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"Amics de Son Fornés"

El dissabte dia 21 d'agost tendrà Hoc
la presentació oficial de l'Associació
"Amics de Son Fornés de Montuïri" a la
qual intervendran responsables de la
Fundació de Son Fornés així com del
museu del Molí des Fraret. La Junta
directiva ja constituida és aquesta:
Gabriel Sampol Mayol, president;
Gabriel Roig Róscar, vice-president;
Josep A. Fayas Janer, secretari; Joana

Arbona Amcngual, vicesecretAria;
Guillem Garcias Pocoví, tresorer; Martí
Ferrer Sampol, comptador; Miguel
Martorell Arhona, arxiver; i com a
vocals figuren: Gabriel Ferrer Sampol,
Raimundo Arbona Massanet, Antònia
Garcias Pocoví, Pere Miralles Roca,
Mateu Fiol Jordà, Gabriel Sutler
Sampol i Gaspar Mas Miralles.

ES GRAO

ElegLcia
Primer foren etc ¿et carrer ¿et

Mofinar i ara ja per aftres in-
drets treuen cossiots ¿avant fes
respectives façanes, fa quai
cosa proporciona un caire sim-
pàtic ais nostres carrers orna-
mentats amb pfantes, a qua(
mis efegant. Ara sols manca
que no sien substre tes per quai-
que persona, inconscient de fa
mafifeta que ocasiona.

Deixadem
9a fa massa mesos que fa

creu de terme de Son Rafe(
Mas esta espenyada i s'aguan-
ta provisionafment femada amb
cordes i aftres instruments. Es

va dir que s'kauria de restaurar
i canviar d'empfaçament. Fins
ara n i una cosa ni altra s 'ha
fet i corre ef periff de'aftres
accients i mis rompudes.

Nova jutgessa

A Madrid i a nivell nacional a les
oposicions per a jutges de primera
instància va obtenir plaça Joan Aina
Arbona Ginard, filla dels montuYrers
Gabriel Arbona Verger i Francisca
Ginard Sampol. El pròxim setembre
començarà un curs a l'Escola Judicial a
l'acabament del qual serà destinada per
cobrir una de les vacants de jutge de
qualque indret d'Espanya. A ella i als
seus pares, la nostra enhorabona.

Concursos literaris

Acabat el termini per a presentar tre-
balls als concursos literaris actualment
convocats, enguany sols s'han presentat
sis originals al VIII Concurs de Conte
Curt i dos al IV Juvenil per a monttii-
rers. Com ja és costum, el veredicte del
jurat es farà públic el 15 d'agost després
del pregó de festes. I tot seguit, entrega
de premis així com al d'investigació
convocat l'any passat.

Nomenaments eclesiàstics

Els dos capellans, antics col.labora-
dors de Bona Pau i que un temps varen
exercir a MontuYri com a rectors solida-
ris, Andreu Genovard i Bartomeu
Tauler, després de ser designats pel bis-
be, el primer, vicari general de la
Diòcesi i el segon, vicari episcopal de
Ciutat, dia primer del passat juliol es
possessionaren dels seus càrrecs.
Darrerament els dos eren rectors respec-
tivament de Capdepera i de Porreres.
Els desitjam encert en la nova comesa.

Nou llibre de Joan Miralles

El vespre del proper 22 d'agost serà
presentat a Montuïri el darrer llibre de
Joan Miralles i Monserrat, "Discursos
per la !lengua", volum que recolleix tot
un scguit de discursos seus, que ha pro-
nunciat des de 1982 en homenatge a
algun personatge del món de les Iletres,
amb motiu de la celebració d'algun
congrés o d'algun esdeveniment cultu-
ral i sobre normativització o normalitza-
ció de la Ilengua. El pròleg del 'fibre és
de Josep Melià.



Conflictes

Existeixen tres causes principals
de divisió entre els homes: I— Les
diferències d'opinió entre persones
que no són capaces de pensar de la
mateixa manera sobre les mateixes
coses. 2— Els odis: no estan disposat
a admetre opinions diferents sobre
lets semblants sense que l'amistat
se'n ressenti; d'aquí que les nostres
diferències d'opinió ens oferesquin
un sentiment apassionat de preven-
ció mútua. 3— Les injustícies i les
persecucions obertes, les quals són
fruit dels nostres odis, per a desgra-
cia nostra.

El primer conflicte ve de la mane-
ra de pensar; el segon, de la voluntat
i els sentiments, i el tercer, de les
forces que s'oposen de tal manera
que sembla que van cap a una des-
trucció mútua.

Hem de considerar, per altra part,
inhumana aquesta categoria de con-
flictes, ja que de sí les persones són
bones, amables i generalment pací-
fiques. Però quan per aquests mo-
tius els homes es fan enfora uns dels
Ares, quan són incapaços d'aguan-
tar—se així com són, quan ens en-
frontam un contra l'altre... ens veim
indiats cap a una brega semblant a
quan els animals es barallen o s'en-
fronten per poder mossegar un os.

Davant aquests conflictes sorgei-
xen tres remeis: I— Els homes no s'-
han de fiar massa dells mateixos i
han de tenir ales interès en esborrar
controversies, o sia passar per da-
munt el passat. 2— Ningú no ha de
voler imposar els seus principis o
les seves idees a cap altra persona;
ans al contrari, ha de permetre al
pròxim fer valer les seves opinions i
gaudir en pau tot quant li pertoca.
sia arribar a una tolerancia mútua.
3— Tots els homes han de tractar de
fer un esforç, si es necessari, per tal
che trobar allò que es minor per l'al-
tre, a fi que, respectant—lo sempre,
arribin a una conciliació.

Salomó

SANT
BARTOMEU

DURANT
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MONTUIRERS

MOLTS

D'ANYS!

OPINIÓ
	

3

Respectuosos amb el medi ambient

La gran quantitat de residus que anam
produint es multiplica de cada dia. La
recollida de deixalles es va fent més i
més necessària, sobretot si tenim en
compte que alguns a més de ser difícils
d'eliminar afavoreixen la proliferació
d'animals nocius i perjudicials per a la
salut humana. La necessitat de mantenir
net tant la vila com tot el terme no sols
és una mostra d'educació cívica, sinó d'-
higiene elemental per a un poble civilit-
zat com el nostre. D'aquí que aquesta
campanya de neteja com la que es va
promulgar fa alguns mesos per la regi-
doria de Sanitat de l'Ajuntament en
conaboració amb la Fundació Deixalles
i Ferrovial per tal de millorar l'entorn
del nostre municipi, mereix el nostre re-
colzament.

La divulgació de la idea de la utilitza-
ció dels contenidors que es difón sota el
lema Montuïri més net, és el camí més
adequat per tal de conscienciar els vdris,
com també ho és el de l'aprofitament dels
contenidors, del parc verd o el de la reco-
llida selectiva domiciliaria de tota casta
de mobles o aparells inservibles. •

El tríptic que fa uns mesos fou editat i
divulgat contempla l'emplaçament dels

diferents contenidors a Hoes com l'avin-
guda Es Dau, el Pou del Rei, les
Escoles, Es Molinar i algun altre on s'a-
consella que es depositin aquestes dei-
xalles; com també l'establiment d'uns
horaris per a la recollida de ferns en ge-
neral. S'indica i es recorda que s'han de
treure en bosses tancades els dilluns, di-
jous i dissabtes entre les 21 i les 2130
hores. I per altra part l'empresa conces-
sionària recollirà mobles i altres objec-
tes inservibles els el primer i tercer di-
jous de cada mes. Una millora que ja
funciona i que es ben acceptada pels
veïns com ja ho fou el de la recollida se-
lectiva de paper, vidre i llaunes dels bars
i comerços. I si, per altra part, s'aconse-
gueix que els voltants del punt verd ro-
manguin nets, sense haver-hi papers
pintats, olis i grasses indecents, aluminis
o tests romputs o restes de menjar, s'-
haurà aconseguit que aquesta cara antic-
colègica que ofereixen alguns indrets es
tornin en Hoes dignes i harmoniosos,
enaltidors d'un poble que de cap a cap
d'any hauria de demostrar amb el seu
procedir, el respecte amb el medi am-
bient.

O. Arbona
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Després de les eleccions

El canvi de Govern a la nostra Cornu-
nitat haurà servit, almanco, per adonar-
se de la manca absoluta de coneixe-
ments que tenen sobre la nostra terra els
"periodistes" de terres enilà. En primer
Hoc no saben què es això de "Conseil
Insular", que els sona com "Consejo de
las Indias"; per altra banda, això que
UM sigui un partit d'extrema dreta i que
fins ara havia estat col•laborant amb el
PP, caldria que s'ho fessin mirar. Pere,
sobretot, m'ha sobtat la manca absoluta
de respecte per una decisió completa-
ment democràtica. Que es això de pactes
antinatura? Qui posa aquest adjectiu?
Antinatura de que? Es ben veritat que
molts de politics encara no saben el que
es la democràcia, el diàleg, el consens,
el debat: només consideren la democrà-
cia quan ells tenen la majoria absoluta.
Però hi ha una diferencia entre aquests
mitjans mediàtics, aquests politics i la
resta de forces que han conformat el
Pacte de Progrés: en primer hoc resulta
que aquells no saben ni poden asseure's
en una mateixa taula a dialogar amb els
diversos representants democràtics; es a
dir, que la gran diferencia roman que
mentre ells veuen la realitat d'una mane-
ra totaiment partidista, els aitres tenen
una concepció molt més generosa, con-
sensuada i altruista de les questions polf-
tiques i socials.

Ens ha sobtat també, que els mitjans
de comunicació —TVE, Cope, Ser...- na-

cionalistes de l'Estat espanyol, no hagin
posat de relleu que durant aquesta legis-
latura hi ha hagut tres presidents de
Govern, que un d'ells s'ha escapat de la
presó per pura i dura prescripció tempo-
ral del delicte —que no moral, ni política,
ni ètica-; que les baralles internes han
estat d'escàndol monumental; que ha
augmentat l'autodestrucció d'aquesta te-
rra de manera alarmant; que la forta im-
migració ha provocat desestabilitzacions
socials i culturals d'una magnitud foras-
senyada... No, de tot aim) no n'han par-
lac ells només veuen que els seus han
perdut el poder. Com és possible que no
puguin entendre que després de setze
anys del mateix partit, és bo, saludable i
necessari un canvi de Govern? Com es
possible que no vegin que el que té més
ric el sistema democràtic és l'alternança
per tal de renovar idees, propostes, alter-
natives, etc. i no quedar sempre amb la
mateixa inèrcia. Setze anys són molts,
massa, d'estar al poder.

Es preocupant la demagògia i la
mentida d'alguns periodistes i politics:
us enrecordau qui era que deia que en
morir-se el darrer cap d'estat d'Espanya
per imposició de les armes, hi hauria
una guerra civil, que hi hauria aldarulls
per tot arreu? Ara duen el mateix collar:
fan que la por sigui la moneda de canvi,
fan que es creï inseguretat, fan que ve-
gem el canvi i l'alternança com el nou
diable. I aquests són els qui condueixen

espais radiofònics o dirigeixen el Regne
d'Espanya. AIM ells. No poden entendre
que l'"illa de la calma" és una invenció
barroera adaptada i adoptada per mutilar
quaisevol intent de regeneració.

Per altra banda serà ben enriquidor
un pacte nacionalista entre UM i PSM al
Conseil Insular; fins i tot seria desitjable
compartir-ne la presidencia perquè es
fes efectiva la voluntat de treballar con-
juntament per Mallorca.

Ens espera una legislatura complexa,
difícil, ningú no ho nega, però també
carregada d'esperança i illusions, que
ofereix la possibilitat d'interpretar la re-
alitat d'una altra manera després de set-
ze anys. Ni que fos per aim), benvinguda
sigui.

Felip Munar i Munar

Pagui el mateix
durant els
primers 5 anys

Taller mecànic
Planxa pintura
Constantino Ruiz Gonzalez

C/ Ramon Llull, 46 	 •	 Tlf. 64 61 84 	Montuïri
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"MONTUÏRI: VELLES I NOVES PROPOSTES ETIMOLÒGIQUES" - II
Diferents propostes etimològiques

Les propostes etimològiques han estat
molt variades, la major part de les quals
es troben recollides en un esplèclid treball
del Dr. Joan MiraIles i Monserrat ', el
qual ressenyam esquemàticament:

Segle XVIII: J. Berard i Gmo. Terrasa:
"Puig d'Ira, pel castell que tenen en el
puig de Sant Miguel on posaven presos
els delinquents".

Segle XIX: Antoni Furió: "Poble edifi-
cat damunt el puig de S. Miguel... aquest
puig seria el Mons Ire dels antics en el
qual adorarien Júpiter tonante".

Segle XIX: J. Ma Quadrado; el fa deri-
var d'Iberii.

Bartomeu Pasqual, copiant de L. De
Villafanca; opina que prové d'un sufix
"YUERI", que signi fica "defensar" en
llatí i "castigar amb pena capital" en
francès. La denominació ii vendria de ser
alcàsser o puig de refugi, abric, asil sa-
grat, defensa i seguretat.

Segle XX; G. Llabrés: Contracció de
Mont-Thiberi.

1922 Cosme Bauzà: del verb TUEOR
- TUERIS: defensar, protegir, es a dir
puig de protecció; a més es pregunta per
l'etimologia de Sant o Sant Lueri.

