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ES GRAONS' !

Actualització
Encara que fa feina el- camp sia

poc rendibfe i suposi una tasca
pesada, caf destacar ("interés que
contínuament posen un gran
nombre de montuïrers agfutinats
per fa Cooperativa Agricofa,
desitjosos d'ampfiar i actuafitzar
eis coneixements de cuftius i
regadiu, així com de fa moderna
maquinaria capaç de fer mis pro-
dutiu et seu esforç.

DeiXadC6a
La poca, insignificant assistèn-

, cia de montuirers ais actes cuftu-
rais organitzats aquest mis pas-
sat at nostre po fife contradiu a les
queixes que se senten en aftres
ocasions de fa manca doportuni-
tats. Si n'hi ha pocs, d'actes cul-
turais, i encara no hi ha partici-
pació, poques ganes fa d'organit-
zar-ne.
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Grup de Gent Gran de Montuïri que féu un
Rei en Jaume. La foto és a la sortida del

156 aniversari del
Parlament

El President del Parlament de les IIles
Balears, Joan Huguet i Rotger, a més de
convidar-nos als actes organitzats per tal
efemèride, ens prega divulguem entre
els nostres lectors l'abast de "la seva
tasca en la conformació d'una auténtica
comunitat... i el desig d'estar perfecta-
ment connectat amb el poble..." Una
institució —escriu cl President— que té la
responsabilitat de formar i controlar el
govern, debatre les lleis que granteixin
els drets dels ciutadans i aprovar els
pressuposts, a traves els quals les Illes
Balears decideixen lliurement el seu
futur per millorar la qualitat de vida de
tots els ciutadans".
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viatge al sud de França seguint la ruta del
Castel! de Perpinyà. Eren 52 persones.

Va morir la persona més
vella del poble

Margalida Juan Bauza "Caragola" que
el proper dia 20 d'octubre havia de
complir 98 anys i era la persona més
vella de Montuïri, va morir el passat 6
de maig. A partir d'ara Aina Gomila
Garau "Mulinera", que dia 24 d'aquest
mes en complirà 96, es la persona de
més edat del poble.

Els baties que permetin olors
seran denunciats

L'Associació de Defensa de Mallorca,
de la qual n'és presidenta la montifirera
Magdalena Mayol, acorda "denunciar
davant els jutjats els bailes dels
Ajuntaments que permetin la prolifera-
ció d'olors illegals a fora vila, princi-
palment xalets de grans proporcions i
casetes d'eines reconvertides en habitat-
ges".

Majórica retira el punt de
venda a Montuïri

Després de tres anys i degut a la poca
rendabilitat de l'exposició que Perlas
Majórica assolia, aquesta empresa ha
decidit retirar el punt de venda que tenia
installai en el mateix edifici Mawr.
Les dues dependentes seran traslladades
a Manacor.

L'atractiu del Mob
des Fraret

Quan el Molí des Fraret oficialment
encara no s'ha inaugurat com oficina
d'informació turística, durant els cinc
primers mesos d'enguany unes 500 per-
sones ja l'han visitat, de les quals apro-
ximadament una quarta part eren estran-
gers, i molts d'ells iambi n'han dema-
nat una guia i s'han interessat per visitar
el talaiot de Son Fornés.

El metge municipal va
atendre 5.591 persones el

1997
El metge municipal, posat per l'Ajun-

lament a rel de les demandes dels ve'ins
per manca de servei els horabaixes, va
començar dia 15 de gener de 1997 a
realitzar consultes i fer visites domici-
liaries, cl qual va atendre durant l'any
passat 5.591 pacients. Un servei que
costa a l'Ajuntament 2 milions de pes-
setes anuals.



A la fi de la reunió preparatòria de cara a la celebració del 7006 aniversari de la
fundació del nostre poble va romandre constituida la Comissió organitzadora
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El 7006 aniversari de la fundació de Montuïri

Designada la Comissió organitzadora dels actes

La preparació per a la celebració del
7006 aniversari de la constitució del
nostre poblat com a vila ha començat a
donar les primeres passes. El passat 29
de maig un grup de 14 persones presidi-
des pel batle i amb representació dels
partits polftics, es reuniren per posar en
comú les seves idees, punts de vista i
canviar impressions i també per crear
una comissió encarregada de dur a ter-
me els primers i posteriors projectes.
Una commemoració que be es mereix
que se li doni una atenció especial, no
sols en dur a terme actes festius popu-
lars, sinó també i d'una manera especial
perquè aquest esdeveniment serveixi per
conscienciar l'actual gent de Montuïri i
se n'adoni del que representa aquesta
efemèrides.

Que es vol fer, corn s'ha de dur a ter-
me, quan s'han de celebrar els diferents
actes, a qui han d'anar dirigits, de quina
manera s'han d'executar, qui hi ha de
prendre part, on s'han de realitzar...?
Aquestes són algunes, tal vegada les pri-
meres preguntes que s'haurà de fer la
Comissió responsable dels diferents ac-
tes i donar-los tot seguit una resposta
adequada i efectiva.

És cert que sols manca un any i mig
per arribar al 2.000 —data exacta del
centenari— i si sols s'haguessin de dur a
terme actes festius, el temps es suficient,

però la celebració d'aquesta remem-
brança exigeix la plasmació en una serie
de documents, com també de monolits
que d'alguna manera patentitzin aquest
esdeveniment.

Els montufters podran tenir la satis-
facció de saber com era el poble 700
anys enrere, com vivien els nostres re-
besavis i gent d'abans, les tasques que
duien a terme, com es governava el po-
ble, influència de l'Església segles enre-
re, distribució i formació del primer nu-
cli, evolució del terme, de la vila, dels
carrers, de la plaça, dels primitius ce-
menteris... diferents maneres de celebrar
les festes patronals, cíviques i religio-
ses... els cossiers, la banda de música...
el camp, l'agricultura, la vestimenta, les
possessions, molins, cellers, alimenta-
ció... i altres interessants aspectes que
han esdevingut al llarg d'aquests darrers
700 anys. Tot un cúmul d'actes i fets
possibles que ara manca esbrinar i que
amb la collaboració d'entitats i perso-
nes amb inquietud podrien i haurien de
concloure en una digna celebració.

La Comissió designada en un principi
està integrada per Gabriel Gomila,
Margalida Ginard, Catalina Verger,
Guillem Mas, Joana Maria Palou, Joan
Miralles, Llorenç Capellà i el qui subs-
criu.

O. Arbona

Aprofitar el temps
El temps corr sense aturar-se i

sembla que empeny cap a la fi dels
nostres dies. Pere, així i tot es troben
moltes persones que perden el temps
motivat per no saber-lo distribuir. I
no ens referim al temps de treball o
de dur a terme una tasca obligatòria,
Ines be al.ludim al que transcorr fora
de les pròpies ocupacions forçoses.

Les persones de seny poden i
deuen haver de tenir establerta una
distribució del temps. Hi ha gent ri-
dícula que mai no te temps per res,
perquè tot o quasi tot ho fa sense or-
dre. Són aquelles persones a les que
se'ls passa una part considerable del
dia pensant en an que han de fer o
descansant sense estar cansats. I en-
cara el fet més curiós es que moltes
vegades aturen o molesten els qui
van atrafegats per explicar-los, tal
vegada, les ridícules ocupacions que
tenen. I entretant ni fan ni deixen fer
als qui escolten.

Quanta gent hi ha que no fa allè
que hauria de fer i passa dies i set-
manes sense dur-ho a terme! Si un
posa ordre al seu temps veurà que
encara en té per dedicar a coses que
no són essencials. Aquells que pre-
sumeixen de no tenir temps per res
es perquè l'empren sense ordre. Els
dies tenen 24 hores per a tots i 7 dies
cada setmana. Quina diferencia hi
ha entre un home o dona a qui el
temps no li ret a un altre que l'apro-
fita be!

E's ver que hi ha persones lentes i
altres vives, espavilades o ràpides en
fer les coses; pen) també n'hi ha que
disposen de temps per a tot, diuen.
Són les que tenen pensada per enda-
vant la distribució de les seves feines.

Si quan un s'aixeca el matí ja te
previst totes les tasques que ha de
fer aquell dia, quan i de quina mane-
ra i no viu a l'atzar dels imprevists
que Ii puguin passar, haurà trobat el
remei oportú per no perdre el temps
i segur que Paprofitarft i en traurà el
rendiment que pertoca.

Salonió



El Govern Balear
agilitza, encara més,

La Dectaracrá de la Renda
DES DE L'll DE MAIG FINS AL 300E JUNY, EL GOVERN BALEAR FA,
CONFIDENCIALMENT I GRATUITAMENT, LA VOSTRA DECLARACIÓ  DE RENDA.

"la Caixa"

Colonya

L'any passat més de 27.000 residents a
les !lies varen comprovar l'agilitat
d'aquest servei del Govern Balear.
Enguany posam més mitjans tècnics i
humans per oferir-vos la possibilitat de
fer la vostra declaració d'una manera

encara més ràpida. Si la vostra
declaració resulta amb dret a
devolució . el Govern Balear
n'agilitzarà al màxim el pagament
perquè cobreu abans.
Demanau ja cita prèvia. Com més
aviat presenteu la vostra
declaració. més aviat rebreu , si
pertoca. l'import de la devolució.

NA Mallorca:
Recinte de Fires i
de Balears. PALM
Horari: 	 09.30

16.30
Dissabtes: 10.00

Congressos
A.

- 14.00 h
- 19.30 h
- 14.00 h

ARGENTARIA

/,X
Agencia Tributaria

Recordau: només amb cita prèvia.

http://www.caib.es/renda/98.htm
-menwr-

Conselleria d'Economia i Hisenda 
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Present futur de la glosa

S'ha commemorat la VI Diada de la
Glosa durant una setmana amb alguna ac-
tivitat apropada -més o manco- a l'art de
la improvisació. I hem emprat aquesta
paraula -commemoració- en tot el seu
sentit, ço és: "Fer solemnement memòria
(d'una persona, d'un fet, d'una cosa)".
Hem vist com, amb el cor damunt la mà,
els organitzadors han intentat defugir de
l'olor arqueològic, vetust i embalsamat
de les celebracions folklòriques que
l'únic bé que originen és el regust amarg
de no tornar-ho a fer. S'ha de lloar la fei-
na que fan persones com Vicenç
Terrassa, que ja fa anys que toca pertot
arreu per deixar la penyora dels "Amics
de la Glosa" per tal que no mancabi. I la
Universitat de les Illes Balears, a través
del Departament de Filologia Catalana,
deu haver estat una de les poques portes
que se li han obert de bat en bat: Com a
president figura Josep Grimait; Joan
Miralles, cap del Departament, hi és pre-
sent en totes les manifestacions, i jo ma-
teix en som el representant del
Departament a l'Associació. I tot assu-
mint la part de culpa que em pertoca, he
de dir que els glosadors hi són, existei-
xen, fan gloses, a pesar de l'Associació, a
pesar de les institucions que donen uns
quants doblers per fer un sopar o deixen
llurs Installacions durant uns dies. I ja
està bé: no es tracta de ser, a sobre, desa-
grafts; però una Associació d'Amics de la
Glosa ha d'assumir altres viaranys, altres

objectius, altres embranzides que les pu-
rament institucionals. Si no es defuig
d'aquesta partitura, el futur que s'albira
per a l'Associació mancabarà el mateix
dia que Vicenç Terrassa escriurà la darre-
ra glosa entre nosaltres, ni més ni pus.

Per què serveix una Associació d'Amics
de la Glosa? Quin sentit te? Quina relació
ha de procurar tenir amb el poder esta-
blert? Quins elements l'han de fer viva i
controvertida? Tot això s'haurà de posar
damunt la taula més prest o més tard. Més
pres o més tard s'haurà d'acabar el pele-
grinatge de Vicenç Terrassa; una Asso-
ciació muntada sobre aquests paràmetres
té el mateix futur que "un abre veil carre-
gat de furmigues carnisseres". Sí, pensam
que està bé que hi hagi una Associació que
aglutini o doni forma a les iniciatives sor-
gides a partir de la base, cal estructurar-ne
l'actuació al marge de les conjuntures ac-
cidentals que poden protegir o afavorir,
més o menys, l'Associació.

En primer lloc, l'Associació ha d'esde-
venir autosuficient, no ha de dependre de
cap institució per a organitzar una vetlla-
da o un sopar -altra cosa és que, una ve-
gada treta del pou, s'aprofitin els mitjans
aliens a l'Associació-. En segon lloc, el
ventall de glosadors amb què comptam és
massa minso, fet que suposa una excessi-
va reiteració per a aquells que segueixen
més o manco els glosats. L'Associació ha
d'incentivar, promoure, donar suport, a
totes quantes iniciatives sorgeixen per tal

que els nins i nines de les illes Balears
puguin començar i desenvolupar les es-
tratègies bàsiques de les tècniques del
glosat. En aquest sentit, bona ha estat la
iniciativa del Departament de Filologia
Catalana de la UIB d'organitzar un curset
sobre glosat —impartit per Pere Gil—, o la
de promoure, dins l'àmbit universitari,
trobades de glosadors. Però la iniciativa
que trobam més adequada i que ja co-
mençam a treballar-hi és la que va sorgir
a partir de la 3' Trobada de glosadors rea-
litzada a Manacor. Es veritat que perfilà-
rem la IV gran trobada de l'any 1999,
però tot afegint-hi una sèrie d'actuacions
vitals per al desenvolupament dels glo-
sats. Es tracta d'implicar totes les escoles
del terme de Manacor en la iniciació de
les tècniques del glosat

Felip Munar i Munar

Amb motiu del primer
aniversari de la mort del meu
padrí Antoni Sampol Miralles

Estimat padrí:
El dia 28 de juny farà un any que ens

deixares, un any que ha parescut cios
dies. No et pensis que aquest any sense
tu ha estat bo de passar; al contrari ha
estat un temps molt difícil de superar, un
temps que encara no l'he superat i, així
com jo, també hi ha altra gent, altres fa-
miliars que encara Iluiten per superar-
ho, encara que davant altres vulguin de-
mostrar molta fortalesa. Saps? No sé
com ho faré per acostumar-me a viure
sense tu perquè, a pesar que ja fa un any,
encara no m'ho crec, encara no se com
es fa per superar aquestes coses.

Qualsevol cosa que veig em recorda a
tu; el teu bastó amb què anaves a passe-
jar cada dematí, la teva gorra que et po-
saves perquè el sol no et molestàs, enca-
ra que si no feia sol també la duies; les
teves fotografies que inunden la casa...
tantes coses que em recorden a tu tal i
com eres. No cal dir que per a jo eres el
m illor padrí del món.

Des d'aquí i amb aquests línies que he
escrit per a tu et vull dir que mai no et
podré oblidar; que per jo has estat, ets i
seràs una persona molt important en la
meva vida.

Sempre t'estimaré.

