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El carrer Major, ja empedrat p



En Sebastià Alcover "Des Coll" en el jardí que cuida darrera ca seva ha aconseguit
aquestes dues extraordinàfies alfabagueres, dignes d'admiració

ES GRAONS

Elogiable

fFéu molt bé l'Ajuntament en
er una crida dia 12 prevenint fa

tent del poble que es tractava
d'una voluntaria revisió de les
instaffacions domèstiques de gas
buta, perquè aquests revisors
cien pagar el seu treballa preus

molt excessius i cercaven estafar
e& ingenus montuirers.

De8intere8

negatiu elpoc interès que
demostra (agent de Montuïri que
pre ten estar ”culturalitzada, i en
particular fa joventut. Veis tres
concursos —Conte Curt, 9uvenif i
Investigació— convocats
enguany, de montuïrers sois s'hi
va presentar un sol treball, d'un
'ove. I això que actualment són
mis de dos-cents eis qui han aca-
bat una carrera o en aquests
moments cursen estudis universi-
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Obsequi d'un Ilibre sobre la
histgria de Montuïri

La majoria d'exemplars de l'edició del
Ilibret "Montuïri ahans i després de
1300" del qual n'es autor l'historiador
Ramon Rosselló Vaquer han estat oferts
a Bona Pau perquè els distribuesqui a
les persones i estaments vertacleramcnt
interessats en la nostra história i amb
capacitat d'assimilar el seu contingut.
Detall que de qualque manera el poble
haurà d'agrair per aquesta recerca i
donació totalment desinteressada.

Curiositat
Segons investigacions fidedignes, s'ha

averiguat que Montuïri és un poble
d'apotecaris. "Si els comptes no fallen
—ens han assegurat— ben prest n'hi haurà
14".

PAlLT
1x iïxi-2.
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La circulació pel carrer Major,
molt limitada

Una vegada empedrat el carrer Major,
s'hi ha limitat molt la circulació, de tal
manera que els vehicles sols hi podran
passar de dilluns a dissabte migdia. I des
de les 12 del dissabte fins al matí del
dilluns estarà prohibit. Com =hé a par-
tir d'ara no s'hi podrà estacionar mai. De
totes maneres és una mesura provisional
presa per l'Ajuntament.

Continuació de la reforma
Està previst que les obres d'empedrat

de la plaça Major continuïn a partir de
mitjan mes de setembre. La reforma del
pis de plaça serà total. I una vegada
enllestit es continuarà pel carrer des
Pujol i cap al Molinar. Com també les
voravies dels carrers continuaran substi-
tuint-les per les noves fins a acabar total-
ment les de la vila. Aix?) suposarà haver
de continuar sofrint les inevitables
molèsties, si hé després gaudirem d'un
Montuïri amb una altra cara,

El guanyador del logotip
Després del pregó de t'estes, dia 15

d'agost passat, es féu públic el nom del
guanyador del logotip del 7006 aniversa-
ri de la fundació de Montuïri: Pere
Agüera Llinàs, d'Inca, un estudiant de
26 anys.

Guia didàctica del talaiot
S'estt preparam per a finals del pròxim

octubre l'edició d'una guia pedagògica
que abastarà dos nivells d'ensenyament:
primari i secundari, per així donar res-
posta a les moites visites d'escolars. I
una vegada enllestit es pretén convidar
escoles interessades en visitar el talaiot i
el Molí des Fraret.

Continuació dels treballs de
classificació

Acabat el període estival es continuarà
Ia classificació de les restes de Son
Fornés fins a final d'any, que serà quan
s'acabi l'actual finançació concedida. I
per altra part, el regidor de Cultura a pro-
posat collaboració económica a empre-
ses privades, a més del Govern Balear i
Conseil Insular, a fi que les excavacions,
neteja de material extret i muntatge de
peces trobades espenyades es pugui con-
tinuar sense cap casta d'interrupcions.



Objecció de consciencia
insubordinació

Resulta més fàcil jutjar les persones
pel que manifesten que no per la inten-
ció que pretenen. No és senzill distin-
gir l'objectiu del subjectiu. Es necessi-
ta un bon discerniment. Per això parla-
rem de l'evolució de l'objector de la
consciència i del insubordinat.

L'objector de la consciència va sor-
gir per reivindicar l'actitud pacífica
davant del seu germà proïsme.
D'aquesta manera es negà a aprendre a
manejar armes bèl.liques en el servei
militar. Els primers objectors pagaren
el seu preu molt car: foren incompre-
sos i fins i tot anaren a la presó; com
Cs el cas dels testimonis de Jehovà,
que per opció a les seves creences reli-
gioses es negaven a utilitzar armes.
Les insistències dels objectors de la
consciència obtingueren els seus fruits.
Aconseguiren un servei substitut per
reemplaçar el servei militar. A partir
d'aquí es va crear el voluntari per als
hospitals, per a les missions; neteja de
boscos; serveis a minusvàlids; zela-
dors de biblioteques, etc. Els principis
foren durs: havien de fer més temps de
servei que els soldats; de vegades eren
"mà d'obra barata" a segons quins ser-
veis; arribà el cas que alguns objectors
llevaren indirectament Hoes de treball
a canvi de la seva prestació personal.
Davant aquestes desigualtats sorgiren
els insubordinats, que no acceptaven
aquestes desproporcions a l'hora de fer
el seu servei substitut. Des del moment
que es declaren insubordinats se sap
que s'exposen a ser jutjats i multats.

Neix així un nou debat dins la socie-
tat. Uns creuen que són persones rebels
i inadaptables i per tal mereixen càstig.
Per a altres és una manera més de ser
revolucionaris. També n'hi ha que in-
tenten comprendre% perquè imaginen
que obriran una fita a la història, tal i
com ho feren "els objectors".

Sigui així com sigui cal tenir dos
dits de seny per a aquesta nova situa-
ció i comprendre aquesta realitat no
sols des d'un punt de vista.

SalomóExtra ordinàries es poden considerar les festes patronals d'enguany, a les quals els
cossiers tornaren donar una mostra del seu poder de captació

OPINIÓ
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Han passat les festes
Sí; han passat les festes de Sant

Bartomeu de 1998 i els montuïrers, la
gent del nostre poble camina com la res-

ta del món sense aturada cap a l'any

2000. Ja sols resten les de l'any que ve
abans d'arribar-hi i tothom sembla que
vol millorar-ho tot. I això ha romàs pa-
tent durant aquests passats dies de goig i
d'alegria.

En primer Hoc cal una mostra de reco-
neixença a l'Ajuntament i en particular
als responsables dels diferents actes in-
closos dins aquest extens i atapeït pro-
grama d'actes. Des de la inauguració del
"Torneig de sa Llum", dia 9 d'agost,
fins al darrer esclafit de la traca final de
dia 25, els montifirers han viscut dies
festosos i eufòrics, sempre banyats per
un o altre acte de caire gojós.

Si temps enrere les festes suposaven
una relaxació per al cos del ve'ins exte-
nuats per les pesades jornades campero-
les, avui s'han de considerar com un
mail d' unió entre montufrers escam-
pats per aquí i per allà; o una oportunitat
per trobar-nos a la vila amb aquelles
persones que de qualque manera s'iden-
tifiquen amb nosaltres, i també es conta-
gien i comparteixen l'esperit gojós de la
gent d'un poble que de bell nou ha de-
mostrat que sap fer festa.

Es podria dir que durant aquestes dues
passades setmanes llargues de festes,
Montuïri s'ha trobat a sí mateix; els
montufrers ens hem mostrat així com

som i hem viscut intensament la majoria
dels actes programats. Des d'aquella
inauguració esportiva multitudinària i
seguint pels diferents concursos i expo-
sicions, actes populars i religiosos sense
oblidar el ball dels cossiers i dimoni,
exposant les seves danses pels difícils
carrers i plaça, com a major glòria llega-
da de llunyans avantpassats, s'ha desen-
volupat tot un programa d'actes comple-
tat per berbenes, vetlades, recitals i
cants, que culminaren en una memora-
bles actuació meravellosa de la cantant
Maria del Mar Bonet.

Altres actes ompliren un programa tan
abarrotat, que fou difícil assaborir-los
un a un i que entre tots constituïren en-
guany unes festes patronals que es po-
den considerar de captivadores. I, per al-
tra part, els monfifirers han sabut res-
pondre així com pertoca la cridada a
festes que d'una manera oficial i majes-
tuosa havia fet el pregoner, tot encorat-
jant-nos a fer festa així com nosaltres
sabem.

I fins l'any que ve.
O. Arbona



Fa quasi 50 anys que dirigides per Sor Antònia un bon garpat de joves escenificaven
comèdies. En aquest cas veim (d'esquerra a dreta i de dalt a baix) Teresa Mayo!.
"Piadosa", Magdalena Amengual "Capçana", Margalida Mateu "Rei", Catalina Moll

"des Forn", Margalida Mateu "de Meià" i Magdalena Miralles "Queló"
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Menestralia medieval
El títol literal del capitol CXXII del

Llibre de Contemplació de Ramon Liu11
és: Corn horn se pren guarda de ço que
fan els maestrals. Amb aquest títol l'au-
tor vol significar conseqüències que el
lector pot treure dels oficis menestrals
respecte de la vida de Jesús de Natzaret o
de la vida cristiana en general.

En aquest treball deixarem l'aspecte re-
ligiós  ens fixarem exclusivament en
l'aspecte laboral de la menestralia. Els
números d'ordre corresponen exactament
als números usats en el capitol anomenat
de l'obra luniana.

Per TV hem vist com alguns pobles or-
ganitzen una fira medieval. Els habitants
es disfressen segons la moda, usos i cos-
tums del temps passats, mentre que una
sèrie d'artesans i menestrals, també dis-
fressats, reviuen al carrer els antics arts i
oficis per a entreteniment cultural i de di-
versió dels habitants i visitants. Fem-ho
ara nosaltres conduïts per la paraula es-
crita de Ramon LluII i ajudats de la nostra
imaginació personal. Iniciem el recorre-
gut començant pels ferrers:

I. Lo ferrer met (posa) lo ferre en lo

foc per tal que.! pusca (pugui) mills (mi-
llor) batre e amollir (ablanir) e plegar e

endur a sa obra...
2. A Is fusters veem dolar (treure gruix a

una fusta amb un instrument tallant) e
aplanar e allisar les creus que fan.

3. Los maestrals qui obren de péra (pe-
dra) e de tapies, veem que fan belles to-
rres e bells palaus e bells castells e belles
cambres.

4. Nós veem quels falsos argenters els
falsos moneders, que fan encamerament
(adulteració) en l'argent (plata) e en l'aur
(or), e mesclen coure e lautó, e donen-los

color e forma d'aur e d'argent, per tal
que pus quen enganar la gent.

5. Los escrivans veem que escriuen en

ia pell morta (pergamins), e veem que es-

criuen ab tinta negra, e veem que fan

cartes de compres e de vendes.

6. Nós veem que los sabaters tiren lo
cuir a l'estenen e l'unten, per tal que sia
blan; e puixes (després) veem que el ta-
lien e que.! cusen.

7. Nós veern que los sastres fan del

drap gramalles (túnica Ilarga fins als
peus que portaven antigament els homes i
també les dones, i especialment els con-
sellers i regidors), e mantells, e capes, e

gonelles (peça de vestir que duien homes
i dones, composta de cos i falda més o
menys Ilarga), e cotes (vestit que porta-
ven el homes i dones i que arribava des
del coll lins a prop dels peus), e calces, e

caperons (cobricap que s'usava antiga-
ment, que era alt i acabat en punta, i a ve-
gades s'estenia per avail formant una
espècie de capeta que cobria les espatles i
l'esquena), e altres vestedures.

