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Satistaccio d'Ajuntament i Cossiers en posar per al poble després del darrer ball  T
L'acompanyament a l'ofici de Sant Bartomeu 	 El majestuós ball de l'oferta



Banda De Musica De Montuiri

has successfully performed at Schnnbrunn Palace in Vienna

on the occasion oí "Voices of the World".

You have therefore contributed in a very unique and personal way

to Vienna's reputation as the world capital of music.

The City of Vienna and ihe Vienna Tourist Board
highly appreciate your dedication and artistic spiril and

hope to be able to welcome you back again. 

Karl Seitlinger
Managing Dirm ler, Vienna Tourist emard

Michael Haupl
Govemor and Mayor olVrenni

Vienna, 	 luty 10th, 2003
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207 de més de 80 anys
A les passades festes de Sant

Bartomeu es va retre homenatge als
montu'irers majors de 80 anys. Segons
les llistes obtingudes de l'empadrona-
ment a la vila hi apareixen 207 persones
inscrites majors de 80 anys, de les
quals 28 superen els 90. l la que més
—Andreu Alcover Ribas, el més vell—
aquest setembre en complirà 97.

Concurs de gloses
A Binissalem s'ha convocat el VII con-

curs de gloses les quals es podran pre-
sentar a l'Ajuntament d'allà fins a dia 17
de setembre. Hauran de tractar sobre la
festa del veremar o la feina de la vere-
ma, la vinya o el vi. A la nostra redacció
disposam de les bases.

Antoni Amengual, Secretari
General

El nostre paisà Antoni Amengual
Ribas, nascut el 1961, diplomat en
Ciències Empresarials i Llicenciat en
Econòmiques, actualment funcionari del
cos superior de l'administració de la
Comunitat Autònoma, fou nomenat
Secretari General Tècnic de la
Conselleria de Presidència i Esports.

Avanç de la caça de tord
La temporada de caça de tord a

Mallorca, que s'obria el quart diumenge
d'octubre, enguany s'ha anticipat al
segon diumenge, si bé es manté el final
de la temporada per al 31 de gener.
Se'n podran caçar els dilluns, dimarts,
dijous, dissabtes, diumenges i festius.
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Nota històrica
El dia 18 d'agost de 1874 "El Islefío"

anunciava per a dia 9 de setembre la
subhasta de la conducció diària del
correu entre Montuïri i Felanitx, passant
per Porreres. El contracte era per 4 anys
a raó de 700 pessetes anuals. (R.R.V.)

Una centenària montukera
Francisca Gomila Garcia, quan era

joveneta se n'anà a viure a Ciutat i
encara hi resideix. Va néixer a Montuïri
a l'octubre de 1903 i per tant el pròxim
mes complirà els 100 anys. Bona Pau
projecta publicar una entrevista amb ella
a la pròxima edició, ja que conserva bé
les seves facultats mentals.

En Jeroni fou un valent
La mort d'en Jeroni Rigo "Pèl" a l'edat

de 73 anys ha duit a recordar a molts de
montukers de la seva edat o majors el trist
assassinat de Miquel Nicolau, l'amo del
Puig Moltó, el 8 de desembre de 1948.
Aleshores en Jeroni estava allà llogat i es
trobà amb la feta. No ho dubtà gens:
agafà l'escopeta, va disparar i en ferí un,
dels atracadors. Aquests es feren por i
fugiren. En Jeroni vengué tot d'una a peu
a la vila i va avisar del fet i així fou com els
pogueren detenir i possiblement, gràcies a
ell, no hi hagué més morts. Fou un valent.

Aquesta revista ha rebut el suport del

GOVERN DE LES ILLES BALEARS
Conselleria d'Educació i Cultura

Direcció General de Política Lingüística

A la Banda de Música
Certificat que a Viena es va lliurar a la
Banda de Música de Montuïri el passat
juliol amb motiu de la seva anada allà.
Traduït a la nostra llengua diu així:
"CERTIFICAT: Ens plau certificar que la
Banda de Música de Montuïri ha tocat
amb èxit en el Palau de Viena en ocasió
de "Veus del Món".- En conseqüència
heu contribuït de manera única i perso-
nal a la reputació que té Viena com a
capital mundial de la música.- La Ciutat
de Viena i l'Oficina de Turisme de Viena
aprecien molt la vostra dedicació i espe-
rit artístic i esperen poder-vos acollir
una altra vegada.- Karl Seitlinger.-
Director de l'Oficina de Turisme de
Viena.- Michael 1-làup1.- Governador i
Batle de Viena.- Viena, 10 Juliol 2003."

ES GRAONS

Participació
Aquest racó positiu "post-festes"

s'ha d'adjudicar una vegada més a
la gent montuïrera per mostrar de
bell nou el seu total recolzament i
la seva satisfactòria participació
als actes programats per a les pas-
sades fetes de Sant Bartomeu. La
gran quantitat d'assistents a algu-
nes exhibicions que d'antuvi sem-
blaven poc interessants en donà
prova evident.

•
Desatenció

Els concerts musicals de la ban-
da i de la coral no reben el recol-
zament que mereix la dedicació i
esforç que dies i mesos abans en
els assajos s'hi han hagut d'inver-
tir —així com els anys previs d'a-
prenentatge— perquè els intèrprets
executin bé l'obra preparada el
oients pugui assaborir i gaudir de
la seva audició. Una desatenció
massa corrent.



En Jaume Ramonell i en Tófol Ors porten les banderes,
seguits de la banda de música, la nit de la inauguració  
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Transcendent reforma DOS DITS DE SENY

Com cada any, les passades festes
de Sant Bartomeu tornaren omplir de
goig els montuïrers compartit, en la
seva majoria, amb persones del nos-
tre entorn i així, de bell nou, revivírem
dies esplendorosos.

És molt possible, però, que l'acte
més transcendent de l'atape .it progra-
ma de festes fos el de la inauguració
de la gespa artificial i ampliació del
camp de futbol amb totes les instal-la-
cions annexes, un espai que ha cres-
cut considerablement i en el qual tam-
bé s'hi podran practicar altres activi-
tats esportives i/o d'esbarjo a més de
les que ja estaven funcionant des
d'anys enrere.

Durant el temps que ha durat
aquest curt període de reforma, des
d'un costal i altre del poble s'han sen-
tit veus criticant aquesta crescuda in-
versió econòmica adduint, per part
d'uns, la seva poca necessitat, men-
tre altres, en canvi, i sobretot la gent
jove o d'edat aficionada a l'esport, ho
han aprovat i alabat; i ho expressaven
posant la mirada en el futur i en con-
cret a les noves i futures generacions
que ho agrairan i aprofitaran per a la
pràctica esportiva.

Encara es recorda que sols fa poc
més de tres anys que el Consistori va
decidir posar en marxa un pla d'inver-
sions per millorar el recinte del com-
plex esportiu d'Es Revolt en totes les
instal•lacions; en conseqüència del
qual sols fa uns mesos, era el 21 d'a-
bril passat, es va inaugurar l'anome-
nat Pavelló cobert Es Revolt, una
obra de molta envergadura i sumptuo-
sitat. I ara, el passat 9 d'agost, varen
culminar aques-
tes millores amb
l'esmentada da-
rrera inaugura-
ció, coincidint en-
guany amb la del
XXXI Torneig de
sa Llum. Així cul-
minava aquest
ambiciós projecte
que haurà supo-
sat dotar el nos-
tre poble d'unes
instal-lacions mo-
dernes i competi-
tives —si així es
pot dir— amb un

complex d'infraestructures i equipa-
ment avui com avui innovador i ade-
quat al temps que correm. D'aquesta
manera s'hauran satisfet les expecta-
tives que s'havien creat a l'entorn d'a-
questa obra i a la vegada complaguts
els montuïrers que desitjaven poder
disposar d'un recinte adequat i mo-
dern a l'altura del temps que correm.

La culminació d'aquest ambiciós
projecte haurà suposat l'adient res-
posta als desitjos de tanta gent que
practica l'esport en les diferents mo-
dalitats i fins i tot als pares que també
s'esforcen i s'involucren perquè els
seus fills gaudeixin en la pràctica de
l'esport.

Si un dia el nostre Consistori va de-
cidir —sense cap vot en contra— dur a
terme aquesta obra, encara que el
termini per cobrir les inversions
econòmiques s'allargui uns quants
anys, hem de considerar que ho han
fet per al bé del poble i satisfacció
dels usuaris i fins a tot de tantes per-
sones que únicament en són especta-
dors.