La teva neta, Cati Llull Sampol

Taller de ferreria Rafel Miralles
OFEREIX

• Un Hoc de feina
• Formació a càrrec de l'empresa
• Un sou mensual a convenir
• Alta a la Seguretat Social

INTERESSATS
Passar per la ferreria

Carr. Palma- Manacor s/n - Montuïri - Tif. 971 64 62 88
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Isabel Miralles Amengual, Ilicenciada en filologia anglesa
Després d'estudiar a Espanya i a Anglaterra ara ja dóna classes a un institut

Isabel Mira/les Amen guai, als seus 26
anys, es llicenciada en filologia anglesa
per la Universitat Central de Barcelona.
Alegre, amatent, de tracte afable, molt
oberta j, sobretot, amiga dels seus amics.

Esvaeix les seves hores Mures llegint
!fibres en diferents idiomes. També
agrada viatjar, anar al teatre, al cinema i
visitar exposicions.

Aprofitarem l'entrevista per saber una
mica niés d'ella i aquest és el seu testi-
moni.

—Isabel, parla'ns un poc de la teva
vida com a estudiant a Barcelona?

— Be, vaig començar la carrera el 1990
i el primer any tot resulta nou. Va ser
arribar a una ciutat enorme on tot em dei-
xava meravellada: els edificis, la diversi-
tat de la gent que es passejava per les
Rambles, les cocs del teatre i cinema, la

velocitat amb que es movia la gent, el

metro, la llargària dels carrers, etc.

—Notares moltes diferències entre
l'institut i la facultat?

—Per a mi, la facultat es totalment dife-
rent a l'institut. Allà, a la Central, molta

de la gent que hi estudia prove d'indrets
diversos i fas molts d'amics nous, tant de
Catalunya com de les illes.

—Hi havia molta gent a les aules?

— El primer curs érem moltíssims, ja
que les assignatures són comunes a totes
les filologies, per això hi havia gent de fi-
lologia catalana, germünica, clàssica, se-
mítica, anglesa i hispànica que estava al
mateix grup.

— I la infraestructura?

—Les aules eren les típiques d'universi-
tat, amb banes de fusta, ja que filologia
s'imparteix a l'edifici antic, on abans s'hi
feien totes les carreres. Però amb els anys
els alumnes es varen anar multiplicant i
es va haver de construir la zona univer-
sitària de Pedralbes.

—Quina experiència suposà per a tu
anar a estudiar a fora?

— Com ja he dit, el primer any es un
any ple de novetats, tant pel fet de co-
mençar a la Universitat com pel d'anar-

te'n de casa i establir-te a una gran ciutat,
amb notables diferencies respecte d'un
poble. Pen), crec que per a mi estudiar a

fora va ser una experiencia molt enriqui-

dora, ja que t'acostumes a solucionar els
teus problemes: havia de fer-me el men-
jar, d'organitzar-me per anar a comprar,
fer net i, a més, estudiar. He de dir que de
tot-d'una costa una mica, per() amb el

temps tot arriba a sortir bé.

—Què es el que t'anava pitjor?

— Pens que el que m'anava pitjor era
fer-me el menjar, ja que no m'agrada gai-
re cuinar. A más, sempre feia menjar
avorrit: ensalades, torrat, congelats..., en
definitiva, hi posava poca originalitat.

—Isabel, parla'ns un poc de les teves
estades a Anglaterra?

—Quan vaig acabar la carrera vaig anar
un mes i mig, durant l'estiu, a
Southampton (Sud d'Anglaterra) com a
monitora d'un grup de nins de les illes
(abans de començar la carrera jo hi havia
anat un curs com a alumna). Allà m'ho
vaig passar molt be i vaig decidir anar-hi
a passar tot l'hivern.

—Quin fou el per que de la teva deci-
sió?

—Perquè pensava que, una vegada que
has estudiat angles durant tants d'anys, fa
falta que practiquis tot allò après per tal
de consolidar-ne els coneixements.

—On t'allotjares?

— Vaig estar amb dues families mera-
velloses, a qui mai no podré oblidar. Em
tractaren com una d'ells, com si fos filla
seva. Cada dia m'ensenyaven paraules i
expressions noves i fou on realment puc
dir que vaig aprendre a parlar angles de
manera fluïda. També vaig fer molts
d'amics de la Universitat de
Southampton, on feia uns cursos de lite-
ratura i traducció.

—Ja que per a tu el fet d'anar a
Anglaterra fou tan positiu, l'aconsella-
ries?

— Sí, perquè pens que per conèixer be
una llengua i, també la seva cultura, fa
falta viure al país, així entens els seus
costums, les seves expressions, les seves
festes, el caràcter de la gent, etc. Des
d'aquí pots aprendre angles i pots arribar
a saber-ne molt, però et manca una visió
real del que realment es Anglaterra, ja
que es molt millor la realitat que el món
fictici que es recrea en els ilihres de text.

—On dones classes?

—Actualment faig classes a l'Institut de
Felanitx, concretament a alumnes de 3r i
4t d'E.S.O.

— T'agrada?

—Sí, es una feina que m'agrada perquè
estic molt satisfeta quan veig que la gent
aprèn i te interès. Però, desgraciadament,
no sempre es així. A una classe et pots
trobar alumnes amb moltes ganes
d'aprendre i a qui passes molt de gust
d'ensenyar, però, n'hi pot haver d'altres
que "passen de tot", que ni tan sols escol-
ten i que no fan más que molestar els
seus companys.

— Isabel, què és el que ales t'agrada
de Montuïri?

—El que riles m'agrada de Montuïri es
el seu caràcter, es a dir: les cases antigues
de pedra, els carrers estrets del centre...
Pens que els graons i l'església són dos
racons meravellosos. La zona dels molins
té una vista que fa quedar-nc molts boca-
badats. Les festes de Sant Bartomeu són
les millors, amb els cossiers que hallen,
el dimoni que encalça els al-lots, l'oloreta
d'alfabeguera...

— I el que menys?

(Continua a la pagina següent)
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!;:ha dÏtE que...
O Si es mes passat i en aquesta secció

publicàvem un retall des Diari de
Balears fent al•usió an es batle en to jo-
cós, aquest mes ens és obligat reproduir-
ne una altre des mateix diari (23 maig 98)
que diu així: "L'oposició de Montuïri,
principalment els representants del grup
socialista, els agrada molt tirar la pedra i
amagar la mA i quedar darrera la roca
sense donar la cara. Si no saben que la
feina de l'oposició és criticar el que fa
mal fet l'equip de govern i assumir les
conseqüències, val in& que no es presen-
tin a les eleccions".

* En es darrer número i en aquesta pla-
na fiem un comentari des camp de roselles
des Creuers. Ide) bé, a finals des mes passat
també un diari de Ciutat en un article d'opi-
nió se'n feia ressò i ho titulava "Un èxit no
intencionat" i afegia que aquest camp "po-
dia competir en popularitat amb la majoria
dels monuments que tenim".

O Aquest camp de roselles —s'afegeix
per Montuïri— dins poc temps es conver-
tirà en una nau industrial.

PRESENCIA JOVE
(Ve de la pagina anterior)

—El que menys m'agrada és la manca
de vitalitat del poble. Crec que l'haurí-
em d'animar una mica més, intentar or-
ganitzar més actes culturals i ln& festes
per donar-li vida i moviment. Pere) tarn-
bé pens que això és molt difícil i que jo
hauria de ser la primera a intentar col-la-
borar.

—Per acabar, parla'ns un poc de les
teves perspectives de futur?

—Sempre dic que no es pot dir mai el
que fat-As demà, ja que les coses poden
canviar molt d'un dia a l'altre. De mo-
ment, faig classe i m'agrada, estic molt
satisfeta amb aquesta feina, però qui sap
mós gué faré 'nés endavant.

Aquestes han estat les respostes i opi-
nions de la nostra entrevistada. Una jo-
veneta que no viu als núvols i que res-
ponsable i constant coin és ella, ben se-
gur que se'n sortira de tot alla que es
proposi. Molta sort!

Catalina Barceló

)0 Es quintos i
quintes nascuts
l'any 58, dia 23 so-
paren, cantaren i ba-
llaren junts amb una
orquestra i s'ho pas-
saren "bomba" en
un restaurant de sa
carretera. Una eixi-
da que feia 15 anys
que no l'havien fe-
ta, però enguany, en
motiu de complir
els 40 anys del nai-
xement, s'ho merei-
xia. I a més, tots es
feren un regalet.

O Fou lamentable es trist espectaae
que donaren certs partidaris acèrrims del
Madrid i del Barça es dia de sa final de sa
copa d'Europa. No tan sols amollaren co-
ets a balquena uns i altres, sinó que fins i
tot arribaren a ses mans.

O Sobre sa setmana que ara volen po-
sar de ses 35 hores hi ha tants de comen-
taris que molts de pagesos que fan feina
asseguren que es dimarts ja les hauran fe-
tes (a ses 35 hores).

41 Es governants capdavanters van
molt eufòrics en "lo" de s'Euro. Pue)...
no s'han atrevit a pensar "lo" que mos es-
pera. I a la vila també tendrà repercus-
sions.

* Quan es pagesos circulen per ca-
mins estrets i duen ets esterrossadors a
lloure, balancegen, van d'una part a s'al-

tre des camí i no pensen en so perill que
corren quan passa un altre vehicle.

A% En es politics de la vila els fan un
coble perquè així no es puguin barallar...
i molt fort perquè no es pugui rompre.

O Es posar es "bus" a s'Hospital de
Manacor és un èxit des governants. Ara
bé, es cartell diu que es dissabtes, diu-
menges i festius no hi ha línia, per?) seria
mós complet si s'hi hagués afegit: "es
dissabtes horabaixa, diumenges i festius
no hi ha bus ni metge a Montuïri".

* Es desgavell que de tant en tant hi
ha en s'aparcar en es carrer Major rep co-
mentaris desfavorables, ja que a qualque
cap de cantó no es possible voltar perquè
hi ha cotxes mal aparcats. I això que es
municipals procuren posar ordre.

En Xerrim



L'acte d'entrega de les furgonetes per al repartiment de menjar
fou presidit per la consellera de Presidència, Rosa Estaràs

De dilluns a divendres 	 Horaris

Montufri-Hospital-Manacor 	 810 - 10 - 1125 - 1335
Manacor-Hospital -Montuïri 	 925 - 1050 - 13 - 1655

HORARIS DEL BUS
Montuïri-Hospital-Manacor-Hospital-Montuïri

(Itinerari: Montuïri - Sant Joan - Vilafranca - Manacor)

Aturades Montuïri: Ca Ses Monges - Bar los Arcos
Manacor: Hospital - Església de Manacor

Notes: 	 El bus és de 16 places i arriba al centre de Manacor.
Els dissabtes i diumenges no hi ha línia
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L'Ajmitament informa
Montuïri es converteix en el

centre neuralgic del servei de
menjador a domicili de la

Mancomunitat
Sa Nostra i el Govern Balear cedeixen 2
furgonetes valorades en 35 milions de

pessetes per repartir el menjar a domicili

Dia 24 de maig passat Sa Nostra i el
Govern Balear varen cedir dues furgonetes a
Ia Mancomunitat Es Pla de Mallorca que s'uti-
litzaran per repartir el menjar a domicili al 14
pobles de la Mancomuntt. A l'acte de cessió
hi varen assistir la Consellera de Presidència
del Govern Balear, Rosa Estarás, el Presi-
dent de la Mancomunitat j batle d'Ariany,
Antoni Pascual, el vicepresident d'Es Pla i ba-
tle de Montuïri, Joan A. Ramonell, el Presi-
dent de Sa Nostra, Antoni Marl i la resta de
membres de la Mancomunitat. Les dues "Fiat
Florino" s'utilitzaran per ampliar el menjar a
domicili a Vilafranca, Petra i Ariany.

A l'acte l'ex-batle de Santa Eugènia, Mateu
Crespí, va reivindicar un centre de dia per a
Ia Mancomunitat que en un futur s'ha de
construir a Ca ses Monges. Cresol va dir que
actualment s'elaboren 150 dinars en el men-
jador de Montuïri.

A Montuïri ja fa 10 anys que es va co-
mençar el servei de menjador a domicili desti-
nat i dirigit a persones majors o discapacita-
des que no poden fer-se el dinar ni el sopar a
ca seva. En el darrer trimestre de 1997 es va
signar un conveni entre la Mancomunitat i
l'Ajuntament de Montuïri en el que se cedia
l'ús de la cuina per fer el menjar de la comar-
ca. Al mateix temps la Mancomunitat firmava

un acord amb la
Creu Roja que ara
s'ocupa de la distri-
bució i elaboració
dels plats que es dis-
tribueixen per tota la
comarca.

Ara a Montuïri hi
ha 25 ciutadans que
utilitzen aquest servei
i 14 persones que
van a menjar a Ca
ses Monges, un ser-
vei que es dóna de
dilluns a diumenge i
que va tenir com a
creadors l'Associació
de Persones Majors de Montuïri. Per això es
pot dir que el municipi ha estat peoner en el
menjar a domicili, ja que fa uns 10 anys que
funciona.

Eliminació de les barreres arqui-
tectòniques del Centre Sanitari
Pel desembre desapareixeran. S'hi bra
una inversió de sis milions de pessetes

Joves, veils i disminuïts físics tendran ac-
cessibilitat total al Centre Sanitari

Les barreres arquitectòniques s'eliminaran
al desembre, quan acabi la reforma d'una ter-
cera part de la segona planta. La inversió de
sis milions i mig de pessetes per fer les obres
la durà a terme, en primera instància, el
Consistori, encara que la Conselleria de
Sanitat i Consum del Govern Balear tornarà
els doblers al poble en un termini de 10 anys.

Una vegada publicat en el BOCAIB el con-
curs per a les obres de reforma, l'empresa
adjudicatária disposarà de quatre mesos per
finalitzar les actuacions.

La regidoria de Serveis Socials i Sanitat,
encapçalada per Joana Maria Bennassar
(PP) ha facilitat, després de diverses reunions
amb la Conselleria de Sanitat, la reforma
d'uns 100 metres quadrats de pis. Hi haurà
dues consultes per a metges, de 19 rre ca-
dascuna, una sala de curacions de 20 m 2 ; un
espai per fer exploracions i dos banys, un
d'ells adequat per a disminuïts físics.

Ca ses Monges es convertirá d'aquesta
manera en un complet centre sanitari que dis-
posará de consulta de dia (dos metges els
dies feiners, de les 8 a les 15 h.), metge mu-
nicipal (de les 15 fins a les 19 h. i dissabtes al
mati), centre de dia i menjador i cuina.

Amb la reforma de Ca ses Monges es per-
metrà que una persona major o amb cadira
de rodes pugui pujar al segon pis. En el cas
de les urgències a la part més baixa de Ca
ses Monges s'hi ha habilitat un espai per a
urgències.