1926 A. M. Alcover: Procedeix d'un
híbrid ¡latí i base, ligur o Ibero
"Monteiri" o "villa del monte".

Diccionari Català-Valencià-Balear:
El relaciona amb la forma àrab Al-
Munturi, com a nom de lloc derivat de

Monte Aureu.
V. Rosselló Verger (BSAL XXXIII,

28) Paraula composta d'un nom llatí
"Mons" i un sufix pre-romànic "ueri".

Mascaró i Corominas consideren que
prové de MONTORIUM, resultat d'una
abreviatura del llatí classic PROMON-
TORIUM.

F. de Borja Moll; MONTORIUM,
Forma llatina que modificada pels àrabs
es va transformar en MONTORIUM.

J. Miralles i Monserrat, 1979 s'incli-
na per MONTUARIUM= monticle, que
transformat a la fonètica àrab degué pas-
sar a MONTUERI.

Actualment s'han arribat a proposar al-
tres etimologies, com la basada en
MONT-LIRI o puig del !lid, segurament
degut a una Inure interpretació de la flor
de Lis que presideix el seu escut 2 .

(Continuara)

Jose Fco. Argente Sanchez

I) Miralles i Monserrat, Joan.- Entorn de
l'etimologia de Montuïri: estat de la qüestió. -
Revista Randa, n 9, p. 17-24.- Ed. Curial.-
Barcelona, 1979.

2) Si profunditzam un poc en el simbolisme
de la flor de Lis, observam astorats una triple
relació entre el Sud de França, la flor de Lis, i
des de molt antic, la regió de Montpellier
—que corresponia als avantpassats de
Nunyo Sanç— ja que, des de l'època
d'Hecateo de Mileto, aquesta zona estava en

mans dels Ligures (Hecateo, frag. 19) i un
poble ligur, els ELISYCES, formaven allà
un important estat del qual se n'ha parlat molt,
quasis tant com de Tartesos.

Una tradició antiga conta que "allà hi va es-
tar BEZERA (Beziers), pea) ara els rius
Heledus (això és el LYS) i Orobus (l'ORB)
corren a través dels camps buits i els puigs de
rufna". Allà hi va estar el safareig de THAU,
el Taurus Palus (Avieno).

Com a curiositat cal afegir que la flor de
Lis fou utilitzada com a contrasenya per les
comunitats germàniques occidentals. El Lis
maçònic és la representació esquemàtica de la
cama d'oca; tan característica en algunes con-
fraries de constructors i emblema de
Melusina.

També veurem que en plena Celtiberia s'hi
trobava la població de TURIASU (a les ruines
de La Orufia, al costat devora al Moncayo) i
després la TURIASO romana que posseïa en
el seu escut d'armes la flor de Lis.

I la rel *TUR entra en la formació de molts
etainims pre-cèltics, cèltics i celtibers, penin-
sulars com els "Túrdulos", "Turdetanos", i
continentals: els "taurini", devora el riu Po a
Ia falda dels Alpes, els "turones" de la Galia
Lugdunense; ciutats celtiques i celtíberes:
tureibriga", "Turol-Teruel", "Tours",
"Turocelum" a Umbria, etc. Aleshores no
s'hauria de descartar la pervivència d'un etnò-
nim antiquíssim dels nostres talaiNies, tenint
en compte que cada dia és més evident que les
poblacions prehistòriques d'aquesta illa varen
derivar, des d'un substracte indoeuropeu de la
fi del Bronze i Campo d'Urnes, cap a una so-
cietat de tipus cèltic o celtiber i així ho de-
mostra no sols el context i registre arqueolò-
gic, sine, també els abundants  antropònims i
topònims cèltics d'època romana. D'aquesta
manera no sembla molt desencaminada
l'heràldica actual de Montuïri basada en una
muntanya amb la flor de lis.
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Cançons d'en Biel: entre gloses i poemes

Temps de messes

Quan juny tocava les portes, comença-
va a la nostra pagesia un temps d'afanys
i esquena suada. Jo, que vaig tenir la
gran sort de perdre les primeres dents
trescant pel sementers que s'estenien en-

tre Llorito i Sineu, record aquells anys

amb especial delit. Acabava l'escola
—costura, deien llavors— i res no podia ja

aturar la meva corredissa darrera les
guardes de porcs, d'indiots i fins i tot
d'ovelles enc què aqueixes sortien rera

el pastor poc abans que em tocàs ja anar
a jeure i es retiraven al sestador només
haver-me espolsat les lleganyes.

Porquerets, com en Biel "Bosseta" o

en Joan "De na Barriona", be vinguts

del poble veïnat o bé de més lluny, eren
no només els companys fidels dels meus
desgavells, sinó també els amics amb

qui compartia, aleshores que els altdres
feien la becada, pilotes esquinçades i bi-

cicletes que ens guanyaven d'un pam

d'alçada.

.nsA
NOS
TRA"

CAIXA DE BALEARS

Desitja
molts

d'anys
bones
festes

a tots els
montuïrers

Les màquines de segar, estirades per
la mula més ben aregada, feien equili-
bris damunt la seva roda, i amb un arrít-

mic trec-trec, a cops de braó dels sega-
dors tombaven aquells sembrats. Primer
les faves, Ilavors, la civada i l'ordi, des-

prés el blat... Els matins amb la rosada, a
fer garbes. Vencisos nuats de deu en
deu, conformaven un cavalló, estesos Ili-

gaven cinc, sis o fins i tot vuit gabelles.

Era un art veurels lligar, sense un nuu,
només entorcillats i mai no es defeien.
Sempre que ho vaig provar em vaig en-

cloure els dits.
A l'era vella, ben agranada, es batien

les faves. Carretons, forques, pales, erers
i altres ormejos feien la seva feina. No

molts de dies, se'n sembraven poques.
Llavors era temps de blat, que la fam
empenyia per tot arreu. Faves per cuinar
i faves per entretenir les truges quan me-
naven porcellins.

A l'era nova, més prop de les cases,
l'antiga "Ajuria" sortia a Hum. El porxo

de la batedora quedava buit i era un lloc

més on anar a a jugar. El tractor

"Cletrac" duia cadenes de ferro, talment

els tancs i necessitava un bon grapat de
dies de preparació fins que rebentant
amb una fumerassa negra cremava tot
aquell oli que al llarg de l'hivern havia

acumulat.
L'era s'omplia d'un tragí de gent que

semblava quasi un eixam afanós. Dos o
tres can-os garbejant des dels sementers,
dos homes recollint la palla amb els
llençols i donant forma als pallers, rústi-
ques ph-Amides que com tantes altres co-

ses ja s'han perdut. Un altre, tal volta el
més forçut, sac a l'esquena cap a la casa,
que el gra havia de romandre a cobro.

Un, fent equilibris, pujava i davallava
una escala prou brunyenta pel potonejar
del traginaire i donava garbes dalt de tot
la batedora. Mestre Joan "Coleto", ven-
gut de Petra sols per a aquesta feina, feia
passar menat a menat, garba a garba, ca-
valló a cavalló, aquells amples semen-
ters pel batall d'allò que a mi em sem-
blava una màquina infernal. L'orella po-
sada al tractor per tal de no ofegar-lo, un
ull a la llarga i ampla corretja que al-
manco dos o tres pics al dia sortia de

Hoc, i l'altre, ben obert darrera aquelles
ulleres de motorista per tal que les dents
del batall no fessin festa de la mà i el

brag que l'abastia.
Entrada de fosca, a rentar-se al safa-

reig i al vespre encara qualcun a fer co-

rre una llebre. Devers Sant Domingo

s'acabaven les garbes i el tragí a l'era i
tothom tornava al seu redol. Abans, si

l'anyada havia estat bona, un dia a Sa
Colònia; uns amb bicicleta, els altres
amb carretó, uns pocs amb un menut
"Citroen" que quan arribava a les costes

dels "Monjos", treia un pam de llengua.
Agost corria escapat. El porquer

s'afanyava prou per tirar davant al pas-
tor i fer la primera passada a l'estivada.

El sol cremava de valent i encara no ha-

vien guaitat les primeres bubotes, prelu-
di de tronades que tant de malaveig
feien fer el temps de figues.

Sense cap gota de pluja des de mesos
enrere, la humitat feia tornar les coses

aferradisses. El cel perdia blavor i es

tornava grisenc. Qualcú que en devia sa-

ber, sempre deia all?) mateix: "Es temps

se desbaratarà, fa un dia com a malalt".
Recordant aquella sentència tantes ve-

gades sentida, un plomós dia d'agost
vaig escriure aquesta cançó:

Dia malalt

El camp cruixeix
al pes del sol.
No hi queda res,
tot sembla mort.
Sols el rostoll,
calent i curt
hi jeu tot sol.

Baix la figuera,
baix l'ombra espessa,
endins la terra,
arrels resseques
cerquen conhort.

Dins es rostoll,
calent i curt,
només s'escolta
el pas cansat,
trepig d'un home
d'ale feixuc.
Lenta petjada,
horitzó tèrbol,
terra cremada:
dia malalt.

Biel Camp i Ferrer

(Estiu del 66 - Mi('l, 99)

Ni ale de vida,
ni ale de vent.
Cap glop d'oratge,
alena ardent.

Ni el cant monòton
de la cigala,

el tronc immòbil,
avui se sent.

Ni el vol lleuger
—plomissó a l'ala-
trencada d'alba
d'aucell novell.

Ni el bel d'angoixa
d'ovella eixorca
que no fa guarda
ni mena anyell.

Tot es silenci,
quan mor l'estiu.



Per Sant Bartomeu, qui més qui manco agafa "sa trompa"

A L'AGUAIT
	

7

S'ha dit q •..
• S'ha comentat molt es l'et que passa

després d'un sopar que feren a "Ses
Guatleres" es de sa quinta des batle. Ell

va convidar, però alla ja s'apressarcn a
presentar-li factures d'altres bauxes de
temps enrere, de s'Ajuntament. Natural-
ment, no en va voler saber res i alguns
des qui hi eren encara no se n'havien anat

com ja ho escamparen per tot.

• Més lladres a Can Pieres. Per?)
aquesta vegada no se'n pogueren dur res,
perquè alguns montdirers els encalçaren,
els agafaren, els feren tornar allô que se'n
duien i els presentaren a sa Guardia
Civil... i se'ls endugué.

• Molta gent esta ansiosa per saber
que es farà alla deçà es camp des Revolt.
Se senten cabales i comentaris, però es
nous propietaris no diuen ni "pruna".

• Es polítics de s'oposició desitjaven
que a s'acte de presa de possessió de sa
nova legislatura es donàs compte de sa si-
tuació económica de s'Ajuntament, però
encara esperen es balanç.

• Van en augment se queixes sobre es
molts de cotxes que aparquen a sa placeta

de Ca ses Monges, pes perill d'accidents
a sa curva. Convendria que s'Ajuntament
ho solucionas abans de més avaries.

• Una part de s'electorat diu que
"s'espectacle que han donat a nivell au-
tonòmic ha estat lamentable. Esperem
que aquests 4 anys passin aviat i s'imposi
es sentit comú i es seny que sempre han
demostrat cts habitants d'aquestes illes".
I encara n'hi ha que afegeixen: "Sa ver-
gonya que han de tenir es de dretes que
votaren UM després de veure es merder
que s'ha produït en so repartiment des
pastís".

• Entre Algaida i Montuïri quasi go-
vernaran ses Illes Balears. Així que si
n'hi ha cap d'aquests pobles que tengui
picor, tendra qui li grati molt a prop.

• S'espera que el nou Ajuntament
aprovarà l'ajut del 07 per cent per al
Tercer Món, fet que havia rebutjat l'ante-
rior Consistori.

• I que així, es
complirà la solidaritat
de què es va parlar al
rafting del Partit
Popular en Es Dau.

• Què passarà amb
les dues associacions
de la tercera edat ara
que la del PP no té
majoria en el Govern?
Quins seran uns i
quins els altres?

• Durant aquests
darrers anys, s'han cre-
at divisions al poble i
s'ha fet molt de mal
entre la gent major, en aquest sentit, i que
sera difícil de curar.

• Hauria convengut que a Montuïri

guanyassin els socialistes perquè, com ho
farà ara l'Ajuntament per sortir-se dels
250 milions de deutes?

• Com es lamenta el desafortunat s'ha
dit que que publicava Bona Pau el juny,
que animava les dretes a votar perquè si
no, guanyaria l'esquerra!

• A aquesta imperdonable patinada
—tendenciosa i partidista— sera difícil d'es-
borrar per a les persones amb esperit de-
mocratic i on una revista del poble "ha de
ser per a tot el poble".

• Ara, que la cridada va tenir èxit. No
s'havia vist mai tanta gent a votar, fins i
tot desconeguda o que l'havien empadro-
nada aposta per votar.

• Els socialistes no havien d'haver tirat
coets ni cremat una traca quan Antich va
ser proclamat president de Balears. Si
d'una manera ridícula, havien actuat els
del PP el dia de les eleccions i de la cons-
titució de batle, ells ho feren igual.
Havien d'haver estat més vius i donar-los
una 110 de sentit comú!

• La política -encara que moites vega-
des és "bruta"- mereix més seriositat que
el show de coets Madrid-Barça de
Montiffri.

• S"ha de respectar la gent que vol po-
sar cossiols al carrer. Els robatoris o les
plantes espatllades van en contra de la de-
mocracia.