8. Los pellissers vem, Sènyer, que han
ofici e meester d'ajustar una pelt ab altra
e de cosir una pell ab altra.9. Pacient
Senyor, los tixidors veem que han ofici

d'ajustar un fil ab altre o de metre (po-
sar) un fil en altre, per tal que d'ajusta-
ment de fils facen drap.

10. ... lo barber com vol a l'home ado-
bar sa barba per tal que sia millor per
raure (tallar) e puixes pentina sos ca-
bells, per tal que.n pusca pus egualment
tolre (separar una cosa d'allò a què està
aplicada).

11. Los carnissers veem, Sènyer, que
són tots untats e sangonosos per les bès-
ties que aucien (maten) a escortxen e ma-
negen.

12. Gloriós Senyor, nós veem que los

paradors paren a les aus e a les bèsties
ab flats e ab laces, per tal quels pus-
quen enganar e pendre.

13.Nós veem que els tenders venen en
lurs obradors diverses coses, e veem que
fan pugesades (moneda de poquíssim va-
lor, equivalent a un quart de diner), e me-
allades (moneda ínfima, de valor de mig
diner), e dinerades (cosa que val un di-
ner) e soldades (pes o quantitat per valor
d'un sou).	 (Continuara)

Josep Oliver i Verd
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Bernal Colomar va exposer els seus dibuixos aquarellats i a plomí per Sant Bartomeu
Els temes feien referència a l'arquitectura de Montuïri

"En cada quadre estic investigant, ex-

perimentant. Hem d'aprendre constant-

ment. Si no millores, mors".
Bernat Colomar pretén la perfecció de

l'obra, la innovació constant. "Un di-

buix no té problemes si hi dedic el
temps que vull. Em puc permetre el luxe
d'estar dos anys en acabar-lo, no tenc
mai pressa; ara bé, un artista amb el mi-

nim traç ha de treure la maxima expres-
sivitat. Aquest és el valor, el rendiment.
El dibuix no es pot concebre com a obra
acabada. Les matemàtiques i la física
són presents dins el dibuix, sobretot les
primeres".

Colomar i Soler va muntar una expo-
sició a "La Caixa" de Montuïri amb mo-
tiu de les festes de Sant Bartomeu. Els
seus dibuixos a plomí o aquareidats par-
len de racons de Montuïri: l'església, el
campanar, els carrers, els molins fari-
ners, les creus de terme, vistes gene-
rals.. , en un estil que defineix com a "hi-
perrealista o preciosista, que cerca els
details del que tens davant teu".

"El dibuix amb Omni presenta dificul-
tats. Faig l'esboç i després ja pas a la ti-
na directament. No et pots moure, no et
pots equivocar; en canvi, a l'oli, pots es-
menar alguns errors. Per emplenar té
molts d'entremats. El plomi no omple.
En el dibuix aquareldat es complemen-
ten mútuament aquests dos elements, el
dibuix i l'aquarella que és el color
transparent. En aquesta modalitat, faig
primer el blanc i negre, l'intensific des-
prés amb aquarel.la, torno a fer blanc i
negre i d'aquesta manera se succei-
xen varies capes".

COL-LECCIÓ

Tres són els projectes que maduren
dins el seu pensament. Té la intenció de
fer una col.lecció de vint-i-cinc o trenta
obres referents a Hoes dels pasos de
parla catalana: Catalunya, Pais Valencià,
Balears, l'Alguer. "El més difícil sera
triar. De Palma i Barcelona hi haura més
representació, lògicament"

Bernat, que ha elegit Montuïri com a
residència, mostra prioritat pel nostre
entorn: Mallorca, Menorca, Eivissa
Precisament. les quatre illes majors
constitueixen l'empremta que deixa a les

seves obres "en un Hoc normalment fosc
on es veu l'ombra, part essencial del di-
buix".E1 segon projecte, "un repte tèc-
nic", sera una altra coldecció que inclo-
gui dotze, catorze o setze marines.

"M'agradaria, també, escriure un trac-
tat sobre el dibuix a plomí. Crec que
n'estic obligat a fer-lo. Prefereixo l'ela-
boració d'un llibre que muntar una esco-
la"

Per altra part, Bernat vol seguir amb
les construccions rurals, els temes de pa-
gesia: cases, molins fariners d'aigua, sí-
nies no restaurades ... Tot alló que té pe-
ril] "d'anar-se'n o de ser restaurat mala-
ment és prioritari"

"Som conscient que no tendré temps
per a tot", reconeix.

Enamorat de l'entorn, de la vivenda
tradicional dedica unes paraules a
Montuïri, un Hoc que gaudeix d'una si-
tuació geoestratègica privilegiada: "El
més tradicional és aquí. S'han de guar-
dar els valors de poble. Si els guardam,
quan hagin passat 50 o 60 anys, tothom
voldra viure aquí. Els qui vénen no cer-
quen només la tranquilditat, cerquen
també la manera de ser de la gent".

CURRÍCULUM

Bernat Colomar i Soler nasqué a
Besalú (Girona) a 1947.

"En cada quadre estic
investigant i experimentant.

Si no millores, mors"

Ha elegit Montuïri com a
residència perquè "el més

tradicional és aquí"

"Si guardam els nostres valors,
quan hagin passat 50 anys

tothom voldrà viure en aquest
poble"

Comença a realitzar dibuixos i aqua-
relies als 14 anys. Va ser, a partir de
1975, als 28 anys, quan començà una
producció regular. Feu públic els seus
treballs a 1981 a Sant Jordi. L'obra ini-
cial era exclusivament de dibuixos en
tinta xinesa. Passa posteriorment al lito-
gravat, aiguaforts i dibuixos aquarellats.

Els seus primers mestres artístics fo-
ren Francesc Bisquerra i Vila, pintor i
escriptor i Josep Carretero, catedràtic i
pintor.

Les seves exposicions han estat sem-
pre individuals. Fins ara han estat agues-
tes: 1981, Sant Jordi; 1982, Validemos-
sa (sala capitular de la Cartoixa); 1983,
Pollença; 1984, Palma (Cercle de Belles
Arts); 1985, Sant Jordi; 1990, Sant
Jordi; 1992, Sant Jordi i Valldemossa
(La Cartoixa); 1993, Sant Jordi, Pollen-
ça (sala Guillem Cifre de Colonya);
1993, Palma (Cercle de Belles Arts);
1995, Sant Jordi, Algaida i Manacor;
1996, Marratxí (sala s'Escorxador);
1996, Sant Jordi; 1997, Manacor,
Montuïri (Can Xorri) i Casal Solleric de
Palma; 1998, Sant Jordi i Montuïri (La
Caixa).

A causa de la técnica utilitzada als di-
buixos a plomí, la seva producció és
bastant limitada i això obliga a l'artista a
escollir- de cada cop més- obres que si-
guin representatives del paisatge mallor-
quí. També realitza plomilles de grau
format que permeten una major expres-
sivitat i possibilitat de nous recursos ar-
tístics i tècnics.

Gabriel Gomila



Cindy Crawford's choice

*r.

New Gyro-Le-11aiicm

OMEGA
The sign of excellence

XlijijiilL

6
	

CULTURA

<— A la foto veim (començant per l'es-
querra) Llorenç Muna r, 2- en el Concurs
Juvenil; Pere J. Martorell, 1"; Miguel A.
Vidal, 2-; Francesca Aina Marce, 30e, en
el VII Concurs i el patrocinador del 1°`
premi, Antoni Gomila

Pere J. Martorell de
Lloseta, guanyador del VII

Concurs de Conte Curt

Si un caire s'ha de destadar de la VII
edició dels cocursos de conte curt que es
convocaren amb motiu de les festes de
Sant Bartomeu es la poca participació de
montuirers, ja que d'entre els 17 concur-
sants que acudiren en els tres concursos
-VII de Conte Curt per a tothom, III
Juvenil per a montuïrers i III beca
d'Investigació- sols un jove montLarer
va presentar el seu treball. La resta era
de fora poble.

Una altre aspecte, positiu aquest, es la
vàlua literaria de la majoria dels treballs.
Així com a les primeres edicions hi acu-
dien concursants de poca altura literal- la,
actualment quasi la totalitat de les obres
són dignes de ser publicats tal com els
varen presentar. D'aquí que el jurat qua-
lificador, compost per Joan Miralles,
Onofre Arbona, Antoni Mateu, Gabriel
Gomila i Francisca Martorell, va haver
de filar molt prim per atorgar els premis
corresponents. Com també cal destacar
el patrocini que fa del primer premi la
Correduria d'Assegurances Gomila.

El veredicte del jurat fou aquest:
VII Concurs de Conte curt

i " Premi: "E/ mal de la veritat".

Autor: Per Joan Martorell (de Lloseta).
2"" Premi: "Els graus de coneixe-

ment". Autor: Miguel Angel Vidal Pons
(de Son Sardina). 3er Premi: "Alzhei-

mer — . Autor: Francesca Aina Mara
Sabater (de Palma). Accèsit: "La nit de

glòria de Luzi P. " Autor: Gabriel
Mestre Oliver (de Felanitx).

III Concurs de Conte Curt Juvenil
ler Premi: Desert. 2on Premi: "L'illa

del retrobament". Autor: Llorenç
Munar Miralles (de Montuïri). 3er
Premi: Desert.

III Beca d'Investigació
Guanyador: "Quadern didactic:

Coneguent Montuïri". Autors: Maria
Elena Martínez Oliver (de Palma) i
Francesc Xavier Roig Munar (de
Costitx).
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le De cada vegada és més patent sa
gran obertura que demostra Bona Pau
amb so S'ha dit que... Ja començava a
ser hora!

4■10 S'ha comentat molt favorablement
es fet que dos mostradors d'altres tants
comerços de Montuïri fossin endiumen-
jats fent al.lusió al dimoni i cossiers.
Això es diu fer poble!

10)10 Per dedicar-se a sa política, millor
que no canti sa perdiu. I si no que ho de-
manin a n'en Clinton.

No Un temps s'havien de cercar es
montufters per Ses Rotes. Ara hauran
d'anar a cercar-los a sa vorera de mar...
perquè hi són quasi tots.

gIe Per ses garrigues hi ha
moltes"Mates" que fruiten llentisca. En
es govern n'hi ha que donen moites ria-
lletes.

11, Ses garrigues són de tots, diuen es
savis que mos governen. Però no mani-
festen que es tributs i sa conservació co-
rresponen a l'amo.

•I En "Sampolet" i es seus han donat
es vistiplau an es pacte de Barcelona. Per
lo vist n'hi ha d'obsessionats en anar cap
endarrere, com es crancs.

rrer Major ja se'ls acaba sa paciència, so-
bretot si prest no poden dur ses mercade-
ries fins an es seu portal.

It• Sembla mentida, per?) és veritat,
veure sa brutícia que hi havia l'endemà
de ses festes per quasi tots es carrers de la
vila. Qualcú estaria millor dins una soil
que dins es poble.

w• Gran part de sa joventut per divertir-
se ha de beure. I això lo únic que du són
males conseqüències.

4100 No sembla veritat que un poble de
poc més de dos mil habitants, com
Montuïri, tengui dos metges de plantilla i

encara s'Ajuntament (es poble) n'hagi de
pagar un altre. Hi ha fets que no quadren.

g/ Demanaven "bus" per traslladar-se a
l'hospital de Manacor i quasi mai l'utilitza
ningú de Montuïri; se'n va huit. Demana-
ven premis especials pels montifirers, i en
els concursos de Conte Curt se'n va pre-
sentar un. I això que hi ha tres premis!

oe Jo hem passat ses festes de Sant
Bartomeu. I així com va dir Jesucrist:
"Perdonau-vos uns als altres així com Jo
vos he perdonat"; tots més units que mai,
i així entre tots farem un gran poble.

