb el PSM
és molt difícil, pert) amb el Gabriel
Miralles..., ell va manifestar que en te-
nia moltes ganes, i se'n pot parlar. Pena
amb ells i el balle, tenim una espina cla-
vada, i és molt difícil.

—Segons diu l'oposició, l'Ajunta-
ment té un deute respectable. Com
pensau saldar-lo?

— El deute que té l'Ajuntament, el qual
esta aprovat al pressupost, és de 17 mi-
lions de pessetes. També esta aprovat un
préstec a "Sa Nostra". Ja no hi ha més
deute. La resta va funcionant amb el
pressupost. D'aquest préstec se'n retor-
na una quantitat cada any, més els inte-
ressos, i es liquidara en 10 anys.

Fins aquí les paraules del bade a
inici de la legislatura. Ara ja toca als

lectors contentar-les j opinar-ne.

O. A rbona

Els regidors del PP, caps de Comissió,

possibilitats, ja sia un Hoc de reunió de
Ia joventut... consider que se li ha de
treure el suc, de tant com ens ha costat i
tant 1)6 com queda.

— Ara ja fora del programa i per aca-
bar volem formular tres preguntes refe-
rents al nou funcionament de l'Ajunta-
ment. Anem a la primera: sobre la
composició de les comissions informa-
tives. Qui teniu previst que estigui al
front de cadascuna?

— De moment pens, pel que fa a les co-
missions, que en Gabriel Arbona dugui
Sanitat, Serveis Socials, Hisenda i
Govemació; en Jaume Bauça sera el pri-
mer tinent de batle i s'encarregarà
d'Agricultura; en Gabriel Matas estarà al
front d'Esports i temps Lliure; en
Raimundo Arbona portara Cultura i
Turisme, i en Mateu Fiol esta al front de
la de Festes i Medi Ambient. L'única co-
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Torna haver-hi mala anyada
La passada tardor, quan encara no s'ha-

vien acabat de recollir totes les fruites i
hortalisses, es posh a ploure i plogué de
Inds; semblava que mai s'havia d'aturar.
Tenc les dades de pluja caiguda a
Montuïri des de l'any 1963 i pel que he
pogut comprovar, en aquests 32 anys mai,
els mesos de setembre i octubre junts,
amb 444 litres per m2, havia plogut tant.

A conseqüència tanta pluja no es po-
gué llaurar ni preparar la terra bé per a
després sembrar. Hi hagué tractors que
s'encallaren, però, malgrat tot, excep-
tuant terres amb aigües embassades,
s'arribar a sembrar, si bé de mala mane-
ra i tard. Llavors el temps s'estirà, no
pensà a ploure i el terreny, trepitjat i
malmenat, es posh fort i els sembrats i
arbres ho han passat malament: de prest,
per massa banyat i més tard, per eixut.

A conseqüència de les adversitats cli-
matològiques, enguany torna haver-hi
mala anyada, només se salven els come-
liars on no hi hagué gaire temps aigua
embassada (allà on es negà no s'ha sem-
brat) i es pogueren sembrar; pelt. a les
terres primes, com que no es pogué sem-
brar d'hora a causa de tanta pluja i amb
la sequera, no han pogut créixer i granar,
quasi no es collirà res, ni gra ni palla,
que torna esser apreciada com ja ho fou
l'any passat.

Així mateix podem veure com els
blats i ordis mallorquins han aguantat
millor els revessos del temps i han gra-
nat mês bé que les varietats de cereals
que fa devers 20 anys ens arriben de fora
i que se sembren mês que les autòctones
que sempre s'havien sembrat. Tal vega-
da, en vista dels resultats d'aquests anys
darrers, ens convengui tornar a sembrar
les varietats que sembràvem temps pas-
sat, almenys enguany els blats, ordis i
civades han estat millors, tant en gra
com en palla.

Quan estic escrivint ha fet una saone-
ta, que ha caigut molt bé; no sé si quan
aquest escrit surti a Bona Pau, haurà plo-
gut mês. Si ara plou ja és fora temps, l'ai-
gua a l'estiu fa mês mal que bd. Amb
aquesta sa6 que ha feta ja basta per entre-
cavar les plantes d'estiu que es conren a
la seca, com són meloners, tornatigueres,
moniatos.. , i ara no convé que plogui.
Sabem que la pluja fins que no ha passat
la Mare de Déu d'Agost no és bona per

res, ja que per recollir l'anyada ha d'es-
ser eixut, com deim, "ha d'anar torrat".

En quant als arbres i vinyes, si plou es
posa molt de mfldiu, cendrada i altres
plagues; i no parlem si fa calabruix (co-
sa que a l'estiu perilla), que si en feia se-
ria desastrós.

Es parla que ara hi ha canvi climàtic,
que si ara plou manco que un temps.
Potser hi hagi canvi climàtic, pen) per les
dades que tenc, la mitjana
de pluja dels 5 anys que
van des de l'any 63 fins al
68, és de 385 1 m2, mentre
que els 5 anys darrers, del
89 al 94, és de 583 1 m2.
Per tant, referent a la pluja,
aquests 5 darrers anys ha
plogut mês.

Crec que hi ha canvi
climàtic i que malgrat ara
plogui, no plou bé ni en el
moment oportú, quan ho
hem de menester, ja que els
mesos de maig d'aquests tres
anys darrers són els únics en
32 anys que no ha plogut
més que 6 litres l'any passat.

Pel que veim, per haver-
hi bona anyada no es tracta
de mesurar mês o manco
pluja al llarg de l'any, mês
bé consisteix en qué faci la
sa6 quan l'hem de menes-
ter. Si enguany l'aigua que
caigué de mês el passat octu-

bre s'hagués compartida al llarg dels mesos
segiients, als sembrats i arbres els hagués
anat maim

Enguany, a mês d'haver-hi mala anya-
da de llegums i cereals, també hi ha po-
ca fruita. Els arbres, de la mateixa mane-
ra que els sembrats, ho han passat mala-
ment, i es ressenten tant del moll com de
Ia sequera; hi ha poques ametles, poques
garroves, pocs albercocs, poques prunes,
i a la fi poc de tot, llevat de figues de
moro, que d'aqueixa fruita sembla que
n'hi haurà moltes.

Sion Nicolau
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Pere Cerdà Mairata "Polio", un home polivalent
Ha fet de pagès, repartidor, conductor ... però la vida del camp l'apassiona

Es proverbial , quan WO es proposa
definir el mode d' esser del nostres avant-
passats que es dedicaven als treballs del
camp, sempre hi inclou la paraula seny.