Les més de mil persones entre
montuïrers i visitants que el passat 9
d'agost foren testimonis i especta-
dors, a més dels 500 joves esportis-
tes que omplien de bot a bot les gra-
des i entorn del rectangle de joc,
aplaudiren a més de la inauguració
del Torneig de sa Llum, la no manco
transcendent reforma i ampliació, de
les quals el temps en donarà o llevarà
la raó. Avui, però, una respectable
majoria se'n sent satisfeta.

O. ARBONA

El desesper
Qualcú ha dit que el desesper

és la malaltia de la mort, ja que
pròpiament indica una xacra que
desemboca o que va a parar a la
mort; encara que mai no ens mo-
rim físicament d'aquesta malaltia.
Ben al contrari, el turment del de-
sesper és precisament el no po-
der morir. Dit d'una altra manera,
el desesper és la desesperança
de no poder ni tan sols morir.

No obstant, el desesper és un
advertiment d'una autoconsumi-
ció, però impotent i incapaç d'a-
conseguir allò que un vol.

Una persona atrapada pel de-
sesper és aquella que no es pot
desfer d'ella mateixa ni es pot
suportar. És semblant al co-
mençament d'una malaltia en in-
cubació, quan el metge diu que
encara no s'ha declarat. Un o
una jove es desespera per amor,
és a dir, per la pèrdua del ser es-
timat o per ser-li infidel.

Adesiara ens trobam amb qual-
cú que està irritat o molt excitat
davant fets que l'han ferit a les
parts més sensibles del seu inte-
rior; o enutjat quan es ressent
contra el procedir puntual d'una
altra persona o sent còlera o irri-
tació perquè no ha assolit res-
posta als seus esperats desitjos.

fins i tot es troba desmoralitzat
o, encara més, indignat perquè
una i altra vegada les molèsties
que ha de suportar excedeixen al
seu caràcter. Totes aquestes
contrarietats fan que a vegades
l'home o la dona perdi el seu
equilibri, el turmentin excessiva-
ment fins arribar a la desespera-
ció. I quan un està desesperat fa-
ria qualsevol cosa per sortir d'a-
questa situació. No és estrany si
a vegades sentim qualcú que
s'expressa dient "voldria la mort".
D'aquí que en alguns indrets de
l'anomeni "la malaltia de la mort".

SALOMÓ
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2003: ANY MOLL

Vida i obra de Francesc de B. Moll
(1965-1974)

(Continuació)

1965 A Menorca presideix els actes
d'homenatge a Àngel Ruiz i Pablo i és
nomenat soci d'honor de l'Ateneu de
Maó. Assisteix en el Xllè Congrés
Internacional de Lingüística i Filologia
Romàniques a Madrid. Participa en el
Segon Congrés Litúrgic a Montserrat
amb una comunicació sobre L'ús del
vernacle en la litúrgia a les Illes
Balears. Publica el Vocabulari
Mallorquí-Castellà amb inclusió de les
paraules típiques de Menorca i
Eivissa. Col.labora en "El Diario de
Mallorca" en una secció titulada
Pàgina de Ca Nostra. Viatge familiar a
França, Bèlgica, Alemanya i Suïssa,
en ocasió de les noces del fill Josep
amb Karin, a Neuss (Alemanya).
Comença a passar les pnquestes del
"Atlante Linguistico Mediterraneo" en
territori lingüístic català.

1966 Surt el primer dels quatre vo-
lums del Cançoner Popular de
Mallorca del P. Rafel Ginard, amb un
pròleg introductori de Moll. Publica el
Curso Breve de Esparío1 para
Extranjeros. Grado Medio.

1967 Publica el Curso Breve de
Esparío1 para Extranjeros. Grado su-
perior.

1968 Nous problemes de manca de
salut: col.lapse i davallada de pressió
sanguínia. Commemoració del cente-

nari del naixement de Pompeu Fabra.
Conferència a Castelló de la Plana so-
bre Fabra i la unitat idiomàtica.
Articles a "Lluc" i a "Diario de
Mallorca". Darrera festa literària de
Cantonigrós dedicada a Fabra. Edita
la Gramàtica Catalana referida espe-
cialment a les Illes Balears junt amb
uns Exercicis de Gramàtica catalana.
Comença a fer classes de llengua ca-
talana en la Delegació de la Facultat
de Filosofia i Lletres de la Universitat
de Barcelona a Palma. Reedita el vo-
lum primer del DCVB.

1969 Per motius de salut ha de des-
nonar algunes conferències a l'estran-
ger. Presenta, a l'Estudi Genera
Lul.lià, Jordi Carbonell com a director
de la Gran Enciclopèdia Catalana.
Publica La lengua de las Baleares en-
seríada a personas de habla castella-
na. Assisteix a la primera Universitat
Catalana d'Estiu de Prada de
Conflent. Conferència a l'Ajuntament
de Ciutadella sobre Josep M.
Quadrado. Viatge familiar a
Alemanya, per França i Suïssa i torna-
da pel nord d'Itàlia i sud de França,
per a visitar el seu fill Josep.
Escapada a la Vall d'Aran amb la se-
va filla Nina.

1970 Vacances amb Nina a
València, Cuenca, Madrid, Toledo,
Granada, Jaén i Múrcia. Publica Els

meus primers trenta anys, primer llibre
de memòries. Excursió a Solleric en
honor de Joan Oliver. Surt La censura
moral de Mossèn Alcover a les seves
"Rondaies mallorquines" en el tercer
volum d'homenatge a Elies Serra i
Ràfols.

1971 Rep el Premi d'Honor de les
Lletres Catalanes a Barcelona.
Assisteix a la Festa del Mas dels
Casaments de Gabriel Xammar.
Homenatge de l'OCB a Palma i a
Lluc. S'hi reparteixen els Versos de la
Ceba. Assisteix a la festa literària de
l'Avenc de Coanegra a Santa Maria.
Rep la visita de Germà Colon acom-
panyat d'alguns deixebles seus.
Publica La lengua de las Baleares. 1.

1972 Primer premi "Les Illes d'Or",
patrocinat per Llibres Mallorca, atorgat
a Llorenç Capellà per la novel.la El
pallasso espanyat. Viatge a Eivissa
per a fer-hi conferència sobre l'eivis-
senc i presentar la Introducció a l'es-
tudi de la llengua, de Marià
Villangómez. Torna a visitar l'Avenc
de Coanegra. Intervé en la polèmica
d'en Pep Gonella. Publica La lengua
de las Baleares. 2.

1973 Assisteix, a Màlaga, al IV
Congrés de l'Atlante Linguistico
Mediterraneo. A finals d'estiu fa un
viatge familiar per terres de Cantàbria,
Astúries i Galícia. Escapada a Madrid.
Publica El habla de Mallorca dins la
Historia de Mallorca coordinada per J.
Mascaró Pasarius.

1974 Assisteix al XlVè Congrés
Internacional de Lingüística Romànica
a Nàpols amb les seves filles Aina i
Dora. Aprofiten per fer turisme per la
Itàlia del sud. Publica el quart i darrer
volum del Cançoner Popular de
Mallorca del P. Rafel Ginard. Edita el
volum 100 de la Biblioteca "Raixa":
L'home per la paraula, aplec d'articles
seus. Homenatge a Palma. Publica
Introducción literaria en el volum
Baleares de la col.lecció "Tierras de
España.

1975 És nomenat Doctor Honoris
Causa per la Universitat de
Barcelona. Edita Els altres quaranta
anys, segon volum de memòries.

1976 Presenta la comunicació
Entorn del lèxic del "Liber Elegantia-
rum", en el Quart Col-loqui Internacio-
nal de Llengua i Literatura catalanes
a Basilea. És nomenat fill predilecte
de Ciutadella.