En Xerrim
400 Es Pi Pi ho té molt cru davant ses

pròximes eleccions, sobretot si no can-
vien de protagonistes i de planificació.

Ir Ses presses no han estat mai una bo-
na mesura, sobretot per fer una gran millo-
ra com sa que s'està fent a sa nostra vila,
perquè es nota una gran descoordinació.

000 Ets alemanys i es moros mos inva-
deixen. Uns per comprar es terrenys i ets
altres per empedrar es carrer Major.
Nosaltres no volem esser mai racistes.

440 Sa cara dura que demostren certs
dirigents del PSOE quan diuen: Si noso-
tros gananzos las elecciones, el "Barri" i
el "Vem" saldrán mañana de la carcel.

4100 An es propietaris de negocis des ca-



8
	

DE LA CASA DE LA VILA

1,1"j -tarit am erit informa

Als "quintos" i

"quintes" del 80

Els "quintos" solen ser temes
de conversa pel seu
comportament. La majoria
de vegades molest per la
gent. En canvi enguany no
ha estat precisament aquest
el motiu pel qual es pads del
"quintos". Per això, per la
vostra collaboraciÓ a la festa
del poble, la vostra bona
organització i la conducta
que heu tengut durant
aquestes passades festes de
Sant Barto-meu, vos vull
felicitat públicament i donar-
vos les gràcies perquõ heu
mostrat als mês joves que
vosaltres i també als mês
grans, que també es poden
divertir sense molestar ni fer
mal bé al poble.

Moites de gràcies i fins el
dia dels Reis.

Joan A Ramoneil Arnengual

Notes emeses
per l'Ajuntament

El Carrer Major serà
"peatonal" els dissabtes i els

diumenges

En un principi s'ha acordat que una
vegada acabat l'empedrat del carrer
Major de la vila, aquest sigui peatonal
els dissabtes i els diumenges. La resta de
la setmana es podrà circular amb els
vehicles per l'esmentat carrer. La cosa
que no es podrà fer sera aparcar en cap
dels dos costats. La mesura presa és
provisional i esta oberta a tot tipus de
suggeriments per part dels usuaris.

Unes grans
festes

patronals de
Sant

Bartomeu

El bat/e, representant
del poble de Montuiri,

se sent satisfet pel
desenvolupament dels

diferents actes de les
festes patronals

d'enguany i com pateix
aquesta alegria amb
amb tots quants han

gaudit en els diferents
actes que componien

l'extens programa.

La recollida domiciliària de
ferns es farà els dilluns, dijous i

dissabtes

El motiu de canviar el dimarts pel
dilluns és per poder aconseguir un
millor servei per a tots els ciutadans de
Montuïri. Aquest canvi haura començat
a entrar en vigorei 31 d'agost.

Així mateix es recorda que l'horari per
treure el fems, en bosses tancades, és
entre les 21 i les 21'30 h. dels dilluns,
dijous i dissabtes. 1 se suplica no treure
el ferns fora d'aquest horari. En cas
d'absentar-se de casa, depositar els fems
dins els contenidors.

L'Ajuntament seguirà oferint
sessions de cinema el darrer

divendres de cada mes

Després d'haver acabat les sessions de
"Cinema a la fresca", que al llarg aquest
estiu s'han realitzat a la Playa Major, es
pensa continuar projectant pellícules

durant els propers mesos. Aquestes
projeccions es realitzaran al Teatre
Municipal (Sala Mariana).

Amb antelació es comunicaran els
tftols de les pellícules.

Les obres que s'estan fent al
Col.legi Públic "Joan Mas i

Verd", prActicament acabades

La primera fase d'aquestes obres
realitzades durant l'estiu en el Col.legi
Públic ha consistit en canviar tota la
teulada i d'aquesta manera solucionar cl
problema de les goteres. El cost
d'aquestes obres va a carme de la
Conselleria de Cultura, Educació i
Esports, per-6 el que es refereix al pintat
de l'edifici, va a compte de l'Ajunta-
ment, amb un pressupost d'un milió i
mig de pessetes. Aquesta és la primera
fase de les diferents obres de reforma
que es duran a terme a l'edifici, i que
s'aniran fent aprofitant les vacances
escolars.
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Les festes de Sant Bartomeu arribaren al cor dels montuïrers

1) La dona i l'home de més edat, 2) Un primer pla de les parelles d'or, a l'homenatge a la vellesa. Abaix, el pregoner

Concert d'estiu
Dia 1 a l'església i organitzat pel Patro-

nat de Música tenguélloc un concert mu-
sical. La primera part, de guitarra, fou
ofert per Eufemio Garcia Ruiz, i la sego-
na, pel quartet de corda compost per
Ricardo Duato (ler viol°, Eduard Riera
(2on Rafel Adrover (viola) i
Miguel A. Aguiló (violoncel).

Gelatades d'estiu
L'Associació de Persones Majors va

celebrar la seva gelatada d'estiu dia 2 en
Es Creuers, amb assistència de prop d'un
centenar d'associats. Va acabar amb un
ball. I l'Associació de Gent Gran la féu
dia 9 en el restaurant de Bartomeu Ribes
(Es Creuers). Aquest fou gratuit. En els
dos hi hagué gelat, ensaïmades i cava.

gó de les festes d'enguany. Tot seguit fo-
ren lliurats el premis dels concursos lite-
raris, el de la beca d'investigació i el del
guanyador del logotip dels 700 anys.

XXVII homenatge a la vellesa
L'horabaixa de dia 16 després d'una

missa, a plaça es reté homenatge a tots
els montufrers majors de 80 anys i a les
parelles que enguany compleixen les no-
ces d'or. Organitzat per l'Associació de
Persones Majors, fou patrocinat per
l'Ajuntament i "Sa Nostra".

Festes patronals
Des del 15 fins al 25 transcorregueren

els actes de les festes patronals tal com es-
taven programats. Les actuacions dels Cos-
siers i la de Maria del Mar Bonet possible-
ment foren les que més gent varen atreure.

Acció Social
Per tal d'ajudar a les feines de menja-

dor del Patronat, on hi acudeix gent sense
medis de subsistencia, dia 9 un grup
d'Acció Social del nostre poble es tras-
liadà a Ciutat, donant així una mostra
d'humanitat.

Sortida dels Cossiers
L'horabaixa de dia 15 sortiren a ballar

amb roba de carrer els cossiers i amb el
seu vestit propi, el dimoni. En el seu re-
corregut pels carrers aglutinaren molta
gent de poble i externa.

Pregó i lliurament de premis
El vespre del mateix dia 15, a l'esgle-

sia, l'historiador i folklorista Francesc
Vallcaneras exposà magistralment el pre-

Hotel Qural E6 Figueral Nou

Pati dc Montuïri
Qe6taurant

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

Ctra. Montuïri - Sant Joan, Km. 0'7 • Tel.: 64 67 64 • Montuïri
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Melcior Matas Homar, antic mestre de Montuïri
Fou homenatjat a Cabanabona (Lleida), Hoc del primer destí professional

Som molts els montuïrers que encara
recordam Melcion Matas Homar, o bé
"Don Melchor", com l'anontenaven o
anomenen la gran majoria.

Els qui hem tengut la sort de conéi-
xer-lo en mantenim un record ben viu,
encara; d'altres, en canvi, han anat
forjant una imatge d'ell sobre el que
han sentit.

D'ell podríem dir que és un home
amatent, respectuós i de bon caracter i
malgrat que no sempre hagi estat fes-
tiu, dins la seva vida ha sabut superar
les dificultats.

Melcion Matas Honzar nasqué el 5 de
novembre de 1916 a una possessió mot
próxinta a Consell, municipi que ales-
hores encara pertanyia al d'Alaró. Fou
mestre del col.legi públic "Joan Mas i
Verd", on hi impartí els seus sabers
durant 27 anys i d'on és jubila a co-
mençaments del 1982. El 28 de febrer
de l'esmentat any, la gent de Montuïri
li va retre homenatge, alhora que se
celebrava homenatge a Joan Mas i
Verd i es donava nom al col.legi.

Recentntent ha estat altra vegada ho-
menatjat, però deixem que sigui ell qui,
barrejat amb altres pinzellades impor-
tants de la seva vida, ens ho conti al
llarg de l'entrevista.

- Què recorda dels temps estudian-
tils més primerencs?

—Record que vaig anar al col.legi
"La Salle". Més tard, per voluntat del
meu conco capella i sense tenir en
compte la meva, vaig ingressar al
Seminari on vaig fer els quatre cursos
d'Humanitats i vaig començar
Filosofia. En vaig sortir l'any 32 ia 33.

- Què féu després?

—Mira, després vaig fer el Batxillerat
Universitari -que era de sis cursos-, ja
que preparava oposicions a Correus i
suspengueren la convocatòria. Era el
temps de la República i no hi hagué
convalidaciú. Per això, m'aconsellaren
que, per Iliure, arias a l'Institut
d'Eivissa, on el juny de 1935 vaig fer-
hi l'ingrés i quatre cursos i l'any 36 el
cinquè i el sisè, deixant dues assignatu-
res per al setembre; pea), esclata la

guerra i les vaig aprovar l'any 37 a
l'Institut "Ramon LLull" de Palma.

- Quan es dugueren a terme les
oposicions i on començà a exercir
com a mestre?

—Foren el desembre de 1944 i a ini
em toca l'escola del Coll d'en Rabassa.
També vaig estar a Eivissa i a Calvià.

- Què passà en el següent concurs?

—Fou l'any 1949 i em toca l'Escola
Mixta de Cabanabona, municipi de la
comarca de la Noguera i de la província
de Lleida. On ben aviat, dins una sala
ben petita, vaig tenir més de quaranta
alumnes.

—Quants de cursos hi estigué?

—Alla hi vaig estar sis cursos com-
plets. Per a mi fou sentir-me un bon
mestre, ja que alguns varen aprendre a
llegir i a escriure i quan vaig anar-me'n
ja havien fet tres cursos de Batxillerat.

- Què tal l'acollida al poble?

—Si he de dir la vcritat, ens acolliren
molt bé, ja que mai no havien tengut un
mestre en el poble i tant a mi com a la
meva dona ens facilitaren tot el que ne-
cessitarem.

- En conserva bons records?

— Sí, molts.

- Quins fets destacaria?

— Per a mi un dels més destacables és
que varem prendre part a molts dels
concursos que des de Lleida o Madrid
s'anunciaven per als escolars i quasi 136
sempre ens donaren premi. Record es-
pecialment que en el li'. Concurs
Filatèlic Escolar aconseguírem dos
accèssits al primer premi i nota d'agraï-
ment, tant a l'escola com al seu mestre.
A més -afegeix- aquest fou el motiu pel
qual, posteriorment, vaig fer-me
col leccionista de segells.

— Després de deixar el poble conti-
nuà el contacte amb els ex-alumnes?

—Els primers anys sí, després hi ha-
gué anys sense contacte i en aquests da-
rrers anys han començat novament les
visites.

- Com sorgí aquesta idea de retre-li
homenatge?

—Sembla que un grupet es reuní -ja
que cap d'ells actualment viu a
Cabanabona- i imprimiren un foli amb
els motius i actes a desenvolupar i s'en-
carregaren d'avisar-los a tots.

- Quan es realitzà l'acte?

—L'acte fou el 18 de juliol i jo i al-
guns familiars meus partírem el 16.

- I una vegada allà?

Dos ex-alumnes vengueren a cercar-
me a l'aeroport i el vespre ens varem
veure per explicar-me els actes de dia
18. A més, vaig donar-los coses que te-
nia guardades de l'escola, perquè ha-
vien de preparar una exposició. A116
que els féu més gracia fou la meva pri-
mera nòmina del mes de setembre de
1949 amb uns ingressos de 558 pesse-
tes menys descomptes i la darrera del
més d'agost de 1228 pessetes menys
descomptes. Ells m'entregaren una fo-
tografia ampliada amb 43 d'ells, cosa
que m'emociona moltíssim.