En Pere Cerdd Mairata, ara no es
agricultor, perd fa bastants d'anys es
dedicd per llarg temps a conrar i viure
en el camp. Actualment Is el conductor
d'un camió de transport. Perd estima el
camp i tot el que d' ell es deriva. Com
aquests conradors dels quals abans
parlàvem, el seny es una de les seves ca-
racterfsliques. Mida les seves paraules i
no sol fer judicis precipitats. De conver-
sa reposada, pesa be tot quan diu abans
de pronunciar-se.

Durant la conversa ens hem donat
compte que enyora aquell temps en que
es dedicava al conr,6; perquè hi ha que
dir-ho: la seva vocació era el camp.

En un altre aspecte direm també que
la mecànica l'apassiona de tal mode que
moltes vegades els adobs o modifica-

...,
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En :A) "Polio° , com altra

.: el seu temps, iiiwn
el passeig pei ,....... 	 I::.......:::...........:::::::...s., 	

per 	
enyorafit 	 ' 	 . gen 

., carrer Major:60C:
diumenges. 	 ..: ...,:.„ 	 , 	 ...s ai vititpre

dons a algun motor o aparell del camp
o d'altre tipus, els soluciona amb les se-
ves pròpies mans i enginy.

Es casd amb n'Aina Linares Burgos,
repartidora de Bona Pau, l'any 1969
Te un fill, en Pere, i dues filles, Joana i
"Conti". Per cert que de la primera ara
II una neta.

—Quants d'anys tens, Pere?
Abans de llevar-se el cigarret de la

boca li d6na una xuclada suau tenint els
ulls mig tancats; Ilavors contesta.

—Vaig néixer a Montuïri el 24 de ju-
liol de 1943; aquest mes en compliré 52.

—Quins són els teus primers records
de la infancia?

—El primer que record, i he de dir
també amb enyorança, és el temps en
que estàvem a Castellitx amb els meus
pares i germans.

—Hi estiireu molts d'anys?
—Nosaltres, els meus pares, 9 anys;

perà els meus padrins, els pares de la
meva mare, hi visqueren i hi feren feina
durant 22 anys.

No era necessari que ho digues; s'en-
treveu aquesta enyorança i estinzaci6

pel camp i el que l'enrevolta.

—Com s'explica, Pere, aquesta atrac-
ció que le per tu el camp?

Está uns breus moments a contestar.
Quan ho fa ens mira a la cara, amb una
mirada franca i oberta.

—No sé com t'ho explicaria, però jo
fruïa de treballar-hi, sembrar, Ilaurar, se-
gar, batre, tenir esment als animals... tot
m'agradava fer-ho. I que consti que lla-
vors no era com ara. No teníem els apa-
rells que hi ha avui i la feina era més du-
ra, es feia "a la mala". Era una especie
de vocació, si ho vols dir així.

— Era molt gran, Castellitx?
—Unes 200 quarterades.
—Supds que batteu a l'era?
—Ves.

— Quants de rotles fèieu?
—Un, per() a vegades eren quatre bís-

ties les que estiraven a la perxa. Aquell
que tocava` no podia dormir.

—On anares a escola?
—A la Sala Mariana, amb don Jeroni i

en Miguel "Pieres". Un any a les escoles
i una serie d'anys, els vespres, amb don-
ya Jerônia Juan.

Hem de dir, mentrestant, que aquest
didleg amb en Pere el duim a terme un
horabaixa quan el sol está caient darre-
ra les muntanyes, asseguts davant la ca-
seta d'una finca que te llogada darrera
Son Trobat. Aqul el nostre interlocutor
s'hi troba molt be.

— Tornem un poc enrera. Dels teus
primers records a Castellitx fins avui i
breument, on has fet feina? Com t'has
passat la vida?

Es posa el cigarret entre els dos dits i
torç Ileugerament el coll dirigint els
seus ulls, mig tancats, cap a nosaltres.
Perd no ens mira. Tots els seus sentits es
concentren al passat.

—Estàvem a Castellitx, com ja t'he
dit; teníem una guarda d'ovelles, les
quals Ilev5rem quan vaig fer el servei
militar. Frifia ocupant-me d'elles. Però
no tot eren ovelles. Havies de sembrar,
Ilaurar, arreglar els arbres , segar, batre...
sempre teníem feina que fer. En l'estiu,
en temps de messes, les començava a



MANACOR PORTO CRISTO-CALA MILLOR

ENTREVISTA	 19

Castellitx, però pocs dies després partia
amb la batadora d'en Tomeu "Punta".
Un mes i mig de feina dura. Vaig estar
també quatre anys llogat en Es Pujol de
Llucmajor. Alta guanyava 1.200 pesse-
tes al mes. Tenia 15 anys. Després vaig
treballar 17 anys com a repartidor de
buta amb dues empreses distintes. Dins
aquests anys, el 77, vaig aconseguir el
carnet de conduir de primera classe.

Es rout-a un moment, somriu i afegeix:
— I també em vaig casar. Del buta vaig

passar a conduir el camió de la farinera
d'en Joan Gomila. Fa deu anys que estic
amb ell: des del 85.

—I del camp, quina feina era la que
mis l'agradava?

—Totes; absolutament totes.

Estam davant un home treballador,
enamorat del camp.

—És aventurat suposar que series fe-
liç dedicant-te al conró?

—Mira, si m'ho haguessin proposat a
una época, durant els anys 50, per exem-
ple, encara hagués dit que sí. Per6 els
temps han canviat molt. El nostre camp,
actualment, només duu feina i despeses.
Es perdre el temps. De cara al present i
al futur, si em faltas feina, no dubtaria
gens en dedicar-me a la reparació de
cotxes o altres aparells.

Ho hem fet notar al principi: l'entre-
vistat es una persona que també te molt
d'interes per la mecánica. Li agrada po-
sar-hi les mans. I hem d' afegir que sap
on les posa. Quan conrava el camp, ge-
neralment arreglava, desmuntava i
muntava part del tractor o aparells
mecdnics que empraven, quan tenien al-
gun desperfecte.

— Hem parlat de feina. Parlem de fes-
tes. Quittes són les que Ws t'agraden?

—Les festes de Sant Bartomeu.  Són
extraordinàries. Pena la meva festa és
estar al camp.

— Has viatjat molt fora de Villa?
—Només he anat a Extremadura amb

Ia meva dona per visitar els familiars; i
una altra vegada a Madrid per examinar-
me i obtenir el permís especial per al
transport de Gases Peligrosos. Cosa que
vaig aconseguir.