(Conclourà)
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Un poema de Damià Huguet

Un dels poetes més destacats que
ha donat la nexpressivara és Damià
Huguet. El poeta de Campos s'ha
convertit amb tota justícia en un refe-
rent indispensable per a molts dels qui
vulguin intentar escriure poesia a
Mallorca. S'ha dit, i és ben aprofitable
el consell que un per escriure amb un
mínim de garanties primer ha de
conèixer tant com pugui el que s'ha
escrit abans. Damià Huguet és un po-
eta imprescindible per la renovació
que suposen alguns dels seus poe-
maris i per un vocabulari nostrat ri-
quíssim tal com comprovarem en el
poema que oferim. Fa poc se celebrà
un acte d'homenatge al poeta que va
morir fa uns anys i que va comptar, a
part de la lectura de poemes, d'una
presentació del professor Joan Mas i
Vives, autor d'una antologia del poeta
publicada a "Proa" i que va precedida
d'un estudi molt acurat.

Un dels llibres més destacats de
Damià Huguet és sense dubte
dels clapers» publicat a l'editorial va-
lenciana 3 i 4 l'any 1988.

El poema que reproduïm, sols en un
bocí per la seva gran extensió, és "La
cadira del pou"amb uns versos magní-
fics que comencen a la tercera estrofa
amb un " No era diguedor, no,..."

Observau com el poeta parteix d'un
element essencial que el pensament
occidental ha sucat en bona part de
l'Orient: la impossibilitat de dir les co-
ses amb la seva plenitud. El poeta
sempre va a remolc de les paraules
que sovint no arriben al bessó del que
signifiquen les coses. La realitat de tan
extraordinària no és diguedora ni tan
sols poèticament. Però sols poètica-
ment, diríem els tocats per l'encís de la
poesia, és com hi podem acostar-nos.

En un món tan embromat per coses
complicades, Huguet es sorprèn da-
vant "el brou que a l'olla hi havia..." "la
ceba crua del trempó...". Són uns ele-
ments concrets que es tasten o s'olo-
ren i que fan topar al poeta amb la rea-
litat, que en la seva senzillesa dóna
mostres d'excel•lència. És el que li pas-
sa a un altre poeta, D.G. Rossetti, que
abatut i caigut sobre un sementer, re-
viscola quan davant els ulls se li apa-
reix una "Iletrera", una planta petita que
disposa de tres calzes o sostres vege-
tals. Tot pot esbucar-se, però la ceba
crua del trempó seguirà essent ceba
crua i no serà diguedora de mengívo-
la que esdevindrà.

Acabam amb els versos d'Huguet:
"No era diguedor, no, el brou que

a l'olla hi havia,

el moraduix de l'escaldum, la ce-
ba crua del trempó,

els taparots envinagrats dins un
plat de test,

les olives pansides, els ravenets
pelats,

el nom del pa de xeixa Ilescat
amb un gatzoll de pam

i deixat a lloure, amb miques de
fum,

damunt l'avet d'una taula amb
dues greixoneres

i tres tassons de vidre una mica
esmorrellats"
(tercera estrofa del poema "La cadira del pou").

Un poeta, Damià Huguet , del qual
s'ha enunciat apareixerà l'obra com-
pleta a la col•lecció Perifèrics de
Baltar, i a cura de Sebastià Alzamora
que ja va opinar així:

"L'obra d'un poeta tan ambiciós (sí,
Damià Huguet, ambiciós) i excepcio-
nal que va aconseguir, a partir del
món desbarat d'Ofici de sords fins a la
relativa serenitat expressiva de Vols
d'Orly, una cosa que pareixia impossi-
ble ficar la mar dins un sac"

Una obra per molts de motius reco-
manable i a la qual convé tornar més
d'un pic.

LLUÍS SERVERA SITJAR

Domicíliau la vostra
pensió a "SA NOSTRA"

començau a gaudir

L'ANY 1982
Aquest grupet d'al-lotes, i altres, pràcticament ja casades totes, participaven i

col.laboraven amb algunes de les tasques que organizava la parròquia fa poc més de
vint anys. I totes s'hi abocaven amb il.lusió i ganes de fer qualque cosa útil. Aquí veim

(d'esquerra a dreta) Joana Bennassar, Bartomeu Tauler, Margalida Rossinyol,
Jerónia Sampol, Isabel Noguera, Francisca Martorell, Joana Mayol i Francisca Pocoví
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En Jaume Gomila Mas,
aquest home. Li he donat
tal qualificació i ara caig en
compte de com és de difícil.
Què és home? L'antropolo-
gia en dóna tantes i tan va-
riades respostes que un no
se'n surt. Què és aquest, la
concreció de l'universal ho-
me en un individu determi-
nat? Ens ve a la memòria
aquella dita de coneix - te a
tu mateix, invitant a què ca-
da u de nosaltres empren-
gui, de ben prest, el conei-
xement propi (què ha de fer
el dels altres) de tan difícil
que és la tasca. Quantes
vegades ens sorprenem a
nosaltres mateixos perquè
encara no ens havíem des-
cobert tal com som, si és
que ens arribam a desco-
brir.

Però és cert que en
Jaume Gomila Mas ens el
trobam al carrer. És de carn
i os, per tant tan observable
i possible objecte d'estudi
com qualsevol altre.

Respecte a les seves da-
des físiques, de tarannà,
sociològiques, professio-
nals i d'altres, no en diré
res. Tot està recollit a Bona

LA IMATGE COMENTADA

"En Jaume Gomila Mas és
un dels exemples
vivents a aquell

Sic itur ad astra"
(Així es va a les estrelles)

Pau, és per deixar admi-
rats. I com deu haver aug-
mentat d'aleshores ençà,
aquesta llista! La compar a
altres manifestacions d'afi-
cions literàries llegides a re-
vistes fetes per personat-
ges famosos, vull dir gent
guapa o que mensualment
es forra d'euros i altre pic
he de doldre la pèrdua
d'autentics bons cervells.
Però en Jaume ens dóna la
lliçó de redimir-se dia a dia i
és el laboriós i constant go-
teix cultural enriquidor de la
seva personalitat seriosa,
profunda i càlida que no
permet que s'esgoti.

L'altre astre que assoleix
amb esforç, aquest físic, és
la muntanya. Muntanya en-
tesa en un sentit desbordat,
de naturalesa en general.
Heu sentit dir de tal perso-
na que viatja com una ma-
leta? Idò bé, anau a l'altre
extrem i hi trobareu en
Jaume muntanyenc. Aquí
torna a sortir el naturalista
intellectual, atent, observa-
dor, ponderat, avalat per
les lectures possibles. Té
bona memòria, coneix
Mallorca extensament i les

Pau núm. 503 i per cert molt ben tractat.

He d'afegir alguna cosa més i, tenint en compte el
publicat a la nostra revista, diré que, per a mi, en
Jaume és un dels exemples vivents a aquell Sic itur ad
astra, així es va a les estrelles, dels antics.

Entre d'altres possibles estrelles remuntades dia a
dia, faré referència a dues, els llibres i la muntanya.
Des d'uns anys ençà faig excursions amb ell i, encara
que ambdós no som de massa paraules, ens hi hem
comunicat. De bon principi em cridà l'atenció la seva
afició per la lectura i la seva capacitat d'intellecció i
profundització en el llegit. Quantes vegades m'ha sa-
but tant de greu que no hagués tengut la possibilitat
d'estudis en el seu moment! Com és de lamentable
que un cervell i una vocació intellectual com la d'en
Jaume (i n'hi ha d'altres) no s'hagin pogut desenrotllar
en el temps oportú! Quina pèrdua per a tota la societat
és aquest problema irresolt, el dels cervells desaprofi-
tats! La llista dels seus autors predilectes, tant nacio-
nals com estrangers, que es pot consultar a Bona

seves precisions geogràfiques són segures per exac-
tes. Però té un interès ben particular, quan el vaig des-
cobrir m'omplí de sorpresa: les orquídies endèmiques,
mallorquines. Les coneix una per una, personalment.
Em xoca quan a una corresponent distància em diu:
veus allà (i em senyala un espai determinat), allà hi ha
orquídies. Hi anam i com si l'esperassin any rera any,
les trobam. Queda dret, silenciós davant elles, les mira
tendrament però no les toca mai. Això sí, les anomena
com si em presentàs filles seves.

Diàgenes el Cínic qui, menyspreant la societat de
consum vivia dins una bóta, es passejava descalç per
la plaça d'Atenes —pensem en la nostra plaça un di-
lluns de mercat— en ple dia, amb una Ilanterna encesa
cercant un home. Per ventura no saben definir exacta-
ment què és un home; o què som nosaltres mateixos.
Però tots sabem quan circulam per plaça, sense llan-
terna, que en topar-nos amb en Jaume hem trobat un
home.