• Ara bé, és una Ilastima que davant
algunes cases hi hagi cossiols que, com el
baladre, tenguin la flor verinosa. Si algun
infant se la posa a la boca...

• El nou Ajuntament vol administrar

bé els diners públics en aquesta legislatu-
ra. Ara que han analitzat els comptes, se
n'adonen del desgavell econòmic que
s'han trobat!

• Una bona mesura per estalviar do-
biers seria suprimir el Butlletí Informatiu

perquè, a més de disposar d'una pagina a
Bona Pau, els costa una doblerada i una

part esta en castellà.

• Que ja ha mostrat aquesta intenció
en manifestar que "dels deu milions que
havia promès el batle anterior per a actes
del 700 aniversari, res de res; que ara no-
rués hi ha dos milions".

• S'espera molt i amb ïllusió, el can-
vi produYt en el Govern Balear per les ga-
nes de transparència, solidaritat, partici-
pació i nova manera de fer política, fet
que s'hauria d'estendre per tot arreu.

• Per què els veïnats de la zona del
Molinar estan contents del Pla Mirai! i
molts de la plaça i del carrer Major pro-
testaven durant la reforma?

• No s'hauria de dur cap polític —sia
del partit que sia— per fer el pregó de Sant
Bartomeu. Començaren l'any 85 portant
els del PSM Fèlix Pons i han continuat
alguns anys, i enguany també, els del PP
convidant-ne d'altres.

En Xerrim



S'amplia el termini per a la
recollida de rodets de la

Setmana Fotogràfica fins a
dia 7 d'agost, ja que el termini

d'entrega finalitza dia 9

8	 DE LA CASA DE LA VILA

EL A uErfoiand].c.ncR ilnVic -cortzuceD
Resum de l'acta de la sessió plenària ordinària celebrada el 22 de juliol de 1999

Lectura i aprovació de l'acta
anterior

Per unanimitat fou aprovada l'acta de
Ia sessió constitutiva del nou Ajunta-
ment.

Règim de sessions del ple

Per sis vots a favor i cinc en contra
fou aprovada la celebració de les ses-
sions ordinaries del ple de l'Ajuntament
cada 3 mesos, essent la del primer pie
dia 21 de setembre de 1999. El PSM
proposava que fossin cada dos mesos,
però la proposta no fou aprovada.

Creació i composició de
comissions informatives
permanents i de govern

Dia 3 de juliol passat el regidor de més edat féu entrega de la vara al nou batle

Fou aprovada la creació de la comis-
sió especial de comptes a fi de procedir
a l'examen, estudi i informe de tots els
comptes i pressuposts que s'hagin
d'aprovar en el ple de la Corporació.
President: Gabriel Matas Alcover, batle;
i vocals: Raimundo Arbona Massanet
(PP) i Bartomeu Servera Gallard (PSM-
PSOE).

També s'aprova la creació de la
Comissió Municipal de Govern per
procedir a l'assistència permanent del
batle en l'exercici de les seves atribu-
cions. Estarà integrada per Raimundo
Arbona, Mateu Fiol i Antoni Nicolau.

Nomenament de representants
en òrgans collegiats

abstencions)
b) En el Patronat de Música
Joana NI' Bennassar (Suplent:

Raimundo Arbona) (6 vots a favor, 5 en
contra)

c) A l'assemblea general de la caixa
"Sa Nostra": Gabriel Arbona Verger (6
vots a favor, 5 en contra).

Nomenament de dipositari

Segons determina la legislació vigent,
s'acorda (6 vots a favor i 5 abstencions)
designar i nomenar depositan i Mateu
Fiol Jordà.

Coneixement de les resolucions
de batlia

Sastre.
b) Designació de regidors delegats

d'àrees o serveis municipals:
Educació, cultura i turisme i patri-

moni: Raimundo Arbona Massanet.
Agricultura i comerç i indústria:

Mateu Fiol Jordà.
Festes: Antoni Nicolau Sastre.
Sanitat, serveis socials, medi am-

bient i biblioteca: Joana M" Bennassar
Gomila.

Esports, esbarjo i joventut: Rafel
Alcover Amengual.

El batle, Gabriel Matas Alcover, s'en-
carregarà personalment d'hisenda, ur-
banisme i personal.

Constitució dels grups
municipals

Foren nomenats representants de
l'Ajuntament en els següents òrgans
collegiats:

a) En el Conseil Escolar
Joana M" Bennassar (Suplent:

Raimundo Arbona) (6 vots a favor, 5

a) Es dona compte que el batle havia
acordat nomenar P r tinent de batle:
Raimundo Arbona Massanet; 2"" ti-
nent de batle: Mateu Fiol Jordà i 3"
tinent de batle: Antoni Nicolau

Els grups municipals nomenaren por-
taveus els següents:

PP: Raimundo Arbona Massanet.
PSM- PSOE: Mateu Ginard Sampol.

L'Ajuntament, i en nom seu el Batle, aprofita

l'avinentesa per desitjar a tots el montuirers

unes bones festes de Sant Bartomeu.

Molts d'anys!
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L'Associació de Gent Gran celebrà la gelatada d'estiu en Es Dau

Catalina "Antiga"

Venda de regals
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Gelatada de Gent Gran

Dia 4 de juliol, davant la piscina d'Es
Dau, tengué lloc una gelatada per als so-
cis de l'Associació de Gent Gran de
Montuïri a la qual hi va participar la ma-
joria d'associats. Un conjunt musical pa-
trocinat per "Sa Nostra" va amenitzar
l'horabaixa i ballaren els qui volgueren.

El carrer del Calvari, empedrat

Dia 5, el primer dilluns de juliol, co-
mençaren a descloure l'asfalt del carrer
del Calvari i en poc temps el deixaren a
punt per empedrar-lo. No trobaren gaire
dificultats, tant és així que dia 30 de ju-
liol ja romania empedrat del tot, fet que
ha deixat satisfets no sols als veïns, sinó
també tots els qui per allà transiten.

El batle va visitar les obres de
l'institut de Sineu

El batle de Montuïri juntament amb el
vice-president de l'AMPA el passat 21 de
juliol visitaren les obres del nou institut
de Sineu per saber la situació de cara al
començament del nou curs. Tornaren sa-
tisfets ja que trobaren la construcció bas-
tant avançada, tant que hores d'ara sem-
bla que a l'inici del nou curs ja s'hi po-
dran impartir les classes d'ESO, on perto-
ca assistir-hi els alumnes de Montuïri.
Per altra part, se sap que molts de pares
prefereixen que els seus fills vagin a
Sineu en Hoc de Llucmajor.

Accident

Na Maria Trobat "de Ca s'Hortolà" va
caure a plaça, davant l'Ajuntament, dia
28 horabaixa. La dona va quedar copeja-
da i amb una "cadera" rompuda. I això
que anava del braç del seu espòs. Amb
una ambulància del 061 va haver de ser
traslladada a urgències.

S'apropen les festes

Començam el mes d'agost i por tot ja
s'esuma l'amblent de festes i es comenta
la distribució del programa. Fins i tot els
montuIrers que han anat a passar l'estiu a
Ia platja a viuen a altres indrets, projecten
trobar-se a Montuïri, si no tots els dies de
festa, sí eis 23, 24 i 25, que és quan inés
animat esGt el poble. Als d'aquí i als de
més enfora: Molts d'anys!
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Bartomeu Isbert Manera, músic veterà
Amplies impressions del seu viatge a Cuba

Actualment en Bartomeu Isbert Mane-
ra és el músic que fa trigs anys forma part
de la Banda de Música de Montuïri sense
interrupció, excepte el director Pere
Miralles. Viatger incansable tampoc va
perdre l'oportunitat d'anar a Cuba re-
centment amb l'esmentat grup musical.

Durant el diàleg no ens ha ntancat te-
ma per tractar. Començant per la seva
infancia, que no fou molt feliç, com veu-
rem. Quan parla procura que les seves
paraules encaixin perfectament amb la
idea que vol expressar, igual que els ma-
terials s'ajustaven quan feia de fuster.
vital per ell deixar les coses clares.
Conserva una bona memòria, ajudada
per notes al marge de llibres, revistes i al-
tres apunts. Aquestes notes li ajuden a
puntualitzar els temes que tracta.

Actualment jubilat, té temps per soste-
nir una conversa sense presses. Amb ell
ens hem submergit durant el diàleg dins
el temps passat, i parlar al mateix temps
del viatge a Cuba.

Nasqué el 29 de juny de 1932. Després
de l'obligat pas per Ca Ses Monges a
Montuïri, ana a classe al Coblegi Públic
de Maó pel motiu que senyalarem més en-
davant. Llavors passa a les classes del
Grup Escolar de Montuïri i més endavant
continua els estudis amb donya Jerbnima
Juan, amb la qual estudia fins aconseguir
el cinquè de batxiller.

Té una germana més jove, na Margali-

da. El 31 de gener de 1961 es casa amb
Catalina Vaguer Sanwa El seu fill únic,
en Francesc, es llicencia en Belles Arts.
Especialitzat en restauració, viu a Maó i
es casat.

Estanz asseguts dins una saleta del seu
domicili. L'habitació mostra les preferèn-
cies del matrimoni: quadres —alguns rea-
litzats pel seu fill—, llibres i sobretot cera-
miques, objectes aquests que atreuen molt
l'interès del nostre entrevistat.

— Pel que sabem, tengueres una

infància que degut als esdeveniments
de Ilavors fou molt singular. Pots deta-
llar els fets?

—Molt senzill —ens diu en Tomeu—. El
meu pare els anys 30 era Guàrdia d'As-
salt. Destinat a Maó, com és natural viví-
em allà tota la familia. El primer de juliol
de 1936, acompanyat per un amic dels
meus pares, m'enviaren a Mallorca, con-
cretament a MontMri, perquè estigués
amb la familia del nostre poble. Els meus
pares comptaven reunir-se amb mi unes
setmanes més tard. El 18 de juliol esclatà
el Moviment i ens trobà separats sense
poder comunicar-nos.

—Quan tornares a veure els teus pa-
res?

—Vaig estar tres anys sense veure'ls. Jo
tenia tres anys i mig. Em dugueren a Maó
després del Moviment. Encara no havia
complit els 8 anys. M'acompanyaren a
visitar el meu pare que estava tancat a la
presó. El vaig veure ajagut damunt una
marfegueta prima i estreta en terra. L'ha-
vien separat dels altres presos perquè
pensaven que es moriria. El jutjaren i
condemnaren en judici sumaríssim a 30
anys de presó per "adicto a la rebelión".
Va estar pea) només tres anys i mig tan-
cat. La meitat d'aquest temps a La Mola i
l'altre a la "Cárcel Modelo" de Barcelo-
na. Només complí aquest temps de presó
degut al seu bon comportament; a més,
feia feina, i també degut als indults que
promulgaren i dels que es beneficià. Tot
això li acurçà la condemna. Quan vengué
a Mallorca va estar 11 anys en llibertat
vigilada.

—Com transcorria la teva vida estant
a Montuïri?

—Anava a classe a les escoles. I mira
quina casualitat: durant uns mesos vaig
tenir un mestre que també havia tengut a
Maó. Després vaig passar a les classes
particulars de donya Jereonima Juan tins
que vaig tenir el cinquè de batxiller. Aim')
fou entre el 42 i el 47.

—Com era l'ambient estudiantil, lla-
vors al nostre poble?

—Res —mou el cap negativament—.
Dins el poble tal volta érem vuit o nou
batxillers. El temps, les circumstàncies i
el fet que el meu pare hagués estat tancat
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...gent senzilla i culta... li manquen moltes coses materials en la seva vida...
"peril en cultura i educació van per davant de molts de pains".

"Infinitat de mans s'allargaven cap a nosaltres per estrenyer les nostres".
"Molts de descendents d'espanyols demanaven pels seus familiars".

per motius politics dificultaven el meu
futur. Vaig deixar els estudis. Tenia uns
15 anys. El meu pare era l'encarregat de
Ia serradora i fusteria de l'amo en
Bernadí, i vaig passar a fer feina amb ell.
Érem vuit o nou persones que hi treballà-
vem. Eren també els anys de la cartilla de
racionament, de la fam i de l'emigració
massiva a l'Amèrica del Sud.

— Continuem amb la teva feina.

—Bé. Primer volia dir que els primers
doblers que vaig guanyar l'any 1941 fo-
ren al sequer d'albercocs d'en Mateu
"Confiter". Tenia 9 anys i vaig guanyar
26'50 pts. en una setmana. Als 17 anys
també'vaig anar a aprendre de rellotger
durant dos anys a Ciutat sense guanyar
res.

—Aquests anys eren dificils i, si no
ens equivocam, tornares a fer feina
amb el teu pare?

—Així fou: el meu pare s'independitzà i
vaig tornar a fer feina amb ell. Treballant
junts em va caure un carro damunt i vaig
anar enguixat tres mesos. De llavors ençà
he hagut d'anar alerta a fer segons quines
forges, ja que l'esquena no m'ho permet.

—Però tu t'has jubilat estant empleat
al Conservatori de Mallorca.