- Com es dugué a terme l'acte?

—S'havien reunit 83 ex-alumnes i
consorts i m'esperaven davant l'antiga
escola. Salutacions, abraçades, fotos i
qualque llàgrima, foren els vertaders
protagonistes d'aquest moment.
Després em feren entrar a l'escola em
passaren el guix i pr6mptament vaig es-
criure: "Continuem ben amics, sem-



La satisfacció dels "quintos" del 80

Acabada la gimcana de dia 21, els "quintos del 80" anaven aixt de satisfets

ENTREVISTA
	 'I

pre", es veu que els caigué bé i aplaudi-
ren. Després ens varem asseure i vaig
estar acompanyat pel vicari de Ponts, el
Sr. Batle i un ex-alumne. Parla primer
l'ex-alumne donant-nos la benvinguda i
remarcant, sobretot, la tasca desenvolu-
pada durant aquells anys. També va Ile-
gir l'adhesió d'alguns que no havien
pogut assistir. El Sr. Batle em féu en-
trega d'una placa i el Sr. Vicari m'en-
trega un Ilibre d'història de la diòcesi
en nom del Sr. Bisbe de la Seu
d'Urgell. Després un ex-alumne m'ob-
sequià amb un quadre amb dedicatòria i
els següents versos: Som els teus antics
alumnes / que ens reunim avui aquí /
per donar-te una abraçada / i agrair-te
el bon camí. Després em toca a mi dir
unes paraules, ocasió que vaig aprofitar
per demanar un aplaudiment -quasi
sense poder parlar- per la meva difunta
esposa Apol.lònia.

—Feren altres actes?

—Sí; tot seguit se celebra una missa,
de la qual vaig fer les pregaries: una
per als absents i l'altra agraint als pre-
sents el fet d'honrar-me. A la sortida hi
hagué moltes fotos. Llavors anàrem a
dinar i, fins i tot, em feren tallar la "tar-
ta". Arribà l'hora dels brindis i entre
emocions vaig haver de tornar parlar i
altra vegada fotos i més fotos. Després
del dinar em feren prometre que l'any
que ve hi havia de tornar, ja que seran
les noces d'or de la meva anada a
Cabanabona. A mi ja m'agradaria,
però... hi podré tornar?

Aquest interrogant, aquesta aspira-
ció, desitjam de tot cor que es faci rea-

Cdcic] ®IGAci

"Quintos del 80"

En referència a la seva participació i
organització d'alguns actes de les pas-
sades festes, així s'expressen:

trem 30 entre "quintos i quintes", i
entre tots varem organitzar diverses acti-
vitats, tais com un torneig de "futbolí"
dia 19, una tremponada, dia 20, i una
gimcana el 21.

Procuràvem que tot el que embruta-
vem quedas ben net, per tal de no rebre
queixes; i així fou, no n'hem rebuda ni
una, al contrari, tot foren alabances.
Estam molt contents de la conaboració
del poble en les nostres activitats, que
varem poder fer gracies als esforços de
tots.

L'Ajuntament va col.laborar positiva-
ment en les nostres tasques (ens propor-
ciona els premis dels tornejos, ens deixa
taules...) però també varem trobar entre-
banes a l'hora de treure els altaveus al
mig de plaça o deixar-nos les cadires per
a la tremponada.

Malgrat tot, les coses ens han sortit
bastant bé i n'estam molt satisfets.

Quintos del 80

litat i que l'any que ve es pugui tornar
reunir amb aquest grupet d'ex-alumnes
que ben segur l'han fet sentir orgullós,
tant de la tasca que alla desenvolupa
en el seu montent, corn de ser una per-
sona d'una gran vàlua. Aim' ho ha de-
mostrat i amb un acte tan emotiu corn
aquest li han agrat. Des d'aquí només
donar-li l'enhorabona i desitjar-li que
l'any que ve pugui tornar gaudir d'un
acte com aquest o millor encara.
Enhorabona!

Catalina Barceló
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FESTES

Pregó de festes: Quan la identitat és dansa

"Feis de MontuN un
poble que no passi"

Lalaroner Francesc Vallcaneras
va parlar dels cossiers

"Guardau aquesta identitat vostra, una
identitat que és ball i que es balla; una
identitat que vos ha de fer sentir dia a
dia montuïrers. Feis de Montuïri un po-
ble que no passi i restau sempre fidels a
una Patria", va expressar Francesc
Vallcaneras Jaume en el pregó de les
festes de Sant Bartomeu 1998 que va
pronunciar el passat 15 d'agost, dia de la
Mare de Déu Morta, en el temple parro-
quial.

Vallcaneras va centrar la seva elocu-
ció en dos temes centrals, el Cossiers i el
Dimoni i va establir comparances entre
els dansaires del seu poble d'Alaró i els
de Montuïri.

A la introducció va assenyalar que
"totes les viles i ciutats s'honoren i es
distingeixen amb un escut o bandera,
símbols que agermanen els seus habi-
tants i els fa bategar el cor. Els fa enten-
dre que formen una col.lectivitat des de
segles i que així s'haurà de perllongar en
el futur... I , quina sort!, quan topam
amb un poble que té per bandera i escut,
per identitat i símbol, una cosa viva, una
cosa alegre, una cosa festosa, que ager-
mana i fa bulla, que emociona i recorda;
però, sobretot, identifica. ¿Quina sort
que aquest poble vostre vegi cada any
com surten els seus Cossiers!. Jo en po-
den fer de banderes, ja en podeu pensar
d'idees, frases o dissenys nous. Bons
són. Per mai per mai no trobaren res que
hagi identi ficat i encara identifiqui tant
aquesta vila vostra com els Cossiers".

Tot seguit va referir-se a la història
dels cossiers en aquesta Il la. "Per
aquests motius -manifestà- cal esmentar
els treballs de Joan Miralles, primera au-
toritat en aquest tema i que és indispen-
sable anomenar aquí". Va fer menció als
molts de pobles que "perderen" els
Cossiers. "Pere) a Montuïri, no. Per aim)
cal pensar, digué finalament: ¿Encara
tenim Cossiers?... Encara tenim bandera!

G. Gomila
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Un casal privilegiat: Can Rei

Les estades, ben
conservades, li donen
un aire senyorial antic

Dins el nucli de població de
Montuïri existeixen un grapat de
cases que conserven la seva an-
tiga i tradicional fesomia, entre
les quals cal esmentar el casal
de Can Rei, situat en el carrer
des Mig número 10, un casal pri-
vilegiat I possiblement també
una de les edificacions que
compten amb més história.
Encara actualment es manté
amb molt bon estat i al seu inte-
rior se li ha respectat aquell aire
familiar peculiar dels primers anys

d'aquest segle, si bé a l'edifici el podem datar
de l'entorn de finals del segle XVIII.

L'ENTRADA "I'

Una vegada haver pasat el portal ens tro-
barn dins l'entrada principal de la casa, a la
qual s'hi puja mitjançant un parell d'escalons.
Al fons i al centre veim el finestró que dóna a
Ia cuina antiga des de la qual es podia veure
qui entrava a la casa. Dos balancins mallor-
quins de reixeta, en el centre, i davant d'ells
un braser, sobre el qual hi descansa una plan-
ta ornamental. Tant el quadre de damunt la fi-
nestra com els altres exposats a la paret, són
d'ara i representen diferents aspectes de
Montu'iri.

EL RENTADOR

Possiblement aquest sia el racó més bell de
la casa. S'hi destria (d'alt, a l'esquerra) un tros
de l'arc de punta de l'escala que puja a les
sales de dalt. El finestró donava Ilum a la cui-
na. Aquest és el racó del rentador on antiga-
ment s'escurava. A la dreta es veu el gerrer on
també altre temps hi havia les gerres per beu-
re aigua. Les dues gerres de l'esquerra i el
càntir, a la dreta, encara són els de la casa.
Les dues cadires de bova són modernes. La
taula, de la qual sols se'n veu una petita part, i
les cadires antigues, són les que encara ara
s'empren per menjar.

(Continua a la pagina següent)
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(Ve de la pagina anterior)

LA FOGANYA

Aquí tenim la
foganya de la
cuina on, abans
s'hi feia foc al
mig. Sobre el
plint de la xeme-
neia hi veim un
bon grapat
d'alfeibies mallor-
quines de vidre.
A l'esquerra hi
havia els fogons,
però ara aquest
Hoc serveix de
Ilenyer. A la dre-
ta observam el
banc per escal-
far-se i davant (a
Ia dreta del
banc), una fines-
treta que dona a
l'entrada de la casa. En aquesta
foganya, durant l'hivern, s'hi as-
seia quasi sempre el padrí veil,
Gabriel Mateu Martorell. La taula
de vidre situada en el centre es
moderna. Els plats, penjats a la
xemeneia, són antics, però les
cadires són modernes entapissa-
des amb tela de Ilengües. Són tí-
piques de Mallorca les pelles
d'aram penjades a la paret, les

derns, abstractes, que proporcio-
nen alegria a la casa. A la seva
dreta, el rellotge, també antic, el
qual sempre ha estat al mateix
racó. Al costat del rellotge hi
veim una caixa mallorquina or-
nada amb una olla d'aram. Al
front encara hi ha una taula ma-
llorquina que també era de la
casa, i un sofà i dues butaques
antigues. En primer terme apareix

el menjador, dins
el qual, a l'esque-
rra, es pot veure
Ia porta de l'es-
cala que dóna a
les sales de dalt. I
més a l'esquerra,
un canterano an-
tic, damunt del
qual hi ha una so-
pera mallorquina
I un joc de café i
un quadre de
flors. L'altre racó,
a la dreta, es un
rebostet incrustat
dins de la paret,
en el qual s'hi
guarden detalls
de ceràmica ma-
llorquina. La taula
del menjador, en
primer terme,
també antiga, es
ovalada, damunt

quals, abans, eren emprades per
fer el menjar.

EL MENJADOR

L'entrada i el menjador estan
separats per un arc de mares an-
tic. L'entrada es gran i dóna a
l'escriptori i alcova, a l'esquerra.
Al fons hi ha dos quadres mo-
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Es Creuers ¡tota la zona de serveis abans de fer-hi la rotonda; amb el puig de Randa, al fons a l'esquerra

Ia qual hi ha dues cafeteres anti-
gues i un braser amb taronges. Sis
cadires enrevolten la taula. A la
foto no es veu l'aparador antic.

sosté una pedra de moldre gra. La
balustrada del fons es d'ara, però
el pou es va construir simultónia-
ment amb l'edificació del casal o

abans. Era emprat per treure-hi al-
gua per abeurar les bísties, i tam-
bé dóna dins la pciissa i el patí.

O. Arbona

EL PATI

En aquesta fo-
tografia veim el
pati de la casa,
un Hoc molt fresc i
espaiós, adequat
per passar-hi els
horabaixes d'es-
tiu, el qual també
servia per il.lumi-
nar i airejar les es-
tades interiors. La
taula i les cadires
de ferro situades
en el centre, són
recents així com
els cossiols que es
destrien a un i al-
tre Hoc. Es veuen
també dos carre-
tons de batre, so-
bre els quals s'hi
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16	 ENTREVISTA

Pau Pocoví Garcias "Muni)", o l'experiència deft anys
El seu padrí fou el darrer bater que hi ha hagut al nostre poble

El nostre interlocutor conversa i ex-
posa les seves opinions d'un mode suau
i amb un to de veu més bé baix, com si
temés ofendre alga.