—Per a tu, quina diferència hi ha del
camp a la ciutat?

Fa un gest amb els braços, molt elo-
qüent, el qual no necessitaria resposta.
Pert) contesta.

—Dins la ciutat es respira un ambient
de renou i estretor, d'aire viciat. El
camp és vida, ets lliure, t'enrevolten les
plantes i els animals., tot et fa compan-
yia; l'aire és pur... encara

—La diferència que hi ha d'un temps
als dies d'avui?

Alena tons i mou el cap lleugerament.
—No sé com t'ho he de dir amb po-

ques paraules. Han canviat tantes coses!
Avui, sens dubte, sembla que vivim més
bé, pert) anam tots molt atropellats. El
temps no ens basta mai. Llavors podies
deixar la clau al pany, avui...

- Que enyores del Montuiri que tu
has conegut de nin i de jove?

—El passeig per la plaça i el carrer
Major, dels diumenges el vespre.

La resposta ha estat rápida.

— Si fossis el propietari d'una finca
gran i haguessis de posar una guarda,
que preferiries: cabres o ovelles?

—Aix6 és digne de pensar-s'ho detin-
gudamente. Si disposas d'unes bones
instal.lacions... No tenc temps per ex-
plicar-te els motius, per6 les cabres em
farien

— Canviem de tema: què fa falta al
nostre poble?

— Tal volta una sala de cinema.

Vinguent d' ell la resposta, ens ha
sorpres.

—Els anys millors de la teva vida?
— Quan estava en Es Pujol —ens diu

amb la cara illuminada—. Era jove. Pas-
sava gust de fer feina, de divertir-me, de
riure fora cap mal de cap... ni cap  do-

bier —i riu ...—, perquè ho hem de dir tot.

—Quina opinió temps de com is la
gent avui?

—Pera mi m'és difícil el dir-ho. Hi ha
persones molt més autoritzades per con-
testar. Però ja que acabam de tocar el
tema, és molt curiós veure que avui la
gent si no és a base de dobles no se sap
divertir.

—Una pregunta un poc directa, Pere:
com l'ha anat la vida?

Ens mira entre sorprès i divertit; in-
decís en la contesta.

—Idà mira, "m'ha tocat estar en es
temps". No m'han regalat moltes coses.

— La darrera pregunta: que aconse-
Ilaries als joves d'avui?

—Vaja unes preguntes que em fas!

Ens ho diu amb molt bon humor i
rient afegeix:

— Els aconsellaria que agafassin conei-
xements, que estudiïn, que treballin en
algun ofici, que no perdin el temps.
Tinguent sabers, es pot anar per tot. I
que també es diverteixin sense perjudi-
car ningú.

Quan el deixam, sol post, está dins el
seu ambient un grupet de cabres i mPns
joves que se li enrevolten.

Ens consta que és un bon conductor,
experimentat, ple de coneixements i tre-
ballador. També ha gués pogut esser un
bon agricultor o un expert mecànic. Par
damunt de tot, però, es una bona perso-
na i un amic amb qui passes gust de
compartir unes hores.

Miquel Martorell Anho na
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El camp d'aprenentatge s'estén més enllà de l'escola
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DE LES ESCOLES

Professors i alumnes valoren el passat curs escolar i emeten impressions i comentaris

Temps per créixer

Arribava el dematí, un d'aquells ennu-
volats que oferien la possibilitat d'una
pluja desitjada i gairebé pròxima. A l'es-
cola arribaven els infants com cada dia:
les maletes als penjadors, el berenar, el
bon dia i l'entrada tancant la porta... a
fora començaven els trons i els hums
s'apagaren.

Llavors hi hagué els xiscles, la por
d'alguns... i a l'aire es respirava la certe-
sa que no era un dia com els de sempre,
encara que les fitxes esperassin, com
sempre, el raonament i el treball d'uns
infants que se sabien diferents a les jor-
nades passades, amb ganes de sentir i
apropar-se a tot l'espectacle que en el
món exterior es produfa.

Aquella dia, després d'una estona de
conversa, deixarem el full en blanc i
aprenguérem moltes coses. Escoltarem la
pluja i pensarem en l'herba i les fulles
que creixerien. Mirarem enlluernats la
claror dels llamps i comptarem els segons
fins que cl tro arribava. Escoltarem, tam-
bé, el silenci sentint el batec de la pluja
darrera els vidres. Aprenguérem a no te-
nir por... Mês tard sortírem al pati i gau-
dírem amb l'olor que de la terra s'evapo-
rava. Una nina estengué la immensitat
dels braços davall la pluja i crida "ara
plou" amarant-se en un breu instant de tot
el plaer del mán. En aquelles hores varem
sentir i viure moltes coses...

Deixar que el que "és" succeeixi i
aprofitar-ho intensament és a l'escola, a
la família, per tot arreu... molt mês pro-
fit6s que seguir sempre "en nom de
l'eficacia" una pauta marcada d'apre-
nentatges sistemàtics, sovint Ilunyans i
indiferents per a l'infant. Precisament
els resultats més bells i valuosos sorgei-
xen a partir de l'experiència, d'un sentir
i viure que ens fa créixer a tots.

Ara, que s'ha acabat el temps de les
pluges i el bon temps ja és qui, ara que
els carrers del poble s'ompliran de jocs i
rialles, ara que els nostres infants im-
pregnaran l'aire de vida i despreocupa-
cid, ara que tot el quotidià per a ells sera
una aventura, ara i no després és el mo-
ment d'aturar el temps i contemplar-los
créixer.

Les mestres d'Educació Infantil

Solidaritat: una
actitud social

Com objectiu general d'escola, en-
guany ens havíem proposat fomentar la
solidaritat entre els companys de classe
i d'escola.

Solidaritat entre companys vol dir: sa-
ber compartir, ajudar, col-laborar, no dis-
criminar, ser respectuós, tolerant amb les
particularitats de cadascun dels altres.
Aquest objectiu, tan utòpic dins una so-
cietat tan competitiva com la nostra, resul-
ta molt difícil d'assolir, per()  estam eon-
vençudes que treballant amb constancia i

perseverancia es van fent petites passes
que cada vegada més ens acosten a acon-
seguir una convivència Inds harmoniosa.

S6n els petits details com:
• Voler ser sempre el primer per i en

tot, amb empentes incloses.
• Interrompre per sistema les conver-

ses col.lectives pel simple fet de cridar
l'atenció, imposar la seva voluntat...

• Riure-se'n de les mancances o equi-
vocacions dels altres i ridiculitzar-los.