—Sí. Va succeir que havia passat a fer

feina a "Puertas Mallorca", un taller al
Dau. Aquesta empresa es traslladà al
Polígon de Palma i allà hi vaig anar tam-
bé com encarregat. Al cap d'uns set me-
sos es declarà un incendi, el qual destruí
la fàbrica i em vaig trobar a l'atur.
Davant la situació, poc temps després
sollicitava passar al Govern Balear com
empleat, cosa que vaig aconseguir des-
prés de les consegüents proves. Em desti-
naren al Conservatori de Música on hi he
estat quinze anys.

—Tota la vida t'han vist formant
part de la nostra Banda de Música.
Quan i amb qui començares a apren-
dre solfeig?

—Amb mestre Rafel "Putxo". El seu
fill Pere Joan i jo anàvem junts a classe.
Als 13 anys a les processons de Setmana
Santa començava a tocar amb la Banda.
Encara hi vaig.

—Les teves aficions?

—D'un mode especial viatjar, conèixer

mein, la lectura, les antiguitats i admir la
ceràmica. Abans de jubilar-me fruïa tam-
bé fent rellotges de caixa.

Aquí direm que en Tomeu ha viatjat a

Londres, París; a la Romania de

Ceausescu, Sud de Franca, Valencia,
Catalunya, Canaries, Austria anib la nos-
tra banda i també ara amb aquest viatge
a Cuba.

—Parlem del darrer viatge a Cuba
amb la Banda.

—Un viatge inoblidable on unes encon-
trades sensacions s'entrecreuaven dins mi
—ens diu quedant un poc pensatiu—.

—Per exemple?

—No més arribar a Cuba es nota la
manca de recursos que té el país. Les ca-
ses, velles; segur que moltes del temps de
la dominació espanyols. Les carreteres en
mal estat. A la gent se li nota la precària
situació en què viuen. Li manquen moltes
coses que han de menester per al seu ús

(Continua a la pagina següent)

asfació cle Servei Servei Ses Jarclines i el

Ear Ses Jardines

ci lot ei pale de Mentu.i.ri

unes Lenes festes de Sant Eaterneu
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(Ve de la pagina anterior)

diari, —aquí es retura per puntualit-
zar— la gent és senzilla i educada, té més
cultura que la que hi ha a molts de països
que pretenen estar en primera fila. La sa-
nitat, t'ho poden dir els metges que han
viatjat allà, està molt avançada. Jo em
vaig fer mal a una cama i el metge de
l'hotel em féu un treball admirable. No
tenen a penes mitjans per atendre la gent,
pert) tenen els coneixements. En investi-
gació també van avançats. La "Biblioteca
Pública de la Habana", fabulosa i gran,
amb molts de lectors i empleats; tots molt
amables. En el camp, també es nota la
manca de mitjans per al seu desenvolupa-
ment. Per cert, anant amb l'autocar ens
aturàrem per fer unes fotografies a un ca-
rro estirat per bous. Quan ens acomiadà-
rem donant la rnA al qui el menava, em va
impressionar; no havia estret mai una mà
arnb un calls tan durs i gruixats.

—Com es portava la gent amb vosal-
tres?

—Admirablement. Tant les autoritats
com la gent del poble ens férem molt de
cas. Per tot érem molt ben rebuts. El sen-
zill fet d'esser espanyols feia que la mul-
titud corregués darrera nosaltres. Ens do-
naven la mà, volien saber de nosaltres,
del nostre país, de Mallorca. Era emocio-
nant.

—Una opinió dels músics i de la mú-
sica cubana.

— Extraordinaris el músics i meravello-
sa la seva música. Però això no reflexa
encara com són ells. Seri) fabulosos. Jo
voldríem molts de nosaltres tenir el seu
mode de ser, esser com ells! Vàrem tenir

l'oportunitat, entre altres conjunts musi-
cals, d'escoltar la "Banda del Estado
Mayor de Cuba". Allò et posava la pell
de gallina, era emocionant. Aquells mú-
sics amb els instruments veils interpreta-
ven les composicions d'un mode magis-
tral. Em manquen paraules per descriure
la seva professionalitat i la vena artística
que duen dins ells.

—Quantes vegades actuàreu vosal-
tres?

—Tres vegades a la ciutat de Jiguani;
després a la plaça de Manzanillo i el da-
rrer concert el férem a Bayamo, on el ba-
tte ens va rebre a quatre de nosaltres en
representació de la Banda. El concert era
a la plaça, però es posà a ploure i passà-
rem a la "Casa de la Cultura", la qual es
posà a caramull de gent. Defora, a la
brusca, amparats un poc per les porxades,
una gran multitud escoltava. Els aplaudi-
ments eren llargs, insistents.  Vàrem haver
de repetir el pasdoble "En el mundo", en-
mig d'una tempesta d'aplaudiments. El
què et sorprenia era veure aquelles multi-
tuds pendents de nosaltres. Els nins, quasi
tots en primera fila i plovent, no es bata-
gaven, absorbien la música com els grans
amb màxima atenció. Ens acomiadà un
llarg aplaudiment. El batle ens felicità i
canviàrem obsequis. Regalàrem a
l'Ajuntament la bandereta de les quatre
barres que dúiem a l'estendart. Multituds
de mans s'allargaven cap a nosaltres per
estrènyer les nostres. Fou el que es diu un
bany de multituds. Després dels discur-
sos, on intervengué també el nostre presi-
dent, Joan Mesquida, es tancà l'acte con-
vidant-nos per anar-hi l'any 2002.

—Situem-nos un poc més a prop i
amb unes quantes preguntes de rigor.
Qui ens fa falta al nostre poble?

—Falta autoritat, permetent que circulin
pels nostres carrers motos sense hum
amb molt de renou i excés de velocitat.
Manca iniciativa per posar remei a la di-
fícil circulació i és necessari obrir noves
vies de trànsit.

—Com està la cultura al nostre po-
ble?

— Tenim la Biblioteca i el Patronat de
Música on hi està incorporat S'Esbart des
Pla, pea-, hem de dir que la cultura està
abandonada. Sembla que tots els esforços
estan dirigits cap al futbol. Està molt bé
que es protegesqui l'esport, però s'hau-
rien de repartir les ajudes més

—Alguna cosa que vulguis exposar?

—Idò mira... Si. Dins els anys 75 al 76,
després de l'antic règim, em vaig moure
per rehabilitar el bon nom del meu pare
que tancaren el 39. Vaig trobar totes les
facilitats. Ho vaig aconseguir legalment
deixant el seu nom i la seva cartilla de
serveis ben neta: impecable, tal com en
realitat pertanyia.

Deixam el nostre amic evidentment
emocionat. Les anteriors Unies volen es-
ser un resum estret de la conversa que
hem tenguda amb ell. En Tomeu is un
home jubilat, pet-6 vertaderament l'edat
no compte si la persona té il.lusió, es
dinàmica i fa plans per un possible futur.

En aquest cas els anys no signifiquen
vellesa. Aixf hem vist el nostre entrevis-
tat.

Miguel Martorell Arbona

Un fet que succeeix amb
massa freqüència

Na Sílvia viu tota sola
quasi ja té noranta anys
va a cercar esclata-sangs
per menjar; pes Puig de Pola.

No té ajuda de s'Estat,
perquè no pogué pagar;
i com ella, quants n'hi ha?
Deu sap, jo no ho he comptat!

Antònia Adro ver

Ferreria
Rafel Miralles

Més de 20 anys
treballant el ferro

Carr. Palma-Manacor s/n 	•	 Telf. 971 64 62 88	 • 	Montuïri
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Tot s'explica
A en Xerrim

A n'en Pepet de Meià
l'han enganxat dins la llista
per fer-ne d'aquest autista
un vertader ciutadà.

Pepet, Pepet, on te'n vas?
Ai, si ton pare ho sabia...
Ni com a metge podria
curar-te d'aquest mal pas.

Vine, Pepet, torna a casa,
redimeix-te del teu mal,
no t'entreguis, passa a passa,
a la serpent infernal.

Seràs fill d'España Grande
i lliure de tot revés,
on les senyores són dames
i els senyors són cavaliers.

Viurem un ben damunt l'altre,
així fins al pis set-cents,
atapeïts com abelles
i t'hi trobaràs molt bd.

Les quarterades estretes,
els horts dins un cossiol,
les autopistes juntetes

paralleles en estol.

Vestit, millor que a Itàlia,
a la moda de Madrid,
i la capa castellana
et farà més alt i prim.

Cada dia anar de marxa
fins que rompi el dematf
i banal-As sevillanas
i et marcaràs un chotts.

De la groga manzanilla
te n'ompliran copes mil,
cenyit amb la chaquetilla
frueix La Feria de Abril

Cantaràs una saeta
amb la teva veu de plata
i podràs cridar-li ¡guapa!
quan passi La Macarena.

Fora de Setmana Santa
¡to-re-ro! serà el teu crit.
Corejaràs ¡campe000nes!
com deim en bon mallorquí...

* * *

Pep, no siguis caparrut!

La democràcia t'ho imposa.
Com sempre, mostra't agut,
no ens facis estorb ni nosa.

Vine i et darem la mà,
tot el demés són miratges,
i el millor dels avantatges:
parlaràs en castellà!!!

* * *

A na Maria "Pomera"
ritana que, essent encare ni-
na, estones em fin de mare.

Sa meva "teta" em menava
quan jo era nin petit,
fer ses comptes amb so dit
que de cap, sovint fallava.

Fa molts d'anys que tenc entès
que un més un, sempre fan dos,
dos més un, sempre són tres,
dos parells, un quatre hermós.

Per això estic estorat
d'aqueix cinc sortit de mare
que en Felip Munar suara
a Bona Pau ha inventat.

— I en Pep?
— Desaparegut.

* * *

On t'ha duit el teu deliri...!
Et plorarà Montuïri
per mallorquinot perdut.

Josep Oliver i Verd

Tal volta li convendria
tornar comptar dit a dit,
com jo feia amb na Maria
fa molts d'anys, de nin petit.

Una mà li bastaria
per fer un cinc ben repolit
ai, però, se temeria
que pel sis, li falta un dit.

* * *

Cal, idel, sumar com toca,
que és molt fàcil d'embullar,
es cap des fil i sa troca
quan un firma a on pertoca
amb dos cognoms de Munar.

Biel de Sabor

)4k BANCA MARCH

Desitja a tots els
montuïrers unes bones

festes de Sant Bartomeu
Molts d'anys!

Carrer Major, 26
	

Telf. 971 64 60 55 	 • 	 Montuïri
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Els Cossiers perpetuen
Ia nostra tradició

Antoni Verger Cerclà
Va néixer dia 13 d'octubre

de 1978. Per tant actualment
té 20 anys d'edat i estudia un
Mòdul de grau superior de
Manteniment d'instal-lacions
d'edificis i processos. Com a
principals afeccions d'aquest
Jove hem de destacar caçar
amb cans de caça i la co-
lumbófila.

Per a ell ser cossier signifi-
ca repartir l'aroma d'alfabe-
guera per tot el poble, i es
considera en tot moment mi-
llor que els cossiers d'Algaida.

El papen, les corregudes, l'olor d'alfa-
beguera, els crits de banya verda!, el so
de les xeremies, el flabiol i el tambor jun-
tament amb els cossiers, el dimoni i el
caràcter festós i alegre de tots els montdi-
rers són bona part dels elements que el
mes d'agost prenen una rellevància espe-
cial, ja que ens indiquen l'arribada de les
festes de Sant Bartomeu.

Per això hem aprofitat aquestes pàgi-
nes per apropar un poc més a tot el poble
els cossiers, els quals amb les seves
danses i els seus mocadors vesteixen les
festes de color i ens passegen per les
nostres arrels.

Els cossiers peculiaritzen, per tant, les
nostres testes i ens fan reviure part de la
nostra cultura. Ara ja farà sis anys que
vàrem presenciar el canvi dels compo-
nents: els que havien dansat fins alesho-
res, i als quals gairebé tots encara recor-
dam, donaren pas als actuals, que co-

mençaren i desenvolupen anys rere any
la seva tasca amb molta

Alguns comparen la satisfacció que ten-
gueren a la que sent un allot petit amb
una joguina nova. Per a uns altres ser
cossier és una manera d'implicar-se més
activament i directament a les festes.
Però, per a tots ells el fet de ser cossier
suposa un motiu d'orgull.

Cap d'ells no sap encara fins a quina
edat exercitaran com a tais, pert) pel que
sembla no anhelen gaire que els arribi el
moment de retirar-se.

Aquest petit reportatge sols vol ser una
petita aproximació dels nostres cossiers,
dels quals nosaltres també ens sentim or-
gullosos. Des d'aquí només ens queda
donar-los les gràcies per la seva collabo-
ració desinteressada i desitjar a tot el po-
ble Bones festes i molts d'anys!

Ara passem a conèixer-los un per un.
Catalina Barceló

Jaume Rossinyol Garcia
En Jaume té 21 anys i ha

de comen car 2n de diplomat
en Empreses i Activitats
Turisti-ques.

Jugar a futbol, tocar la gui-
tarra i sortir amb els amics
són les activitats amb què
més gaudeix per omplir el
temps d'oci de què disposa.

La frase que ens expressa
sobre els cossiers passa de
manifest el seu accentuat
caràcter montuïrer: "Sempre
serem més bons que els
d'Algaida".

Gabriel Amengual Martorell
En Gabriel va néixer dia 22

de juliol de 1978, per tant
acaba de complir els 21 anys
i estudia Relacions Laborals.
El futbol, el tennis i Ile gir ¡fi-
bres sobre teologies gregues
omplen els seus moments de
heure. A més, és treballador
inquiet i feiner, i això fa que
vulgui aprofitar tots els mo-
ments d'oci.