JOSEP OLIVER I VERD
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Els vàndals han tornat fer acte de
presència al nostre poble. No sabem
si viuen a prop o si ens visiten de pas-
sada.

Fa un any o més destruïren —la fe-
ren mil bocins— la plaça del talaiot de
Son Fornés. Més endavant hi tornaren
i continuaren fent malfraig allà on po-
gueren dins el jaciment.

Fa uns mesos durant una nit rom-
peren els vidres d'un bon grapat de
cotxes estacionats al carrer.

La seva darrera targeta de visita la
deixaren a la placeta de Ca ses
Monges. A la part de la marquesina
on s'espera l'autobús hi havia dues
plantes que pujaven molt bé. Un matí
n'aparegué una d'elles rompuda per la
meitat, i això que el troc era quasi
com el braç.

Posteriorment els empleats públics
—suposam— el serraren i deixaren un
dos pams de soca. D'ella envestiren
uns ulls tendres que ràpidament cres-
queren. Actualment algú o alguns es
dediquen a llevar fulles d'aquestes
crescudes. "Enhorabona als autors
d'aquestes proeses!"

Ah! l ara, per les festes, multitud de
cadires espenyades a posta, faroles
rompudes, senyals de tràfic, vincla-
des... i altres destrosses sols pròpies
de gent incivilitzada. Si se sap qui en
són ens culpables —tan d'aquelles
com d'aquestes detestables accions—
seria exemplar que els donassin una
bona lliçó i que el poble ho sabés.

És interessant i significatiu que a
la gimcana organitzada per les festes,
per esbrinar algun fet històric s'hagi
d'acudir a Bona Pau. No és que sia
rebutjable; tot al contrari: una mostra
de deixar constància de l'avui per al
demà.

Va causar molt bona impressió

l'actuació del grup de xeremiers de
Montuïri. Una vintena de tocadors
amb flabiol, tamborino i xeremies va-

ren complaure, primer els majors i, de
rebot, la gent que els sentí.

CI

Després de molts d'anys des que
l'amollada de focs artificials anassin a
càrrec de l'empresa Frontera de
Pórtol, enguany s'encarregà la pi-
rotècnica de Lloret. l molta gent que
omplia la plaça, a la revetla, aplaudí
aquest canvi.

LI
El dimoni d'enguany, que era el

mateix de l'any passat, va recordar els
millors dimonis de fa molts d'anys. Es
nota que comença a tenir experiència.

CI

Voravies i alguns portals de cases
serviren de llit on romangueren alguns
joves la matinada següent a la revetla.
Tan "cansats" estaven que no neces-
sitaven matalàs.

CI
Si el diumenge abans de Sant

Bartomeu quatre gotes bastaren per-
què el bingo de plaça acabàs abans
d'hora. Les que varen caure el dia de
la segona festa, endarreriren el karting

de rebot, les corregudes atlètiques.

Que hi estava de satisfet el
President del Montuïri amb la visita
que tot un President de la Federació
Espanyola de Futbol en persona exa-
minàs les installacions del camp de
futbol! Semblà com si aquest 11 donàs
el vist i plau.

1:1

Els nostres majors també passa-
ren gust de menjar ensaïmada amb
gelat a l'homenatge que se'ls retè
amb motiu de les festes. Pocs foren
els qui mancaren. I després, què se
n'anaren de contents amb l'obsequi
de galletes i vi dolç!

LI

Bombones• de butà, buides i fins i
tot plenes, desapareixen de davant al-
gunes cases. A Montuïri prest ja no
ens podrem fiar de ningú.

LI
La inauguració del Torneig de sa

Llum del camp— enguany va arre-
plegar molta més gent que anys pas-
sats. A més de l'aparcament nou, els
cotxes arribaven fins a Ca ses
Monges.

El públic assistent al concert ofert
per l'orquestra de cambra "Octuor" de
France a l'església la nit del passat 22

ESSENT QUE NO HI HA GEL
I LA BEGUDA ÉS CALENTA...

DONAU-LI CONYAC

d'agost, tot i que les partitures inter-
pretades foren d'autor de reconeguda
fama mundial, va romandre molt des-
lluïda en ignorar de quina peça es
tractava ni qui n'era l'autor.

LI
L'aparatós incendi de dia 8 d'agost

a Cura fou grandiós, perillós i molt ex-
tens. Certs montuïrers ja temien per-
què s'acostava a "Io" seu.

1:1

No tot foren alegries a les festes
de Sant Bartomeu. L'accident mortal
d'un home de 72 anys a la carretera,
a l'altura d'Es Vivero, dia 19 d'agost,
va omplir de tristor els seus familiars i
amics.

Una altre atropellament d'un home
de més de seixanta anys —En Miquel
Queló— per un motorista no fou tan
greu, però així i tot haurà d'estar de
baixa unes quantes setmanes.

Quasi sense dir res, el restaurant
de Can Miquel ha tancat. De si o no
es reobrirà, res se'n sap.

La cursa de carretons havia des-
pertat molta més curiositat que l'es-
pectacle que va oferir. Però... això de
carretons antics... ningú s'ho va creu-
re. Ara bé, l'interès i la manya que po-
saren els conductors i ajudants, bé es
mereix un aplaudiment.

1:1

Ja sol resta demanar a Sant
Bartomeu que ens ajudi a perquè la
unió entre tots els montdirers sia més
patent de cada dia.

EN XERRIM
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Les festes de Sant Bartomeu 2003, tot un èxit
EL PREGÓ

Gabriel Cafiellas, expresident
del Govern Balear fou l'encarre-
gat d'obrir les festes de Sant
Bartomeu, 2003

El pregó de festes, com cada
any, es va pronunciar dia 15 d'a-
gost a l'església parroquial, el
qual es va centrar a destacar la
importància del poble de Montuïri
dins el món agrícola i l'estimació
que el poble montuïrer ha sentit
des de sempre per la seva terra.
Els cossiers i el dimoni també es-
tigueren presents en el pregó,
destacant com el bé representat
per la dama sempre triomfa da-
munt el mal, que representa el
dimoni.

Una vegada acabat el pregó de
festes, el batle de Montuïri,
Gabriel Matas, obsequià el pre-
goner amb una figura represen-
tativa d'un cossier.

Després del pregó es va fer
entrega dels premis als guanya-
dors de l'edició d'enguany del
Concurs de Conte Curt Antoni
Gomila.

EL CONCURS
FOTOGRÀFIC

Un altre dels concursos habi-
tuals de les nostres festes patro-
nals és el concurs fotogràfic que
enguany va comptar amb la par-
ticipació de 32 montuïrers que
varen fotografiar les nostres sí-
nies i pous, resultant guanyadors
el conjunt de fotos presentades
per: 6a Guadalupe Linares
Linares, 5a Maria Teresa Gomila
Nicolau, 4b Catalina Rigo
Bennassar, 3a Maria Antònia
Rigo Gallard, 20 Margalida
Taberner Barceló, i 1a- Tomeu
Verger Alcover.

L'ESPORT
L'esport també tengué un lloc

molt important dins les nostres
festes de Sant Bartomeu, desta-
cant, com és habitual, la celebra-
ció del Torneig de sa Llum que
enguany, a més, comptava amb
la inauguració de les noves ins-

tal-lacions del camp de futbol
d'Es Revolt, actes que tingueren
lloc dia 9 d'agost.

Karting, bàsquet, diada de
caça, tirada al plat, cursa de ca-
rretons, motocràs, hot cycling,
entre d'altres, foren les activitats
esportives que durant aquests
dies s'han pogut veure i gaudir
d'elles.

LA CULTURA
El món de la cultura també fou

present a les festes, amb activi-
tats musicals com el concert de
l'orchestra de Cambra "Octuor de
France", emmarcat dins el XVI
Festival Internacional de Música
Clàssica Pla de Mallorca i que va
tenir lloc el divendres dia 22 a
l'església parroquial amb gran
assistència de públic. I també ex-
posicions com la de Miquela
Nicolau, a ca na Jeffinia Sampol,
Margalida de Meià, a la Plaça
Vella, o l'exposició de labors de
punt mallorquí, ganxet, creueta,
artesania des Pla a la rectoria.