La vida, els anys Ii han donat una ex-
periència, darrera la qual s'escuda amb
un cert temor. Afegirem que sembla
gaudir d'una tranquilfitat i una placi-
desa interior que deixa entreveure quan
s'expressa, sense que el que deim es
contradigui amb el que hem indicat an-
teriorment.

Conversa sense pressa, no es precipi-
ta en la seva expressió. Diríem que el
temps, les hores corren en va per a ell.

Així hem vist en Pau Pocoví Garcias
per descriure'l breument. No frisa en
l'arribada del sendema. L'espera en
calma.

Va néixer a Molinari l'any 1917. Per
tant el pròxim octubre complirà 81
anys. Foren quatre germans per aquest
ordre: Francisca, Pau, Margalida i
Joan. Actualment només viuen en Pau i
en Joan. Es casa amb Joana Aina Sastre
Roca, quan encara no l'havien llicen-
ciat. No tenen fills.

Durant la conversa en Pau ha evocat
el Montuïri d'aleshores: fa niés de 65
anys el nostre poble era eminentment
agrícola, de costums ancestrals i unes
feies i oficis que avui no existeixen;
contrastant el mode de ser del passat

amb el d'ara, influenciat en l'actualitat
per les presses i el pragniatisnie.

—Digues, Pau, breument: com era la
teva vida de nin i abans que comen-
çassis el teu ofici de fuster?

—Com saps, el procés era igual per a
tots els nins. Primer a ca ses Monges
fins a la primera Comunió. Llavors a
una altra escola. En el meu cas vaig anar
a l'escola del vicari Munar. Un bon
mestre. Hi vaig anar durant uns tres
anys. Poc temps després començava de
mosset de fuster en el taller de mestre

Rafel "Serena", el qual estava situat al
carrer del Rector Escarrer. Però... —es re-
tura—.

Alçam el cap de la quartilla: Però...?

—Volia dir —continua— que el qui
m'ensenyà l'ofici fou mestre Biel
"Titina", al qui sempre he professat una
admiració i una amistat sense limits.

—Ens sera bla recordar el taller o
botiga, amb una somereta a l'interior
donant voltes a una espècie de sínia, la
qual, mitjançant politges, feia funcio-
nar certes eines... anam equivocats?

En Pau ens mira iniciant una mitja
rialla.

—Sí —ens diu—. amb la somereta fèiem
funcionar un borino i algunes petites ei-
nes. L'aparell tenia poca força, ja veus
—diu rient— no arribava a un cavall. Més
tard, sí; posàrem un cavallet però la se-
mereta a era millor: ens anava la mar de
bd.

—Ja hi havia les 8 hores implanta-
des dins el món del treball?

—Sí, però no mil-AN/ern prim. Si haví-
em d'acabar un feina, l'acabàvem,
emprAssim el temps que fos.

—Has dit que el qui t'ensenyà fou
mestre Biel "Titilla"...

—Sí. I m'explicaré: el taller era de
mestre Rafel Pocovf "Serena", pea) ell
no hi era quasi mai. El responsable era
mestre Biel "Titina". Un mestre excep-
cional i una gran persona. Quan feia fei-
na amb ell em vaig incorporar a l'exèr-
cit.

—Parlem un poc de Ilavors. Com
era aquell temps, que es diu vulgar-
ment abans del Moviment?

—Molt distint d'ara. Al poble hi havia
fusters, ferrers, picapedrers, bracers, o
sia jornalers que servien per tot, llanter-
ners... no importrava sortir del poble per
trobar allò que volies. Fins i tot hi havia
un boter: el meu padrí, mestre Joan
"Inquero". A ell, abans de començar
amb mestre Biel, també li ajudava. Jo
sabia fer certes feines, de tal manera que
quan anava a classe, a vegades m'obli-
dava s'estudiar per fer feinetes pel meu
compte. Era un al•lotet.

—Continuem amb aquell temps.
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Record haver vist passar per davant
ca nostra un carruatget amb unes Ile-
tres que deien: "Cafés Desbray...

—Sí. Venia a ca nostra, a l'única casa
del carrer que s'aturava. Era un temps
d'una vida plàcida, sense presses. No
necessitàvem els rellotges. Els al.lots
jugàvem en mig del carrer. La carnice-
ria, situada aleshores en el solar que
ocupa en l'actualitat l'Ajuntament, a la
sortida d'escola s'omplia també d'al.lots
que jugàvem. Només se sentia la remor
dels carros quan anaven o venien de fora
vila i el trull dels nins. Estic parlant dels
anys 20 i 30.

—Parlant dels al•lots que jugaven:
quills eren els jocs més habituals?

—'de, mira: jugàvem a bolles, a la te-
lia, a capseta, a la baldufa; corríem amb
ruiles per tot el poble, a conions, a rat-
lia, a piola... amollàvem "bombes" de
carbur dins la carniceria... Quin temps
aquells!

—Feres el servei militar, dins?

—Em vaig incorporar a files l'any
1937, al quarter de Sant Pere. Vaig fer
devers 7 anys de servei.

— Això significa que vares haver
d'anar al front de guerra. Fou així?

—Sí. Record que quan estava destinat
devers Cala Major, acabat d'arribar a ca
nostra amb un curt permís, m'avisaren
que tornas cap al regiment que el vespre
havíem d'embarcar cap a la peninsula.

S'atura de conversar un moment per

fer ntembria.

—Embarcarem des del moll de Ciutat.
No sabíem cap a on. Estarem cinc dies
dins el vaixell navegant, fins que a la fi
desembarcarem a Cadis. En aquest port,
mentre esperàvem que ens traslladassin,
un grup de mallorquins entrarem dins un
cafe. Alguns pagarem amb un duro d'ar-
gent. Prop de nosaltres sentírem comen-
taris i exclamacions dels qui ens enre-
voltaven: "plata, plata...!, i no son mo-
ros.. , son extanjeros!" És clar, nosaltres
parlàvem en mallorquí. I com a cosa cu-
riosa et dire també que mentre estava al
quarter de Sant Pere feren incorporar
una serie de quintes, d'homes que ja no
eren joves. A la companyia els deien
"els padrinets", però pel seu comporta-
ment manaven més que els sergents.

—El que és la veterania! Continuem.
I des de Cadis?

—A Algeciras, i des d'aquí al front de
Teruel. A mi em deixaren fent feina a
una cuina de campanya molt prop de la
línia de foc, de tal manera que una bom-
ba em ferlai nas i a un brag. Era el 25 de
gener del 38. De l'hospital de primers
auxilis em dugueren als de Saragossa,
Bilbao, Santurce, Baracaldo i Santander.
En aquest darrer hospital vaig rebre les
darreres atencions mediques i em dona-
ren d'alta.

Al cap d'una estona continua.

— Estant a l'hospital de Santander vaig
notar una presencia massiva d'italians.
No podia venir de permis perquè la mar
era molt perillosa. Devora jo hi tenia un
sergent gallec que em pregunta: "Oye.
Paco bí: y en tiempo normal no puedes
ir en tren a tu casa?". Ho preguntava
amb tot el seu coneixement. Cansat de
passejar per Santander i sense doblers,
avorrit, em vaig incorporar de bell nou a
la meva bateria que era a Saragossa.

—1 en aquesta ciutat?

—Em tornaren posar a fer feina a la
cuina i junt amb les tropes a un nou
front de guerra. Estant ocupat i instal-
lats dins un bosc vaig tenir un atac cere-
bral. Pensant que era mort em retiraren
amb una camilla a una zona més enfora
del front. Pel camí se n'adonaren que
respirava i canviaren de direcció cap al
Hoc de socors Ines avinent. Vaig estar
inconscient durant 10 dies i quan em
vaig despertar ern trobava a l'hospital de
Santander. La recuperació fou Ilarga. En
el desembre del 38 em donaren d'alta.
Em concediren un permis de 15 dies i
vaig venir a Mallorca. En el moll de
Palma, sense doblers, vaig veure en Joan
"Rei", el qual em deixà dues pessetes
per poder arribar a ca nostra. Ja havien
passat més d' I I dies dels 15 que m'ha-
vien donat de permis.

—La guerra acabá uns mesos més
tard. Tornares al front de guerra?

— Sí; em vaig incorporar al front de la
Mediterrània, sempre en la mateixa ocu-
pació. Quan em llicenciaren ja m'havia
casat aprofitant un permís trimestral.

—Podries fer-nos un comentari so-
bre les penalitats que passaren tots els
combatents de la guerra civil?

—Les penalitats dels combatents dis-
sortadament també les passa tot el país:
una Iluita fratricida que no s'ha de tornar
repetir niai Ines. Es una Iligé• que hem

d'aprendre tots, de la gran tragedia que
fou la nostra guerra civil. Pus, mai mós
una lluita entre germans.

— Donem un altre caire a la conver-
sa. Unes quantes preguntes d'aqui i
d'allà. Les teves afeccions?

—El futbol i les bicicletes; també sor-
tir amb la meva dona i el cotxe a passe-
jar. A Ines, m'agradava i m'agrada molt
el cinema.

—Digues, Pau: no et preocupa tor-
nar veil?

Inicia una mitja rialla amarada de

tristor.

—No, francament, no. Fa uns anys em
preocupava Ines.

—Els anys millors de la teva vida?

—Els que vaig treballar a "Vimesa",
on hi havia passat com a boter i vaig
acabar esscnt cap de vendes.

—Enyores el passat o alguna cosa
del passat?

Ens mira. La seva cara reflexa una
calina interior.

—No —respon amb un to baixet—. Em
trob molt be amb la meva dona i la resta
de la família. No em canviaria per res;
tampoc ambicion altra cosa. Això sí, la
meya dona i jo hem enyorat el cinema.

—Per viure, el camp, la ciutat o el
poble?

—Sempre a Montuïri, el poble on vaig
néixer.

—I parlant de Montuïri i ja per fina-
litzar l'entrevista: que ens manca al
poble?

—Seria molt interessant tractar d'obrir
noves vies per desviar la circulació ro-
dada i donar accés a la carretera princi-
pal sense passar per dins el poble.

Des del feliços anys 20, en que el nos-
tre entrevistat era un nin que ajudava al
seu padrí a col.locar cercols a les bótes,
en Pau ha recorregut un llarg camí.
Una guerra civil de tràgiques conse-
qiiències per a ell i tot el país, la qual li
feu donar tombs d'un cap a l'altre, i ha
viscut els anys 40, difícils i d'amargs re-
cords. Ara s'lla submergit dins un clima
de quietud interior deixant passar el
temps, presenciant, senzillament, els es-
deveniments; observant la vida al seu
entorn. Als quasi 81 anys contempla el
quefer diari amb serenor.

Miguel Martorell Arbona
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Jaume Nicolau Servera "Volandi"
D'una memòria feliç i d'una vida molt activa, fou el montuïrer que més ha

viscut durant aquest segle (97 anys)
Dia 11 de febrer de 1901 naixia a la

vila Jaume Nicolau Servera, un nin fill
d'en Baltasar "Volandf' i de na Tonina
de Sh Torre i que ha viscut per espai de
97 anys, havent arribat a convertir-se en
l'home de més edat de nostre poble. Per
tant ha transcorregut diferents èpoques
polítiques i socials i se l'ha de conside-
rar com un autèntic fill del seu temps in-
serit en mig de la gent montufrera i de la
qual va heretà la seva manera de ser.

A la fi dels seus dies encara recordava
Ia primera vegada que va portar sabates.
Fou el dia de la Primera Comunió, ja
que abans sempre havia duit esparde-
nyes o havia anat descalç. I concreta-
ment aquest esdeveniment va romandre
ben gravat a la seva memòria entre d'al-
tres coses perquè el claus d'aquelles sa-
bates varen retxar les rajoles de l'esglé-
sia i cada vegada que ell hi entrava ho
reconeixia.