Per a ell el fet de ser cos-
sier representa una de les mi-
Hors coses que li han pogut
passar en la seva vida.

Joan Sampol Roca
En Joan, com la resta dels

cossiers del poble, va néixer
a Montuïri el 16 de juny de
1978. .Així que actualment té
21 anys i estudia Filologia
Catalana a la UIB. Entre les
seves afeccions ens destaca
Ia música, el futbol i sortir
amb els amics. D'ell es podria
dir que és un jove alegre i
bondadós, encara que la seva
cara sembli seriosa.

Ens defineix el fet de ser
cossier com "el millor que pot
passar a un montu'irer".

Miguel Lladó Pocoví
En Miguel té actualment 20

anys i ha cursat un Mòdul
d'Agricultura Tècnica. Actual-
ment condueix una pala gros-
sa. De les seves afeccions
ens ressalta les següents: es-
tar amb els amics, festejar, i
estar amb el seu ca, un boxer
de color blanc perla, anome-
nat Shemmen. Per a en
Miguel ser cossier és com ser
regidor o bat le del teu poble, i
sobretot és una qüestió d'ho-
nor, de deixar ben amunt els
cossiers de Montuïri.
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Antoni Cerdà Ferrer
N'Antoni compta amb 21

anys, ja que va néixer el 15
de febrer de 1978. Actual-
ment compagina la feina amb
els seus estudis d'empresa-
rials, que ja esta a punt d'aca-
bar. Procura passar el temps
Mure de qua disposa, a la
mar, ja que l'esport nàutic el
sedueix.

N'Antoni ens expressa el
que representa per a ell el fet
de ser cossier de manera
breu, però alhora directa i en-
tenedora: És mel!

Joan Socies Fiol
En Joan va néixer dia 30 de

març de 1978 a Montuïri. Per
tant té 21 anys i ha acabat Ir
d'Història de l'Art. És un com-
ponent de la Banda de Músi-
ca de Montuïri i li agrada
practicar esports diversos,
com també gaudeix de la lite-
ratura i de compartir les ho-
res lliures amb els seus
amics

Per a en Joan els cossiers
són l'excels del poble i ser
cossier és el seu propi ex-
cels.

Cristòfol Amengual Nicolau
En Cristòfol actualment té

20 anys i estudia História.
un afeccionat de la bicicleta i
de fer punt mallorquí i de
creu. A més, li agrada sortir
de marxa i dedicar part del
seu temps lliure a resoldre els
mots encreuats del New York
Times.

Per a en Cristòfol els cos-
siers són un símbol del poble,
una referència directa per a
tots els montuïrers, i formar
part activa d'aquest símbol
l'omple de satisfacció.

Jaume Ramonell Miralles
En Jaume té 20 anys i ac-

tualment estudia 2n de Treball
Social a la UIB. Entre les se-
ves afeccions destaquen el fut-
bol, dormir i nedar. Per a en
Jaume el fet de ser cossier és
un dels seus majors orgulls i
ens diu que quan va començar
mai no s'havia imaginat que
ser cossier, per al poble, re-
susltas tan important. Com a
darrera aportació per part seva
expressa: "qui vulgui veure
aquesta meravella que vengui
a Montuïri (no a Alga/da)".

Guillem Andreu Amengual
En Guillem va néixer el 27

de febrer de 1978. Per tant
actualment té 21 anys i fa fei-
na d'agent comercial. És una
persona cordial i amable molt
diferent de quan era nin, a qui
li agrada implicar-se i respon-
sabilitzar-se en els seus
afers. Ens destaca com a
principal afecció la de Ilegir
"Le Monde" a l'aeroport.

Ens caracteritza breument
el fet de ser cossier, amb
motta satisfacció i orgull, com
a quelcom orgasmic i còsmic.

Francesc Ferrer Ribas
En Francesc té 20 anys i

estudia un cicle formatiu de
grau mitja d'Administració i
Gestió d'Empreses; actual-
ment en fa un de grau supe-
rior d'Administració i Finan-
ces. A part d'això en Fran-
cesc els caps de setmana di-
rigeix el pub "Es Dau" i hi fa
feina. Entre les seves afec-
cions hem de destacar el fut-
bol i dormir molt.

Per a ell a Montuïri el fet de
dir "cossier" és sinònim de
festa.

Joan Mesquida Unes
Té 21 anys i encarfa que

sols per dies, és el cossier de
més edat, ja que va néixer el
24 de gener de 1978. A més
dels estudis obligatoris va fer
un Mòdul d'auxiliar adminis-
tratiu. Actualment fa feina a
l'aeroport.

A en Joan li agrada molt ju-
gar a futbol, anar d'excursió i
sortir amb els amics.
Ser cossier és per a ell el mi-
Ilor que pot succeir a un mon-
tuïrer, i per aquesta raó es
considera un privilegiat.

Bartomeu Bennàser Verger
En Tomeu té 21 anys i des-

prés d'estudiar l'ESO es posa
a fer feina de cuiner. Li agra-
da la pesca submarina i tam-
bé caçar, sobretot amb cans
eivissencs. A més, encara té
temps de jugar al futbol i sortir
de marxa i anar a tots els
concerts que pot.No hi ha
dubte que és un jove reballa-
dor i simpàtic.

Ell defineix el fet de ser cos-
sier com una cosa impressio-
nant, que no es pot expressar
amb paraules.



Pere Sampol, Vicepresident del Govern Balear
Mateu Ginard, Director General d'Infraestructures  Agràries

Els partits que en anteriors legislatures estaven a l'oposició,
ara, degut a l'anomenat pacte de progrés, s'han fet amb el go-
vern de la Comunitat Autònoma.

Per aquest motiu, el montifirer Pere Sampol Mas (PSM) ha
passat a ocupar la Vicepresidéncia del Govern Balear i a ges-
tionar les carteres d'Economia, Comerç i Indústria.

I per altra part, Mateu Ginard (PSM) ha estat nomenat
Director General d'Infraestructures Agràries. A un i altre, la
nostra enhorabona!

Pel que fa a la resta dels diputats montifirers, Joan Verger i
Joan A. Ramonell, a partir d'ara estaran a l'oposició en el
Govern i en el CIM.

Cindy Crawford's choice

OMEGA
The sign of excellence

,}rgeija
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DE MONTUÏRI
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Sr. Director:
La directiva de l'Associació de Gent

Gran de Montuïri dóna les gracies a to-
tes les persones que el diumenge hora-
baixa del passat 4 de juliol assistiren a la
gelatada que es féu a la piscina del Dau.

Es va procurar convidar tots els afi-
fiats. Si descuidarem alga suplicam que
ens disculpin. El nostre desig era que hi
fossin tots. La falta de practica en l'or-
ganització d'aquests actes a vegades fa
que hi hagi equivocacions o mancances.
De tot mode volem comunicar-vos la
nostra bona voluntat i el desig que tot
surti bé.

Les despeses d'aquesta invitació amb
el gelat, ensairnades i cava procedeixen
dels fons de l'entitat provinents de les
500 pts. que paguen anualment els so-
cis. No tenint local social i només des-
peses mínimes, consideram convenient
que els beneficiats siguin els afiliats.

Igualment donam les gràcies a "Sa
Nostra" que ens envia el conjunt musi-
cal sense que ens costas res. El nostre
agrairtzent mes sincer també als propie-
taris de la piscina del Dau que ens dei-
xaren el local gratuïtament.

Els qui duen la direcció de la riostra
entitat pretenient que passassim junt
unes hores agradables. Si ho aconseguí-
rem ens sentim satisfets.

La Direcció de la Gent Gran

Cd1:16 .

La meya herencia

A Montuïri ses gloses
jo fa temps que les sole fer;
mentre pugui seguiré
perquè trob que me convé.

Ses curtes, sí que em van bé;
ses llargues, me queden tortes;
vaig gravant totes ses grosses
per quan no ne pugui fer.

Mentre visqui les tendré,
més de cent n'explicaré
fins que me recordaré:
Ilavors podran ser vostres.

Amador Font



músic bar
Ca Na
Poeta

Cafè
Can

Pieres

De6itgen a tots e1s montukers
bones festes de &ant bartorneu

FABRICACIÓ
DE

BALUSTRADA

Tif. Magatzem:

"	 Particular
07230 Montuïri (Mallorca)

64 67 44
64 60 95
64 61 73

Magatzem i Oficina:
Cart. Manacor, km. 285

.5tip& Super Montuiri
Extens assortit

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

"Panadería" • Pastisseria • Rebosteria
fi 	 cmfififlfl

C/ Es Dau s/n
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El futur impacte
del Molinar

La zona més antiga de Montuïri com
és la el Molinar, de la qual destaquen els
vuit molins fariners com un dels cims
més curiosos del nostre municipi, poc a
poc va recobrant l'interès i el seu impac-
te estètic augmenta a mesura que es van
restaurant les seves tradicionals edifica-
cions.

Es d'esperar que al molí de Can
Ferrando, en el qual ara només manquen
el capell i les aspes per concloure la res-
tauració, els segueixin els dels voltants, i
juntament amb una adequada illumina-
ció aquell indret es converteixi en un
dels de més rellevància de Montuïri.

Messes

La calor humida, pesada,
els macs calcinant pel sol roent,
resta la blatera aturada
a l'amainar el lleuger vent.

Vora els sembrats les flors vermelles,
vistosos tons color de sang,
bellíssimes són les rosettes
florides donant goig al camp.

Blat d'or onejat per l'embat,
espigues que ha granat el sol.
Pel cel de núvols no entelat
l'oronella creuant son vol.

La falç tomba el bri daurat
escampant per l'espai, la flaire.
El segador resta suat
l'hora d'arreplegar la mama.

Catalina Sastre Pericas
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BERENARS
MEN!) ECONÒMIC

RESTAURANT A LA CARTA
MENJADOR PRIVAT

Sales per a
BATEIGS

COMUNIONS
NOCES

CONVENCIONS
etc. etc.

ANNE
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RESTAURANT

immirmairinuomr--

Telèfon 971 64 40 01
Carr. Palma-Manacor, km. 30

MONTWRI



Dins Son Pocovf encara s'hi troben terres fèrtils
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Tant la sequera com els sembrats de Son Pocoví són
terres profitoses

Els horts
Aigua abundant i dos safareigs, un

d'antic al yell hort i un altre construit just
a la falda de la garriga de fa com una
trentena d'anys. Disposa de reg per as-
persió, vaqueria, bovera, solleres pel
porcs i truges i totes les dependències ne-
cessaries pel bestiar, també hi ha galli-
ners i colomers. Idò havent-hi de tot les
cases estan tancades. I no és única a
Mallorca, finques similars de no haver-se
llogades o venudes als estrangers estan
en situació semblant. I és que dins una
cinquantena de quarterades tal com està
la situació es fa difícil el poder viure dig-
nament. I allò pitjor es que sembla, tot i
les subvencions, que al jovent, els qui
han de rellevar el pagesos que s'estan ju-
bilant, no li fa gaire il•lusió el viure úni-
cament de la pagesia.

Tot el temps que el camp no estava tan
mecanitzat s'havien de realitzar les tas-
ques del conreu a base de la força de les
bísties, cavar les faveres, eixarcolar o
herbejar, segar amb la falç o màquina ti-
rada per bísties, lligar garbes, traginar-
les, batre a l'era, no disposar d'electricitat
dins una finca com la descrita, el pagesos
que hi podien accedir, ja fos pagant renda
o a mitges: es consideraven privilegiats.

A Son Pocovi segons m'ha contat en
Pere Galmés de Sant Joan, que primer el
seu padrí, l'amo en Pere Galmés "so-
brassada" i quan torna yell seguí el seu
pare Andreu Galmés, estigueren per pa-
gesos a Son Pocovi entre ambdós uns
cinquanta anys. Hi va anar el padrí l'any
1907 quan munpare tenia un any.

En aquell temps —m'han contat- hi ha-
via un ramat d'ovelles, un pastor, un por-
quer que tenia esment a una cinquantena
de porcs, set o vuit truges, i el verro. Per
realitzar les tasques pròpies del conreu
disposaven de dos bons parells de bísties
i una bístia falaguera per anar amb el ca-
rretó a la vila. Quan l'amo en Pere Josep
torna veil seguí d'amo el seu fill Andreu,
el qual hi estigué fins l'any 58 ò 59.

A partir d'aquí es comença l'èxode ru-
ral, amb el boom turístic molts se n'ana-
ren a guanyar millor jornal a la construc-
ció i el conreu de secà començà a decli-
nar.

Els senyors, conscients que si no es re-

novaven difícilment
trobarien pagès que
estàs a la finca, realit-
zaren importants mi-
llores que comporta-
ren considerable inver-
sió. Es començà fent
una perforació per
captar aigua subterrà-
nia, instal•lació de rec
per aspersió, nova va-
queria, maquinaria tot
amb la finalitat de do-
nar vida a la finca. Ho
aconseguiren, trobaren
pagesos per estar a la finca, al llarg del
anys n'hi han estat uns quants i sembla
que encara munyint una dotzena de va-
ques engreixant altres tants de bous, unes
quantes truges i una guarda de porcs
campaven bé.