AGRAÏMENTS
L'Ajuntament de Montuïri vol

agrair la important participació en
l'organització de diferents actes
festius i culturals a tots els "quin-
tos" 85, els joves de Montuïri, el
club esplai "Es Turonet", a totes
les entitats esportives i culturals,
especialment a la Banda de
Música de Montuïri que, com ca-
da any i sota la direcció de Pere
Miralles i Miquel Angel Bisbal,
han fet que les festes de Sant
Bartomeu 2003 fossin tot un èxit.

No volem oblidar i, al mateix
temps felicitar totes aquelles per-
sones majors de 80 anys que en-
guany, un any més, han celebrat
amb nosaltres les feses de Sant
Bartomeu. I també als matrimo-
nis que enguany han celebrat les
seves noces d'or. Que per molt
d'anys i que l'any que ve ens tor-
nem reunir per Sant Bartomeu i
puguem gaudir dels balls dels
Cossiers i el dimoni.

Gràcies a tots!
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Els nins participants en el concurs de dibuix començaven
a preparar-se per començar la tasca

L'agrupació de tamborers i xeremiers varen complaure les
persones majors durant l'homenatge

Incendi a Cura

Una bona part del puig de Randa fou
assolat per un gran incendi que durà
del 8 al 10 d'agost. Des de la vila es
veien les flamarades i molt de fum. Es
cremaren al voltant de 127 hectàrees
si bé el foc no va arribar al terme de
Montuïri, però ben prop s'hi va fer, ja
que pinars i alzinars de Pola, Aubenya,
Son Garau i Son Verd es convertiren
en una extensa massa de cendres.
per la part de dalt del puig, les flamara-
des arribaren a quasi 100 metres dels
radars.

Inauguració de la reforma del
camp de futbol

Dia 9, coincidint amb la inauguració
del Torneig de sa Llum, també tengué
lloc la inauguració de la reforma i am-
pliació del camp de futbol d'Es Revolt.
Hi acudiren al voltant d'un milenar de
persones i també hi foren presents re-
presentacions del futbol balear, del
Consell Insular, del Govern Balear i els
regidors del nostre Ajuntament. Els
montukers que hi foren presents gau-
diren d'aquesta excellent reforma.

Accident mortal

L'horabaixa del dia 19 d'agost quan
sortia amb un ciclomotor d'un camí
prop del Vivero, Jeroni Rigo Amengual
"Pèl", de 73 anys, fou envestit per un
turisme que en aquells moments pas-
sava per la carretera Palma-Manacor.
En Jeroni, que no se n'adonà de la
proximitat del vehicle, a conseqüència
de les greus ferides, morí quasi imme-
diatament.

Les
persones
majors
que
havien
de ser
homena-
jades
espera-
ven a les
taules
mentre
se les
cridava
per
donar-los
un
obsequi

Patronat de Música
Matrícula i horaris de l'Escola

Municipal de Música per al curs
2003-2004

Matrícula: Del dia 1 al 12 de setem-
bre, de les 19h a les 21h, al local de
l'Escola de Música.

Horaris: A partir de dia 10 de setem-
bre el horaris estaran exposats al tauló
d'anuncis del local de l'Escola de
Música.

La Junta Directiva

bar

Ca na Poeta
Carrer Major, 7 • Telf. 64 65 29 • Montuïri

	 music
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Pujada a Lluc a peu de
la Part Forana

La nit del 13 al 14 d'aquest setembre
serà nit de lluna plena i de germanor
entre els pobles del pla. Farem camí
junts amb amistat i fervor a la Mare de
Déu de Lluc.

La sortida dels que hi vagin a peu
des de Montuïri serà a les 2330h des
de la plaça. Els acompanyarà un cotxe
d'avituallament de l'Ajuntament.

Tots els que sols vulguin pujar a peu
des d'Inca, a Montuïri es concentraran
en Es Dau a les 3 de la nit si bé els qui
no puguin caminar, tendran la possibili-
tat de pujar fins a Lluc amb l'autocar.

Allà la missa serà a les 845h i la tor-
nada a Montuïri a les 10h. Animau-vos!

Per apuntar-se es poden dirigir a les
oficines de l'Ajuntament fins a dia 10
de setembre. La inscripció és gratuïta i
a més tots tendran un regal.

Aprofitant la pujada, hem pensat
col•aborar amb una obra de solidaritat
per al Tercer Món: el projecte és el de
muntar un taller juvenil d'electrónica a
Santo Domingo, un centre que vol do-
nar resposta a la promoció humana en
els àmbits sanitari, educatiu i organit-
zatiu d'alguns barris. Una iniciativa que
parteix del P. Miquel Melià Mora, de
Porreres. Qui de nosaltres no pot
col•aborar amb 2 €? Tots els que vul-
guin ho poden fer a les oficines de
l'Ajuntament i després aquesta
Comissió ho entregarà als Missioners
del Sagrats Cors, els quals estan enca-
rregats del Santuari de Lluc i un grup
d'ells són els qui getionen i dirigeixen
aquest projecte.

Per endavant donam les gràcies a
tots els qui col.laborin. A la propera
edició de Bona Pau esperam poder in-
formar de tot quan haurem recaptat
Montuïri i a tota Mallorca.

L'organització

Nota el Patronat de
Música

Dissabte dia 13 de setembre tendrà
lloc un sopar a la fresca a la piscina
d'Es Dau organitzat pel Patronat de
Música, el qual començarà a les 21h.

Serà un menú de cuina mallorquina
a benefici de l'Escola de Música i el
preu per adult és de 12 € i de 6 € per a
nin o nina. Els tiquets es poden adquirir
a l'Ajuntament o a qualsevol membre
de la Directiva del Patronat.
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Joan Mas Martorell "Collet"

Un agricultor enamorat del camp i les seves feines

Va néixer a Montuïri el 21 de
gener de 1949. Dels estudis pri-
maris a Ca ses Monges, passà a
les classes que impartien a la
Sala Mariana en Miquel Miralles
"Pieres" i don Jeroni Llodrà. Als
14 anys, una vegada obtingut el
certificat d'Estudis Primaris co-
mençà a fer feina al camp amb els
seus pares. L'agricultura ha tingut
sempre per a ell una atracció es-
pecial com veurem més endavant.
Es casà amb Joana Tugores i tin-
gueren dos fills: Joan i Josep.

Es Joan Mas és una persona
relativament jove, de tempera-
ment afable i reposat. No es preci-
pita quan conversa o dóna una
opinió. És una característica prò-
pia de tots els homes que cuiden
el camp i l'estimen. No treballa la
terra d'un mode rutinari.

Atent a les incidències del mercat
—du el seus productes a Mercapalma—,
també ha procurat estar informat pels
mitjans de comunicació del que passa
en el món i a la nostra illa. És de tem-
perament receptiu. Velem dir que és
més bé de caràcter silenciós i reflexiu;
pesa les seves paraules i escolta amb
atenció l'opinió dels altres.

Hem dit que és silenciós, però no
sec de tracte. Tot el contrari; amb veu
baixa i agradosa exposa el seu criteri
que generalment sol esser encertat.
Com hem dit abans, estima la terra i
viu de ple dins el món d'avui. És el ti-
pus de conrador amb el caràcter dels
agricultors que ens precediren fa més
de cent anys, transportat als temps
actuals amb un intel.lecte digne de te-
nir en compte. Podríem escriure mol-
tes de les seves opinions, que són
com una sentència en el bon sentit de
la paraula. S'ha sabut adaptar als
temps actuals i demanam con veu el
futur del camp mallorquí. Contesta
sense precipitar-se.

— Jo no veig aquest futur tan negre
—ens diu—, ara bé, actualment i de ca-
ra al futur, el pagès ha d'estar prepa-
rat. Cultivar i administrar el camp no
és igual que fa cinquanta o seixanta
anys. Aixà sí, els agricultors necessi-
ten l'ajut dels organismes de l'Estat.
Aquests centres oficials no es poden

—Jo crec —diu pensativament-
que no hi ha més de quinze o vint
famílies que treballen en el camp.
Dins aquest grup n'hi podríem po-
sar quatre que es dediquen a
l'horticultura i tal volta una, no-
més, a vaques de llet, si ja no les
ha deixades.

—Dius que sempre has treba-
Ilat el camp. En el fons t'hagués
agradat més tenir una altra ocu-
pació?

—No —ens contesta tot d'una—;
l'agricultura sempre m'ha estirat
molt. El camp m'agrada, malgrat
sia ver que passa per una època
difícil. Es tracta de lluitar i assajar
nous sistemes per superar les ac-
tuals dificultats.