• No gaudir del procés d'elaboraci6 de
les activitats mês vivencials i  lúdiques,
tallers de cuina, de plàstica, de natura,
per quedar-se tan sols amb el resultat fi-
nal. Per exemple, quan férem uns, ems-
pelts; altres, coques de verdura.... con-
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sentiren en no menjar-ne a la petita festa
de classe per dur-se'n a ca seva, malgrat
sabessin que vosaltres, pares i mares, ho
podríeu tastar.

• Ser massa individualistes, possessius
i competitius enfront de la participació.

• Donar, per a la seva edat, tantfssima
importancia al valor materialista de les
coses.

Al llarg del curs que ara hem acabat
hem tractat de millorar la conducta ge-
neral en aquests punts anteriors i fruit
d'aquest treball desenvolupat ha estat la
berenada final que férem a la tomada de
la colònia escolar de Son Roig, on els
nins i nines de 1" i 2- cicle compartiren,
de bon grat, la confitura i el formatge
que ells havien elaborat, entre ells ma-
teixos i amb altres alumnes i professors
del centre. Amb tota seguretat podem
dir que va ser una activitat senzilla,  però
molt satisfactbria per a tots.

Ara bé, no volem deixar passar aques-
ta ocasió que ens brinda Bona Pau per
reflexionar en veu alta sobre el fet que
l'actitud social del nin dins l'escola es,
en general, el reflexe de l'ambient fami-
liar i del poble que viu. Es per això que
per treballar i poder aconseguir aquest
objectiu és imprescindible la col.labora -
cid de la família, i sols així, treballant
coordinats, podrem gaudir d'un poble,
d'una societat més justa i solidaria.
Les mestres de I- i 2- cicle de Primaria

El curs vist pels alumnes

Acaba l'estiu i encara perdura dins no-
saluts el so del tambor, la tonada del fla-
biol i xeremies, el picarol i la barrota d'en
Banya Verda... Acaba l'estiu i demà he
d'anar a recuperar allò que no vaig apren-
dre a l'hivern. Acaba l'estiu i demà he
d'anar a comprar llibres nous, una motxi-
lla i un estoig. He de començar un nou
curs. Qui sera el meu tutor o tutora?

Ja hi som tots, amics i amigues d'an-
tany i qualque cara nova que no es gens
estranya. La tasca ha començat, deures
per a ca nostra, parar taula, obrir i tancar
finestres i llenties per dinar.

Passen els dies, quins mestres més pe-
sats! Més de cinquanta dies hem remu-
gat fins que a la fi, a l'Albufera en han
duit a veure plantes i animals. Què de
pressa passen els dies. Ja som a Nadal.
No només matraques, català o angles
hem après. A la Sala Mariana tots han
vingut a veure'ns representar les guerres

entre moros i cristians i "La deixa del
geni grec". Qui ho hagués dit? Tan bé
ho hem fet que un premi ens han donat.

Avui l'inspector ha vingut a l'escola.
En Jaume en el mapa de Mallorca ha si-
tuat Inca a Palma, quina passada! Tant de
bo que els altres hem sabut la majoria de
preguntes.

Hem fet un passeig pel mercat de
l'Olivar, Cort, el case antic, la Catedral,
l'Almudaina i el Parc de la Mar. L'hora-
baixa, al cinema a veure la  història d'el
Rei Lle6.

Aquesta setmana hem anat a Son
Mesquida a cercar una remolcada de
terra de mata, perquè donassin bon fruit
a les parades de crestall a l'hivernacle,
plenes d'alls, cebes, ravanets, pastanag6,
Iletugues, mongetes, pebrers i tomati-
gueres enrevoltades de plantes aromati-
ques per als animalons espantar. Pen)
sense saber com creix una ortigada i
d'una a una les hem hagut d'arrabassar.
Que ni ha hagut de gemegades!

Darrers dies per gaudir i l'aigua que a
Ia tardor tant ens sobra, ha estat el motiu
de les nostres disfresses. Jo veurem si a
l'estiu tanta en sobrara.

Abans de Pasqua, juntament amb l'es-
cola d'Esporles, un viatge per Barcelona,
Carcassona, Saragossa i Madrid varem
realitzar. Quants d'amics i amigues nous
ara tenim!

El curs s'acaba i les acampades ja són
aquí, a la Comuna de Lloret o a la granja
de Son Roig, pere ma mare, deixa'm
anar-hi? Si no dus bones notes, Joanet,
no hi aniràs. Sí, ara faré bonda i estudia-
ré molt, perquè també hem d'anar a
Barcelona, al Nou Camp i he de com-
prar un pester d'en Miquel Angel Nadal.

Jo hem acabat, ma mare, el graduat,
he aprovat. Diga-li a mon pare: un mo-
bilette nou!, un mobilette nou!...

Alumnes de 6', 71 i 8'

Aprofitem l'estiu
Un any tués retornen els aires de festa i

bulla, de descans, de sol i alegria, de po-
der fer ail?) que un ha desitjar fer tot l'hi-
vem. L'edifici escolar romandrà tancat
un temps, però tots continuam vivint la
seva atmosfera mitjançant trobades amb
companys, aprenent coses noves que ens
ensenya la vida. Hem d'aprofitar aquesta
petita aturada perquè la comunicació en-
tre pares/mares, fills/filles, germans/ger-
manes, padrins/padrines... sigui més nui-
da, ens sapiguem escoltar i fer-nos enten-
dre i no ens allunyem i ens desconeguem
cada vegada més les persones que com-
partim cada dia la mateixa taula.

No hi ha res més senzill i econòmic
que compartir les vivències, les rialles i
les il•lusions entre un grup d'amics par-
tint d'una gelatada o una tremponada.

Depèn un poc de tots que aquest
propòsit sigui només un somni o es con-
verteixi en una realitat. Sera un estiu
semblant als altres que ja hem passat o
tal volta diferent, optimista, d'entusias-
me que ens prepari per començar amb
il.lusió la nova temporada hivernenca,
sempre més fosca, que seguint el cicle
tornara envair les nostres vides.

Aprofitem l'estiu, el temps Iliure i la
bona predisposició d'aquesta epoca per
divertir-nos, comunicar-nos i compartir.