Però les coses han anat de mal a pitjor,
diuen que la culpa es de tanta maquinària
i avanços tècnics i d'haver entrat a l'UE
Per produir llet has de tenir quota, no es
pot produir el que vulguem, preus agraris
molt baixos i, en definitiva, una finca
com la descrita no treu prou; tot i les sub-
vencions, per estar-hi un pagès. Voldria
aclarir que la finca no esta abandonada,
ni les cases ni els sementers; la finca està
ben conreada i hi ha un bons sembrats.
Però el qui la conrea, com que ara amb
potent maquinària i disposar d'herbicides

pel control de les males herbes és possi-
ble, conrea més quarterades. Allò que
manca és el bestiar; soils i vaqueria estan
buides.

Els sembrats
Vaig trobar que tot i la sequera els

sembrats eren bons, no es d'esperar que
l'anyada sia com la passada pep) es veu
que aquell comellar és d'una terra bufare-
11a. Així mateix, encara que no gaire,
diuen que les quatre brusques que féu
l'abril arribaren un poc més per allà,
com que per l'abril cada gota en val mil,
Ia poca pluja que caigué a dins terres fèr-
tils, com les que hi ha a Son Pocoví, fo-
ren molt profitoses i per aquells indrets
l'anyada sembla es presenta normal.

Sion Nicolau

MACANOGRAFIA BALEAR 10, S.L.
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CAFÈS - Ill

Es Cafè Nou Can Collet

8. ES CAFE NOU
Plaça Major

La casa l'heretà en Gaspar Mas,
"Collet", de la seva mare.

Una tal Rossinyol (no hem pogut con-
cretar més) la lloga i hi venia caramels i
altres llepolies.

Després, en Sebastià Mora Fuster,
"Baco", juntament amb la seva dona, na
Margalida "Rostida", hi posà una carnis-
seria. Alla, a més de vendre cam a la me-
nuda per espai de tot l'any, durant l'estiu
venia "polos", i barres de gel per Sant
Bartomeu.

Quan en Sebastià "Baco" deixa la casa,
en Gaspar "Collet", propietari de l'immo-
ble, el va fer nou i instal.là un cafe amb el
nom tan adient de "Cafe Nou".

El local no disposava de gaire espai,
però era molt confortable amb, entre altres
coses, els sofas al voltant de les parets.
Semblava el que ara es diu un "Pub".

El matrimoni "Collet" regentà el cafe
durant uns deu anys. Llavors el llogaren a
en Miguel Cerda, "Pollet", el qual el va
tenir obert vuit anys.

D'en Miguel "Pol let" passa a en
Ramon de Son Massanet, casat amb na
Bel, matrimoni natural d'Ariany. Hi esti-
gueren uns deu anys.

Posteriorment, en Gabriel Sampol el
treballà durant un any i el traspassa a en

. Llorenç Miralles, "Queló", que el regenta

entre 10 i 11 anys,
fins el 1985, data
de la clausura del
local.

Durant l'època
d'en Llorenç
"Queló", el local
va esser la seu del
CD Montuïri.

9. CAN
COLLET
Diversos
indrets

Per arribar a On hi havia Es Café

aquest cafe hem na

d'agafar la història
des d'un temps enrere.

"Sa Peixa" estava casada amb en
Miguel Beltran, ferrer. Aquest matrimoni
no era de Montuïri, però hi vivien i ella
tenia el cafe obert on avui és Can Xorri.

"Sa Peixa" va vendre la casa a en Biel
Sampol a causa de dificultats econòmi-
ques i passa el cafe als baixos de la ma-
teixa casa, que donen al carrer de Costa i
Llobera.

El cafe tampoc hi prospera i el dugué a
un altre lloc que considerà més comer-
cial, al carrer des Pujol número 7, on avui
es can Joan "Mestret".

A l'entretant, Josep Mas Verd,
"Collet", construí la casa número 1, da-

Nou ara hi veuen en Gaspar Mas Sampol i
Francisca Miralles Gomila

munt el que havien estat les païsses de
can Pere Verd.

Sa Peixa no torna tenir exit com a cafe-
tera i se n'anà a viure a Ciutat. Abans va
vendre el cafe a l'amo en Pep Collet que
el trasllada a la seva casa nova.

En aquell temps, els cafes eren locals
estrictament masculins, a Montuïri, tant
es així que quan les dones anaven a cer-
car els seus homes no entraven a l'esta-
bliment. Feien senyals des del portal o se
servien d'algun client que hi entras.

Na Jerônia Verd Palou (Potecari) tenia
l'apotecaria on avui és can Papalló d'en
Jaume "Tarric", portal per portal de can
Pep "Collet". Na JeMnia sempre va bere-
nar el dematí d'un cafe tot sol i decidí
anar-lo a prendre a can Pep "Collet", cosí
germa seu com demostren els respectius
llinatges. La seva presa de cafe coincidia
amb la d'un altre montuker que veia amb
mals ulls la presencia d'aquella dona
atrevida. Succeïa que quan entrava na
JeMnia, el purità defensor dels drets mas-
culins s'aixecava, girava la cadira, es tor-
nava asseure però donant l'esquena a la
intrusa. I això, cada dia.

En aquest cafe també s'hi trobava l'es-
tanc i com que encara no hi havia banes a
la vila, el senyor de Son Brondo hi envia-
va un empleat des Credit per si alga hi
volia depositar els seus estalvis.

El cafe funciona fins que en Pep
"Collet" es retira de cafeter, cosa que
succeí cap els anys 39-40.

Sa veu de sa inembria

hotel 1:2.ura1	 rigueral Nou

E8 Pat' de Montuïri
Re8taurant

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

Ctra. Montuïri - Sant Joan, Km. 07 • Tel.: 64 67 64 • Montuïri
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MONTORI ABANS I DESPRÉS DE 1300 - X
Els primers pobladors després de la

fundació de Montuïri
400900,

700
1 3 0 - 2 0 0 0

1308, 4 maig.- Es deia monedatge o fo-
gatge aquell impost que consistia a pagar
cada set anys 8 sous els caps de família
amb béns superiors a les 10 lliures.
Aquest any es va recaptar el monedatge a
Munthuyri essent collidors Joan Pellisser i
Berenguer de Llorac.

Pere Bru carnisser, Jaume Terrencs,
Monet Rafal, Ramon de Mayoles, Pere
Gramatge, Jaume Moyà (.) Ballester,
Ramon Miguel, Pere de Tona, Ferrer
Ripoll, Guillem Espanya, Guillem Bor-
rell, Macià Guàrdia, Bernat Rovira, Ber-
nat Casesnoves, Arnau Ripoll, Bernat
Moltó, Berenguer Carbó, Pere Puigserver,
Bernat Riba, Berenguer Gonyolons, Bar-
tomeu Escanella, Joan des Mas que està a
Menorca, Nadal Rosselló, Bartomeu
Virgili, Berenguer sa Garriga, Guillem
Guielmó, Berenguer Solivera, Berenguer
Pol, Guillem Bota, Berenguer des Lor,
Bartomcu Socia, Guillem Cuc, Ramon
Ginovart, Pere Laupart, Bernat Ponç,
Jaume de Bages, Pere Domènec, Francesc
Rafal, Maria muller que fou de Bernat
Miret, Pere Albert, Guillem Ramon, Ber-
nat Sant Joan, Berenguer Huguet, Pere
Cuc, Francesc Verger, Berenguer Claver,
Guillem Creixell, Arnau sa Manera, Ra-
mon de Ropià, Berenguer Moscar, En
Ferrí, Miguel sa Font, Bernat Gonyolons,
Tomàs Granell, Ponç de Cases, Pere Ponç,
Bernat de Romanyà, Arnau de Romanyà,
Bernat Guan-er, Bartomeu Guarrer, Jaume
de Santa Lucanya, Bernat de Bages,
Jaume Matós, Berenguer Bonet, Pere
Guarrer, Guillem Viiaür, Bernat Comes,
En Soler, Guillem Pellisser, En Gilabert,
Pere Trobat, En Ruvira, Berenguer Talla-
da, Bartomeu Esteve picaperes, Bartomeu
Fonoll, Aranau des Pou, Guillem Colell,
Alicsen muller que fou de Pere Casesno-
ves, Na Gonyalons, l'hereu d'en Font,
l'hereu d'Arnau Mut, 2 pubils d'en torre,
Jaume Boterell.

Relació dels macips que han jurat no te-
nir alberg i els béns no valen 1011iures:

Antic des Vilar, Guillem de Tolosa,
Francesc Conill, Guillem Bru, Nicolau
Marqués, Joan d'Arnius, Pere Plegamens,
Bartomeu Cavalier, Nicolau Genover,
Joan de Magalló, Bernat Bricas, Bernat

Sarrià, Ramon Santpol, Guillem Rossi-
nyol, Bartomeu Borrell, Ferrer Sabater,
Arnau Miralles, Bel-pat Peretó, Bartomeu
Aguiló, Bartomeu picaperes, Solanes de
Bonastre, Pere Moyà, Bernat Ardit, Vinon
d'Empúries, Bernat missatge de Mianes,
Guillem missatge de Mianes, Bartomeu
de Tolosa que està a Mianes, Xanxo Ara-
gonès que està a Mianes, Bernadó Ropià,
Andreu Albert, Ramon Marques, Guillem
Restelones, Arnau Mateu, Guillemó
Sabater, Berengueró Ripoll, Pere Ripoll,
Bernadó Ripoll, Ramon de Vilanova,
Bernat Fiuxà, Bernat Anglès, Miguel
Guerau, Guillemó Torrella, Arnau des
Mas, Guillem Escarp, Ponç Conill, Pere
Massot, Berenguer missatge del Rector,
Bartomeu Gregori, Berenguer Vermeil,
Nadal sa Manera, Francesc Mut, Guillem
missatge de Ponç Cases, Bernat Vigili,
Perico Ponç, Monet Ponç, Bernadó Ponç,
Mateu Pellisser, per Bordils missatge de
Guillem Pellisser, Pere Barber, Jaume
Folquet, Arnau Barber, Ramon Claver,
Pere Joan, Bernat Mateu, Bernat des
Torrent, Pere Amigó, Ramon Gisbert,
Berenguer Carbonell, Pere Mieres, Pere
Grayana, Guillemó Comes, Na Barcelona,
Bernat Albardà, Berenguer Sant Margí,
Felip des Vilar, Arnau de Frexe, Guillem
Roquer. Segueix la relació de 19 persones
ratllades (".

1308, 25 setembre.- Arnau de Ripoll i
muller Benvenguda venen a Pere Pasqual
de Muntueri unes cases i pati confrontant
amb la tenència de Bernat Casesnoves,
carreres públiques, tenència de Bernat
Virgili. Més una quarterada de vinya.
Preu 100 sous'''.

7 novembre.- Berenguer Tayada esta-
bleix a Bartomeu Aguiló un cairó i cases
a la vila o pobla de Muntueri, confrontant
amb el mur assignat a la vila i vies públi-
ques. A cens de 10 sous i 18 sous d'entra-
da (3) .

-Ferrer de Ripoll i muller Bernarda ve-
nen a Berenguer Tayada un tros de vinya
situada en el terme de Muntueri, confron-
tant amb el mur assignat a la vila, preu 50
sous. (4).

-Benvenguda filla i hereva de
Berenguer Guinard i muller de Guillem

Guilamó, ven a Berenguer Tayada unes
cases i pati a la vila reial de Muntueri,
confrontant amb el mur, peu 100 sous

1309, 28 gener.- Pere Tena i muller
Benvenguda venen a Jaume de Santa
Lacaya un pati en la vila de Muntueri,
confrontant amb la tenència del Rei,
tenència de Nadal Rosselló. Més una
quarterada de vinya confrontant amb al-
tres vinyes i el mur assignat a la vila. Preu
7 lliures i mitja(6).

4 abril.- Bernat Ardit ven a Bartomeu
Virgili una quarterada de terra i vinya en
el terme de la vila de Muntueri, confron-
tant amb altres vinyes. Preu 7 lliures i 7
sous'''.

2 agost.- Bernat d'Albareda i muller
Caterina venen a Berenguer Veriner una
quarterada plantada de vinya, en el terme
de la vila de Muntueri, confrontant amb el
camí que va a l'alqueria de Pere Burgues i
camí públic. Preu 6 sous. D'altra banda
venen a Bernat Peretó 3 trossos de vinya
confrontant amb diverses vinyes i el mur
assignat a la vila

3 desembre.- Ponç de Cunill i muller
Valença venen a Bernat Ruvira una taula
de carnisseria i obrador en la vila o pobla
de Muntueri, confrontant amb el carrer
que és entre aquesta taula i la taula de
Pere Ballester, altra via entre la taula que
fou de Pere Carnisser via entre la taula de
Jaume Terrens i la plaça del Rei. L'obra-
dor confronta amb l'obrador de Pere
Ballester, cairó d'Arnau Frexe i obrador
de Jaume Terrens i la plaça. Preu 37 sous
i 9 diners

Ramon Rosselló Vaquer

1) ARM RP 2.037) Vegeu la transcripció
íntegra, Joan Miralles i Monserrat "Corpus
d'antropònims mallorquins del segle XIV".
Barcelona 1997, pngs. 37-43.