La illusió de Joana Maria Bennassar és
que Ca ses Monges es convertesqui en un in-
dret on es puguin donar tots els serveis sani-
taris i socials a tots els veins de Montuïri. Ara
es contempla la possibilitat de traslladar a Ca
ses Monges tots els serveis socio-sanitaris.
La idea de la regidora és Iluitar per aconse-
guir que la gent de Montuïri (joves, veils i mi-
nusválids) tenguin accessibilitat als serveis
sanitaris.

El centre de salut de Vilafranca (a 10 quilò-
metres de distància) disposa de comares i
pediatra. A Montuïri hi ha dos metges de
capçalera que en cas d'urgències poden
atendre als nins menors de 14 anys.



En reconeixement a la tasca que
desenvolupa l'Associació de Persones

Majors, el batle féu entrega d'una
estatueta d'un cossier al president

Cuina mallorquina
Forn de llenya

Ctra. de Manacor, km. 31 	 •	 Tif. 64 63 14 	 •
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Assemblea del Patronat de
Música

Dia 9 i amb una participació bastant
minva es va celebrar l'Assemblea anual
del Patronat de Música. Continua de
president Guillem Ferrer Arbona.
Havien de cessar com a vocals Guillem
Morlà Jau-me, Maria Verger Noguera i
Joan Cerdà Jaume per haver complert el
termini, pue) per no haver-se presentat
ningú decidiren continuar. Es varen ofe-
rir sengles informes de les activitats del
Patronat, de l'Escola de Música, del
grup excursionista i de l'economia.
Aquesta va registrar 3.493.431 pessetes
d'entrades; 3.329.885, de sortides, do-
nant així un superàvit de 163.546 pesse-
tes. Una altra nota positiva fou la com-
pra d'instruments, amb la qual cosa s'in-
vertiren 224.132 pessetes.

Excursió de Gent Gran

El grup de Gent Gran de Montuïri, del
8 a 1'11 de maig va realitzar un viatge
cultural ais Pirineus i sud de França, tot
seguint les petjades del Rei en Jaume.
Visitaren Poblet, Cerdanya, Puigcerdà,
Llívia, La Molina, Vall de Ribes, Ripoll
i Roses, dins Espanya. I per França,
Montpelier i Perpinyà on s'hi troba el
palau del Reis de Mallorca. De Montdri
foren 52 persones.

146 aniversari de Persones
Majors

Al restaurant Cas Carboner, dia 14,
unes dues-centes persones majors cele-
braren el 14e aniversari de la constitució
de l'Associació de Persones Majors de
Montuïri. Hi assistiren com a convidats
Joan Verger, Conseller de Foment, i el
batle, Joan A. Ramonell, qui va oferir a
l'Associació una estatueta d'un cossier
com a recordança d'aquest esdeveni-
ment.

Recital poètic

Dia 15 a la sala d'actes de l'Ajunta-
ment, el guardonat poeta pollencí Bernat
Cifre va oferir davant escassa con-
currència un recital de poesia de Costa i
Llobe-ra. Ho féu amb tal exquisida deli-
cadesa i pulcritud que els assistents sor-
tiren meravellats de la vetlada, la qual,
per altra part, fou presentada per Miquel

La carrera ciclista de dia 17 de maig va esdevenir un espectacle singular.
La passada dels corredors per plaça i carrers principals va atreure latenció de la gent

Martorell Arbona. Els qui no hi assisti-
ren es perderen la fruïció d'un portentos
recital.

El 700è aniversari de Montuïri

Per tal de donar caràcter oficial a la
constitució de la comissió que s'ha de
responsabilitzar de les diferents celebra-
cions històriques, culturais i festives que
s'han de dur a terme amb motiu de la ce-
lebració del 700è aniversari de la funda-
ció de la vila de Montuïri, dia 29 es varen
reunir un grup de persones amb el batie i
representants dels grups polítics, d'on
sortiren propostes, iniciatives i també la
comissió organitzadora dels actes.



Hotel Qural E8 Figueral Nou

Pati dc Montuïri
Qegtaurant

Diligent servei
Arab totes fes comoditats
Acurada atenció at client
Servei de noces i banquets

•Carr. Montuïri -Sant Joan, km. 07
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Francesc Estarellas Tamarit, militar retirat
Descriu la seva vida a Montuïri i a El Aaiun (Sahara) on va estar destinat

Quan pren la paraula es reflexa en els
seus ulls la satisfacció que li produeix
expressar-se. Sempre té per opinar. Si li
encetanz un tema del seu gust parlarem
amb ell una llarga estona. Sol tenir uns
punts de vista que exposar, puntualit-
zant i remarcant alguna de les idees que
manifesta o defensa intel.ligentment.
Molt tractable i generalntent de bon hu-
mor, amb una certa inquietud pel que
passa al seu entorn i més enllà. Els diu-
menges el matt' damunt les vuit surt a
cercar el diari. És una especie de ritual.

Ens coneixem des de nins perquè —de
Ia mateixa edat els dos— coincidírem en
les classes dels mestres Mir, Perelló i
vicari Munar. Volem dir que no fa dos
dies que ens tractam. Si be és ver que
hem estat llargs anys sense veure'ns de-
gut a la seva professió: militar destinat
llargs períodes fora de l'illa.

És el tipus de jubilat —en el seu cas,
llicenciat— procura no rovellar-se mans
fentes dins el cafe. De bona presencia es
mou amb desimboltura i si tengués els
cabells que li falten podria dir que té 15
anys menys. Aquest és el Paco Estare-
lias Tamarit que coneixem, com hem dit
abans.

Va néixer el 10 de març de 1923 a la
localitat de Ribarroja del  Túria (Valen-
cia). Casat amb Maria Piza Arbona, té
dos fills i una filla ja majors i Lambe ca-
sats.

Des de Valencia el seu pare, guardia
civil, fou destinat a altres quarters
abans de passar per Sant Antoni
d'Eivissa i després a Santa Margalida.
En aquest poble hi va néixer el seu
germa Miguel, el qual morí molt jove,
als 16 anys.

La família Estarelles arriba des
d'aquesta darrera localitat i es va ins-
tal.lar al quarter de Montuïri on havien
destinat el seu pare l'any 1933. En Paco
tenia 10 anys.

— On començares les classes quan us

instal.làreu al nostre poble?

La seva rialla ofereix una dentadura
perfecta, semblant a la propaganda gra-
fica d'algun dentrífic, quan contesta.

—A l'Escola Pública. Segur que ho
has de recordar, perquè tu i jo un estiu
posàrem en ordre la biblioteca escolar
que estava instal.lada al celler de Can
Ferrando, al carrer de Baix.

— Ho recordam perfectament. Con-
tinuem. Essent molt jove, després de
deixar d'anar a classe, a que et dedi-
cares?

El nostre interlocutor ens esta mirant.
Dins el seus ulls hi veim reflexats un
temps i uns anys llunyans.

—En aquells temps de què em parles,
molt distints dels d'avui, jo ajudava en
Joan "Aloi" a les projeccions dins la ca-
bina del cinema.

—Com t'iniciares, quina era la teva
feina dins la cabina?

—Llavors, a Ca n'Aloi tenien a més
del cinema el cafe obert. La meva dona,
na Maria, molt jove encara, els feia de
criadeta i servia els parroquians del cafe.
Ens coneguérem i les nostres entrevistes
o festejades, el que vulguis dir-li, eren
generalment dins aquest caf'e. En Joan
"Aloi", que en aqucsts anys encara
s'ocupava de la cabina, em demanà per
ajudar-li. Al principi només juntava, po-
sava ordre i aferrava les parts del film
corresponent, fent un gran rodet. Poc a
poc va anar deixant-me el control com-
plet de la cabina de projecció. Només hi
vaig estar uns dos anys, fins que em
vaig incorporar a l'exercit.

—Alguns dels títols que es projecta-
ren mentre formaves part del perso-
nal de la cabina?

—Te'n podria dir molts. Em limitaré a
uns quants que llavors eren exits?
Mira... "Nobleza Baturra", "El Barbero
de Sevilla", "Suspiros de España",
"Carmen la de Triana"... Estrangeres re-
cord "Guerra de Valses" i "Vuelan mis
canciones".

—Has conegut el petit projector
"Gaumont" de cinema mut de Ca
n'Aloi?



Cindy Crawford's choice

The sign of excellence
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"Opín que en temps passat hi hagué moites equivocacions"

"Tenc l'esperança i el desig que el futur de la humanitat ha
de ser millor"

—No; però sí, he assistit encara a les
sessions de cinema mut de Can Sampol.

—Continuem, Paco. Per que no ens
fas un breu resum dels anys que pas-
sares l'exercit?

—Ho intentaré. Es una part important
de la meva vida, precisament, i és agra-
dable recordar-ho. El Juliol de 1940 em
vaig incorporar voluntari a la vida mili-
tar. El cinema i moltes coses de Mon-
tuïri se'm foren enfora. La meva prime-
ra establida fou a Son Banya, al costat
de l'aeroport, a l'arma d'artilleria. Aquí,
al Ilarg d'un cert temps, ascendia a "ca-
bo", "cabo" a i sergent, l'any 1959.
Mentrestant feia el cursos d'operador de
Ràdar a Madrid. Seguidament, cap a

Menorca on hi vaig estar 4 anys.

Fa una miqueta de memòria per con-
tinuar tot seguit.

— Temps després passava Al Regi-
ment Mixt número 91. En aquest Regi-
ment vaig ascendir a Brigada. Voldria
fer notar que ahans de cada ascens pas-
sat i futur havia de fer el corresponent
curs per optar al grau. Vaig demanar

destí a Madrid i em concediren una
plaça al Ministeri de l'Exèrcit. Aquí 4
anys més. De Madrid al Regiment
d'Artilleria de Girona quan ja havia as-
cendit a Tinent. El novembre del 68 de-
manava per anar al grup d'Artilleria de
El Aaium i m'hi destinaren. En aquest
darrer territori hi vaig estar des de l'any
68 al 74. Aquí també ascendia a Capità.

Dirent per la nostra part que li fou
concedida la Creu de Sant Hermene-
gild, que suposa un prenzi a la constan-
cia i nomes es concedeix als oficials.

—Digués, Paco: com era la capital
El Aaiun?

Roman un moment indecís abans de
contestar.

—No sé si t'ho descriuré hé, pet -6 do-
nava l'efecte, excepte la part militar,
que tot era provisional. Aquesta és la
resposta que se m'ocorr quan ho record.

—Quin idioma parlaven els nadius?

—Era un idioma Saharaui, distint del
marroquí.

—A que es dedicaven els aborígens
en una terra tan inhòspita?

—Els seus habitants, no tots, eren nò-
mades. Es dedicaven amb les seves "jai-
mas" (tendes de campanya, o sia una ca-
sa mòbil) a pasturar els camells i les ca-
bres.

—A quants de quilòmetres estava la
capital dels famosos jaciments de fos-
fats de Bucrà?

—A més de 20 quilòmetres, per carre-
tera, i a 24 també de la mar. La cèlebre
cinta transportadora que installt la casa
Krupp tenia 90 quilòmetres de Ilargària,
des dels jaciments al marjal de la costa.
Les platges eren immenses, quilòmetres
i quilòmetres d'arena.

— A un Hoc com aquest l'aigua pota-
ble és d'una importància excepcional.
D'on la dúieu?

—D'una font abundosa situada a uns
15 quilòmetres. La repartien amb barrais
des de damunt camions. Dins el mateix
El Aaiun hi havia també uns pous d'ai-
gua un poc salabrosa, pet -6 que beguda

(Continua a la pagina següent)
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fresca sols no es notava, i al mateix
temps era millor, perquè aportava la sal
que el cos perdia suant.

—Suposam que les elevades tempe-
ratures eren un inconvenient molt im-
portant pels qui veníeu del nord?

-- 1(16 mira, no eren difícils de resistir,
perquè la major part del dia quasi sem-
pre feia un oratge fresquet. Els vespres,
sí que les temperatures eren molt baixes
i pròpies de les nits del desert.

—Era molt gran la població o ciutat
de El Aaiun?

—Crec que tenia uns 20.000 habitants,
entre residents nadius i militars. S'hi
contaven també aquí !es persones que
vivien a quilòmetres de distancia. Una
fabrica d'electricitat, que sup& funcio-
nava amb gasoil, abastia la ciutat. El go-
vern espanyol enviava de tant en quant
flassades i aliments a la població indíge-
na.

—Com eren els nadius? Us dúieu bé
amb ells?

—No tenguérem mai cap problema
amb ells. Ens respectàvem mútuament.
Els problemes vengueren, jo ja no hi era,
el 1975 amb la "Marxa Verda".

—Com és el desert. Es tan arid i dur
com ens el pinten?

—Sí..., per-6 et diré: dins la nostra zo-
na hi havia una sèrie de plantes baixes i
arbusts on, com he assenyalat, hi pastu-
raven els animals. Per altra part hi havia
la zona de les dunes, uns pujolets suaus
d'arena de tot tipus, els quals, mit-
jançant I 'acció del vent, poc a poc es
traslladaven; eren les dunes mails, molt
frequents per aquells indrets.

— Hi havia animals perillosos?

—Jo no els vaig veure mai, pea) la
gent d'allà ens deia que anassim alerta a
unes serps verinoses que s'amagaven al
peu d'aquestes dunes i que es deien
Le fas.

— Per on venien els subministres?

—Hi havia una zona entre la frontera del
Sahara espanyol i el Marroc, que era neu-
tra. Allà els militars hi entraven sense ar-
mes. S'hi comercialitzava i s'hi adquirien
els productes que entraven a El Aaiun.
També en venien per mar. Els vaixells an-
coraven enfora de la costa degut al poc ca-
lat que hi havia. Vehicles amfibis des-
carregaven i transportaven els Oneres.

— Passem a un altre pla amb unes
preguntes dispars. Les teves aficions?

—M'agrada molt la música, vaig tocar
amb la banda dos anys; la pesca, la caça
i també pedalejar amb la bicicleta.

—Una figura de la història que ad-
mires?

Aquí contesta el militar.

—Te'n nomenaré un... millor dit, dos,
que feren història dins un temps relati-
vament recent: els generals Rommel i
Montgomery. Els dos, malgrat sembli tal
volta un contrasentit, eren molt humans.

—Què ens fa falta al poble?

—Més unió entre tots. Aquesta indica-
ció que es repeteix tant, l'hauríem de
posar en practica.

—Llegeix es habitualment Bona
Pau?

—Ja ho crec! Per cert que la secció
S'ha dit que... la trob molt encertada.

—Què opines del passat?

Roman un moment silenciós.

—En el temps passat, moltes equivoca-
cions; coses encertades, i altres no tant
dins els vaivens de la història. Tenc l'es-
perança i el desig que el futur de la hu-
manitat ha de ser millor. Les genera-
cions futures tenen la paraula.

—Tu, que llegeixes la premsa diaria,
carregada de catastrofisme, podries
ampliar-nos la idea d'aquest futur que
veus tan esperançador?