Quasi totd'una, als 10 anys, ja es posh
a fer feina. En féu a diferents llocs. Una
bona temporada, ja major, va fer de trac-
torer a la possessió de Xorrigo, quan les
rodes del tractor encara eren de ferro.
També va fer feina a la carretera de
Palma. Per cert que va participar a la
sembra de moltes de les moreres de la
carretera, de les quals ja només queden
les que hi ha devora s'Hostal i unes po-
ques Inds. La resta —es pot dir que la ma-
jor part de la seva vida professional— la
passà fent de pagès a la seva propietat,
perquè ben prest el seu pare li donà les
terres que conrava a Ca s'Hereu. 1 també
amb el tractor de l'amo en Biel Gomila
"Llull" moltes vegades feia jornals.

Un fet important de la seva joventut
està relacionat amb el servei militar. Va
haver d'anar a la guerra del Marroc on,
en el Gurugú, el 60 per cent d'espanyols
varen morir, pea) ell es va salvar gracies
a haver romàs encorralat a una muntan-
ya on hi va estar per espai de 8 dies sen-
se moure's i alimentant-se dels pocs gar-
ballons que per aquells Hoes trobaren i
d'on, naturalment, sortiren afamegats.
Dies després, per aquells indrets es va
trobar amb el general Franco quan ales-
hores encara era capità de "Regulares" i
comandava el seu destacament. Allh
també es va topar amb altres montuïrers,

com en Toni "Soldadet", en Tomeu
"Doia", en Pere "Frare"... un temps en
què el seu sou, com el d'els altres sol-
dats, era d'un velló (0'25 ptes.)

Per la vila també es va parlar d'aque-
lla nit que en Jaume "Volandí" es va
passar arrabassant amb un tractor els ar-
bres que hi havia a un solar del carrer de
Palma on el sendemA matí havien de co-
mençar les obres per instal.lar-hi el
transformador d'electricitat. El propieta-
ri havia venut el tros —i no els arbres— i
el obrers de l'empresa que l'havia com-
prat ho ignoraven i quan varen veure
que mancaven els arbres suposaren que
els ho havien robat.

L'any 1927 es va casar amb Francisca
Verger MiraIles "Cucifina" i tengueren
cinc fills: Baltasar, Antònia, Jaume,
Miguel i Francisca. Devers el 1940-45 el
trobam fent de majoral dels homes que
feien "tlbrica" per l'Ajuntament, en una
època en què en Miguel "Lloret" i en to-
ni "Domhtiga" eren els serenos.

Durant el Moviment (1936-39) i
temps després el feren anar a guardar
presos a Regana. I no sols ell, sinó tam-
bé altres montuïrers. Era quan a aquests
detinguts els feien picar la pedra de la
carretera que construïen de S'Arenal a
Cap Enderrocat. D'aquí que se li digui
Ia carretera dels presos.

Passats aquests anys, a principis de la

dècada dels 40 tenia dos cosins frares a
la Porciúncula, motiu pel qual hi va pas-
sar en seu fill major Baltasar. Sols podia
anar a veure'l dos pics a l'any i hi anava
amb un carruatge acompanyat d'un tio
del Pare Martorell (perquè aquest també
estava allà), en Pere "Carrear. I com
que en aquell temps els frares anaven
"curts" se'n duien de Montuïri una saca
de farina i una vegada els carabiners de
S'Arenal els aturaren per veure si duien
contraban. Havent vist la saca de farina
se'ls endugueren al quarter. AM, pea),
es varen poder posar en contacte amb el
frares, pogueren comprovar la veritat i
els amollaren.

Va intentar donar una acurada educa-
ció al seus fills i amb freqüència els ad-
vertia que no tocassin res mai al veïnat
ni d'altra gent: "Si necessitau res —els
deia— carregau a ca nostra tot quan ne-
cessiteu".

Durant molts d'anys Jaume Nicolau
fou un home molt apreciat a la vila.
Excellia de gaudir d'una memòria molt
feliç. Als seus 90 anys i més recordava
amb molts de details fets de la vida
montufrera de tota la centúria que estam
per acabar i d'una manera particular dels
inicis de segle. Molts dels qui el cone-
gueren acudien a ell per saber details no
transcrits a cap paper perquè el tenien
per una història vivent i amb la seva re-
tentiva podrien veure satisfets els seus
desitjos. Durant aquests darrers anys els
qui volien saber detalls de la vida mon-
tufrera des de principis de selge fins a la
darreria, sabien que en l'amo en Jaume
"Volandí" veurien satisfetes les seves in-
dagacions. "I bé que me'n record", con-
testava ell, quan ii preguntaven sobre un
fet o persona determianda. A la seva
memòria continuaven gravats també
costums, oficis i situacions amb molts
details que tenien relació amb la vida
montuïrera. I si pensam que quan ell era
petit començà a funcionar el tren, quasi
no hi havia bicicletes, i ja no parlem de
cotxes, motos avions... i de la notable
evolució de les festes, tant civiques com
religioses... No va arribar als 100 anys
perquè tres abans, dia 4 de marc de
1998, la mort el va cridar.

O. A rho/fa
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Nou jovenetes i
una nina

Era el dia de la festa del
Puig de 1945. Un poc

separades de l'atra gent,
com es pot veure al fons

de la fotografia, aquest
grupet de joves que

aleshores enrevoltaven o
tenien poc més dels vint

anys, volgueren que el
nostre fotògraf les captàs.
I vet ad!' que ara, passats
més de 53 anys, tothom

els podrà veure. Són
Catalina Miralles "Perulla",

Maria Manera "Putxa",
Margalida Sastre

"Pellusca"(+), Maria
Pocovf "Roig" (+), Maria
Arbona "Quelet", Maria

"Coixa", Catalina Sastre
"Pellusca", Antònia
"Pellusca" (la nina),

Catalina March i
Bet "Pipa"
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Els porcs anaren a men jar al veinat

Això de guardar porcs no ve d'un
temps massa llunya, els del meu temps
—els qui hem arrihat o passam el mig
segle— encara hi hem estat a temps. A
l'estiu, quan s'havia acabat l'escola
estava molt a Son Palou i munpare els
horabaixes em feia guardar els porcs
gairebé sempre sense sortir de la finca.
"Ten esment que els porcs no entrin dins
el veïnat", em deia sempre. Jo amb unes
escorretjades i el meu amic, en "Valent",
un ca molt entenent teníem cura que els
animals no sortissin de la partió i
d'aqueixa manera vigilava o guardava
tres o quatre truges, el verro i com a una
vintena de porquestells.

Record que era un any que els
albercocs no valien res, vaja com ha
passat aquests darrers anys que el preu

per assecar ha estat molt baix. En vista
que no valien l'arreplegar-los munpare
un dia em digué que manàs la guarda a
Son Mut i que aleshores hi teníem una
quarterada d'albercoquers i com que no
els havíem collits, tots havien caiguts en
terra i n'hi havia una bona solada.

Au idõ, amb les escorretjades i en
Valent men la guarda cap a son Mut i que
està com a un quilòmetre i mig Iluny de
les sous de Son Palou. Com que no hi
havien estat mai, els porcs no sabien el
camí i em costà molt manar-los-hi; va
haver d'esser emprant les corretjades i
amb l'ajuda de'n Valent. Tot i així
arribam a l'albercoquerar, tant les
agradaren els albercocs que feren net, no
en deixaren ni un, se sadollaren ben
sadollats, quasi no podien corre de plens

que estaven, posta de sol els entr a la  sou l
i ja ho veurem demà.

Munpare l'endemà em torna enviar a
guardar els porcs. Me'n vaig cap a la  soil.
Els obr la barrera, surten de pressa i de
tant com els havien agradat els albercocs,
parteixen escapats cap als albercoquers,
corrien tant que ells ja eren a Son Mut i
jo anant escapat encara era a mitjan camí,
fins i tot els vaig perdre de vista. Quan
arrib prop d'ells quasi havia acabat l'aler.
Per si fos poc la correguda que havia
hagut de fer, com que als albercoquers
nostres no hi hagué albercocs perquè el
dia ahans sels havien menjat parteixen
cap als dels veïnats i no us podeu
imaginar el que em feren córrer perquè
quan n'arruixava un, l'altre era a una
altre albercoquer, i res, tot l'horabaixa
vaig córrer fent-los fugir dels albercocs
del veïnats.

Joan Verger de Son Palou
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L'amo en Joan regalà les truges
Com que l'estar sense fer res avorreix,

l'amo en Joan de Can Canai, tot i que
estigui jubilat des de fa uns anys, si bé
no fa gaire feina, segueix, com ho fan la
majoria de vells pagesos, tenint esment
a 4 ò 5 truges a les quals cada any les fa
nodrir una o dues ventrades i ven els
porcells ja surats; o bé a l'escorxador
per carn o a altres particulars per engrei-
xar.

Però enguany l'amo en Joan, en part
motivat pels anys i en part perquè té reu-
ma, se sent en baixa forma i no té gaire
ganes d'anar a segar alfals, collir remo-
latxa, sembrar cols, per donar verdesca a

Dir agost és dir calor

Es mes d'agost ha estat fort,
ha feta molta calor,
persones majors han mort,
no han pogut resistir-ho;
ja veuran si tenen sort,
Sant Bartomeu molt millor;
des del cel com un record.

Si ha nat dins aquest mes
qualque ninet petite',
també haurà tengut calor,
i qui sap, pentura no!;
si es pares tenen doblers
per comprar un ventilador.

En llegir aquests papers
ses festes ja hauran passat;
esper que us hagi agradat
veure altre pic pes carrers
dimoni i cossiers
i es parents amb amistat.

Que molts d'anys pogueu tornar
i tot ja estarà empedrat,
sa plaça i es Molinar.
Per poder m8 bé passar
no hi deixaran aparcar
ni tampoc fer-hi es mercat;
ditxós aquell que ho veurà,
semblarà una ciutat.

Ara ja vaig a acabar,
perquè he tornat un poc vaga;
just me queda desitjar
que no vos llevin sa paga
i la pogueu disfrutar.

Antònia Adrover

les truges, anar-les darrera, anar a mol-
dre ordi, vigilar-les de prop quan estan
per nodrir a més d'altres atencions, deci-
dí vendre-les.

Uns quants dimecres va partir cap al
mercat de Sineu amb la finalitat de tro-
bar un bon comprador i no en troba cap.
Féu de veure uns quants mercaders a
més d'altres pagesos ja que dues havien
pres un yerro de bona casta i podria es-
ser que estassin prenyades i per un ca-
sola, temps passat, era molt apreciat el
poder adquirir una truja a punt de fer
porcells; tot i així, res de res, ningú li
posa preu.

No trobant comprador decidí regalar-
les al qui les volgués. Ni per aquesta!,
bé insistí que eren de bona casta, les ofe-
rí a amics, mercaders, carnissers i a
qualsevol persona que es pensas que les
voldria i, en fi, no troba ningú.

Essent que no trobava qui les volgués
encara que les regalas, l'hi vengué la
idea d'amollar-les pel camp. Ara que
ningú espigola, pensa, trobaran moites
d'espigues i gra que ha romàs escampat
pel sòi. Desistí d'amollar-les perquè po-
drien entrar dins un hort o melonar, fer
malfraig i llavors ell, com a amo dels
animals, es responsable. Això d' amo-
Ilar-les a lloure no esta bé.