Bon estiu a tots!
El Claustre de Professors
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Un acte d Acció
Catblica

Era l'any 1945 en es
Puig. S'havia organitzat

un acte d'Acció Catòlica i
aquí veim com estan

presenciant el seu
desenvolupament,

asseguts en primera fila
Margalida Cardei! i

Gabriel de Son Coll,
aleshores presidents de

les joves i dels joves,
respectivament. A

continuació hi ha el rector
Gori, Ramon Arbona

(batle), Bartomeu
Rossinyol, Bartomeu
Riutord (del Consell

Diocesà d'A.C.) ¡Joan
"Petrero". Darrera

aquests, dretes, Joana
"Catxona", Maria Piza,
Maria de Sabá, Joana

'Que/á" i altres que
desconeixem.
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Valors desapareguts que batagaven

En una de les reunions que periddica-
ment té l' equip de redacció i col•labora-
dors de Bona Pau es tractd, fa mesos,
entre d'altres, el tema d'obrir una nova
secció. Aleshores el director, en un mo-
ment determinat, ens digué: "Vosaltres
per que no feis els primers treballs d'un
tema que podria esser, per exemple:
"Records d'infància"? Tal volta els lec-
tors s' animin i també col•laborin.

Els records d'infància —vaig pensar—.
Perd... si es podrien escriure centenars
de pagines! Es pot intentar.

Provarem de sintetitzar-ne uns pocs,
en un petit espai que podria dir-se més
bé "essències, costums i valors desapa-
reguts". Els exposarem telegràficament.
Pocs, dins un gran ventall que va des de

Ia nostra infancia als anys de la primera
joventut en el nostre poble. Aquí estan:

El renou, la remor suau i peculiar que
com a saluet tranquil.litzant i missatger
de pau inundava el poble i el seu entorn
quan, a la posta de sol, tornaven des del
camp el centenars —crec que no ens
equivocam— de carros que es retiraven
de la feixuga tasca del dia.

El blat fresc i net que del caramull da-
munt l'era es filtrava entre els dits dels
peus nus, quan donàvem les senalles a
l'arer.

L'estridència alegre, viva, contundent
i acompassada del martell del ferrer
quan forjava el ferro damunt l'encruia,
dins la ferreria.

El so de la campana petita que, viva i
deixondidora, anunciava cada una de les
misses dels diumenges cl mati.

La música melodiosa, inspirada i evo-
cadora, carregada de missatges dirigits a
l'esperit, que existi des de la nostra
inPancia fins a darreries del cinquanta.

L'altra música, la de l'aigua abun-
dant que sobrava i que, vessant pels ca-
dufos, retornava dins la sínia al compàs
dels cops me01-lics del "canet" quan re-
gaven molts d'horts que ara romanen
secs.

Les ones majestuoses que el vent em-
motlava engronsant les espigues dispo-
sades a granar, dels blats alts de llavors,
dins l'abril-maig.

L'alegria i joventut de les quals es
carregava el tren ranquejant cap a Ciutat
el diumenge mall del Ram.

La iliusió , els plans, la vida que bate-
(Continua a la pagina següent)
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Les noces d'argent de la Primera Comunió

L'any 1970 la celebraren 32 nins i nines
Era el diumengedia

10 de maig de 1970,a
l'ofici solemne que
tengué lloc a l'esglé-
sia quan 15 nins i 15
nines celebraven la
Primera Comunió. I
altres ducs que la re-
beren també (una dia
1 i l'altra, dia 24). Els
32 nou combregants
d' aquest maig foren
el següents:

Nins
Miguel Arbona Aloy
Gabriel Ferrer Mora
Mateu Fiol Jordà
Josep Miralles Xamena
Pere Joan Fio! Nicolau
Andreu Camps Mascará
Pere Martorell Miralles
Josep Gomila Mesquida
Miguel Arbona Servera

Guillem Mayo! Pou
Antoni Mayol Pou
Josep Nicolau Mulet
Manuel Garcia Ramos
Pere Cera Fiol
Gaspar Verger Sastre

Nines
Margalida Sampol Mas

Margalida Mayo! Salvà
Antònia Cloquell Gomila
Apol.lánia Miralles Xamena
Antònia Nicolau Martorell
Francisca Bauçà Cerdà
Francisca Miralles Miralles
Catalina PizA Forties
Bàrbara Camps Mascar6

Margalida Sans6 Ribas
Joana Maria Cerdà Rigo
Jeránia Arbona Servera
Margalida Gomila Mesquida
Antònia Martorell Mascar6
Eugénia Jiménez Sànchez
Francisca Nicolau Mayo!
Margalida Miralles Mesquida

(Ve de la pagina anterior)

gaven dins aquell immens passeig dels
diumenges el vespre, pel carrer Major i
Ia plaça.

El siulet del tren —familiar ja per a no-
saltres— quan a mitjan horabaixa anun-
ciava l'entrada a l'estació del poble.

Els grups de nins jugant a bolles, a la
baldufa o a la tella pel carrer o dins la
"carniceria", jocs quasi totalment desa-
pareguts.

La presbicia de les barques voladores
que, instal•ades a la "carniceria" o a la
plaça Vella, ens visitaven una volta en
l'any, donant-nos motiu per escoltar mú-
sica.

El renou agradable i singular que fa la
terra en bona sa6 quan l'obri la relia,
semblant al que fa el pa blan quan el
llesquen de cap a cap.

La bavorada càlida i el perfum del pa
acabat de coure, quan a mitjan matt
passàvem per davant el forn comú.

L'alegria i el trull dels nins matan-
cers, amb molts d'altres que s'afegien a
Ia festa, quan un vespre de matances en-
cenien el batzer.

El renou agradable i persistent de la
pluja que repicava entobiador damunt la
teulada i el carrer, i que sentíem devora
el foc acompanyats del padrí en les llar-

gues vetlades d'hivern.
L'expectació i l'interès que desperta-

ven en nosaltres els dissabtes horabaixes
el moment en qué l'amo en Toni Sampol
i en Joan "Aloi" penjaven els quadres a
les façanes dels seus respectius cinemes.

La innocència i el candor de grans i
petits davant les històries que ens conta-
va el cinema mut amb els cartells expli-
catius intercalats en el film, en uns hora-
baixes i de goig.

El cant d'un gri solitari —recordant ara

aquella terra neta de plàstics o altres es-
combraries— durant la nit estrellada,
quan el camp era tot pau i els motors del
cotxes i avions encara no havien invadit
el nostre ambient.

I tantes emocions que podrien allar-
gar encara més la llista. Aquests són,
pen), uns quants dels records i valors de-
sapareguts que enyoram i que tal volta
no sabérem apreciar totalment quan els
vivíem.