—He deixat entreveure que som opti-
mista davant el futur de la humanitat.
Seria llarg explicar-te els motius, per?)
tenc fe en els joves que han de rellevar
la nostra generació. Crec que a la pre-
gunta anterior està contestat breument el
que tu em demanes.

El Aaiun, la presencia del desert i
l'exotisme d'un país llunya ens ha duit a
recordar velles cintes dels anys 30:
"Beau Geste", "Tres luceros benga-
lies", "Marruecos" i altres. No ens en-
ganyem, però: tota la part ronzantica
d'aquest cel.luloide moltes vegades es
veu desbordada per la dolorosa realitat
que se sol presentar en forma de conflic-
tes, violencia, climes extrems, incom-
prensions... una serie de factors que es
poden transformar en ocasions en tragè-
dia. No fou el cas del nostre amic.
Desitjam com ell un món mes huma i
millor per a les noves generacions.

Miguel Martorell Arbona

(bUCIC11

No sempre són les coses
com volem

Voldria que m'anàs bé
el temps que em queda de vida,
tenir llapis i paper
per escriure sense mida
qualque doi dels que jo sé,
per donar al lector alegria;
mentre pugui ho faré;
m'ho aconsellaren un dia.

No és molt fàcil elegir
de què hauríem de parlar
a l'hora de poder dir
el què passa per alla
o el que sentim per aquí;
hi ha per riure i plorar,
pea) el que jo vull dir
és que abans s'ha de pensar.

Moltes vegades parlam
de coses que no sabem,
ho hem sentir dir i ho deim
però a penes reparam
dient-ho quin mal farem
i tot el "rollo" amollam,
afegint-hi el que podem
sense mirar que hi posam.

Quan ens doni per xerrar
i també en voler escriure,
només hauríem d'emprar
paraules que facin riure;
perquè és cert que per plorar
no es precís parlar ni escriure,
que la vida ens sol donar
molts de cops i poc temps lliure.

Que ho digui la joventut
que estudia a rebentar
i llavors no pot trobar
on fer feina d'assegut;
veiam de què servira
els avisos que ha rebut,
si més d'un acabarà
amb fam, fred i vestit brut.

Els joves sabran escriure,
això sí que ho podran fer,
escriure contes per riure
i contar acudits també,
però això no és prou per viure,
només per passar-ho bé
tot el temps que tenguin lliure,
què sera flavors'? No ho sé.

Antania Adrover
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L'arquitecte municipal ofereix interessants
aspectes de les noves Normes Subsidiàries

Si el mes passat dona vem compte de
l'aprovació inicial pel Consistori de la
revisió de les Normes Subsidiaries ara
hem considerat oportti entrevistar-nos
amb l'arquitecte municipal, Sebastià
Company Oliver, per tal que ens oferís
les línies generals d'aquest nou docu-
ment, per altra part tant interessant per
a tots els montuïrers. Un document que
suposa un canvi substancial tant en sal
urbà com en sal rústic. Pera... i co-
men cam l'entrevista:

— Com serà això? Principiem per la
part urbana.

— Tota vegada que les normes urbanes
del 86 —comença dient-nos l'arquitecte—
han quedat un poc desfasades, en el sen-
tit que en el seu moment eren vigents,
avui ja tenim una necessitat d'espais
'hures, de zones verdes, d'equipaments
municipals... i com hem vist, des del 86
fins ara no s'ha obert quasi cap carrer
nou. I perquè aquests carrers nous es pu-
guin obrir s'havien de delimitar una sé-
rie d'unitats d'actuació.

—Què es pretén amb aquestes noves
normes?

—El que pretenen aquestes noves nor-
mes és delimitar aquestes unitats d'ac-
tuació per allà on hi ha d'haver carrers
nous, dotar-los d'uns terrenys de cessió,
ja siguin equipaments o zones verdes. I
diuen així com s'han de fer totes aques-
tes zones urbanes noves.

—I en quan a les edificacions?

—L'edificabilitat en el centre del poble
també quedarà delimitada. Ens dirà on es
puguin aixecar una, dues o més plantes.
Tal vegada on ara se'n podien fer dues
ara sols serà per a una, o zones on es po-
dia edificar fins a 30 metres del carrer, tal
vegada sols podrà esser fins a 16. Es a
dir, a solars on fins ara hi podia haver,
per exemple, 800 metres quadrats edifi-
cats, tal vegada siguin manco. 0 també
es llevaran altures, ja que s'afavoreix més
el poder edificar en planta baixa. Se li Ile-
va altura als edificis a fi que surtin esca-
lonats. Tal vegada a la planta baixa es po-
dran fer tres aiguavessos i sols dos a la
primera. Així no ens sortiran edificis ti-
pus blocs, d'alt a baix, cosa que ara podia
succeir. Donam gràcies —afegeix— que
aquests casos no s'han donat. No hi ha
hagut promotors que hagin vengut aquí a
fer cases plurifamiliars per vendre, del ti-
pus edificis de pisos. Això és una de les
coses molt importants.

— El nucli urbà creix?

—Malgrat sembli que damunt la piani-
metria el cas urbà creix i pot ser que
creixi, però no creixerà el nombre d'ha-
bitants. És a dir, com que llevam altures
i lleven edificació a la resta, el nombre
d'habitants serà semblant al que pre-
veien les normes del 86. Per saber —acla-
reix l'arquitecte— si unes normes són
poc o molt "desenvolupistes" s'ha de
mirar el nombre d'habitants que pre-
veuen, no el se:d que consumeix.

—Teniu previst que hi hagi més ha-
bitants a Montuïri?

—No, manco que els que preveien les
antigues normes. No parlam de menys
dels de la població que hi ha activa. En
fer unes normes s'ha de calcular si tots
els solars que es preveu s'urbanitzassin,
quants d'habitants tendria el poble. No
sols el que hi ha ara. Si per exemple tot
s'urbanitzàs i s'edificàs tot en cases,
aleshores, i amb una mitja de 5 habitants
per casa, surt un determinat kali de po-
blació. I el seltil que preveu les noves
normes serà semblant al que preveien
les antigues, encara que sembli que el
case urbà creix.

—0 sia que hi haurà més zones ur-
banes?

—Amb el mateix nombre d'habitants
el sol urbà creix un poc, no molt. Perquè
hi ha sòl que es declara com urbà, pet-6
que ara no li tenim, pet -6 que de fet ja ho
és. Per exemple, tota la zona del Molí
den Gospet, tot allà edificat de cases; i
és com a rústica i se li dóna un tracta-
ment com el de Sa Corona, ja que ve a
ser un nucli semblant. A allà ho hem po-
sat urbà, però es un urbà que ja ho és,
però no creix en el nombre d'habitants,
tota vegada que allà ja hi són les cases. I
a Sa Corona que ho posam també com
urbà, no creix en nombre d'habitants,
perquè allà les cases també ja hi són. El
Molinar ara ho declaram urbà i per la
zona del Molí de Can Rigo i voltants era
rústic. I allà també ja hi són, les cases.
No deixam edificar res més allà; sols le-
galitzam allò que hi ha.

—Respecte al sòl rústic, quines pun-
tualitzacions s'escauen?

(Continua a la pagina següent)
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—En quan a sell rústic les antigues
normes sols contemplaven dos o tres ti-
pus de classificació, com era la forestal,
els ANEI's (Arees Naturals d'Especial
Interès) i les zones agrícoles i ramaderes
normals. I ara, amb les noves normes,
s'ha agafat tot quan de bo tenia el pla
del pla i s'ha incorporat a les noves nor-
mes.

—Com es classifiquen?

—Cream cinc tipus de classificacions:
ANEI's, deixant els ANEI's que ja hi
havia, feim uns ARIP's (Arecs Rurals
d'Interès Paisagístics); també feim unes
zones d'interès agrícola, feim unes zo-
nes forestals i unes de reflorestació i
feim les zones agrícoles generals. 0 sia
cinc tipus de classificació.

—Què vol dir això?

— Aix') vol dir que el se:it rústic queda
protegit més o manco el doble d'així
com estava a les normes antigues.

—No es podrà edificar tal com pre-
tenia molta gent?

—Aquesta pregunta no està ben feta.
Perquè, en primera, el sell rústic no és
per edificar, és per Ilaurar, i quan es dei-
xa edificar dins fora vila es una excep-
ció que fa l'Administració a segons
quins casos. I el tema de fora vila no és
un tema de parcella minima, és un tema
de disciplina urbanística. Teòricament,
si miram tot fora vila, avui en dia ja hi
ha legislació apropiada; encara que
Montuïri no és un dels pobles que tengui
molta pressió urbanística a fora vila. Els
que en tenen són els pobles de prop de
Ciutat, com Algaida, Santa Eugènia,
Sencelles, Marratxí, Llucmajor... ja que
en aquests termes hi abunda molta gent
de Ciutat que sol anar-hi a viure i cerca
Hoc que en 15 minuts sia al centre de
Palma.

—Aquí, a Montuïri, no hi ha pressió
urbanística.

— Gràcies a Déu a pobles com
Montuïri, Sant Joan, Vilafranca... no te-
nen aquesta pressió urbanística, com
aquells on hi han nascut moltes urbanit-
zacions dins fora vila. Aquí no n'hi ha
cap. En el casos on hi ha aquestes urba-
nitzacions illegals, llavors s'ha d'urba-
nitzar. S'han de fer carrers... A
Llucmajor, per exemple, tenim des d'El
Dorado fins a Bahia Azul, Bahia
Grande, Son Veil, Sa Torre... I no par-
lem de Marratxí. A Montuïri sols hi ha
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A la part dreta del poble sobresurt l'edifici de les escoles i també es destrien,  sobretot, les cases dels carreres del llevant que
confronten amb el de Ramon Llull

quatre cases a fora vila i si això es du
ben controlat no hi haura cap problema.

- Què hi ha de la protecció del pa-
trimoni?

- Com que a les normes antigues la
protecció no era completa; no estaven
protegits els molins ni les coves
prehistòriques, ni els horts de fora vila...
sols hi havia protegidcs 4 el 5 cases dins
el poble i fora haver-hi una fitxa del que
s'havia de protegir de cada una d'aques-
tes cases. I ara, amb les noves normes,
hem fet un cataleg de cases a protegir
dins el poble, de creus de terme, que
tampoc no hi era; un inventari de cases
de fora vila, un altre de cases de posses-
sió, de talaiots, d'activitats  prehistòri-
ques i de tot això les normes preveuen

que una vegada aprovades, dins
l'Ajuntament es formi una comissió del
Patrimoni, la qual haura d'elaborar una
fitxa de cada una d'aquestes edificacions
dient què és aile, que vol protegir de ca-
da una d'elles. Ara, que una casa estigui
catalogada a les normes, no vol dir que
no la puguin tocar.

- Com es protegiran aquestes cases?

- Es faran tres nivells de protecció: un
estructural, un altre d'elements orna-
mentais o de frontis i uri altre que sera
total. A l'estructural s'haurà de mantenir
l'estructura de l'edifici, però es podran
tomar coses. Al que sols sigui de frontis
o ornamental, es podrà tocar la casa,
pet-6 no es podrà tomar el frontis. I a les
de protecció total no es podrà tocar res,
com per exemple l'església, la rectoria o
les cases més representatives.

- Corn ho especifiquen les Normes
Subsidiàries?

- A aquest nivell no ho hem delimitat
dins les normes; només hem dit quines
s'han de protegir. Però llavors aquest ni-
vell de protecció de cada una d'aquestes
cases sera una feina a fer més endavant
per la Comissió del Patrimoni constituf-
da per l'Ajuntament, on hi hagi un re-
presentant municipal, un arquitecte, un
arqueòleg, un historiador.. , gent d'una
certa vàlua professional per poder dir
què és allô que s'ha de protegir de cada
casa. No és adient que aquesta feina Ia

faci l'arquitecte tot sol.

- Heu previst dotacions de serveis?

- No es tema de les normes subsidia-
ries.

- Què hi ha sobre la suspensió de
Ilicències urbanístiques?- Actualment
les llicencies estan suspeses, pet -6 no vol
dir que no se'n donin, ja que si no ho
prohibeixen ni les normes antigues ni les
noves, no hi ha perquè s'hagi d'aturar.
sia, que si la Ilicència esta d'acord amh
les dues normatives s'ha de concedir. El
dia que s'aprovin les noves, quedaran
anullades les velles, però mentre estan
en tramitació estan vigents les dues.

- Es poden presentar allegacions?

- Ara hi haura uns mesos per presen-
tar-ne i en acabar el període d'exposició
púhlica me les passaran.

L'arquitecte, enfeinat en resoldre peti-
cions i aclaracions a yens sobre aques-
tes normes, no té un moment de descans.
Gràcies per haver-nos atesos.

O. Arbona
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Succinta història de la nostra església - I (Segles XIII, XIV i XV)

La primitiva església

Impulsats pel fet de complir-se en-
guany el 750 aniversari del reconeixe-
ment canònic de la nostra parròquia pel
Papa Innocenci IV, hem volgut també in-
cloure a Bona Pau una succinta història
del nostre temple i les vicissituds en el
transcurs dels tres quarts de mil.lenni.

Per aquest motiu i al llarg de tres me-
sos (degut a la seva extensió) anirem
publicain l'homilia que Mn. Bartomeu
Moll Ribas va pronunciar en el Santuari
de la Bona Pau el passat 14 d'abril, dia
del Puig, en la qual sintetitza molt be
aquest interessant tros de la nostra
història.

Des de temps immemorial, la tercera
Festa de Pasqua celebram "Es dia d'es
Puig". Després de l'ascesi de Quaresma
compartim en aquest dia de germanor,
als peus de la imatge de la Mare de Déu
de la Bona Pau, l'alegria de la resurrec-
ció de Jesús. Com acompanyaren Maria,
trists i desolats, els Apòstols i deixebles
feels durant la Passió del seu Fill i des-
prés visqueren amb Ella el goig de la se-
va resurrecció, també nosaltres, que la
recordàvem Dolorosa el Divendres Sant,
volem ara en aquest Santuari compartir
l'alegria Pasqual. Avui, 14 d'abril, és
obligat recordar un fet d'importància ca-
pital per a la nostra diòcesi i per al nos-
tre poble: la bul-la "Cum a nobis petitur"
del Papa 1nnocenci IV, que posa els
béns de la diòcesi i de les esglésies de
Mallorca sota la protecció de la Santa
Seu.

Acabada la conquista de Mallorca, els
Bisbes de Barcelona i Girona volien que

fes part de les seves diòcesis. Poc
temps després, Jaume I arribà a un acord
amh l'arquebisbe de Tarragona a ii que
Mallorca fos nova diòcesi lligada a la
província eclesiàstica d'aquest arquebis-
bat, com ho eren les altres diòcesis cata-
lanes. Després de llargues negociacions,
el Papa Gregori IX, una vegada assegu-
rats suficients béns estables per a
l'Església de Mallorca, encoratjà els bis-
bes de Lleida i de Vic i Sant Ramon de
Penyafort que elegissin un bisbe per a la
nova diòcesi, que, per desig exprés del
Papa, dependria directament de Roma.
L'elecció va recaure damunt D. Ramon

de TorreIla, que fou consagrat l'any
següent, el 1237. Així, per mana-
ment pontifici, la diòcesi de
Mallorca quedà exempta de subjec-
ció a qualsevol metròpolis, i subjec-
ta directament a la Seu Apostòlica,
situació que durà fins al 1492 en
què començà a ser sufragünia de
València.