—Continuant amb el camp: hi
ha un fet que hi té una certa re-

lació. Ens referim a la possible
obertura d'una autopista Palma-
Manacor. No és això una altra mos-
segada als terrenys de cultiu i en
certa manera dificultar els des-
plaçaments dels pagesos a les se-
ves finques?

— En efecte. Si es du a terme
aquest projecte retallaran una vegada
més una terra de conreu que s'ha de
menester. Hem de tenir en compte
que estam limitats dins una illa, no
som un continent. Més encara: pot su-

(Continua a la pàgina següent)

dormir com tampoc ho poden fer els
conradors. El camp, corn la vida, ne-
cessita renovar-se. És més, co-
mençant per les autoritats pertinents,
els mateixos agricultors amb la seva
producció han de demostrar als con-
sumidors que els nostres productes
són els millors.

— Hem conegut un temps en què
més el 95% del nostre poble es de-
dicava a l'agricultura. Quantes fa-
mílies queden avui que es dediquin
exclusivament a aquesta activitat a
Montuïri?

4<r1:	 Es Molí
d'en Perons

R o staurant
Tef. 971 64 60 99	 •	 Carrer Molinar, 51	 • Montuïri
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Dues opinions d'en Joan Mas "Collet" 1
(Ve de la pàgina anterior)

posar en bastants casos una dificultat
per a l'agricultor desplaçar-se d'una
finca a l'altra. Les autopistes a la nos-
tra illa, opín que no solucionen el pro-
blema circulatori. Els tècnics tenen la
paraula en quan a trobar altres solu-
cions. Pel transport de viatgers crec
que seria lloable fer una campanya in-
tensa i convincent perquè la gent usi
el transport públic. L'anterior govern
de les illes va dur una altra política en
quan a aquest problema: va procurar
arreglar totes les carreteres secundà-
ries que pogué i projectà unes modifi-
cacions molt raonables en quan a les
de primer ordre. Poden fer noves au-
topistes, però al cap d'un cert temps

La projectada autopista Pama-
Manacor no solucionarà el
problema de la circulació

tendrem els mateixos problemes.
Pens que ara i en el futur de les co-
municacions, els transport públic hi
pot tenir un paper molt important.

— Empres tu el transport públic
de què parlam?

—Mira: la meva feina és transportar
els meus productes a Mercapalma.
No em queda més remei, com molts
d'altres, que emprar un mitjà de trans-

A Montuïri, durant les festes de
Sant Bartomeu s'hi respira
l'esperit del nostre poble

port propi. És inevitable. Tornant a la
teva pregunta diré que sí, un temps
emprava els serveis públics, però ara
a penes vaig a Ciutat, m'atur, com he
dit, a Mercapalma. Pel que sé, però,
en quan a la nostra comunicació amb
Ciutat mitjançant el sistema públic del
què parlam, no ha millorat gens.

— Digues-nos a què et dediques
els diumenges?

Capeja un poc abans de contestar.

—És que estam molt ocupats —ens
diu. Bastants de diumenges ens toca
preparar el viatge del dia següent. El
nostre temps és molt just.

— Es comprèn, però malgrat això
segur que tens alguna afecció i que
fas algun espai per dedicar-t'hi.
Quin és el teu hobby?

—Tenc algunes afeccions, sí, i quan
puc em dedic a alguna d'elles. Això
em relaxa molt. M'agraden el cinema,
el futbol i també el ciclisme.

—Pots veure cinema, encara?

—El que veig és a través de la TV.
No em perd Que grande es el cine,
del dilluns el vespre i Versión espatio-
la, del divendres.

—Un film important per tu?

—N'hi ha tants... però un excepcio-
nal per mi fou Calle Mayor amb una
actriu de gran sensibilitat: Betsi Blair.

—T'agrada viatjar?

—Molt. La meva dona i jo solem fer
un viatge cada any: el darrer que fé-
rem l'any passat fou a Cuba.

—Quina notícia a nivell regional o
internacional és la què més t'ha cri-
dat l'atenció darrerament?

—Sens dubte, la guerra d'Irak. M'im-
pressionà fortament. Estam en el se-
gle XXI; aquestes tragèdies no hau-
rien de passar... El món no funciona
massa bé.

— Aquest món que anomenes i
concretament la societat occidental
del què nosaltres formam part, quin
camí du?

Està un breu moment sense contes-
tar.

—La societat occidental no va ben
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encaminada. Els mitjans de comuni-
cació estan dirigint la gent allà on vo-
len. Els polítics estan al servei de for-
ces poderoses. No hi ha ideals. Les
democràcies estan en decadència per
falta de polítics amb un ideal noble
que sigui atraient per les multituds...

—Acostem-nos un poc més a
prop. Quina és la imatge que més
t'agrada del nostre poble?

—Com a monument o lloc notable,
els molins o les torres que queden
d'ells, especialment a la part del
Molinar. Són un testimoni mut del
nostre passat que tots hauríem de te-
nir present.

—Parles d'edificacions venera-
bles del nostre passat. Podries es-
ser més actual en les teves aprecia-
cions?

— M'he de referir al Pla Mirall?
Davant ca nostra duguérem sort que
no arribà.

—Et sents bé vivint a Montuïri?

—Molt bé. A més, puc compartir la
feina que fas al camp amb el poble
que aprecii molt.

—Pots anomenar-nos un perso-
natge que t'hagi cridat fortament
l'atenció en la teva vida?

—Només l'he conegut a través de la
premsa i la TV: Julio Cortazar.

—Una qualitat que admires en les
persones?

— Admir les que són sinceres.

—Quan surti aquest exemplar ja
hauran passat les festes de Sant
Bartomeu. Què opines d'elles?

— Són extraordinàries. Tots els mon-
tuïrers s'hi identifiquen. És la festa del
nostre poble per excellència. Amb els
nostres cossiers sobresurten gairebé
damunt totes les de l'illa. Fixa't en un
fet molt singular: molta gent externa
quan ve a Montuïri generalment diu:
"Anam a les festes de Sant Bartomeu".
Com he dit, els montuïrers estam
completament identificats amb aques-
tes festes, des de segles. Amb elles
s'hi respira l'esperit del nostre poble.

Són les opinions del nostre entrevis-
tat. Em sintetitzat una conversa de
més d'una hora. A través del diàleg
ha deixat constància del que significa
per a ell el camp i el nostre poble.
Com tots els qui estimen la natura,
frueix estant en contacte directe amb
els elements que la componen. No
volem dir que el clima extrem —fred o
calor— l'entusiasmi. Però si, trobar-se

al camp, gaudir d'ell a l'hora màgica
de pondre's el sol o contemplar l'astre
rei en una fresca matinada d'hivem,
abans de començar la jornada, quan
el camp és una promesa... El moment
és engrescador.

MIQUEL MARTORELL ARBONA

COlc),t)
A la festa dels vells

Jo he fet una cançó
per saludar Montuïri,
poble que estim amb deliri,
no en conec altre millor.

Tots els que heu vengut aquí,
esper que us ho passeu bé
i desig que l'any que ve
hi pugueu tornar assistir.

Gràcies a l'Ajuntament
i Associació de Majors,
també als patrocinadors
i "quintos" per servir la gent.

ara això tan hermós
mereix un aplaudiment.

ANTÒNIA ADROVER
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ELS NOUS REGIDORS, UN A UN

Margalida Mayol Salvà
Mestra i Llicenciada en Història, es dedica a l'ensenyament des de fa 18 anys

"La política m'ha interessat sempre perquè és la manera que tenim els ciutadans d'expressar les pròpies idees"

Dins aquesta secció que vàrem re-
prendre el mes passat sols pretenem
r.onar a conèixer des d'aquestes pàgi-
nes els nous regidors elegits a rel de
les eleccions del passat 25 de maig. I
el nostre desig és el de fer-ho amb to-
ta objectivitat. Cas contrari, des d'ara
en demanam disculpes.

Si en el número anterior va sortir a
la palestra un regidor del PP, ara serà
un, millor dit una dona del PSM, Na
Margalida Mayol Salvà, la qui ens par-
larà. Persona amb experiència dins la
vida social i professional si bé amb un
esperit juvenil i amb amb l'afany de
dur a bon terme la comesa que li per-
tocarà en aquesta legislatura. Deixem,
però, que sigui ella la qui ens conti,
encara que superficialment, qualque
cosa del seu passat, del present i del
futur per així conèixer-la millor.