M. Martorell Arbona



El Mestre Martínez amb els alumnes que amb ell anaven a escola l'any 1925.
1° fila (d'esquerra a dreta): Gabriel "Pellusco", Miguel "Gun/i" (t), Pep 'Polo", Pep

"Piedós" (T), Antoni de Son Mas, Joan "Badia", Miquel Bennassar, Bartomeu
"Mosson", Tomeu "Que/et", Joan "Bulla" (t), Miguel de sa Font Bosseta (t) ¡Joan
"Ros" (t). fila: Joan "Xispes" (t), Biel "Tomas",  Tofo! "Pereta"(t), Joan "Xigala"
(t), Pere "Pollo" (t), El mestre Mart [nez (t), Joan "Pellusco" (t), Ramón "Solleric"
(t), Llorenç "Guerrer" i  Vicenç "Calvet" (t). 3' fila: Joan "Caragol", Biel "Caragol"

(T),Antoni "Caragol", Vicenç "Mascará", Antoni "Tous" (t), Antoni "Roqueta",
Vicenç "Perons"(t), Pep de Galiana, Biel "Xiu" i Biel "Si/is

24	 MOIVTUIRERS QUE HAN DEIXAT PETJADA

Miguel Martinez Canals, mestre durant la
dècada del 1920 al 1930

Des dels seixantins i fins a la gent de
més edat de Montuïri encara recorden
els bons mestres —nacionals, uns; parti-
culars, altres; religiosos, la resta— que
exerciren en el nostre poble durant els
primers 30 6 40 anys d'aquest segle i els
tocà anar amb ells a escola.

Aquests mestres, pea), per no haver
nascut ni mort a Montuïri, no sabem els
detalls que desitjaríem; no obstant això,
així mateix i a través de les persones
que d'ells reberen els seu ensenyament,
en podem fer una petita ressenya i in-
cloure-la dins la secció dels montufrers
que han deixat petjada. ja que se senti-
ren de la vila el temps que hi treballaren
i per altra part deixaren empremta als
allots que d'ells reberen la seva instruc-
ci6.

Miguel Martínez Canals vengué a
Montuïri com a Mestre Nacional poc
abans de l'any 1920 i aquí va exercir
com a tal fins passat el 1930. Era casat i
vivia amb la seva dona, un fill, en
Francesc, i una filla, n'Antònia.

Amb aquest mestre assistien a classe
uns trenta alumnes d'edat compresa en-
tre els sis i els dotze anys. Tenia la clas-
se dividida en grups segons el nivell
cultural dels alumnes. Als qui estaven
Ines avançais els ensenyava ell mateix i

Mancomunitat Pla de Mallorca
Borsa de Treball

L'ocupaci6 laboral és una de les
problemàtiques socials més preocu-
pants de la societat actual, que afecta
de manera especial al col-lectiu juve-
nil. Per aix6, des de la Borsa de Tre-
ball volem informar sobre les tècni-
ques de recerca de feina, els drets i
deures dels treballadors, el contracte
de treball a més d'altres informacions
relacionades amb el món laboral.

Els interessats en:
Apuntar-se a la borsa de treball.
Realitzar una entrevista d'orienta-

ció laboral.
Trobar un treballador amb un perfil

professional determinat.
Poden adreçar-se a les oficines de

Ia Mancomunitat Pla de Mallorca C/
Hospital, 28 - Petra. Tlf. 83 04 41.

aquests a la vegada li ajudaven en l'en-
senyament dels grups d'al.lots que sa-
bien manco; no obstant , però, el mestre
acudia a tots.

D'entre les bones qualitats d'en Mar-
tínez cal destacar la paciencia per ensen-
yar, explicava les lliçons amb detall de
tal manera que generalment tots els es-
tudiants l'entenien. Arribava puntual-
ment a l'escola, en el moment assenya-
lat per començar-la, i des d'aleshores tot
el temps estava entregat a la seva feina.

Emprava molt la pissarra i la feia uti-
litzar freqüentment als alumnes, i quan
el guix s'acabava, mostrava com n'ha-
vien de fer de nou: agafava guix, feia
una pasta, la posava dins un motle, la
deixava assecar i ja quedava fet.

Va viure a dos Hoes. Primerament a la
part baixa del celler de Can Ferrando
del carrer de Baix (recordem que la

classe era damunt) i posteriorment, a la
primera planta de Cas Confiter.

El dia de la seva onomàstica (Sant
Miguel) convidava els alumnes a bere-
nar de xocolata i ensalmada. Després els
deia que quedaven lliures de classe
aquell dia. Per a ells era tota una festa.

Durant el temps que estigué aquí ten-
gué una lamentable desgràcia familiar:
el seu fill Francesc, d'una 14 anys, un
dia, mentre jugava, caigué dins un pou
que hi havia prop de l'escola, paret pos-
terior de l'immoble, i allà morí ofegat.

Als voltant de l'any 1930 Miguel
Martínez fou destinat coma director de
l'Escola Graduada de Santa Catalina a
Ciutat, i allà s'hi va installar juntament
amb la seva esposa i la filla. I així fou
com s'acabà la seva labor docent a
Montuïri.

O. At-bona
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10 equips participen en el Torneig d'Estiu de futbol-sala
Va començar el 22 de juny i acabarà el 21 de juliol

Deu equips participen en el torneig
d'estiu de futbol-sala. La competició va
començar el dia 22 de juny i acabarà el
21 de juliol.

Cada partit té una durada de 50 mi-
nuts, dividits en dues parts de 25 minuts
cada una. Les regles On les mateixes de
la Federaci6 Balear de Futbol Sala i els
Arbitres pertanyen a aquesta federació.

Es podran fitxar jugadors fins a les
tres darreres jornades, amb la condició
que no hagin jugat amb un altre equip
durant el torneig.

El equips són Traus, Lalana, Ca Na
Maria, Traus Z, Ses Jardines, Cas Car-
boner, Restaurant Munper, Es Pujol
Bar Aky i Pub Anònim.

Els partits es juguen a les nou i deu
del vespre, els dilluns i dijous mentre
que els dimarts i divendres es disputen a
les nou, deu i onze hores.

Rècord
de salt

d'altura
Agustina

Manresa de
Llucmajor -filla
de mare mon-

turrera- va
batre el

record de
Balears de salt

d'altura que
ella mateixa

posseia. Tenia
1'71 ien e!

mfting Rafel
Coll, celebrat

el 7 de juny al
polies portiu

Princeps
d'Espanya, va

augmentar a
1'72 metres.

II CAMPUS DE FUTBOL
Per a joves futbolistes

Del dia 3 al 14 de juliol tendrà lloc a
les installacions del poliesportiu Es Re-
volt el "II Campus per a Joves Futbolis-
tes" en el qual podran participar nins i
nines de 6 a 12 anys.