Acaba la conquista, el 31 de de-
sembre de 1229, tant el Rei com els
Bisbes i Senyors que la dugueren a
terme, es preocuparen que no faltüs
el servici religiós per als soldats i
nous habitants.

Pocs anys després, el 1236 o 1237
el Papa Gregori IX envià el Prebost
de Tarragona, Ferrer de PaIlarès,
per a què cuidàs dels béns de
l'Església i dividís la diòcesi en
parròquies.

El 14 d'abril de 1248, avui fa 750
anys, confirmant la decisió de
Gregori IX, Innocenci IV publicava
una huila a petició del Bisbe de
Mallorca, en la qual consta que la
diòcesi queda directament subjecta
a l'esglèsia romana i que el Papa pren
sota la protecció de Sant Pere i la seva
pròpia les esglèsies (o parròquies), ja
existents, amb el béns que cada una pos-
seia i els que en futur adquiririen. En
aquesta llista de parròquies s'anomena
Ia de Santa Maria de Montuïri.

Entre els temes que podia escollir he
pensat parlar-vos del nostre temple i de
les obres més importants duites a terme
fi ns ara. ¿Corn seria la primitiva església
de Santa Maria de Monttfiri?

Després d'haver-se establert a les
terres conquistades, els nostres avant-
passats no es podien posar totd'una a
construir esglésies, sinó que degueren
acudir a un remei d'urgència: purificar
les mesquites musulmanes, que eren
molt nombroses, i convertir-les en esglé-
sies cristianes. Aquest és el cas de la
Seu: la mesquita, que primer va servir
de Catedral, va subsistir fins l'any 1412,
prop de dos-cents anys després de la re-
conquista.

També és més que possible que a
Montuïr i, que era un districte important
de la Mallorca musulmana, hi hagués Batomeu

Interior del temple abans de la darrera reforma

una mesquita i que els cristians s'hi reu-
nissin per a les seves celebracions.
S'han trobat algunes restes que fan pen-
sar si la primera esglésieta estaria en el
Molinar, on actualment és Ca'n Nofre.

Entre els papers veils que he remogut,
el primer sacerdot de què es parla i que
es cuidava de l'església és Don Guillem
Goromir i el primer rector, D. Guerau
Sitjola devers el 1270-1290.

En els segles XIII i XIV l'església te-
nia tres capelles a cada costat: el
Corpus, Sant Antoni, Les Animes, La
Passió, Sant Roc i Sant Pere (no és el
valu6s retaule que tenim).

El 15 de febrer de l'any 1515 es reuni-
ren: el Rector D. Joan Abelló, els sacer-
dots i els jurats i acordaren arreglar la
coberta de l'església, que es trobava en
molt mal estat. Encarregaren al Mestre
Jaume Barceló de Porreres de tapar tota
la volta amb pedra picada de Llucmajor
I de fer 5 claus a les voltes a les quals es
posaren els escuts que els obrers deter-
minaren. L'obra durà uns dos anys.

(Continuarei)
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Les maces d'Antònia Adrover
(Amb agrdment i admiració)

Com es nota que a madò Antònia Adro-
ver "Manxes" l'hi he entrat per l'ull dret i

se sent identificada i compenetrada amb
els meus escrits, que, referent a la page-
sia, cada mes publica aquesta revista.

Serveixin aquestes raffles per fer-vos a
saber que si us agraden els meus escrits i
quan ens topam pel carrer m'ho deis, pel
que a mi respecta no som manco, els vos-
tres poemes, on es demostra la vostra sa-
viesa, la vostra bondat, la vostra saba de
bona gent pagesa, veritablement em
commouen i quan reb la revista és allò
primer que cerc d'entre les pàgines.
Record que una vegada no les hi vaig
veure i ho vaig trobar de menys. Sense
les vostres poesies la revista no em sem-
bla completa. El que ocorre és que jo no
he estat tan agraït com vos i en els meus
articles mai vos havia esmentat.

Però madò Antònia, de cap manera
pens esser mereixedor de tants d'elogis.
Fa almenys tres vegades que citau el meu
nom encapçalant els vostres poemes, i no
és per criticar-me. Jo, per escriure, pens
una certa cosa, un producte, un fruit, una
feina del fora vila i amb una pobra ex-
pressió literària ho enviï a Bona Pau i el
director té la deferència d'inserir-la en
aquesta bona revista montuïrera que és
Bona Pau i pel que veig aquestes coses
que cont vos cauen de bon grat.

Si mal no record, la primera vegada
que em citàreu fou arran d'haver fet un
escrit referent als albercocs. Fou un any
que vaig portar a Porreres uns quants cai-
xons d'albercocs i una vegada pesats em
donaren un albarà per cobrar-los en arri-
bar els doblers de l'UE i seguidament les
tiraren dins un clot perquè, deien, el mer-
cat està saturat i no es venen. Em consta
que aquest any en tiraren 300 tones, i he
pogut saber que l'any passat foren 400
les que enterraren. Enguany, sembla la
collita no pinta gaire be, ara veurem si
encara n'enterraran. Aquest fet no ho
trobàreu bé, ni jo tampoc, i escrivíreu el
poema titulat: En Sion té raó.

En una altra ocasió, fou referent a un
escrit meu sobre figues i figueres. En
temps de figues arreu es veuen solades i
al voltant de la soca romaguers, olivar-
des, fanàs i altres herbotes que denoten
fa anys no han cavat la llobada. D'ençà

que el padrí morí—escriviu en un dels
vostres poemes i citant-me— el galivans
estan rovellats davall el porxo de les ei-
nes, ningú els empra.

I el passat mes d'abril, al vostre poema
Closes sobre el bé i el mal, on escriviu
que avui hi ha massa de tot i que totes les
maces fan mal, també em nombrau i a
més en el seu encapçalament deis que jo
puc dir millor que vos que és una maça.
Abans de seguir escrivint vull fer una
puntualització; maça que s'empra per pe-
gar cops i massa que vol dir abundor o
balquena, la seva pronuncia és idèntica,
però per escriure-ho correctament ho he
de fer de diferent manera.

Referent a maça es veu que em conei-
xeu de fa estona i que a ca nostra, a Son
Pujol, teníem —fa una cinquantena
d'anys— dues cabres, les quals ens submi-
nistraven la llet necessària per al consum
familiar i que gairebé sempre manaven
uns quants cabrits que després, per pas-
qua, d'un, elaboràvem les panades i ve-
níem els altres. Després, per aprofitar bé
Ia seva Het, suraven uns quants bens, i
clar, necessitaven cadenes, cordes, ea-
brestells, estaques i maces.

Idò sí, per devers ca nostra sempre hi
havia unes quantes maces de Ilenyam;
unes, rodones amb anelles i mànec mit-
jancer, de devers dos pams; altres, liar-
gueres planes amb el mànec tot un cos.
En teníem per estacar les cabres, una o
dues per picar o esflorar les llenties, ci-
grons o faves, que, vos com molt bé sa-
beu, a vegades, per començar a menjar
Ilegum, abans de batre ja n'esflorAvem o
picàvem una o dues garbes, una altra de
grossa amb el mànec de devers 5 ò 6
pams per —juntament amb dos o tres tas-
cons— fer estelles. En aquesta encara la
tenc i de tant en quant l'empr, tan per fer
estelles com per ficar qualque politxó.
Després també hi ha la de ferro per picar
a un escarpell per fer qualque feina de pi-
capedrer i que sempre n'hi ha hagudes
per devers el porxo de Son Pujol.

Com veis de maces n'he manejades
bastants però ara crec que ja seran pocs
els qui estaquin la cabra o piquin manats
de llenties o cigrons.

En quant a massa, en el sentit que es-
mentau en el poema, quanta raó teniu

Antònia Adrover es ben considerada

quan exposau que uns tenen massa poc i
altres massa molt! Ara es diu poc, tal ve-
gada perquè estam a temps de balquena,
d'abundor, però antany sovint se sentia
dir; per massa pa, no hi ha mal any, vo-
lent donar a entendre que per tenir molt
de tot no hi ha mal. Però si ho analitzam
bé, hi vós sabiament ho relatau als vos-
tres poemes, ens fa pensar que per massa,
segons de què, sí que hi ha mal.

Com deis hi ha massa doblers, o millor
dit, se'n malgasten massa, hi ha massa
cotxes, massa accidents per les carreteres,
conseqüència de d'anar a massa velocitat,
massa divertiments, massa drogoaddictes,
massa veils i malalts mal atesos, massa
poc respecte als drets humans, massa fam
per molts d'indrets del món, mentre per
aquí hi ha massa menjar i se'n tira massa.
Arreu es poden veure com es tiren al fe-
mer pans i altres necessaris aliments,
massa addicció a la prostitució i massa
explotació de menors; en fi massa dolen-
tia, massa odis i rancors. I vós prou ho
sabeu, que és tenir massa, perquè les per-
sones pobres del vostre temps ho heu tin-
gut, però massa escasseses, massa feines,
massa preocupacions i massa sofriment.
Tot el contrari d'ara que hi ha massa bal-
quena. Per no fer-me massa Ilarg i pesat
acabaré, però us assegur que encara deix
moltes masses d'aquestes que fan mal
dins l'ordinador.

Us dedic aquest modest escrit, madò
Antònia, amb tota admiració, respecte i
bona amistat. Esper vos agradi.

Sion Nicolau

Nota: Antònia Adrover, al número 542 de
Bona Pau corresponet al passat mes d'abril,
en el seu habitual poema titulat "Gloses sobre
el 66 i el mal" fa referència a que jo puc dir
millor que ella el perquè serveixen les maces
o masses.
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Set j ovenetes
deixondides

Ha passat quasi mig
segle des que aquestes

set jovenetes es feren
aquesta foto en el Puig
de Sant Miguel. Era en

motiu de sa festa de
Crist Rei de 1949. Se

separaren de la resta de
Ia gent i es col.locaren
així com es veu. Elles
són Antónia Bonet (de

Santanyi), Joana
Noguera "Doia", Catalina
Bonet (de Santany0 (les

dues Bonet eren filles
d'un guàrdia

civil), Maria Trobat
"Claveta", Francisca

Bauzà "de s'adrogueria",
Coloma Sampol i Maria

Roca "Boivassa".

Mitam 4IM rel. es el" IL rm. iramant. 4IM MI.

Una caiguda damunt "sa troneta"

La meva infantesa va transcórrer com
la de la majoria d'al-lots de la pagesia.
Després d'haver anat uns anys a escola i
saber llegir, escriure i fer comptes em
vaig preparar per treballar, i als 12 6 13
anys ja feia de manobre de picapedrer. I
per espai de bastant de temps vaig fer
feina sota la direcció de mestre Biel
"Matx6" de tal manera que quan tenia
17 6 18 anys ja quasi no el necessitàvem
a ell per fer diferents adobs a les cases.

Mestre Biel era un bon picapedrer i te-
nia feina per molts d'indrets del poble i
manobres a un i altre Hoc: al.lots, a ve-
gades, que encara necessitaven manar
per la mil, pea) jo volia esser picapedrer
i sabia que ell era un bon mestre i el

meu pare que també m'hi va empènyer.
Devia esser el 1927 quan en certa oca-

sió anàrem a fer una reparació a la recto-
ria, en un temps en què era rector don
Gori Barceló. Molt prop de "sa troneta"
pen!) dins la casa vàrem muntar el basil-
ment amb en Ramon "Prunes", l'altre
manobre; però, pel que va succeir, es
veu que el vàrem deixar tan fluix, guiats
per la nostra inexperiència, que quan no-
saltres dos hi érem damunt, va tombar i
tots dos vàrem caure de mala manera i
romanguérem estesos i sense sentits da-
munt "sa troneta".

Els qui se'n temeren, del fet, correren
cap a nosaltres i es veu que quedàrem
inconscients i al dir d'ells es pensaven

que érem morts. Comparegué el rector i
en veurens en aquell estat també es va
acubar. Anaren a cercar auxili i totd'una
vengué es metge "Fraret", quan ja co-
mençàvem a reaccionar. Record que di-
gué: "Quin hot més alt que heu pegat".
Efectivament, devia esser d'un dos me-
tres. Pea) ni un ni altre ens vàrem rom-
pre cap os, sols algunes pelades i esgar-
rinxades pels braços i cara. Vàrem estar
devers quatre dies de baixa i cl rector
cada dia venia a ca nostra a veure'm.
Mu mare li deia que no importava, però
ell així i tot venia i deia: "Déu no ha
volgut que vos féssiu mal".

Coses d'al•lots: no posàrem esment en
fermar bé els taulons del bastiment i tot
va caure. El retgiró per als que ens varen
veure en terra fou (Palk) més gros. I des-
prés tot el poble ho va comentar.

Bartomeu Fio!
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Gaspar Mas Miralles "de Son Comelles"
Autodidacte, agrimensor i escultor d'una Pietat i de dues talles de Sant Antoni

Un dels més preclars montuirers que
més destacaren a la vila a mitjan segle
XIX fou Gaspar Mas Miralles —l'amo en
Gaspar de Son Comelles—. Un personatge
que nasqué a Montuïri el 20 de juliol de
1817. Es va casar amb Antònia Aina
Trobat i tengueren un fill —en Baptista
"Comelles"— i dues filles, una casada a
Meia i l'altra a Can Vermell.

L'amo en Gaspar de jove va estudiar i
esdevingué un dels millors agrimensors
de Mallorca. Per cert que encara es con-
serva el seu títol lliurat pel "Ministro de
Ia Gobernación de la Península" 1'11 de
novembre de 1846, el qual es va estendre
per ordre de S. M. la Reina.

En el seu temps, l'amo en Gaspar era
ben conegut a la vila no sols per la seva
bonhomia, sinó també pels nombrosos
caires que l'enrevoltaven i feien d'ell un
home extraordinari. En l'aspecte religiós
hem d'esmentar que durant molts d'anys
fou l'obrer de Sant Antoni, en una época
en què esser obrer d'un sant o d'un esde-
veniment religiós era una prebenda ben
considerada.

En el seu temps i fins fa una cinquante-
na d'anys a la pagesia es feia molta festa
a aquest sant. Ell, el dissabte de Sant
Antoni convidava molta gent a un sopar
que feia a ca seva, en el carrer Major, on
no hi mancava, entre els altres ingre-
dients, molt de vi i bo del que feien Can
Comelles. I l'endemà... a les benddes.

Conten que una vegada un improvisat
glosador en va començar una i no la sabia
cabar i deia aixf:

Aquesta filla que teniu
el Celia vos curara...