— Per començar, per què no ens
contes un poc els teus antecedents
familiars?

— Vaig néixer a Montuïri, el 19
d'abril de 1.963, per tant he complit 40
anys. Els meus pares són: En Pep
Mayol Pocoví, Fideuer i Na Francesca
Salvà Cerdà, Salada. Som la petita de
dos, ja que tenc un germà major, En
Pere. Estic casada des del febrer de
1.989 amb En Francesc Canuto
Bauzà, natural de Ciutat. Tenim dos

fills. El major és En Francesc, té 11
anys, i a partir del setembre cursarà
1r d'ESO, i el petit és En Josep, que
farà 5è de primària.

— Podries també dir-nos, encara
que d'una manera superficial, el de-
senvolupament del teus estudis
dins i fora de Montuïri.

—Vaig començar la meva escolaritat
a Sant Vicenç de Paül, "Ca ses
Monges". Després, a partir de 6è
d'EGB, vaig anar al CP Joan Mas i
Verd fins a acabar 8è d'EGB. Després
vaig estudiar BUP i COU a l'IES Joan
Alcover de Palma de Mallorca. Una
vegada haver verfet la selectivitat
vaig començar Magisteri a l'Escola
Universitària, i vaig acabar en el juny
de 1.984. Més endavant vaig matricu-
lar-me a la facultat de Filosofia i
Lletres i vaig llicenciar-me en l'espe-
cialitat d'História a l'any 1.992.

— Tenim entès que la teva feina
actual és l'ensenyament. Des de
quan i quines matèries impartei-
xes?

—Em dedic a l'ensenyament des del
setembre de 1.985. He estat un curs a
Eivissa, set a Inca, on tres dels quals
en vaig ser la Directora, i des del se-
tembre de 1.993 estic en el CP Es
Cremat de Vilafranca de Bonany.
Impartesc classes en el primer cicle
d'ESO, i més concretament de
Llengua Catalana, Llengua Castellana
i Ciències Socials. Des de fa sis cur-
sos form part de l'equip directiu i en
som la Cap d'Estudis.

—També ens podries detallar un
poc la teva trajectòria dins el camp
de la política i el per què del teu in-
terès.

—Malgrat sia la primera vegada que
hagi format part d'unes llistes electo-
rals, la política m'ha interessat sem-
pre. Perquè és la manera que tenim
els ciutadans d'expressar les pròpies
idees, de resoldre els nostres proble-
mes, de cercar les solucions més
adients i de canalitzar les diferents
opinions.

— En general tothom té una sim-
patia cap a un partit determinat. Per
què la teva opció pel PSM?

—Perquè és un partit que s'identifica
amb les nostres senyes d'identitat
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com a poble. Perquè estima la nostra
llengua, la nostra cultura, i defensa el
patrimoni cultural i mediambiental.

—Quina fou la teva opinió del pri-
mer plenari al qual assistires com a
regidora i, per tant, representant
una part de la gent montu'irera?

—Bona. Va ser un plenari extraordi-
nari de constitució del nou equip mu-
nicipal sortit de les eleccions. Allà es
varen exposar les àrees i competèn-
cies de cada un dels regidors de
l'equip municipal de govern. Així com
la creació de les diferents comissions,
i el nomenament dels representants
en òrgans col•legiats, aprovació de
varis convenis... L'acte va ser en tot
moment correcte i el plenari va discó-
rrer en plena normalitat.

—Essent que el partit pel qual ets
regidora no obtingué majoria dins
el Consistori, tendràs entre d'altres
la tasca de vetlar pel compliment
de les disposicions vigents i, si ve
el cas, suggerir i proposar millores
municipals i aprovar o desaprovar
les que proposi l'equip de govern.
Quin concepte et va merèixer
aquest equip?

— Després del primer plenari on
s'exposaren les competències de ca-
da un dels regidors i regidores, és de
suposar que duran endavant el seu
programa i ja hi haurà temps d'analit-
zar-ho. De felicitar-los quan les coses
surtin bé i d'aportar idees noves quan
considerem que les propostes poden
ser millorables.

— Ara que ja has participat a al-
guns actes com a regidora, et po-

dríem demanar si t'hi sents a gust?

—Acab de començar amb la nova
tasca. Però és clar que sí. És un or-
gull poder representar tots els montuï-
rers i les montuïreres que van votar
l'opció que tu representes.

— Dins el Consistori, tendràs un
tasca concreta?

—Juntament amb la meva compa-
nya Antònia Arbona, representaré el
PSM a l'Institut Municipal d'Esports.

—T'has "apuntat" per una legisla-
tura o penses continuar com a regi-
dora?

—No m'he "apuntat". Va ser una de-
cisió molt pensada i meditada. Va sor-
tir després de moltes reunions on, en-
tre tots i totes, vàrem decidir i consen-
suar una llista per representar el PSM
a les eleccions municipals. Férem una
pinya i va haver-hi i continua havent-
hi una bona sintonia, que durarà tota
la legislatura. El futur no el sap ningú.

— Us va desil•lusionar no obtenir
majoria a les darreres eleccions?

—No. Perquè nosaltres com a partit
el que preteníem era augmentar el
nombre de vots respecte a les passa-
des eleccions i, en conseqüència, la
representació institucional. I així ho
vàrem fer. Estàrem contents del su-
port rebut dels montukers i montuïre-
res.

—D'ara endavant, què pensau fer
com a partit o que faries si depen-
gués de tu?

—Pensam fer una oposició digna i
responsable, tal com ja va apuntar el
cap de llista, Mateu Ginard, durant to-

ta la campanya electoral. Pensam
collaborar amb la majoria municipal si
ens ho sollicita i sempre que sia en
benefici del poble. També pensam de-
nunciar totes aquelles decisions o ac-
tuacions que nosaltres creguem inco-
rrectes. La tasca del que guanya és
governar i la de l'oposició vetllar i con-
trolar perquè les coses funcionin de
cada vegada millor.

— Abans de donar per conclosa
aquesta curta entrevista, podries
manifestar públicament alguns as-
pectes que consideris d'interès.

—M'agradaria exposar que la de-
mocràcia és el millor sistema de go-
vern que tenen els pobles. Perquè
gràcies a ella hi poden conviure ma-
neres de pensar i ideologies diferents.
Cada una d'elles encaminada a donar
sortida i a canalitzar idees o pensa-
ments, que el què fan és enriquir una
societat, un poble, un país...

No hi ha dubte: Na Margalida —una
de les dues noves regidores del
PSM— té les idees clares de la seva
comesa. Ara serà la comunitat que re-
presenta la qui tendrà la darrera pa-
raula.

O. ARBONA

SES JARDIMES
GRA.MAMACOR,KM19,3
op.3o-MONT111111

TEF.p64614.6

Notel Qural E Figueral Nou

Dati dc Montuïri
Qestaurant

Ditigent servei
Amb totes Tes comoditats
Acurada atenció af client
Servei de noces i banquets

Ctra. Montuïri - Sant Joan, Km. 07 • Tel.: 64 67 64 • Montuïri
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XII CONCURS DE CONTE CURT ANTONI GOMILA - SANT BARTOMEU 2003

Aral, d'Enric Camps, de Burjassot (Valèncial, obra guanyadora
Al XII Concurs es presentaren 60 obres i 2 al Juvenil que no pogueren ser premiades
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CULTURA

Després del Pregó de les festes de
Sant Bartomeu, el passat 15 d'agost,
festivitat de la Mare de Déu
Assumpta, a l'església parroquial, en
nom del Jurat qualificador del XII
Concurs de Conte Curt "Antoni
Gomila" - Sant Bartomeu 2003,Ia
Secretària, Antònia Fullana Miralles,
va llegir el següent parlament, el qual,
pel seu interès transcrivim tot seguit:

Un altre any ens reunim per conèi-
xer les obres premiades en els con-
cursos de Conte Curt Antoni Gomila —
Sant Bartomeu i de Conte Juvenil
Sant Bartomeu. Del primer, ja en van
dotze edicions i del segon, ja en van
vuit.