Preocupat per com desfer-sa d'elles,
decidí matar-les i enterrar-les. Jo tenia
emparaulat amb l'amo d'una retroexca-
vadora per fer el clot. Però se sentia trist
pensant com matar i enterrar aquelles
truges que durant 5 è 6 anys les havia
tingut esment i sempre per festes com
Pasqua, Nadal, Sant Bartomeu i altres
particularment assenyalades, quan es
reuneix per dinar tota la família, havia
tengut una porcelleta per rostir. Desistí
de matar-les, esperar uns dies i després -
pensa i digue- "ja veuré com ho faig!".

Però vet ad, que l'altre dilluns, fent
tertúlia pel mercat de Montuïri vaig tro-
bar que l'amo en Joan estava content, te-
nia xerrera i ens volgué convidar a beure
als 5 ò 6 que érem al remolí.

De tot d'una em creia que a la fi les
hauria venudes ja que es costum entre la
pagesia el pagar el heure dels presents
quan s'ha clos una barrina. Ide' no estava
alegre per haver trobat comprador sine'
perquè n'havia trobat un que regalades
les se'n dugué i d'aqueixa manera sortir

L'amo en Joan, regalant les truges, sorti'
del maldecap d'haver-les de tenir esment

del mal de cap de desfer-se de la seva
ramada porquina.

Pel que es veu amb aquest fet que ha
passat a l'amo en Joan, el bestiar vell fa
nosa. Pel que he pogut saber tampoc no
hi ha ningú que vulgui ovelles ni cabres
velles, ni mardàs, ni bocs. Perquè les
vulguin han d'esser joves. Pens que
també es pot dir que passa el mateix
amb les persones.

El fet descrit ocorregué el passat mes
de juliol, feia calor i, per tant, mal temps
per fabricar sobrassades. Hores d'ara,
que el temps es refresca, segurament hi
ha compradors, encara que a baix preu.

Sion Nicolau

A Gaspar "Xinet" de S'Hostal

Sa glosa que me demanes,
Gaspar avui la te puc dir:
te veig bé visquent així,
per viure va hé es tenir
salut, doblers i rialles;
i qualque pic mos surten cares
i és quan mos toca es sofrir.
Gaspar: no quedis fadrí;
se'n solen empenedir
i se cansen de fer-se palles;
no t'has d'escoltar rondalles
d'agafar aquestes idees
per no have-ho d'agrair.
I de tu he sentit dir
que et troben mal de sofrir,
que amb dones t'han vist partir,
no només amb ses d'aquí,
fins i tot amb ses externes.

Amador Font



22 PUBLICITAT          

411,'S OFtjuided  



En carrer de Palma hi havia quatre fuesteries

HISTORIES LOCALS
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Fusteries
Can Francesc Sbert, Can Sills, Cas Fuster Mascará i

Can Biel "Titina"

1.- CAN FRANCESC SBERT
del carrer de Palma

Guardia d'assalt. Vengut de Menorca,
cap als anys 40.

Abans d'entrar en matéria recordem
alguns coneixements generals aplicables
a totes les fusteries que seran citades en
aquest treball. Segons el Diccionari
Català-Valencià -Balear, tom 66, pàg.
105, els fusters podien distribuir-se en

fusters pritnaters, els qui feien obra fina
de fusta i mobles casolans; fusters de
pia, els qui feien mobles corrents; fus-

ters carreters o fusters comuns o gro-

Hers, els qui construïen i adobaven ca-
rros, arades, peces de sínia, etc. A les
pags. 106-107 hi podem trobar dibuixa-
des les principals eines de l'ofici de fus-
ter. N'hi ha 51, de dibuixades i anome-
nades una per una, que van des del mar-
ten fins al bane o taulell amb el caragol.
Eines com aquestes eren les que es veien
i s'usaven a les fusteries montufreres
avui desaparegudes.

Tornem a en Francesc. En un principi
anava a serrar a la farinera i quan en fugí
passa al seu establiment alla on totd'una
feia feina per l'amo en Toni de Solanda.
En Francesc, a més de les obres pròpies
de fuster comú o groller (aquesta era la
denominació més emprada a Mallorca),
feia postetes per embalar, les quals fer-
mava amb un fil de ferro i enviava a
València. ConstruIa uns aparells per fer
vent artificial a les eres i que enviava a
Eivissa. Normalment eren els homes qui
rodaven a les "metxines" (així les ano-
menaven els montufrers), pen!) en féu
una on el moviment rotatori era produIt
pel voltar d'una bístia. Per a la matança
de Sant Joan elaborava caixons.

El seu fill continua amb la fusteria.

2.- CAN SILIS
del carrer de Palma

Dirigia l'amo en Guillem Silis i era
ajudat pel seu germa Biel. La filla
Catalina també donava una ma a l'hora
de serrar les fustes. Aquesta fusteria te-
nia un pou molt fort d'aigua, tant que en
podia servir al públic sollicitant. Abans
d'establir-se havia anat de mosso amb

l'amo en Rafel "Serena". I després, quan
ja va haver acabat el servei militar va
posar una sínia dins el local, davall on
ara és la casa de Coloma Garau "Prats",
per fer forats, esmolar, fer bastiments,
posar motlures. Es pot considerar la pri-
mera maquina de fuster que hi va haver
a Montuïri.

3.- CAS FUSTER MASCARÓ
del carrer de Palma

El titular era Joan Verger i treballava
amb els tres fills, =be fusters: Tomeu,
Toni i Joan. Li deien "carreter" perquè
feia moltes i ben encertades les rodes de
carro. El succef el fill Joan.

4.- CAN BIEL "TITINA"
del carrer de Palma

Obrí la fusteria pròpia el 10 d'abril de
1936 en el carrer de Baix i el 1954 passa
al carrer de Palma. Començà de mosso
amb en Joan "Prim", a qui va demanar 8
dies per fer-se totes les eines que ell ha-
via d'emprar en el seu ofici. I ell mateix,
després, tengué de mossos en Bernat i
en Toni Piza, com també en Miguel
Cerda "Pollo", fins que emigra a
Amèrica. En Biel, pea), vegetaria i fidel
a la gimnàstica diaria, destaca en feines i
acabats de persianes, vidrieres, etc. No
podia esser altrament. En els seus co-

mençaments, a la vila, quan un feia una
casa nova, generalment no l'acabava del
tot per dedins, per manca de doblers o
per no voler-ne gastar. Però uns anys
després del Moviment, degut a l'"estra-
perlo" o a què les coses ja ii anaven bé i
tenien un dobler, poc a poc la gent en fer
una casa nova l'acabava totalment. I
això feia que els fusters tenguessin més
feina, tant en portes, taulons, persianes...
com en mobles, cadires, taules... I en
Biel "Titina" fou un dels fusters amb
més nom dins Montuïri de tan bé que
deixava els acabats. Molts d'arramba-
dors, cadires, estanteries, taules, xeme-
neies, teginats... de diferents cases són
obra seva i això que no era ebenista.
Tant es va posar al dia, que eren molts
els qui anaven a ca seva a comanar-li les
feines de fuster. Sempre va procurar
anar al dia; va dur dibuixos de models i
quan un hi anava ell ja ii deia: "mirau lo
que voleu i després m'ho deis". Encara
ara conserva els quaderns de comptes de
l'any 1936 quan per una porta de cister-
na emmarcada féu pagar 13'10 pts. a
Miguel Vadell; o un mantí d'arada: 1'20
pts. a Antoni Reus; o una pala de forn:
0'70 pts. a Antoni "Pale's". Si un va a ca
seva romandra bocabadat contemplant
una casa ben acabada, plena de mobles i
objectes de fusta, tot obra seva.

Sa yen de sa mentbria



L'equip benajami futbol - 7, campió del XVII Torneig de la Llum. Abaix, Pawl,' juvenil,
també campió del mateix torneig
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Els juvenils i benjamins de futbol-7, campions del XXVII Torneig de la Llum
Rafel Miralles, 2 n de la general i 1' de la seva categoria, a les carreres ciclistes de Sant Bartomeu

Amb el partit Montuïri-Ferrioler de I
preferent celebrat el diumenge 30
d'agost, va començar la temporada ofi-
cial per a l'esport montuirer. Una tem-
porada que veu augmentat el nombre
d'equips federats. Als onze equips que
hi havia la passada campanya, cal afe-
gir-ne un altre, les juvenils de bàsquet.

D'aquesta forma, l'escala d'aquest es-
port no tendrà cap graó Nit. Hi haurà
nines que jugaran des de la categoria
alevina fina a Is sénior. Tot un mèrit que
fa que l'estructura del club Polisportiu
Montuïri resti representada a totes les
categories: minibAsquet, infantil, cadet,
juvenil i sénior. A més a més, se suposa
que -com a anys anteriors- continuarà la
tasca de promoció que fa el col•legi a
l'edat benjamina, de 7, 8 i 9 anys. El
bàsquet a Montuïri ja està consolidat.

LES COMPETICIONS DE FUTBOL 98-99
* Benjamins futbol-7

• Inici I liga: 10 octubre
• Final Iliga: 27 març
. Grup (11 equips): Pobles H
• Rivals: Sineu, At Manacor, Llubí,

Manaeorins, Xilvar, Sallista At, Petra, J.
Manacor, Sant Joan i Algaida

* Alevins futbol-7
• Inici Iliga: 3 octubre.
• Final lliga: 29 maig.
. Grup (16 equips): Pobles A.
• Rivals: S'Horta, Campanet, Porreres,

Xilvar, Campos, Murense, Llosetense,
Poblense, Platges Can Picafort, Conseil,
Montaura, Binissalem, Felanitx, Escolar
i Cas Concos.

*Infantils
• Inici Iliga: 17 octubre.
. Final Iliga: 24 abril.
. Grup (12 equips): II regional-B.
. Rivals: Cardassar, Cala d'Or, Artà,

Portocristo, Escolar, Espanya. Barracar,
Santanyí, Felanitx, Algaida i Son Servera.

* Cadets
• Inici Iliga: 19 setembre.
• Final Higa: 8 maig.
•Grup (15 equips): II regional-B
. Rivals: Colónia de Sant Jordi,

Barracar, Margaritense, s'Horta,
Porreres, Algaida, Artà, Cardassar,
Santanyí, Escolar, Espanya At, Felanitx,
R. Rafal i Olímpic.

* Juvenils
. Inici lliga: 20 setembre.
. Final lliga: 16 maig.
. Grup (16 equips): II regional-A
. Rivals: Margaritense, Montaura,

Badia Cala Millor, Santanyí, Espanya,
Cardassar, Sóller, Alaró, Sallista, Sineu,
Cala d'Or, Santa Maria, Vilafranca,
Xilvar i Escolar.

* III regional
. Inici lliga: 20 setembre.
. Final lliga: 28 marg.
. Grup (13 equips): Pobles A
. Rivals: Ariany, BEA sa Pobla, Cala

d'Or, Montaura, Alcúdia, Joventut Can
Picafort, Margaritense, Ses Salines,
Sencelles, Alqueria Blanca, Sineu i
Lloret.

*I Preferent
. Inici I liga: 30 agost.
. Final Iliga: 13 maig.
. Grup (2 1 equips): Mallorca.
. Rivals: Calviù, Espanya, Cardassar,

Montaura, Alcúdia, Sant Ponça, Penya
Arraval, La Unió, Port de Sóller,
Santanyí, Peguera, Esporles,
Ferriolense, Sóller, La Victòria, Casa
Miss de sa Pobla, Alaró, Son Roca,
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7 equips de futbol i 5 de bàsquet, a la temporada 1998-99
El bàsquet tendrà representant a la categoria juvenil

Corredors veterans participaren a la primera carrera ciclista

Francesc Fullana rep el trofeu Mosquera
benjamí de la temporada 97-98

Independent i Felanitx.A darrera hora el
grup s'ha augmentat a 21 equips arran
del descens de categoria del Sóller. Per
aquest motiu, també hi haurà lliga el di-
mecres 3 de setembre, el dissabte 10
d'octubre, el dilluns 12 d'octubre (festa
d'Espanya), el dimarts 8 de desembre
(Constitució), el dimecres 6 de gener
(Reis) i el dia 1 d'abril (Dijous Sant).