I com que va quedar cnrocat l'amo en
Gaspar li sortí a camí, ii ajudà i afegí:

... com aquella que va curar
a la ciutat d'Alexandria.

Tambó sabia fer parets segues. En féu
una al torrentó de la carretera de Porreres,
quasi al final del seu tros, un marge que
actualment no es veu perquè alçaren la
carretera. Ell tant s'hi va mirar i el féu
amb tanta d'esmena, que el seu pare ja te-
nia por que no l'acabas. Quan el tengué
enllestit exclama: "Una n'he feta...!"

Féu amistat amb molts de senyors de
Ciutat, els quals cl tenien ben considerat,
perd el seu fill Baptista no salid o no ten-
gué manya conlinuar aquelles bones rela-

Talla de Sant Antoni, obra de Gaspar Mas,
que es conserva a Can Pep "Come/les"

cions del seu pare.
Conten que quan el seu fill era gran i

estaven a Son ComeIles tenien un por-
queret que guardava part del bestia de la
finca —en Gabriel Sampol (')—, qui més
envant seria destacat glosador i batle: el
padrí dels de Son Coll i dels Sunyers, en-
tre d'altres. Idò bé; en certa ocasió la
guarda féu malbé un empelt i dit Sampol
els ho féu a saber amb aquesta glosa:

A s'empelt d'albercoquer,
Baptista, que vares fer,
a Sa Rota, el t'han menjat.
L'amo: jo no tenc sa culpa,
sa culpa la té sa ruca;
ja ho pagarà qui la fé.

En Baptista estava molt enfadat, perd
l'amo en Gaspar, el seu pare, li ordena:
"No li diguis res, ja esta be. Era en
agraïment perquè li havia fet una cançó.

Com hem dit al principi, una filla es va
casar a Meià. Per això no és d'estranyar
que el Metge de Meià, de qui l'amo en
Gaspar era el pare del seu padrí, en po-
gués relatar aquesta descripció:

L'amo en Gaspar "Comelles" és s'au-
tor de dues talles de Sant Antoni. Era un
polifacético, un autodidacte d'aquests
que neixen !tests. Era agrimensor, era
pintor, era escultor... Va pegar un !lamp
a sa capella de Sant Antoni i ell va pintar
es fet de com es llamp va pegar... Adentés

d'aquestes dues talles de Sant Antoni,
que una la tenen a Can Comelles i s'altra
a l'iglesi, va fer aquesta Piedat, corn en-
tram a ma dreta a l'iglesi des Puig, amb
un Bon Jesús a damunt la Mare de Déu.
Per cert que aquest Bon Jesús és niunpa-
re, perquè munpare era nit seu, i munpa-
re, com que anava a escola i era de
Meier, estava a cas padrí i se va valer
d'ell per fer això. A niés d'això va fer sa
primera maquina de segar, amb un braç,
que autontaticament ja tirava ses gaye-
ties en terra. Llavó tanibé hi ha una font
a Alcoraia i hi va haver un enginyer que
es senyor d'Alcoraia volia que li dugués
aigo de bastant enfora de sa finca i ningú
li va dur, i ell: pim-pam, piiii-pand qua-
tre voltes i va dur s'aigo davant ses cases
d'Alcoraia. Es pla de Montuïri, aquest
pla que hi ha, és una cópia, però s'origi-
nal el va fer ell, aqueixes fin quetes tan
petites, totes, totes... Es Puig de Sant
Salvador, que ningú el va sabre midar,
ell també el va anar a mida r, i també va
resoldre es problema; i aquest horno te-
nia tanta importanci a Mallorca, que es
fis des nobles de Mallorca no podien di-
nar a sa taula de son pare fins que ja
eren majors d'edat, de tal manera que tot
es temps que eren petits havien de men*
a sa taula de ses dides!, per ò aquest ho-
mo tenia tanta categoria que quart anava
a veure i a menjar antb so general
Cotoner, seia i menjava a sa taula. Res
de passar pes quarto de ses dides...!
Aquest senyor, l'arno en Gaspar
"Comelles", era fi de Montuïri i val la
pena que el coneguem un poc... Com que
justantent era es padrí de munpare... me
contava totes aquestes coses 0.

Fou degut a ser l'autor d'aquestes talles
de Sant Antoni que Gabriel Sampol ii féu
aquesta glosa:

L'amo en Gaspar, vós teniu
bon cap i bona memori';
heu tallat un Sant Antoni
que és mort i pareix viu.

Gaspar Mas va morir a Montuïri dia 5
d'agost de 1884 0.

O. Arbona

1)- En férem una ressenya a Bona l'au. Cfr. n°
472. Juny de 1992.

2)- Cfr. "Un poble, un temps" de Joan Miralles i
Monserrat.

3)- Sebastià Cloquell "Cigala" i Josep Mas
"Comelles" ens han relatat bastants de passatges.
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Carnisseries
Ca n'Aloi, Ca na Murtona, Can Baco, Can Xoroi i

altres carnisseries

1.- CA N'ALOI del carrer Major

Abans d'entrar en materia, recordarem
alguns trets generals propis de totes les
carnisseries. A la vila només es matava
els dissabtes. El motiu era l'escassa de-
manda de carn. Les famílies menjaven
cam en pocs i assenyalats dies de l'any.
Era normal aquest comentari quan es veia
una dona comprant earn: - Que deven es-
tar malalts? En temps més antics s'avisa-
va que qui tengués malalts passàs per la
rectoria per cercar una tassa de brou. Els
carnissers ho tenien difícil per col•locar la
seva mercaderia.

Els primers propietaris de Ca n'Aloi va-
ren esser dos germans: Miguel i Tomeu,
els quals solucionaven la dilicultat de ven-
dre d'una manera enginyosa: un germà
oferia la carn a un preu mes baix que l'al-
tre, cosa atractiva per a les mestresses de
casa. Ells dos fingien barallar-se i, en pú-
bile, l'un es lamentava de l'altre per l'o-
ferta. En el fons era una estratagema per a
treure's el xot o l'animal sacrificat del da-
mum i transforma-lo en moneda corrent.

Es tanca cl negoci i, amb el temps, un
nebot dels anteriors, Joan, vengut de
França, el torna obrir. Aquest matava en
l'escorxador del poble i transportava la
mercaderia en un remolc firm per una bi-
cicleta. Tengué un client de conducta cu-
riosa. Aquest, fadrí, la primera vegada
que compra demanà una terça de carn i
mitja de freixura. Repetia la demanda ca-
da dissabte, obrint la senalleta i mostrant
els doblers comptats, per?) sense dir cap
paraula. Així en Joan no li tornà sentir la
veu. No debades en Tomeu des Molí tenia
fama de lacònic. Traspassà la carnisseria a
na Coloma "Guerrera", casada amb en
Tomeu "Muix", encara que en Joan seguí
matant els animals.

2.- CA NA MURTONA, a un local de
l'Ajuntament

El seu nom complet era Francisca
Planas i Ripoll. Regentà l'establiment fins
haver-lo de tancar per motius de salut.
Recuperada cuida una guarda de cabres i
després d'uns anys obrí una altra carnisse-
ria, aquesta vegada en el carrer de Sant
Antoni.

3.- CAN BACO
de plaça

L'establiment va
pertànyer a en Pau
"Batliu" el qual el
traspassà a Sebastià
Mora i Fuster, po-
rrerenc, viudo, de
mal nom "Baco".
Contragué segones
núpcies amb
Joanaina Mayol
"Rustida". Era cu-
riós veure'l tallar la
carn perquè, mal-
grat tenir un dit pa-
ralitzat, ho feia amb
total domini de
l'ofici.

Eren famosos els
seus botifarrons, En primer terme,
segons una opinió
pública, els millors de Mallorca. Com
també era molt gustosa la porcella rusti-
da, venuda a trossets per la Mare de Déu
de setembre. Afavorit per la loteria, en-
cara obtingué més notorietat en el poble.

El dia del Puig començava a vendre
polos, enviats des de Felanitx per
Xandro Tejedor amb una bota folrada de
suro. Per Sant Bartomeu duia una ca-
mionada de gel. Les geleres encara no
havien arribat de forma massiva a
Montuïri.

Quan el matrimoni deixà la carnisseria
es traslladà a Sa Cova on començaren un
negoci de fruites i verdures.

4.- CAN XOROI de sa costa des Pujol

L'amo era en Sebastià BauzA "Xoroi",
Pei-6 na Maria Fontseca Mayol, coneguda
popularment per na Maria de sa Cam, va
esser l'encarregada del negoci per a sem-
pre. Na Maria, dona neta com una plata,
ordenada, matava i tallava molt be.

L'amo en Sebastià encetava ametles i
duia forta activitat mercantil juntament
amb el seu gendre, en "Tee". Ni ell ni el
gendre sabien llegir ni escriure, però un
i altre treien els comptes de cap amb una
facilitat de consumats matemàtics.
Recordem que aleshores es pesava a

en el carrer des Pujol, a la dreta, hi havia
Can Xoroi

quilos, però aquestes mesures s'havien
de reduir a arroves, Mures, terces, un-
ces... Quants de montuirers encara re-
corden com no era facil aprendre de fer
comptes a l'escola!

La carnisseria passa a la filla
Joanaina, la casada amb en "Tee", i na
Maria continuà encarregant-se'n. Ho féu
fins a la seva jubilació.

5.- ALTRES CARNISSERIES

D'una manera més breu s'han recor-
dat aquestes: Can Miguel Bauzà
"Rodetes", ubicada a Can Joan "Come-
lies" del carrer Major.

En Toni Regis, es "Tuti", en posà una
a mitges amb en Miguel Cerdà "Pollet",
al carrer del Pare Vicenç Mas. La casa
es va vendre, es feu nova, i en Toni
Mayol Cerdà "Pavora" iìhi posà una al-
tra. La duia la dona mentre que ell com-
prava i matava. Succeí na Catalina
Mayol Fullana "Teresa".

Recordem que en Rafel Miralles
Ribas "Xibau" en posà una a la seva bo-
tiga. També en Miguel, home de n'An-
tònia "Porrerenca", a l'esparteria. Però
això ja ha estat recordat en capítols ante-
riors.

Sa veu de sa memòria
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Excel.lent debut del Club Ciclista Montuïri
Tres títols insulars d'handbol per a l'escola

L'equip de minibeisquet, subcampió de Mallorca
Cloenda de la temporada del Club Columb6fil Missatger

Beníssim ha començat el nou Club
Ciclista Montuïri la seva nova singladura.
A l'hora de redactar aquesta informació,
s'han celebrat tres etapes del XIV Troféu
Pla de Mallorca i l'entitat montuïrera ha
assolit importants èxits que han estat des-
tacats per la premsa de Palma.

A la I etapa de 64 quilòmetres que va
tenir Hoc precisament a Montuïri el diu-
menge 17 de maig, Tomeu Amengual
(CC Montuïri) va ser primer i per tant va
liderar la carrera durant una jornada com
ho va fer també l'equip. Des de la plaça
de Montuïri partiren 97 corredors pertan-
yents a tretze clubs, la qual cosa repre-
senta un mèrit per a Forganització local
que va cuidar tots els details. En Rafel
Miralles que va fer cinquè a set segons i
Andreu Salva, ambdós del CC Montuïri,
van protagonitzar l'escapada del dia que
va durar vint quilòmetres. Abandonares
vint-i-un corredors.

La segona etapa es va desenvolupar el
dissabte 23 de maig a Sa Pobla i rodalies.
Dos montdrers ocuparen els dos primers
llocs del podi, Guillem Ramis (1) i
Gabriel Bauça (2). Aquests dos esportis-
tes es varen escapar en el km. 12 junta-
ment amb quatre representants del Lloret
i un del Sineu. Arribaren destacats. A la
meta, els dos de la vila no perdonaren i
foren els dos primers.

La labor d'equip va ser decisiva a la III
etapa del diumenge 24 de maig a Muro.
Varen controlar perfectament els cons-
tants intents de fugida i possibilitaren, al
final, que Tomeu Amengual guanyàs
l'etapa a l'sprint, que Guillem Ramis en-
capçalas la general i que Biel Bauça arias
cinquè i Tomeu Amengual, vuitè. Això
suposa que entre els deus primers classi-
ficats de la general hi hagués tres ciclistes
del Montuïri.

HANDBOL
Un altre any més l'escola ha participat

a les finals escolars d'handbol. S'ha pro-
clamat campiona en aleví masculí, aleví
femení i infantil masculí. Va fer segona a
infantil femení.

Tret d'aleví femení, a cada una de les
categories hi participaren tres equips:

Montuïri, Sant Joan i Selecció del
Raiguer.

Aquests foren els resultats obtinguts:
. Aleví femení: Montuïri, 19 - Sant

Joan, 1 i Sant Joan, 0 - Montuïri, 14.
. Aleví masculí: Montuïri, 14 - Sant

Joan, 12 i Montuïri, 14 - Selecció Es
Raiguer, 8.

. Infantil femení: Montuïri, 3 - Sant
Joan, 1 i Montuïri, 5 - Es Raiguer, 8.

. Infantil masculí: Montuïri, 21 - Sant
Joan, 5 i Montuïri, 26 - Es Raiguer, 9.

La superioritat de Montuïri en handbol
escolar es notória. A 1995 (Sant
Llorenç), 1996 (Muro) ¡1997 (Inca) han
copat tots els primers llocs de les finals
insulars en totes les categories i, des de fa
set cursos, són campions de forma conse-
cutiva a les dues modalitats alevins.

MINIBÀSQUET
El de minibasquet sera un equip que, si

continua en la línia de progressió que ha
portat enguany, arribara amunt i donara
molt de gust tal com ha fet tota aquesta
temporada practicant un bàsquet d'elevat
nivell. Han participat a la fase final del
campionat de Mallorca i han quedat se-
gones, després del totpoderós Sant Josep.

BÀSQUET CADET
Un altre bon conjunt, el cadet. Llàstima

deis problemes d'inici de temporada. A
Ia fase post-lliga han quedat campiones
del grup C-2. Només han sofert una de-
rrota en les sis jornades disputades.

RESULTATS DEL MES DE MAIG
I Preferent

Montuïri, 3 - Alaró,
Calvia, 1 - Montuïri, 4
Montuïri, 2 - Casa Miss, 0
Ferriolense, 1 - Montuïri, 5
(final campionat 1 preferent Mallorca)
Montuïri, 1 -Soledat,
Montuïri, 1 - Espanya,
(Partits lligueta ascens a III divisió)

Alevins
Badia, 6 - Montuïri,
Cardassar, 1 - Montuïri, 2
Montuïri, 1 - Olímpic, 4

Bàsquet senior
Montuïri, 41 - Avante, 35
Son Carrió, 51 - Montuïri, 53

Bàsquet cadet
Montuïri, 26 - Soledat, 42
Binissalem, 23 - Montuïri, 54
Montdri, 33 - Pollença, 31

Bàsquet infantil
Montuïri, 38 - Binissalem, 34

Minibàsquet
Sant Josep, 63 - Montuïri, 20
Montuïri, 56 - Alcúdia, 24
Cide, 45 - Montuïri, 47
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CLUB COLUMBÓFIL
Com esdevé per aquestes dates, el

Club Columbbfil Missatger de  Montuïri
va clausurar la temporada mitjançant un
sopar i el Iliurament de trofeus que va-
ren tenir hoc en el restaurant "Es Cruce"
de Vilafranca el divendres 29 de maig.