2) ARM ECR 357 f. 41.
3) ARM ECR 357 f. 42v.
4) ARM RP 2.037 f. 43v.
5) ARM ECR 357 f. 44.
6) ARM ECR 357 f. 50.
7) ARM ECR 357 f. 55.
8) ARM ECR 357 f. 57.
9) ARM ECR 357 f. 59v.
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Bartomeu Andreu Rigo, Mianos
Fou president del Torneig de la Llum durant 13 anys

"L'esport ha estat element de cohesió
dins la família, el motiu que ha guiat
les activitats de temps Iliure i els temes
de xerrada de la taula. A Tomeu li agra-
dava molt el futbol, es passava molts de
temps en es Revolt, el Torneig de la
Llum capgirava la casa durant l'estiu i
Ia celebració del 25 aniversari fou la se-
va gran il Jusió", ens comentava Maria
Amengual Ferrer, la mare de la família
que acaba de perdre el seu pare.

El pare, Tomeu Andreu Rigo, ha de-
dicat tretze anys de la seva vida i dels
seus estius a organitzar els Torneig de
la Llum de cada mes d'agost. El passat
29 de juny -dia de sant Pere- moria als
48 anys, després d'una malaltia que va
durar dos anys i que se li declara un
mes abans que es complís un dels seus
somnis: la commemoració de 25 anys
d'existència del més popular torneig de
futbol base de Mallorca.

"Ha anat be, l'operació. Estic molt con-
tent. No tenc res. Estava molt preocupat,
però m'han llevat el mal", ens afirmava
pocs dies abans de la inauguració del
Torneig. Tomeu va voler la intervenció
quirúrgica el 31 de juliol perquè el 10 d'a-
gost de 1997 estas en condicions de ser
present a la gran il.lusió esportiva de la
seva vida: veure com un torneig, al qual
va dedicar tretze estius, arribava al 256
an

Tot i trobar-se en el període postopera-
tori, Tomeu va poder presidir el que seria
el darrer torneig de la Llum que organit-
zava.

Paradoxalment, l'enfermetat, trafdora i
compassiva alhora, havia fet una aturada
respectuosa vers En Tomeu. El deixà
gaudir d'un esdeveniment esportiu que a
1973 -quan arranca la I edició- ningú, per
molt optimista que fos, no hagués pro-
nosticat.

Mesos després de la celebració del
XXV aniversari del Torneig, la malaltia
se li declara en un altre lloc. Tot i això,
ajudà el nou Comitè i l'assessorà en la
complexitat del muntatge de l'edició de
1998.

Tomeu Andreu, en Mianos, nasqué a
Monttifri el 19 de juliol de 1951. Estudia
a l'escola de Montuïri. Recordam aquella
primera foto de "futbolistes-promeses"
quan teníem deu o dotze anys davant les

porteries fetes amb dos pals i una corda.
Als catorze anys començà de mecànic

amb En Xesc Boivas. Féu un any de
cambrer a Cala d'Ori. Treballa a Novalux
i com a tècnic de New Pool i, darrera-
ment, era gerent de l'empresa Disampo.

Juga a futbol amb el Montuïri i amb
l'equip d'aficionats Villama. S'interna en
el món musical com a bateria del grup
Clan Zeta-4 amb els montifirers Macia
Verger Xinet, Tomeu Pocoví Saig i
Miguel Mayol Ferreret.

A més del futbol, el seu gran hobby
eren els viatges: "Li entusiasmava jugar
al parxís a Can Llorenç i fer trucs al bar
del futbol".

Als denou anys conegué Maria
Amengual Ferrer de sa merceria. Es casa-
ren ben jovenets, als 24 i 18 anys. Han
tengut tres fills, Guillem de 21 anys,
Cristòfol de 19 i Tomeu d'll anys.

Tots quatre eren presents a l'entrevista
que ens a servit per redactar aquesta bio-
grafia. Així en parlem de son pare:

Diu Guillem: "Amb mon pare i jo hem
xerrat molt aquest darrer any perquè vaig
agafar la seva feina de Disampo.
M'aconsellava. Volia que aprengués, ja
que considerava que hi era a temps. Era
feliç si m'anava be i perquè observava
que havia madurat. Era molt tranquil, mai
no s'enfadava. Crec que tenim el mateix
caracter".

Cris ha jugat cinc anys amb La Salle
a Palma. El seu pare sempre l'acompan-
yava: "Mai no m'alabava directament;
en tot cas, comentava a les altres perso-
nes un gol que hagués marcat. En treia
els mes aspectes negatius per corregir-
me i perquè no volia que em pujassin
els fums. Mon pare era un home senzill
i amable amb tothom".

Tomeu Mianos petit, nerviós i actiu
com Tomeu gran, es bellugava cons-
tantment damunt el sofa: "A mi em de-
manava com m'havia anat el partit, si
havia jugat, si ho havia fet be. A casa,
em deia quatre o cinc vegades que me
n'anàs a dutxar. Jo no feia cas a ma ma-
re, però ell ho aconseguia. Estava con-
tent que fos voluntari de la
Universíada".

Maria, molt atenta a les paraules dels
seus fills i amb el record posat amb qui
ha compartit la vida des dels 14 anys,

puntualitza: "De Guillem volia que fos
bon treballador i de Tomeu que l'escola
arias be. Darrerament la seva preocupació
era la selectivitat de Cristòfol. El mateix
dia -25 de juliol- que va tenir la darrera
hemorragia, va saber que havia aprovat.
Pareixia que esperava la notícia per poder
morir".

Per què Tomeu tenia tants d'amics, de-
manam a Na Maria?: "Això mateix pen-
sava. Una infermera ens va preguntar si
Tomeu tenia molts de germans de tantes
visites que tenia. Li vaig contestar que
era fill únic i que la majoria de les perso-
nes que venien a veure'l eren amics. Es
una prova del que em dius. Ara, repetesc,
no sé per què ..."

El futbol era la seva gran afició. "Li agra-
dava molt el futbol, en es Revolt s'hi troba-
va be. Per això -abans d'anar al cementiri-
el cotxe fúnebre s'atura davant el camp per
dir adéu a un lloc molt entranyable i on
Tomeu havia passat moltes estones".

Enguany, aquest mes, aquest diumenge
8 d'agost de 1999, Tomeu Andreu -En
Tomeu Mianos- hi sera més que mai en
es Revolt. El seu record restara en el pen-
sament dels assistents a la presentació del
XXVII Torneig i, especialment, en el cor
dels qui han compartit la seva curolla de
fer el millor torneig de futbol base de
Mallorca.

Biel Gomila
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Sis amigues
at Puig

Entre les moltes
persones que el darrer
diumenge d'octubre de
1946 anaren al Puig a

commemorar la festa de
Crist Rei hi trobam

aquestes sis amigues:
Miquela "Badia", Catalina

"Badia" i Francisca
"Badia" (tres germanes

(t), Catalina "Xoroia",
Francisca Pocovf "Boira" i

Teresa Mayol.

L'obra teatral "Cobardias"

1952. Abril, divendres, 4.- La Compa-
nyia de Francesc Bosch ha vengut a
cantar "Katiuska" i "El Pájaro Azul".
Molt bona companyia. No ha tingut èxit
de públic.

Agost, divendres, 16.- Les brodadores
han partit cap a Lluc. Dentà aniran a peu
d'excursió al Torrent de Pareis i
tornaran amb barca per Sóller.

Diumenge, 17.- L'excursió no acabà
bé. Per causa del temporal, la barca no
pogué sortir de Sa Calobra i hagueren de
retornar en cotxe a les tantes de la nit.
També tingueren pluja durant la
caminada, que deslluí la festa.

Dissabte, 23.- Inauguració de la Plaça
de Toros, acabada avui per Joan
Porrerenc. Torearen Pepe Bienvenida i

el Niño de la Palma. Bona festa de toros.
Nosaltres organitzàrem la desfilada de
"manolas" i estigué molt bé.

Octubre, diumenge, 26.- Montuïri ha
tornat la visita a la Verge de Lluc,
nomenant-la Alcaldessa Honorífica. El
Pare Superior és el meu cunyat P. Josep
Verd.

Desembre, dissabte, 13.- Diada de
Santa Llucia. Les brodadores d'Acció
Catòlica (treballen des de fa uns sis
mesos) han anat al Puig de Sant Miguel
per celebrar la festa de la seva patrona.
Totes molt contentes.

1953. Gener, diumenge, 4.- Ha nevat
molt, uns deu centímetres. Almanco feia
uns vint anys que no havia nevat tant.

Abril, diumenge, 19.- A la Sala
Mariana hem representat les dues obres
"Cobardias" de Linares Rivas i "Els
calçons de Mestre Lluc" de Bartomeu
Ferrà. Impecable com aficionats i el
teatre replè. La gent sortí entusiasmada
de l'espectaclei els aplaudiments es
deixaren sentir. Repartiment: "Coba-
rdias": Sebastiana Sampol, Francisca
Xamena, Gabriel Ferrer, Jaume Ignacio,
Margalida Mateu, Catalina Verger i
Joan Oliver Sastre. Repartiment "Els
calçons": Isabel Arbona, Margalida
Noguera, Maria Fiol, Maria Barceló,
Miguel Miralles, Gabriel Ferrer, Joan
Mesquida, Antoni Arbona i Onofre
Arbona. Presentà la Companyia: Onofre
Arbona. Apuntadors: Miguel Miralles i
Jeroni Llodrá. Maquillatge: Antònia
Sampol.	 (Continuara)

Josep Oliver i Verd
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37 Equips en el XXVII Torneig de la Llum, rècord de participació
Gaspar Sastre, nou entrenador de I preferent

El Club Esportiu Montuïri ja té perfi-
lada la nova temporada 1999-2000, es-
pecialment pel que fa a l'equip de I pre-
ferent on la novetat més destacada -i que
ha estat molt ben acollida- és el fitxatge
del montifirer Gaspar Sastre com a en-
trenador.

Vegem-ne un avanç:

I preferent
-Entrenador: Gaspar Sastre Gomila
-Altes: Tolo Alcover, davanter

(Binissalem, Alcúdia i Xilvar); Toni
Amengual, porter (Vilafranca i
Montuïri); Tolo Rigo, defensa
(Vilafranca).

-Reincorporacions de montu'irers:
Jaume Mas, davanter (La Salle); Cris
Andreu, ccntrecampista (La Salle);
Guillem Munar, defensa (Algaida) i
Sebastià Canyelles (Sant Joan).

-Altes possibles: Nico Bordoy, mitja
punta (Constància) i Israel, centrecam-
pista (Vilafranca i Montuïri).

-Faran la pretemporada amb el primer
equip: Llorenç Munar, Guillem Nicolau
i Damià Verger (Montuïri juvenil) i
Miguel Canyelles (Sant Joan i
Montuïri).

-Baixes: Canyelles (Espanya), Pardo
(Platges de Calvià), Rafel Alcover
(Manacor), Tomeu Verger (Manacor),
Angel (Poblense), Ferragut, Hamat,
Aljama i Juan Carlos (possiblement, al
Vilafranca).

-Amistosos mes d'agost: Vilafranca-
Montuïri (diumenge 1), Cardassar-
Montuïri, possible (diumenge 8) i
Montuïri-Vilafranca (19 hores, dissabte
14).

-Triangular Sant Bartomeu: Campos-
Manacor (21 hores, dissabte 21),
Montuïri-Campos (19 hores, diumenge
22) i Montuïri-Manacor (19 hores, di-
marts 24)

-Inici lliga: 29 agost, Penya Arraval -
Montuïri .

Entrenadors futbol base
-Coordinador: Pedro Mariano
-III regional: Benet Campins
-Juvenils: Leo (Porreres juvenil i

Campos)
-Cadets: Ribes (Vilafranca)
-Infantils: Macià Coll i Toni Sastre.
-Alevins futbol-7: Pere Cerdà i Tomeu

Ferrer.
-Benjamins futbol-7: Cris Andreu i

Jaume Mas.

Calendari del XXVII Torneig
de la Llum

.Diumenge 8 d'agost.
-2030: Inauguració
-22 h : Mallorca-At Balears A (juvenil

A-grup 1)
.Dilluns 9:
- 19 h : Patronat-Platges de Calvià

(infntil B)
-2030: Ramon Llu 11-Independent (ca-

det B
-22 h : Algaida-At Balears B
.Dimarts 10:
- 19 h : Montuïri-Ramon Llu11 (inf. B)
-2030: Montuïri -Patronat (cadet B)
-22 h : Montuïri-Ramon Llu11 (juv. B)
.Dimecres 11:
- 19 h : Independent-Sant Gaietà (in-

fantil A)
-2030: Mallorca-Penya Arraval (cad.A)
-22 h : Patronat-Independent (juvenil

A-grup 1)
.Dijous 12:
- 19 h : Cide-Penya Arraval (infant. A)
-2030: Campos-Cide (cadet A)
-22 h : Campos-Cide (juvenil A-G2)
.Divendres 13:
- 19 h : Montuïri, Santa Eugènia i pos-

siblement Algaida (triangular prebenja-
mí F-6)

- 19 h : Montuïri, Independent i Petra
(triangular benjamí F-7)

-2030: Montuïri, Independent i
Santanyí (triangular F-7)

-22 h : Platges de Calvià-Penya
Arrabal (juvenil A-grup 2)

.Dissabte 14 i diumenge 15:
-Jornades de descans
.Dilluns 16:
- 19 h : 3r i 4t llocs (infantil B)
-2030: 3r i 4t llocs (cadet B)
-22 h: 3r i 4t Hoes (juvenil B)
.Dimarts 17:
- 19 h : 3r i 4t llocs (infantil A)
-2030: 3r i 4t llocs (cadet A
-22 h : Semifinal guanyadors anteriors

(juvenil A-grup 1)
.Dimecres 18:
- 19 h : Final (infantil B)
-2030: Final (cadet B)
-22 h : Semifinal guanyadors anteriors

(juvenil A-grup 2)
.Dijous 19:
- 19 h : Final (infantil A)
-2030: Cadet A (final)
-22 h : Final (juvenil B)
.Divendres 20:
- 1930: 3r i 4t Hoes (juvenil A)
-2130: Final (juvenil A)
-2315: Lliurament de trofeus i cloen-

da.