TROFEU MOSQUERA
Com es habitual, a la inauguració del

Torneig de la Llum es varen lliurar els
trofeus Mosquera als màxims golejadors
del equips del Montuïri de la passada
temporada.

• Benjamí futbol-7: Francesc Fullana.
. Aleví: Xisco Mas.
• Infantil: Pere Palou.
• Cadet: Tomeu Verger.
•Juvenil: Jaume Mas.
• III regional: Cristòfol Amengual.
. I preferent: Tomeu Verger.

AMISTOSOS
L'equip de I preferent va participar en

el Torneig del Meló. A semifinals va
empatar amb el Binissalem i va ser eli-
minat en els penals. Va aconseguir el
tercer Hoc en vèncer per 3-0 el
Cardassar. En es Revolt-va perdre per  I-
4 davant del Vilafranca de III divisió en
el trofeu de Sant Bartomeu.

Els de III regional empataren dins
Barracar de II regional (3-3) i foren de-
rrotats a casa pel Sant Joan també de II
regional (1-3).

XXVI TORNEIG DE LA LLUM
L'edició d'enguany va constituir un

altre exit i el que és força important, no

va haver-hi cap incident ni un. Rafel
Fu liana Miralles va ser el nou president
del Comitè Organitzador i és el conti-
nuador la bona tasca desenvolupada per
Bartomeu Andreu, president durant els
darrers anys.

Aquest va ser el quadre d'honor 1998:
Juvenils grup A

I. Mallorca
Juvenils grup B

I. Montuïri
2. Independent
3. At. Parròquia Ramon Llull
4. Beta
•Millor jugador: Jaume Mas (Montuïri)
• Màxim golejador: Alexandre Oliver

(At P. Ramon Llull)
Cadets A

I. Mallorca
Cadets B

I. Campos
2. Montuïri
3. Independent
4. Beta
• Millor jugador: Bernat Mas

(Campos)
• Màxim golejador: Salvador Cañete

(Campos)
Infantils A

I. Sant Gaietà
Infantils B

I. At. Balears
2. Montuïri
3. Independent
4. Beta

• Millor jugador: Eduard Jaume (At.
Baleares)

. Màxim golejador: Pere Palou
(Montuïri)

Alevins futbol-7
I. S'Horta
2. Montuïri
3. Independent. Millor jugador:

Tomeu Andreu (Montuïri)
. Màxim golejador: Miguel Tous

(Montuïri)
Benjamins futbol-7

I. Montuïri
2. Independent
3. Sant Joan
. Millor jugador: Sergi Coll (Indept.)
. Mñxim golejador: Francesc Fullana

(Mon t tiYri )
CICLISME

Bones car'reres va haver-hi per Sant
Bartomeu. A la gent li agrada veure có-
rrer els del poble i molt més si tenen una
destacada actuació. I així va ser.

A la primera prova els mñsters 40 i 50
feren 30 voltes a un circuit urbà. Va ser
primer Toni Serra del club Renault
Calonge. L'exporter del Montuïri i co-
rredor ciel club local, Toni Abrines, va
fer segon. A la prova reina de 40 voltes
va guanyar Xisco Horrach del CC Opel
Inca. Rafel Miralles i Biel Bauzñ de
Montuïri van quedar segon i tercer de la
general i campió i subcampió de la seva
categoria.

Biel Gomila



A les festes patronals de Sant Bartomeu, Sebastià Melia va dirigir la Coral Mont-Lliri

Si hi ha una cosa que podria resumir
tot quan Jesús va fer i va dir mentre
fou en el món és aquesta: es va dedi-
car a girar al revés la forma de veure
les coses de la seva gent.

On millor es pot comprovar el que
acabam de dir és en la seva relació amb
les persones oficialment bones i santes:
els fariseus. Curiosament són els qui el
posen més nerviós. Els qui se'n duen
les renyades més fortes i més dures
d'una persona tan amable, tan pacient
amb els pobres, amb els caparruts, amb
els qui no són dels seus!

Per què?
Perquè Jesús no resisteix la gent se-

gura de la seva santedat. Els considera
ridículs. El molesten. Perquè demos-
tren que no tenen idea del Déu del que
es creuen esser tan amics.

Per això Jesús usa un mètode molt
efectiu per explicar qui és i com és el
Déu del que Ell se sap Fill i, per tant,
testimoni en el món: diu i fa tot el con-

trari del que s'espera d'una persona le-
gal.

En lloc del sacerdots i dels levites,
posa per model de fidelitat al Regne
un samarità.

Fa de la viuda pobra i deixada de la
ma del Déu dcl Temple el model de
tot deixeble, i s'identifica amb ells
quan dóna els dos cèntims a la bacina.

Parla de la prostituta i pecadora com
d'una persona que li esta molt prop del
cor. I aprofita per donar una MO al ric
de torn, que es queda milt) la paraula a
Ia boca.

Contraposa el fariseu que té els
comptes ben arreglats amb Déu a un
pobre publica, que sols es pot fiar de
Ia misericòrdia de Déu!

Certament, diu coses prou curioses:
tant, que ja no ens impressionen gens
ni mica.

No convindria tornar llegir l'Evan-
geli des de la cruesa en què fou escrit?

Teodor Soar,

Jesús i els benpensants
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ESGLÉSIA EN CAMÍ

La parròquia mostrà el seu art religiós

Dins el marc dels 750è aniversari de
l'elecció de la Parròquia de Montuïri,
durant les festes patronals i els darrers
dissabte i diumenge d'agost va estar
oberta a la capella del roser una exposi-
ció d'art religiós de l'església de
Montuïri, a fi que els cristians i tothom
que volgués, poguessin contemplar
l'evolució de l'art religiós del nostre
temple i també saber que són d'aquesta
parròquia.

Foren exposats calzes, casulles, una
píxide de gran valor artístic del segle
XV, una custòdia del segle XVIII, la ur-
na de la Casa Santa que encara s'exposa
el Dijous Sant, i algunes pintures repre-
sentatives d'escenes evangèliques.

Misses

El primer diumenge de setembre torna
l'horari habitual de les misses dels diu-
menges a les 12 h. després d'haver pas-
sat els mesos d'estiu.

Baptismes comunitaris

L'horabaixa del diumenge dia 6 hi
haura celebració del baptisme comunita-
ri a l'església parroquial.

Canvi d'horari de misses

Com ja és costum d'anys anteriors,

Simposi vers la teologia de

Amb motiu de la celebració del 200
aniversari de la fundació de les
Germanes de la Caritat, s'organitza per
als propers dies 15, 16 i 17 en el saló
d'actes del Col.legi Sant Francesc de
Palma un simposi de teologia a came de
Mn. Gustavo Gutiérrez, iniciador de la
teologia de l'alliberació a Amèrica llati-
na.

Ajuda a les missions del
Burundi

Entre els beneficis de la gelatada i la
col•lecta del dia de Sant Bartomeu per
ajudar a reconstruir les cases del nadius
de la parròquia dels nostres missioners
al Burundi, s'ha obtingut la quantitat de
209.080 pts. La partida ja fou enviada i
destinada al seu fi. La parròquia de
Montuïri dóna les gracies per tota la
collaboració rebuda.

partir del darrer diumenge de setembre
les misses vespertines dels dissabtes,
diumenges, festius i funerals seran a les
20 h. i els dies feiners a les 19'30 h.
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'PhTADIaGGiciidci
9 Setembre 1973

Miguel Payeras Pocovf "Cardaix" amb
Joana Ramonell Sastre "Matxa"

Agost de 1998 Agost de 1998

Naixements
Dia 18.- Pere Joan Mayol Lliteras, fill Dia 3 	 54 litres m 2

de Pere i deRita. " 18 	 09

Defuncions " 28 	 16	 "	 "

Dia	 6.- Bartomeu Miralles Pocovf Total 7'9 litres in 2

LA-jocA®acidadG
6 Stbre. Ariany
13	 " Montuïri

Th
 

Ip
 

-JOCZOCIG
10 anys enrere

Setembre de 1988
Dos dies sense telèfon

Els dies 17 i 18 de setembre de 1988,
dissabte i diumenge, a causa d'una tor-
menta Montuïri va romandre incomuni-
cada amb l'exterior per telèfon. Sols
eren possible cridades dins la vila. Fa
deu anys també eren frequents les apa-
gades de Hum, molt més que no ara.

Ajuda domiciliària
Aquest setembre de 1988 comença a

funcionar el servei d'ajuda domiciliaria,
una millora de la qual se'n beneficien per-
sones d'edat, minusvalids i incapacitats.

25 anys enrere
Setembre de 1973

Cotxe per a les monges
A fi que les monges no haguessin

d'anar i venir sempre a peu, sobretot les
que desenvolupaven tasques d'inferme-
ra, aquest setembre de 1973 el poble va
regalar un cotxe a les monges. Com que
la subscripció no bastà, unes families va-
ren bestreure —per a tornar-los-hi— els do-
biers necessaris per adquirir el vehicle.

50 anys enrera
Setembre de 1948

La Mare de Déu de Lluc, a Montuïri
Dia 26 de setembre de 1948 la imatge

de la Mare de Déu de Lluc va arribar a
Montuïri i aquí hi va romandre tres dies
durant els quals es féu bastant festa po-
pular, perd sobretot religiosa.

100 anys enrere
Setembre de 1898

Permisos per construir parets
Per aquell temps els qui havien d'edifi-

car una paret al seu tros havien de de-
manar permís a l'Ajuntament i aquest ho
passava a la Comissió d'Obres i els do-
nava l'alineació. Pel setembre de 1898
foren molts els qui ho demanaren.

"Doia", casat, de 70 anys (Monf a Vene-
çuela).

Dia 13.- Francesc Mas Sastre "Soque-
ta", viudo, de 91 anys.

Dia 25.- Gabriel Miralles Sampol
"Queló", casat, de 85 anys.

Matrimonis
Dia 8.- Joan Manera Lladó amb Isabel

Garau Gelabert

@Q91aiiCi? Grii acoca

Cuixes de pollastre

Ingredients
Un tassó de "Coca-Cola" o cervesa.
Una cullerada sopera de "cebollina" o

porro (en sobres, es ven al supermercat).
Un poc de "Starlux".

Elaboració
Dins una rostidora hi posam les cuixes

crues amb un tassó de "Coca-Cola" o
cervesa, una cullerada sopea de "cebolli-
na" o porro i un poc de "Starlux". Es cou
al forn.

Catalina Manera Miralles "Nea"

20 Stbre. Petra
27 "	 Porreres

VE.1"111GiA
MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ
BIGUES - BLOCS - RAJOLES - AÏLLAMENTS

TRANSPORT PROPI - PINTURES - XEMENEIES
DISSABTES MATI OBERT

Crta. Montuïri - Porreres, Km. 1	 -	Tif. 64 66 95

AAONTUIRI

LJi

Festes

Pas gust de fer una cançó;
m'agrada quan me surt bé,
I avui la dedicaré
pes nostro Sant, es Pare,
des poble montuïrer;
segur que fins l'any que ve
no tornarem veurer-lo;
i amb un any d'esperar-lo
farem bo d'enyorar-lo,
perquè festa en volem fer;
aquest poble en va endarrer,
trob que se nota molt bé
que es tornat un poc senyor.
Serà pes carrer Major
que es cobrada Iluentor
i es jovent s'hi troba bé;
han de seguir n'es carrer,
s'empredrat per 'cabar-ho.
Déu vulgui per l'any que ve
que tots poguem veurer-ho.

Amador Font
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