Els actes varen estar presidits per
Sebastià Grimait, president del club lo-
cal; Pep Toni Torrent i Josep Lladó, pre-
sident i vicepresident de la Federació i
Ia directiva local. Hi varen assistir tots
els socis i nombrosos simpatitzants.

El primers llocs de la taula classifi-
catbria del curs 1997-98 han quedat de
Ia forma següent:

Calpe I: 1. Sion Mut; 2. Sebastià Grimait;
3. Bartomeu Miralles

Calpe II: 1. Sion Mut; 2. Sion Mut; 3.
Francesc Rotger

Calpe III: I. Bartomeu Miralles; 2. Sion
Mut; 3. Francesc Rotger

Futbol Classificacions finals Cala d'Or
Porreres

24
24

11
9

3
3

10
12

71 	 69
82	 70

36
30

Cadets Montuïri 24 7 2 15 52 179 23
Cala d'Or 24 	 19 2 3	 94 35 59 Campos 24 6 3 15 60 102 21
B. Cala Millor 24 	 17 4 3 	 63 27 55 Espanya At. 24 4 3 17 44 145 15
Felanitx 24 	 15 6 3 	 72 33 51 Algaida At. 24 1 2 21 35 216 5
Olímpic 24 	 15 2 7	 65 48 47 P. B. Llubí 24 0 1 23 20 204 1
Cardassar 24 	 12 4 8 	 76 40 40
Vilafranca 24 	 10 9 5	 53 30 39 Futbol-7 Empreses
Montuïri 24 	 10 6 8	 59 57 36 Munper 	 8	 8	 0	 0 	 49 	 18 24
Santanyí 24 	 7 2 15	 41 66 23 Can Barato 8 4 1 3 29 	 16 13
Algaida 24 	 6 4 14	 50 73 22 Sportwold 8 4 0 4 29 	 25 12
S'Horta 24 	 5 6 13 	 47 69 21 Rafal Nou 8 2 1 5 24 	 46 7
Margalidà 24 	 4 8 12 	 39 71 20 Sant Marçal 8 1 0 7 10 	 36 3
Barracar 24 	 4 3 17 	 32 91 15
Porreres 24 	 3 2 19	 27 81 11

Regional Preferent
Infantils Génova 38 25 7 6 84 	 42 82

Manacor 20 	 18 2 0 	 99 15 56 Montuïri 38 24 9 5 91 	 49 81
Petra 20 	 16 3 1 	 73 18 51 Paguera 38 19 11 8 73 	 49 68
Artà 20 	 12 2 6 	 54 25 38 Espanya 38 19 7 12 61 	 54 64
Espanya At 20	 9 3 8 	 31 39 30 Alaró 38 18 9 11 67 	 34 63
Santanyí 20 	 9 2 9 	 55 59 29 Soledat 38 17 11 10 50 	 53 62
Algaida 20 	 7 5 8 	 53 42 26 C. M. Jotul 38 17 8 13 65 	 50 59
Cardassar 20 	 6 6 8 	 31 47 24 Santa Ponsa 38 15 12 11 60 	 46 57
Montuïri 20 	 6 4 10	 42 52 22 So Roca 38 14 13 11 54 	 44 55
Son Servera 20 	 7 1 12 	 36 63 20 Santanyí 38 13 11 14 48 	 46 50
Barracar 20	 3 2 15	 29 81 11 Calvià 38 15 4 19 53 	 56 49
Porreres 20	 1 2 17	 18 88 5 Porte Sóller 38 13 7 17 55	 58 49

La Unió 38 13 8 17 68	 68 47
Benjamins Alcúdia 38 13 7 18 49 	 61 46

Felanitx 24 	 22 0 2 219 26 66 Felanitx 38 14 4 20 51 	 62 46
Petra 24 	 21 1 2 174 38 64 Ferriolenc 38 12 9 17 53	 57 45
Santanyí 24 	 20 1 3 172 39 61 Esporles 38 14 3 21 49 	 68 45
Espanya 24 	 18 2 4 146 37 56 Montaura 38 12 8 18 50 	 82 44
Sineu 24 	 13 1 10 116 73 40 Xilvar 38 10 8 20 42 	 72 38
Algaida 24 	 13 0 11 	 77 62 39 B .0 .Millor 38 2 4 32 33 127 10

Antònia Rotger; 3. Francesc Rotger; 4.
Bartomeu Miralles; 5. Sebastià Grimait; 6.
Amengual-Miralles; 7. Andreu Munar; 8.
Martorell-Arbona; 9. Cori Oliver; 10.
Sebastià Mas; Il. Antoni Verger; 12.
Francesc Fuster.

Biel Gomila

Bàsquet femení Cassificacions finals
Sénior - Trofeu Sports Serra

Son Carrió 	 10
	

91 	531 430 19
Ca n'Abu 	10
	

73 454 375 17
Sanimetal 	 10
	

64 464 444 16
Montuïri 	10
	

55 407 438 15
Binissalem 	 10
	

37 433 464 13
Avante 	 10
	

0 10 395 523 10

Cadet - 2 2 fase lliga
Montuïri 	6	 5	 1	 257 214 11
Soledat	 6	 4	 2 279 195 10
Pollença 	 6	 3	 3 206 216 9
Binissalem 	 6	 0	 6 226 343 6

Mini - Final Mallorca
Sant Josep 	 5	 5	 0 305	 76 10
C.P. Montuïri 6	 4	 2 252 234 10
Cide 	 6 	 2 	 4 163 289 8
Piero Rossi 	 5	 0	 5	 121 242 5

Calpe IV: 1. Antònia Rotger; 2.
Amengual-Miralles; 3. Antònia Rotger

Oriola I: 1. Martorell-Arbona; 2. Sion
Mut; 3. Francesc Rotger

Oriola II: 1. Francesc Rotger; 2. Antònia
Rotger; 3. Antònia Rotger

Lorca: I. Martorell-Arbona; 2. Sion Mut;
3. Antònia Rotger; 4. Bartomeu Miralles

Totana: 1. Francesc Rotger; 2. Antònia
Rotger; 3. Francesc Rotger; 4. Sion Mut

Baza I: I. Andreu Munar; 2. Martorell-
Arbona; 3. Bartomeu Miralles; 4. Francesc
Rotger; 5. Sion Mut

Baza II: I. Sion Mut; 2. Sion Mut; 3.
Antònia Rotger

Puertollano: I. Francesc Rotger; 2. Sion
Mut; 3. Bartomeu Miralles; 4. Antònia
Rotger; 5. Sebastià Grimait; 6. Amengual
Miralles; 7. Sion Mut; 8. Amengual Miralles

Cap de Bou: I. Sion Mut; 2. Sebastià
Grimalt; 3. Sion Mut; 4. Antònia Rotger; 5.
Francesc Rotger; 6. Antònia Rotger; 7.
Bartomeu Miralles; 8. Gori Oliver

Campionat absolut: 1. Sion Mut; 2.
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Entrevista a Joan Pocoví, president del Montuïri

L'equip de juvenils haura conservat la categoria després d'una forta temporada

- A una temporada que dura deu me-
sos sempre hi ha altibaixos. El més deli-
cat va ser la situació que es va produir
entre els jugadors de preferent i el mister
Fernando Asensi, però es va resoldre.

- Has hagut de resoldre molts de
problemes?

- Quan es treballa en una massa social
gran, es clar que sempre hi ha gent que
no està d'acord amb tot cl que es fa. Tot
i això, si tenim en compte que un 80 o
90 per cent ha estat unit, pue sentir-me
satisfet. Realment, sí que n'hi ha hagut
de problemes, pea) s'han resolt bé. El

Des que fa agafar les brides del Club,
el president del CE Montuïri Joan
Pocovi se sent força satisfet. L'any pas-
sat -primera temporada- es va pujar a I
preferent. Enguany, ha quedat segons
del campionat a un punt del primer i per
tant de l'ascens directe a Ill divisió.
Ara, intenta "de totes, totes" aconseguir
el que s'han tengut ben a prop.

L'equip disputa la lligueta per ascen-
dir a III divisió. El començament va ser
positiu, victòria per 1-0 davant del
Soledat, tot i jugar en inferioritat numè-
rica tota la segona part

- President, facem una anàlisi de la
temporada 97-98 del Club Esportiu
Montuïri.

- No ha estat difícil. A totes les cate-
gories s'ha lluitat per obtenir els objec-
tius desitjats. En el futbol base tots han
anat més o manco be. Teníem la pro-
blemàtica dels juvenils, pea) al final no
han baixat. Quant a la col.laboració de la
gent, ha estat perfecta i ha estat la clau
de l'èxit global. La intenció de dur el
primer equip el millor possible amb
montuïrers, s'ha complerta, fins i tot, de
vegades han jugat vuit o nou elements
del poble. Pel que fa a la pedrera, sí que
es veritat que hi ha hagut canvis d'entre-
nador, pea) s'ha arribat a les rites de cre-
ar una acció social i que els jugadors no
se n'anassin a fora.

- Quins han estat els moments més
delicats?

remei es "estar-hi damunt" i fer molta
feina i que cadascú compleixi la tasca
encomanada. En aquesta línia, forçosa-
ment les coses han d'anar bé.

- Enumera tres satisfaccions per or-
dre de prioritat.

- El fet que jugadors que hi havia es-
campats, com Tomeu Verger, Rafel
Alcover, Mateu Gomila, l'Hondu	 -
prest durem a Tomeu Fullana, emfatitza-
s'han recuperat. En segon lloc, la per-
manencia dels juvenils a I regional i, fi-
nalment, observar com l'equip de col.la-
boradors està satisfet i ha portat a terme
Ia tasca encomanada a principis de tem-
porada. Són vint-i-cinc anys de feina de
club que ara es noten.

- ¡ les insatisfaccions?.

- Veure com hi ha jugadors que tenen
ganes, ells i els pares, d'actuar en
l'equip de Preferent i se senten descon-
tents. No es pot formar un equip per a
cada persona adequada a les seves quali-
tats. Una altra, el cessament de Tbfol
Ors com a míster dels juvenils. Tal ve-
gada, aleshores l'equip necessitava un
revulsiu que ha repercutit en la salvació
de la categoria. Ara be, em va saber greu
que un home que ha fet tanta feina per al
Montuïri se n'hagués d'anar. M'agrada-
ria que aquestes persones que treballen,
que es dediquen a l'esport sense cobrar
res, no haguessin de sofrir segons quines
ingratituds.



Super Montuïri
Extens assortit

Gran varietat de productes d'alimentació
Peix congelat • Carnisseria
Xarcuteria • Fruita i verdura

"Panadería" • Pastisseria • Rebosteria
CC-1.1,(C)D

C/ Es Dau s/n	 • 	 Tlf . 64 67 60 	 Mont=

ESPORTS	 25

- Pregunta obligada i d'actualitat,
interessa la III divisió?

- D'entrada, cal diferenciar entre el
que li agradaria a la directiva i les possi-
bilitats de Montuïri. De moment s'estan
recollint els fruits d'una tasca de dife-
rents directives de vint anys enrera. Hem
tret s'està traient- una flor de jugadors
que pot estar a III divisió. Però, cal tre-
pitjar amb els peus a terra. Al públic no
li agrada perdre. Si anam a III, tendrem
ofesos alguns jugadors del poble per no
tenir un lloc dins l'equip. Guanyaríem
que, tal vegada, a l'afició li agradaria.
La millor solució és, si pujam i hi ha ga-
nes i animació, intentar jugar amb tot el
que es nostrc i continuar en la mateixa
línia que hem seguit enguany; també,
completar alguns llocs on manqui més
qualitat. S'ha dc provar un any i, si no
funciona, tornar a preferent. Això sí,
hem de reconèixer que és difícil renun-
ciar a una cosa per la qual has lluitat. No
som jo qui ha de decidir, són les set o
vuit persones que dirigeixen l'entitat, els
jugadors, el socis ... Si s'aconsegueix,
s'haurà de celebrar una assemblea. Els
jugadors han fet una gran campanya i
volen estar el més amunt possible. Seria
una contradicció no militar en una cate-
goria que s'ha guanyada

- Quines possibilitats té el  Montuïri
a la lligueta?

- Totes. Observem que hem fet segons
a un punt del líder i hem quedat a tretze
punts del tercer. No obstant, en el futbol
no hi ha res escrit. Basta recordar que

AMB EL MONTUÏRI, A MENORCA
"Amb el Montuïri, a Menorca", aquest

és el lema de l'excursió que ha organitzat
el Club Esportiu Montuïri en ocasió del
partit que l'equip de I preferent jugara a
Sant Cristòfol de Migjorn corresponent a
la lligueta d'ascens a III divisió, aquest
primer dissabte 6 de juny.

L'expedició partira el mateix dia 6, a
les set del matí des Dau. Anirà amb auto-
car fins a Cala Rajada i d'aquí amb vai-
xell es navegarà cap a Ciutadella. A
Menorca hi haura cotxes de lloguer per
als "supporters". La tornada sera cl diu-
menge a l'horabaixa.

El preu de 14.600 pessetes inclou els
trasllats, el cotxe de lloguer, l'hotel i el
berenar del diumenge. El club regala una
camiseta amb el colors del Montuïri a
tots els acompanyants.

perdérem el primer floc dins Montaura,
equip que ha descendit, i amb el Port de
Sóller a qui havíem de derrotar en els
dos encontres. L'equip esta actualment a
l'altura de l'excel.lent segona volta.
Crec que pujarem i no perdrem cap par-
tit. En tots els anys que hem disputat la
Iligueta, mai no havíem disposat d'un
equip tan complet... però, pot passar de
tot.

- Qui opines dels rivals?

- No n'hi ha cap que es trobi al nostre
nivell. Hi havia l'Espanya, però té pro-
blemes interns i haura d'afrontar la Ili-
gueta amb juvenils. El Soledat, club
històric, no posseeix jugadors de qualitat
i no té gaires aspiracions per pujar i el
President del Migjorn em va dir que el
seu conjunt era fluix.

- Canviem de tema. Encara que si-
gui una mica prest, amb quins entre-
nadors comptau per a la propera tem-
porada?

- Lògicament, si l'equip de preferent
puja, sera Darío Fernandez perquè ha es-
tat ell qui ha possibilitat aquesta diferèn-
cia de punts en una formidable segona
volta. Quant als equip base, són el coor-
dinador i el delegat responsable qui hau-
ran d'elegir la persona adequada al per-
fil d'entrenador que desitgen.

- Continuaràs com a President?