L'horari és de 16 a 20 hores, de di-
lluns a divendres i la inscripció costa
deu mil pessetes. Hi haurà servei d'auto-
car per a aquells participants de fora de
Montuïri.

La direcció correspon enguany a
Sebastià BauzA "Bussy", entrenador na-
cional de futbol, director de l'escola de
futbol del col.legi Sant Francesc i exju-
gador del Montuïri i Mallorca.

Com a monitors, hi haurà Bartomeu
Verger, jugador del Mallorca, Gaspar
Sastre i Biel Mates, exjugadors del
Montuïri.

Es compta amb la col.laboració de
Josep Ramon Bermell, ex-porter del
València, Cadis i Saragossa, Angel
Bolao ex-Mallorca als anys 60, els en-
trenadors Jaume Bauz5 i Antonio
Oviedo i els jugadors Marcos del Sevilla
i Pep GAlvez del València.

Es tractarà la técnica de la centrada,
control, habilitat, tir i  conducció i la tàc-
tica de l'atac, suport, desmarcament, de-
fensa i marcatge.

C.E. MONTUÏRI
A l'hora de tancar la redacció d'aquest

mes On escasses les notícies confirma-
des que disposam del club esportiu
Montuïri. Sabem que s'han fet dues reu-
nions (la primera de 18 assistents i la se-
gona de 10) amb monttiirers que aquest
any passat militaven en el Sant Joan,
Vilafranca, Algaida i Montuïri; que
Tomeu Fullana segurament fitxarà pel
Fenriolense i que Mateu Gomila té ofer-
tes del Mallorca B. També s'ha parlat
que hi hau6 nou president -han sonat al-
guns noms- i que Sebastià Bussy serà el
nou entrenador de I Preferent.

En aquest mes de juliol es confirma-
ran tots aquests rumors, notícies o pro-
babilitats.

Cloenda de la temporada
del Club Columbèfil

El Club Columbófil Missatger de
Montuïri va celebrar la cloenda de la
temporada 1994-95 el passat 23 de juny
en el restaurant "Es Cruce" de Vila-
franca. En el sopar s'hi aplegaren els
socis i simpatitzants i també hi assisti-
ren els del grup Llevant, al qual hi està
afiliat el Club de Montuïri, i allies per-
sones de clubs de Palma, on s'hi arriba-
ren a reunir 157 comensals. Es lliuraren
els trofeus als guanyadors de les dife-
rents proves i se sortejaren nombrosos
regals entre els assistents.

Biel Gomila

Joan Barceló Prohens, triple campió
de Balears d'atletisme en pista

En el passat campionat de Balears per a veterans
disputat dia 4 de juny en el poliesportiu de Ciutat,
"Príncipes de España", Joan Barce16 Prohens aconse-
guí proclamar-se campió de Balears de la seva cate-
goria (Veterans C) en les tres proves en qué participà:
els 400 metres llisos, en un temps de l' 08", els 1.500
m. llisos, en 5' 04" i els 800 m. llisos en 2' 30".

Des d'aquí el felicitam efusivament.
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Inventar el sacerdoci
En certa ocasió una revista d'apologètica popular publicava el següent

escrit:
Un diari suís inventa, temps enrera una nova professi6. Després d'es-

tudiar els problemes de la societat moderna, deduïa la manca d'algunes
persones ben madures de caràcter, capaces de fer en tota la societal
una tasca que seria com la dels assistents socials, per6 en un sentit més
ampli. Es tractaria d'uns especialistes en escoltar les penes i tristeses de
tothom qui tengués necessitat d'obrir-se, a fi de consolar-los. Haurien de
curar, no les seves malalties, que per això ja hi ha els metges, sin6 els
seus esperits cansats, buits o desotientats. Serien persones dedicades
al proïsme, capaces d'elevar el nivell mitjà d'aspiracions espirituals.. , en
fi, el diari demanava que s'inventassin els sacerdots.

Per altra part, avui en dia es difícil que un periodista suís ignori
l'existència dels sacerdots —o dels pastors— i és difícil que desconegui la
seva funció, mentalitat i manera d'actuar. I per altra, no és massa sovint
veure un sacerdot exclusivament dedicat al manteniment d'un culte o
d'uns ideals gairebé sense projecció humana.

Esperam, de totes maneres, plens de confiança, les noves genera-
cions sacerdotals, no tan nodrides com anys enrera, pelt possiblement
amb una vocació més autêntica, homes que tendran plena consciência
que el sacerdoci equival a un servei constant, o una donació ininterrom-
puda i sense restriccions a tot el proïsme. I amb un exemple totalment
convincent.

M. B.
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Primeres comunions

Dia 2 d'aquest juliol a les 19 hores
s'hauran celebrat les primeres comu-
nions per als nins i nines, els pares dels
quals prèviament ho demanaren.

Horari de misses

Es fa present que durant els mesos
de juliol i agost se suprimeix la missa
dels diumenges a les 12.

Tampoc hi haurà missa al Puig, tal i
com ja es va dir a les misses del passat
febrer quan es notificava l'horari tan ata-
pit que el rector ha de compartir entre
les dues parrOquies, així com la manca
d'assistència.

Collecta de Caritas - Corpus

El diumenge dia 18 de juny passat
celebràrem la festivitat del Corpus i dins
ella la tradicional process45 seguint l'iti-
nerari de costum. I per altra part també
hi hagué la col.lecta en favor de Càritas
a nivell diocesà, la qual a la nostra
Parròquia recollí la quantitat de 59.375
pessetes. Agraïm a tots el qui aportaren
la seva generosa col•laboració.

Els diumenges a
la sortida de

missa, a
l'escalonada o

damunt els
graons, la gent

gaudeix de xerrar
una estona amb

els amics o veins

Estreni casa
per ben poc

"la Caixa"
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MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ
BIGUES - BLOCS - RAJOLES - AÏLLAMENTS

TRANSPORT PROPI - PINTURES - XEMENEIES
DISSABTES MATI OBERT

Crta. Montuïri - Porreres, Km. 1	 - 	 Tlf. 64 66 95
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11 Juliol 1970

Antoni Arbona Miralles "Arbona" amb
Margafida Mesquida Mayol "Bella".

VMPO PLI\T4a1j

10 anys enrera
Juliol de 1985

Obres municipals
Aquest mês de juliol del 85 es dugue-

ren a terme moltes obres municipals. Cal
destacar les del nou enrajolat de plaça,
els vestuaris d'Es Dau, el cemented, la
depuradora, pintada de la façana de les
Escoles, pavimentació d'alguns carreres,
tancat d'es Dau... I dia 23 foren aprovats
els Estatuts del Cossiers.