Biel Gomila
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La Mare de Déu Assumpta
Com anys anteriors, la solemne missa

en honor de la Mare de Déu Assumpta,
degut a la primera sortida dels Cossiers,
començarà a les 21'30 h. A continuació,
a l'església, es pronunciarà el pregó de
festes i tot seguit es Iliuraran els premis
literaris Sant Bartomeu 99.

Celebració penitencial

El divendres dia 20 a les 21 h. a l'es-
glésia, celebració comunitaria de la pe-
nitència, prèvia a les festes patronals de
Sant Bartomeu.

Homenatge a la vellesa
El dissabte dia 21 i formant part de

l'homenatge a les persones majors de 80
anys i als qui enguany celebren les noces
d'or, a les 19 h. començarà la missa, mo-
tiu pel qual se suprimeix la de les 21 h.

Completes de Sant Bartomeu
El dilluns dia 23, dissabte de Sant

Bartomeu, a les 19'15 h. començaran les
completes que cantara la Coral "Mont-
Lliri", amb assistència del Cossiers. En
acabar, veneració a la imatge de Sant
Bartomeu i entrega d'alfabeguera.

Festa de Sant Bartomeu
La solemne festa del pairo de la nostra

parròquia, dimarts dia 24, començarà
amb l'Eucaristia solemne a les 11'30 h.,
la qual sera presidida i predicara el P.
Miguel Mascaró Crespí, MM. SS. CC.
rector de Randa. Cantara la Coral
"Mont-Lliri" i els Cossiers interpretaran

Els
Cossiers

ballen
l'oferta

Una
tradició
que es

conserva
des de

segles en-
rere

tendra,
com cada

any, la
seva

continuitat
a l'ofici del

dia de Sant
Bartomeu

(La loto
correspon al

ball de l'oferta
de 1997)

el ball de l'oferta. Al Ilarg d'aquesta jor-
nada festiva es portara l'Eucaristia al
malalts que ho hagin sol.licitat. Penseu bé

• Mira de no ser irònic. La iro-
nia és una arma dels dèbils per
impedir que els altres sels acos-
tin.

• Has d'estar convençut que
Ia persona és més important que
les circumstàncies. Que el fracàs
no sigui motiu de dimissió, sine)
un punt de partida.

• No prenguis cap decisió en
moments de baixa forma ni en
moments d'eufòria exagerada: en
aquests moments no ets ben tu.

• L'home Iliure és aquell que
és capaç de posar la seva ale-
gria en alb que li toca fer.

• La llibertat no és poder fer
alb que vols, sine) ser capaç de
voler fer allò que pots.
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21 agost 1949
Josep Ramonell Aloi "Matxó" amb

Francisca Verger Adrover "de Pola".
31 agost 1949

Baltasar Nicolau Miralles amb Joana
Aina Bauza Cerda "Polla"

apcActsiid ,Gt

DGIBIDgytinti
Juliol de 1999

Defuncions
Dia 3.- Pere Ribas Roig, de Son Boi-

vas, fadrí de 73 anys

Matrimonis
Dia 17.- Bartomeu Miralles Rossinyol

amb Maria Joana Garcias Terrasa
Dia 21.- Manuel Ferrando Leal amb

Maria del Carmen Campos Gimeno

PUarvil®Dy lAti
Juliol de 1999

Dia 27	 1'6 litres m 2

Cfflc)1 ,t1

Al meu pare
8 agost Ariany

15 " Montuïri

22 agost Petra
29 "	 Porreres   Cada pic, sempre he pensat,

quan faig sa glosa a mumpare,
per compondre-la em guanyava
d'un poc més de la mitat.  

ELL? c=ro

10 anys enrera
Agost de 1989

Inauguració dels nous vestuaris
Dia 6 d'agost de 1989 i coincidint amb

el començament del XVII "Torneig de sa
Llum" foren inaugurats els nous vestuaris
del camp de futbol Es Revolt. Una millora
que soluçionà un greu i antic problema.

25 anys enrere
Agost de 1974

Extraordinari certamen
D'entre les festes patronals de Sant

Bartomeu de 1974 cal destacar l'extraor-
dinària celebració d'un certamen de
"Cançó des camp i colles de xeremiers"
organitzat per la Delegació de l'Obra
Cultural. Hi participaren alguns montuï-
rers, externs i colles de xeremiers d'altres
indrets.

50 anys enrere
Agost de 1949

Festes extraordinàries
A les festes patronals de 1949 hi hagué

carrares ciclistes a la pista d'Es Dau. En
aquest mateix Hoc, a la nit, vetlada de
"Lucha libre" i abans de la traca del darrer
dia s'oferiren jocs japonesos.

100 anys enrere
Agost de 1899

Perjudicis per una rasant
A conseqüència de la rasant que es féu

en el carrer de Sant Bartomeu, la casa nú-
mero 10, de Bernat Ribas Miralles en va
sortir molt perjudicada i l'arquitecte va va-
lorar aquest perjudici en 450 pessetes.
L'Ajuntament va acordar abonar-les-hi; ara
bé, no havent-hi fons, dia 3 d'agost de
1899 la Corporació va acordar incloure di-
ta quantitat en un pressupost addicional.

Canyetes

Ingredients

Un vermeil d'ou
Mitja closca d'oli
Un poc de sucre
La farina necessària

Elaboració

Posam el vermeil d'ou, l'oli, el vi, un
poc de sucre i la farina fins que la pasta
estigui ben clara. S'enrodilla un bocinet
de la pasta per un canó de canya que no
tengui cap nus, i es fregeix. Quan esta
frit es !leva la canya i s'espolsa de su-
cre.

Margalida Garau Garcias

Sempre les feia cantant,
quan sa veu no li fallava
i aqueix conseil me donava;
jo sempre l'he recordat:

— Mador: si fas cap glosat
l'has de dur hé dins es cap
o tenir-lo preparat
per si qualcú el te demana;
és quan sa llengo sa trava
si el dius massa aviat.

Jo ho sé, perquè m'ha passat,
i hi quedes ben `covardat
quan veus que no treus trallat
i en frisses d'haver `cabat
quan notes que no les 'grada.

Amador Font



Dissabte,
A les 16'30 h. A Pea

Organitza Radio Murt.
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Festes patronals de Sant Bartomeu, 1999

Divendres, 6 d'agost
A les 21 h. En el Puig: Inauguraeq6

exposició de pint ura de Carme

Dissabte, 7 d'agust )
les 19 h. A larpiscina

partits d'exhibició pie1.- quei

Diumenge, 8 d'agost
A les 20'30 h. Ina uració del /XXV

Torneig de sa Llun A les 22 h. P tit
inaugural: Mallorca t. Baleas (Ju
A). Del 8 al 21, part del to7foi,,<

Divendres, 5Yìgos
A les 23 h. A Plaça: ,C. 9tr 1 s I grups

locals "No Children, "

A les 19 h.: Par 't de futbol
Montufri-Vilafran

A les 21 h.: P	 oliad

e

A les
de dibui per als nins i nines.

A le 18 h. En Es Dau: Activitats per
als nins i nines.

/les Dijous,i19 d'agost
h. en s Dail; Activitats per

als nins nine
A leš 22h. la Plaga M 'or: Campio-

nat,ie dards.

ost
ctivitats

carrer /Jaume II, 	 :
de Magdalena S

i escultures de SehasA Zanoguera.
A les 21 h. A l'església parroquial:

Celebració penitencial.

men
gua comp

Patrocin
A les 20

l'expoAi&S de
ide la de N> tall

A les 20'3

es

7.

	 or
les 21 U.- 	ala d'actes de

Ajuntament: Presentaci6 o
1'"Associaci6 d'Amics de Son Fornés dc
Montuïri". Intervenció dels responsables

la Fundació Son Fornés i del Museu
ret.
A Ca na Jerónima Sam-

e pintura d'Agustí Boyer

A Plaça: Presentació pel
e la comèdia "Històries

on Ul

A les 19 	 A l'església: Concert:
emble Irquestral de Flautes de

all ca" ding da per Josep F. Palou.
A 1$ 20'30 . A la sala d'actes de

l'Ajun ament: resentaci6 del Ilibre
"Discu sos per a Llengua" de Joan
Miralles Monserr. t.

A les 2 lA pla a: Castell inflamable,
bou mecan cs ram lien II it elastic.

Dilluns, 	d'agost f '
A les 19 h. Sortida e Cossies i Dimoni

des de la Casa de la Vila.

A les 19'15 h. A l'església: Completes
cantades per la Coral "Mont-Lliri" i ve-
neració de Sant Bartomeu.

A les 21 h. En cl carrer Major, 24:
Inauguració de l'exposició d'olis i dibui-
xos de Catalina Sastre Pericas.

A les 23 h. Revetla i concert de la
Banda de Música de Montuïri dirigida
per Pere Miralles.

A les 0'30 h. En Es Dau (per motius de
seguretat) Espectaculars foes artificials.

A les 0'45 h. En Es Dau: Gran berbena
amb els conjunts "Cristal", "Javaloyas",
"OK Band i Scarlatta".

Dimarts, 24 d'agost
A les 9 h. Albada al so de les xeremies.
A les 10 h. Sortida dels Cossiers i

Dimoni.
A les II '30 h. Eu,caristia Solemne en

honor de Sant 13.irtomeu. Predicara
Miguel Mascara ;Çrospf MM. SS. CC. i
rectorë'RaIätitneara al ."Moni-
Lliri" ) a per SebaiiklMe.ijù. Els
Co n rzta.

Am da de cIofPs pel
Clu olumbi40:4issatger de Montdri.
ReepS ki: a tot el ble I ta-
ment 1 tífls dels-edeissi el a
A les ; Cççailekmi es acti-

vitats realitza es.
A les 18 h. A aç d'entreteni-

me 'niant
A les 19

I
 utbo rofeu triangular:

Montuïri -Manacor
A les 19 h. A rup d'entreteni-

ment Tereines i Rondalles.
A les 22'30 h Colleen r la Banda de

Música de Motjiïi 1iri:ida per Pere
Miralles.

A les 24 h. E E a : t ran berbena
amb els conj n : 1.4 oc ail' "Pacha" i
"Tumbet de Ita" .

Di	 res, 25., 	 g i t
A les 11'	 h. 1Cornèg	 de cintes,

joies, estirar cor rompre olles, etc.
A les 17 h. Carreres ciclistes per a

Masters 40, 50 i 60. Ciclo deportistes i
Masters 30. Organitza: C.C. Montuïri.

A les 22 h. Entrega de premis de la 5'
Setmana fotogràfica i del concurs a la mi-
llor alfabeguera i del ramell més "guapo".

CALI A les 22'30 h. "Mallorkaufen", nit de
rialles pel grup empanel- "Pometes".

A les 25 h. Gran traca final de festes.

Gimcana.
1
mist&

AI les
als hins i

4 les
Ináuguracil pinture

Divendrcisi , 20 d'a
18 I. En s Dau:

20. En

en el Puig
de Sant Miguel. Amb: "Cone xion Band"

A les 24 h. Concert per "Mima Kin".

Diumenge,' 15 ago4.- 	 de pintura

A les 19 h. Des de l'Ajuntarnfit: Sani-
da de Cossiers i Dimoni.

A les 21'30 h. Missa de Ita Vi er
Assumpta. A continuació, Pregó le e
a càrrec de Francesc Fiol (antic Co4e e
de Sanitat i Consum). Toi eguit: Ùuaiçe
ment dels prem/ is dels concurso's literar'
de la beca

A les 3 h.: Concert per la Banda de
Música dirigida per Pere Miralles.

Aqes-'21'30 h
pol: Exposició
Salvador,

Dimecres, 18 -d'agost 	c-- A les 22'30 h
1h. A la Plaça Major: concurs --grup "Picadis"

de Son Sarigot"

Dium ge, 22 d'agost
A les 9 h. utbol. Torneig Triangular

s.

tament: CEmfërèycia goi4rtEl ,i;_nitraban
d el tabac ends segles XV
4ndr BiN-ron/C- • ess
Univer

'na

Dissabte
s 10 	 A I

ocs aquatics.
A les 17h. AS. o

les 19 h. A l'
Missa • smenatg d

les "30

fo

A leg 2k h. la, sala d'actes d Ajun-

e: Tirada al plat.
glésia parroquial:

es persones majors.
plaça: "XXVIII ho-

rs de 80 anys" i als qui
ixen les noces d'or.

"Sa Nos a".
a Nostra": Inauguració de

de Margalida Matcu
na Cristine Roldan.
uguració de l'exposi-
í Binimelis.
triangular de futbol

men ' 	:lls

renc".
T. ei6a

id gost
iscina d'Es Revolt:

„ per
la