- És mal de contestar. El futbol a
Montuïri no és patrimoni de ningú. És
de tots, socis, directius, jugadors, aficio-
nats	 L'any de I regional va haver-hi
doble feina que a enguany. Hem cons-
truit un futur a preu de feina. He gastat
molts de doblers, però ningú no cm deu

NOMT=NTERNMES2"

• Juvenils: "No han perdut la
categoria"

• Major satisfacció: Recuperar
jugadors montuiirers que esta-
ven escampats"
•Tomeu Fullana: "Volem que

torni al club"
• Possibilitats d'ascens: "Totes,

no hi ha cap altre equip en el
mateix nivell que el Montuïri"

• ID divisió: "Es difícil renunciar
a una cosa per la qual has Ilui-
tat tota una temporada"
• Montuïri: "El futbol és patri-

moni de tots"

res. Gast amb gust, però cansa aquesta
dedicació de tantes hores. Pens que
s'hauria de ficar algú més, sobretot
d'entre aquests pares que hi tenen
al.lots. M'estimaria més no continuar
com a president, però ja ho veurem.

- Alguna cosa més?

- Vull convidar qualsevol persona a
unir-se a aquest projecte de fa molts
d'anys de treballar per al futbol base.
Que pensin que si en un moment deter-
minat desapareix el club, és molt difícil
d'aixecar, després. Entre tots hem de fer
una pinya perquè, com he dit abans, el
club és patrimoni de tots. Montuïri és un
poble futboler, "total", no n'hi ha d'altre
a Mallorca. S'ha d'intentar estirar
aquesta gent que té qualitats perquè esti-
gui dins el club i no a l'aguait.

Joan Antoni Payeras
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ESGLESIA EN CAMÍ

Eucaristia per a tot l'arxiprestat

Com ve essent habituai, cada any per
aquestes dates feim la cloenda del curs
preparant entre tots els grups de l'arxi-
prestat una celebració d'acció de gra-

Perquè una missa sigui profitosa no
depèn de la seva preparació ni del bon
cant ni tan sols del rector. Una bona
missa depèn exclussivament del portal.
Sols l'actitud com un entra i surt del
portal de l'església és la que pot garan-
titzar la qualitat de la preparació de la
missa. Per exemple: No tenim la matei-
xa actitud quan acudim a un funeral o a
una primera comunió o a unes noces.

I direu, és clar que no és la mateixa. I
amb raó, si sols es fa referència al con-
trast que hi ha entre acompanyar una
tristesa o una alegria.

La nostra reflexió no vol anar aquesta
vegada per aquí. Volem profunditzar un
poc més en la disposició que hi ha quan
s'entra i se surt pel portal.

Quan es una funeral de (palet:igue ha
patit una dolorosa malaltia, o d'un jove
mort en accident, s'entra a l'església
compungit, seriós i en silenci. S'escolta
atentament la paraula de Déu i l'homilia
o retlexió que es l'ara. S'intenta posar-se
dins la pell dels qui sofreixen; es mira
de trobar sentit a les paraules que es van
dient al llarg de la celebració. Aquí, més
que mai, la Paraula te molt de valor: el
que nosaltres li posam amb la nostra ac-
titud. Llavors se surt pel portal reflexio-

El dissabte, dia 6, la Pastoral de la Salut
organitza la pujada dels malalts a Lluc.
Totes les persones que vulguin acompa-
nyar els seus malalts, que es posin en
contacte amb la parròquia.

nant alti!) que més ens ha cridat l'atenció
i ho intentam aplicar a la vida.

Trobam diferent comportament a unes
noces o a una primera comunió. Sembla
que entrar a missa és un "trame d'allò
que vendra després en sortir pel portal.
Si això succeeix així, no podem treure
profit del que es diu o se celebra. Se
surt com s'ha entrat. S'ha llegit la Pa-
raula de Déu i s'ha fet una homilia, però
si no hi ha connotació se surt pel portal
sense cap aplicació practica a la vida.

Quina conclusió practica en podem
treure de les dues comparances? Creim
que sols en podem treure una: les mis-

ses són totes iguals. Es un ritme cíclic
que du dins ell mateix el seu propi en-
cant segons l'actitud que un hi posa.
Dins la vida hi ha moments aches dels
quais no en podem prescindir: la sortida
i posta de sol; anar a dormir i eixecar-
se. Aquests moments de la vida són o
deixen de ser encantadors segons un ho
decideix.

Així, dones, per entendre i viure el
significat profund de la missa cal tenir
una "actitud de portal" i desig de trobar-
se amb Déu; que per altra part, ens hi
espera.

Noire Torres, rector

II torn de primeres comunions

El diumenge dia 7 de juny, solemnitat
de la Santíssima Trinitat, a les 19 h. hi

haura el II torn de primeres comunions a
la nostra parròquia. Per aquest motiu la
missa de les 21 h. passa a les 19 h.

Confirmacions

El proper dia 12 dc juny a les 20 h. els
joves i allotes que s'han preparat durant
dos cursos de "procés de fe", rebran el
sagrament de la confirmació de mans
del nostre bisbe D. Teodor.

Corpus Cristi
Col•lecta per Cuitas

Diumenge dia 14, a les 20 h. celebra-
rem la solemnitat del Corpus Cristi. A
continuació processó del Santíssim pels
carrers de la vila. Es prega de s'adornin
amb flors i cossiols els carrers per on
habitualment passa la processó. Aquest
dia també es farà la col.lecta extaordina-
ria per ajudar als nostres germans més
necessitats.

Baptismes

El diumenge dia 21 a les 18 h. hi
haura la celebració comunitària del sa-
grament del Baptisme.

Noces d'or sacerdotals

Des d'aquestes pagines ens plau divul-
gar la celebració de les noces d'or sacer-
dotais, el proper 27 de juny, del qui fou
rector d'aquesta parròquia i fundador de
Bona Pau, D. Bernat Martorell, a qui
felicitam i ens congratulam de tan gojo-
sa commemoració.

Com podem contribuir amb
l'Església Catòlica sense fer cap

despesa?

De bel] nou un altre any i per al hé de
tots, la parròquia demana que en fer la
declaració de la renda es posi una creu
(+) a la casella de l'Església Catòlica
(despeses de personal, rehabilitació
d'edificis, sosteniment de nombroses
obres socials i humanitzadores...) de les
quais ens beneficiam tots: creients i no
creients. De no fer-ho així l'Estat ho
destinara a altres fins.

cies. Enguany ens
toca a nosaltres,
montufrers, esser
Ia parròquia

d'acollida. Per
aquest motiu ten-
drem la celebració
de l'Eucaristia en
el Roser el pròxim
divendres dia 5 de
juny a les 21'30 h.
Hi estau tots con-
vidats. Participau-
hi!

El nostre temple i moites altres obres de l'Església es poden
beneficiar de l'import de la declaració de renda 

Diada dels
malalts a Lluc

Missa de portal
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Joan Rosselló Vidal "Alaroner" amb
Magdalena Cerdà Miralles "Queló"

7 juny Vilafranca
14 " 	 Ariany

Th
10 anys enrere
Juny de 1988

Reobertura de la Sala Mariana
Després d'una reforma que dura més

d'un any, dia 25 de juny de 1988 la Sala
Mariana es va reobrir amb una nova fe-
somia: escenari, Ilums, butaques, corti-
natge foren renovats. Actua la Coral
Mont-Lliri, la Coral de Porreres i la
Banda de Música.

Trobada de Bandes de Música
26 bandes de música participaren a la

trobada que es féu en Es Dau dia 26 de
juny de 1988. Totes juntes, sota la direc-
ció de Pere Miralles, interpretaren "Flor
de Murta".

25 anys enrere
Juny de 1973

Cancel•lació de les accions del camp
de futbol

Abans de finalitzar el termini foren
cancellades totes les accions subscrites
anys enrere per a l'adquisició del camp
d'esports Es Revolt, gracies a una sub-
venció de la Delegació Nacional
d'Esports rebuda pel juny de 1973.

50 anys enrere
Juny de 1948

Davallada de la Verge de la Bona Pau
Les quatre branques d'Acció Catòlica

organitzaren festes durant els dies 27,
28 i 29 de juny de 1948 amb motiu de la
davallada de la Mare de Déu de la Bona
Pau al poble amb motiu de la futura pe-
regrinació de Joves d'A.C. a Santiago.
Foren molt participades. A més dels ac-
tes religiosos no hi manca Banda de
Música, illuminació del campanar, de la
Plaça, del carrers Major i d'Es Pujol...

100 anys enrere
Juny de 1898

Atencions a un indigent
El veí de Montuïri Bartomeu Cerda

des de temps enrere es trobava en se-
rioses necessitats econòmiques a causa
d'una malaltia. En vista d'això l'Ajunta-
ment dia 11 de juny de 1898 va acordar
abonar-li 10 pessetes.

Maig de 1998
Defuncions

Dia 6.- Margalida Juan Bauzà, "Cara-
gola", viuda de 97 anys.

Dia 22.- Guillem Garau Marimon
"Prats", casat de 86 anys.

Dia 23.- Josep Ribas Mulet "Roegó",
casat de 66 anys.

Dia 25. -Antònia Amengual Amengual
"Redona", viuda de 95 anys.

Dia 25.- Encarnación Quiles Rojo, ca-
sada de 70 anys.

Dia 27.- Juan Francisco Cervantes
Moyà, fadrí de 29 anys.

Matrimonis
Dia 9.- Sebastià Deyà BauzA amb

Catalina BauzA Blanch.
Dia 16.- Francesc Josep Garcia Munar

amb Margalida Nicolau Pocoví.
Dia 30.- Miguel Perelló Julià amb

Antònia Mayol Mayol.

(d9ti5h=112 GLa Acoo
Flam de poma

Ingredients
4 pomes "Golden" (grogues)

1 pot de llet condensada i 4 ous.
Elaboració

Meclar la Het amb els ous amb el
"Multibat". Bullir les pomes pelades i a
trossos amb un poc d'aigua i el suc d'una
llimona. Esclafar-los bd. Mesclar amb
els altres ingredients. Fer sucre cara-
mel•lo, coure al forn en bany Maria.

Maria Pericas "Son Company"

Maig de 1998
	Dia 1	  2'9 litres m2

	

2 	  67

	

3 	  46

	

5 	  44
	

If

	13 	  1 '0
	

I t

	14 	  11'8

	

26 	  01
Total 	  31'5

CbDiaCJ

Una cançó
Si me surt vos contaré

com he fet una cançó,
pes qui vulgui llegir-ho
que miri en aquest paper;
seguiu tins a lo darrer
"mem" si em donau sa raó.
Vaig anar a Son Carrió

de nuvii i ho record bé;
pes poble montifirer
tothom coneix n'Amador
que feiade conrador
i ha acabat picapedrer;
crec que això m'ha anat millor
i a sa dona també;
"almenos" tenc un dobber
per quan volem gastar-lo;
de quan feia de pastor,
d'això sí que ho record bé,
mai podia tenir-lo
quan l'havia de mester.

Amador Font
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S'Esbart de Pla
celebra el seu
76 aniversari

El diumenge dia 7 d'abril passat a les
9 en punt, com cada any, s'aixeca rebent
el coet, que quan estallà a un centenar de
metres amunt, féu estallà també excla-
macions d'entusiasme als quasi un cen-
tenar de participants a l'excursió anual
que ens havia concentrat a la Plaça
Vella.

Partírem. L'optimisme no ens deixa
en tot el dia. Cares noves, que vol dir
també amistats noves. S'Esbart des Pla
es conegut arreu de l'illa i venen simpa-
titzants dels distints punts de Mallorca.
El dia és esplèndid. Dialogant amb dife-
rents companys de ruta, el camí i el
temps passen sense donar-nos compte.
Ens enrevolta la verdor i exuberancia
dels nostres camps.

La primera etapa era Son Company,
però també era obligat fer una estació
als talaiots de Son Fornés. Aquí el per-
sonal rebostejant dins la motxilla trobà
el berenar que caigué beníssim devora
els monuments megalítics.

Una hora més tard érem a Son
Company on la madona jove, molt aten-
ta, va estar amb nosaltres i ens obrí la
porta de la capella perquè la visitassim.

Seguírem per uns camins on el 99 per
cent de nosaltres no havia estat mai. Les
voreres eren un jardí de flors silvestres
que feien embadalir. El dia, lluminós.

ALUMNES DE L'ESCOLA PÚBLICA DE 1956
(De dalt a baix i d'esquerra a dreta) 1 4 fila: Margalida "Mudoi", Joana "Marrona",

Maria "Peregoia", D-4 Jeremia, Miquela "De ses Escoles", Catalina "Matarina", Maria
"de Son Prat Manera". 2 fila: D4 Teresa, Francisca "Carro", Joana "De ses Escoles",
Aina "Mostela", Margalida "Rustida", Joana "de Sa Costa", Magdalena "Pera", Joana

"Titina", D 4 Rita. 34 fila: Gaspar "Xinet", Joan "Llebre", Joana "Peregoi", Catalina
"Xiva", Joana "Llebre", Bàrbara "Xinet", Magdalena "Rupida", desconeguda,  Antònia

"Mosson". 44 fila: Desconeguda, Joan "Vives", Gabriel "Queló", Maria "Fideuera",
Maria "Serra", Margalida llebre", Joana "Cuca", Joana "Roqueta", Josep "Peluquer",
Andreu "Peluquer". 5 4 fila: Bernat "Borreó", Miguel "Mitos", Gabriel "Borreó", Miguel

"Rodetes", Guillem "Cuca", JerOnia "Matarina", Miguel "Neo" i Antoni "De ses Escoles"

Poc temps després passàvem per la
	

La torrada fou espectacular. Però la
possessió de Can Moreno, un jardí ama- gent no estava per espectacles. En poc
gat dins la "serra" que ens sorprengué

	
temps una Ilarga taula plena de viandes i

tots.	 què beure, estava preparada. El personal
Ens feim envant i arribam a Son	 no féu "s'esmús" i dona compte del re-

Berenguer. Els amos ja ens esperaven.	 capte que fou "bocatti di cardinale", o
sia boníssim. El millor, però, vengué
després.

En Guillem "Perons" —l'anima de la
festa"— que ja havia demostrat com es
torren les costelles, s'estira de papers di-
rigint-se al gran grup; va fer gloses —qui
més qui manco ja en feia—, canta per do-
nar-nos el to i cantarem tots; presenta els
actors que foren extraordinaris i fruirem
de bon de veres amb l'actuació breu i
salada d'en Toni Arbona, Josep Oliver i
Joan Gomila. Són uns moments i un dia
de festa que sempre es recorden agrado-
sament.

Horabaixet el personal amb el sol be-
sant la tramuntana desfilava cap al poble
comentant la festa. Ho hem de dir tal
com ho sentim tots: "S'Esbart des Pla és
únic"!

M.M.A.

músic bar

Ca Na Poeta
Carrer Major núm. 7	 •	 Telf. 64 65 29 	 • Montuïri