25 anys enrera
Juliol de 1970

Nous mestres nacionais
Aprovaren les oposicions celebrades

pel juliol de 1970 per a ingrés en el cos
de mestres nacionals, Magdalena Mayol
Mas i Gabriel Gomila Jaume. Aquest, ja
des del curs 70-71, seria el nou mestre
titular de l'Escola Parroquial.

50 anys enrera
Juliol de 1945

Canvi de saig
Havent-se jubilat dia 1 de juny de

1945, al 65 anys, però per impossibilitat
física, el saig Gabriel Gomila Pocovi,
després de 25 anys d'exercir el càrrec, a
la primera sessió de l'Ajuntament, de ju-
liol del 45, es va acordar cobrir la vacant
mitjançant concurs públic. "Mentrestant
farà les crides el peó municipal Miguel
Cerda Gomila, però exercirà les altres
funcions, Miguel Arbona Verger".

100 anys enrera
Juliol de 1895

Nou Ajuntament
Dia 1 de juliol de 1895 l'Ajuntament va

celebrar la sessió inaugural per al bienni
que començava. Continua de batle Joan
Manera Mateu. S'acorda tenir una reunió
setmanal els diumenges a les 830 del
vespre. Aleshores el fons existent a la
caixa de l'Ajuntament era de 8.05257
pessetes.

GAP OT CA Lam
Diumenges de juliol de 1995

Porreres... 9	 Vilafranca 	 23
Sant Joan ...16	 Ariany 	  30

ID259,0g2nAGA
Juny de 1995

Naixements
Dia 3.- Carlos Mouisson Miralles, fill

de Federico Antonio i de Sebastiana.
Dia 7 abril.- Joana Manera Cerdà, filla

d'Antoni i Joana.

Defuncions
Dia 3.- Joana Cerclà Vich "Badia", viu-

da de 84 anys.
Dia 8.- Bàrbara Munar Nicolau

"Rubertera", fadrina de 77 anys.
Dia 18.- Margalida Tous Amengual

"Tous", casada de 78 anys.
Dia 25.- Catalina Amengual Mesquida

"De sa Mata", viuda de 81 anys.

Iturniu,2 1!E CA TO,
Cam a la jadinera

Ingredients
Cam tallada a trossos o bistecs

1	 Ceba grossa
1	 Tom àfiga

Herbes aromàtiques, aigua, pe-
bre bo, pebre vermeil, sal.

Elaboraci6
Dins una casserola hi posam els ingre-

dients i després, aigua fins que els tapi.
Tot es fa bullir fins que quedi aigua, cui-
dant que estigui ben tapat.

Se serveix amb patates frites i damunt
Ia cam hi colam el brou, procurant que
quedi com una salsa.

Catalina Sastre Roca "Parera"

PIRMgM TR
Juny de 1995

Dia 9 	 49 litres m2

"	 11 	 62
"	 12 	 5'4 It It

Total 	 16'5 1 1 11

M,C)00
Ressò de les eleccions

Amb la família
Tots hem anat a votar,

plegadets, amb companyia;
lo que mós m'agradaria,
altre any poder-hi tornar,
que crec que això no serà,
que qualcun en mancarà,
I que no fos jo, voldria,
per no llevar s'alegria
d'aquells qui puguin quedar.

No hi tornaria
D'aquestes eleccions,

se'n parla molt, cada dia;
a votar no hi tornaria
en que me dassin dos milions.
Tot són "cuentos" i cançons,
això ja m'ho pareixia.

Quants de governs...!
Quants de governs hi ha a Espanya

i quants hi volen entrar!
Si no hagués de molestar
vos diria cosa estranya,
pelt) amb sa meva manya
me guard lo que mós ver hi ha.

Miguel Massanet "Para"



Com haurà pogut comprovar la
gent que darrerament ha transitat pet
tros de carretera comptés entre el co-
mençament de la de Pina i cl camp
de futbol Es Revolt, s'han instal•at
aquestes "faroles" que vcim a la fo-
to, les quals il•uminen des de princi-
pis de juny aquest indret tan conflic-
tiu quan en el camp hi ha qualque
manifestació esportiva.

Per altra part i d'aquesta manera
s'ha millorat bastant l'entrada al
poble des de la carretera de Palma
amb la construcció, també, de la
voravia i haver-se eixamplat un
poc la calçada. És una IlAstima que
encara no s'hagi enrajolat la vora-
via, i pel que es conjectura no es
farà per ara, per manca de pressu-
post. Quan això estigui acabat i
aquest tros s'hagi eixamplat per
l'altre costat, l'entrada a Montuïri
serà esplèndida i proporcionarà la
bona impressió que es mereix.

L'excessiva circulació fa que es Creuers sien un hoc perillós i a vegades conflictiu
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Millores a la
carretera de

Manacor
Està prevista la construcció

de cinc trams lents

Actualment s'estan fent a la carretera
de Manacor diferents millores i altres es-
tan encara en projecte, però d'immediata
realització.

D'entre les primeres cal destacar l'ei-
xamplament a l'entrada de la carretera
de Randa per la de Manacor, on s'hi està
construint un via lenta.

Pel que fa a properes realitzacions, en-
tre la Casa Blanca i Manacor i per tal de
solucionar en gran mesura la densitat de
tràfic que suporta aquesta carretera, es
construiran a l'espai comprès entre les
cosies de Xorrigo i poc passat Vilafran-
ca, cinc trams de via lenta. El primer, a
la zona de Ses Maioles, poc abans
d'arribar a Xorrigo; el segon, pujan( al
Coll de sa Grava; cl tercer, a l'altra pan
del Coll; el quart, a l'altura d'Es Pinar6,

abans d'arribar a Vilafranca i el quint,
passat Vilafranca, fins a la zona d'Es
"Cruce", a l'indret conegut per Ses
Basses. Entre tots, possiblement arribin
als set quilòmetres. Com també es d'im-
mediata execució la col.locaci6 d'una
capa asfàltica des de Casa Blanca fins al
començament de la carretera de Petra,

davant "Es Cruce".
També es parla de construir una roton-

da en es Creuers (l'enllaç entre la carre-
tera de Manacor i la de Porreres), pelt'
d'això encara no hi ha res decidit, única-
ment se sap d'una consulta feta por
Obres Públiques a l'Ajuntament de
Montuïri.