Enguany s'ha registrat una baixada
pel que fa al nombre d'obres presen-
tades, ja que si a l'edició de l'any
2002 es presentaren 71 obres, en
aquesta edició només se n'han pre-
sentades 62 (60 al concurs de conte
curt i 2 al concurs de conte juvenil).

El Jurat qualificador d'aquesta edi-
ció vol cridar l'atenció sobre aquest
fet, com també pel fet que enguany
només s'han presentat 9 obres de tot
Mallorca, i cap de la resta de les Illes
Balears. Això vol dir que la gran majo-
ria de les obres presentades són de
fora.

En nombres exactes, idó, 26 obres

compleixen de cap de les maneres:
l'estadística ho demostra prou bé.

Potser hem de fer autocrítica i s'han
de replantejar les coses. En tot cas, el
Jurat vol exposar la seva preocupació
i fer una crida perquè els organitza-
dors, els patrocinadors i les institu-
cions facin el possible per continuar i
mantenir aquest concurs, que és una
eina prou eficaç per potenciar l'ús de
la nostra llengua, que en lloc d'anar
per endavant sembla que recularà
sense aturall.

Per altra banda, el Jurat també vol
remarcar l'alta qualitat dels contes
que es presenten i , sobretot, de les
obres guanyadores, la qual cosa fa
que continuï la tendència de les darre-
res edicions del concurs. Per això, el
Jurat ha considerat oportú concedir un
accèssit de 150,25 euros, que en prin-
cipi no estava establert.

Tot seguit es va passar a llegir l'acta
del Jurat i es procedí al lliurament dels
premis.

Acta del Jurat

ACTA DEL JURAT DEL XII CONCURS DE
CONTE CURT ANTONI GOMILA - SANT BAR-
TOMEU 2003 I DEL VIII CONCURS DE CON-

són de Barcelona, 3 de Tarragona, 5
de Lleida, 5 de Girona, 3 de Castelló,
8 de València, 6 de Palma, 2 de
Montuïri, 1 de Moscari i una que no
especifica el lloc de procedència.

Aquest recompte dóna peu al Jurat
a fer aquest crit d'atenció. Si els ob-
jectius d'aquests premis són, per una
banda, donar oportunitats als escrip-
tors de les Illes i , per l'altra, als joves
escriptors de Montuïri, aquests no es



El Jurat qualificador del Concurs d'enguany amb els patrocinadors i representant de
lAjuntament després d'haver decidit el resultat
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TE CURT JUVENIL SANT BARTOMEU 2003

El Jurat qualificador del XII Concurs
de Conte Curt Antoni Gomila - Sant
Bartomeu 2003 i del VIII Concurs de
Conte Curt Juvenil Sant Bartomeu
2003, format pel director de la revista
Bona Pau, Onofre Arbona Miralles; el
psicopedagog, Gabriel Gomila Jaume;
la mestra Francesca Martorell
Fullana; la directora del Museu de
Mallorca, Joana Maria Palou Sampol,
i l'assessora lingüística, Antònia
Fullana Miralles, després de valorar
les 62 obres presentades ha decidit:

El resultat del VIII Concurs de
Conte Curt Juvenil Sant Bartomeu
2003, resta pendent de la decisió final
del jurat.

Concedir els següents premis del
XII Concurs de Conte Curt Antoni
Gomila — Sant Bartomeu 2003, orga-
nitzat per la revista Bona Pau:

Un accèssit, de 150,25 euros, pa-
trocinat per l'Ajuntament de Montuïri,
a l'obra La Sílvia, d'Henar Galan
Marias, psicòloga de Figueres
(Tarragona), de 43 anys.

3r premi, de 300,51 euros, patroci-
nat per l'Ajuntament de Montuïri, a
l'obra El vianant, de Rosa Castelló

Morro, professora de llengua i literatu-
ra catalana d'Onda (Castelló), de 43
anys.

2n premi, de 450,75 euros, patroci-
nat per l'Ajuntament de Montuïri, a
l'obra Amb els dits travats, de Maria
del Carme Planells Muntaner, tècnica
en normalització del SOIB de Palma,

de 38 anys.

lr premi, de 521,27 euros, patroci-
nat per la Corredoria d'Assegurances
Gomila, SA, a l'obra Ara!, d'Enric
Camps Valero, delineant de Burjassot
(València), de 34 anys.

La secretària
Antònia Fullana Miralles

Camí de Can Tamos, s/n
07230 - Montuïri
Tel./Fax: 971 64 66 49
clivetmontuiri@airtel.net

Clínica Veterinària

• medecina general
• vacunacions
1:1 cirurgia
• raig X
3 ecografia

animals exòtics
3 perruqueria

CONCERTAU HORA
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La formació Octuor de França que va tocar a Montuïri

Super Mont ufri
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Fruita i verdura • Begudes • Neteja
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Sobre el fetival de música
clàssica

Senyor Director:
La meva intenció és comentar el

concert del divendres 22 d'agost pas-
sat a l'església parroquial, tal i com
aparegué davant els ulls del assis-
tents. Del què pogués haver succeït
"entre bastidors" no en sé res.
Aquesta carta expressa una opinió, la
meva, entre tantes d'altres com segu-
rament hi pot haver, i res més. Millor
si és d'alguna utilitat pels possibles
lectors.

El programa imprès a la plana co-
rresponent del fulletó repartit pel
Patrociní i Organització del Festival
està dividit en dues parts. A la primera
i per aquest ordre, música de Michael
Haydn, Anton Dvorak i Bartomeu
Poquet. A la segona, música
d'Alexandre Glazunov, Franz
Schubert i Ludwig van Beethoven. En
total es prometen per escrit sis toca-
des.

S'oferí aquest programa i l'assistent
acceptà aquest programa o deixà
d'assistir-hi, si no va esser del seu
gust. En cas de què algun motiu a da-
rrera hora impedeixi el programat, surt
una persona representativa, s'excusa
davant l'auditori i anuncia la peça
substituta. Aquest és el protocol co-
rrent a les sales de concert.

L'orquestra OCTUOR començà la
intervenció no amb música de M.

Haydn sinó
amb música
de Richard
Strauss.
Però cap
dels vuit mú-
sics inte-
grants del
grup donà
una explica-
ció. La sego-
na interven-
ció va esser
música de
Dvorak o de
B. Poquet?
Només qui
coneixia tota
la música
d'un i altre autor podia contestar la
pregunta. Tampoc cap dels vuit aclarí
la cosa.

Una, però, és ben certa: la primera
part del programa oferia tres peces i
només se n'interpretaren dues.
incomprensible si no es dóna alguna
explicació de la reducció. I no es faci-
lità.

Començà la segona part. Segur que
la primera tocada no era de Glazunov
com constava en el programa.
Seguírem sense cap aclariment.
Quina música escoltàrem? Ningú ens
ho digué. Va esser el Divertimento de
M. Haydn que havia baixat del primer
lloc del programa al tercer? No ho sa-
bérem. L'obra interpretada constà de
diversos moviments i aquí fallàrem
nosaltres, el públic. Fallàrem a l'aplau-
dir al final dels moviments. Això no
s'ha de fer mai, només s'aplaudeix a

l'acabament absolut de les obres. Els
qui escoltàrem el concert d'Any Nou
2003, des de la Sala daurada de la
Musikverein de Viena, poguérem pre-
senciar la fallada d'aquell auditori in-
ternacional quan aplaudí la "Invitació
a la dansa" de Karl Maria von Weber
abans d'acabar l'obra. Ens sabé greu
aquell ridícul en el famosíssim concert
i famosíssima sala. Nosaltres férem el
mateix ridícul quan aplaudírem la con-
clusió dels moviments i l'obra seguia
inacabada. Sempre només s'aplau-
deix al final del darrer moviment quan
l'obra està definitivament conclosa.

A la fi un músic va parlar, el clarine-
tista Jean-Louis Sajot. Ens anuncià
l'Scherzo de Schubert. Però ho féu
amb el to de concedir un "plus", peça
de més que ofereixen el músics fora
de programa. Però en aquest cas la
peça estava inclosa en el programa,
per tant el grup OCTUOR tenia l'obli-
gació d'interpretar-la i de tocar-la sen-
cera. L'Scherzo, en general, consta
de tres parts: la primera, el trio i la re-
petició de la primera. Creuen vostès
que ens el tocaren complet si recor-
den la brevetat de la interpretació?

I què me'n diuen de l'Scherzo i
Finale de Beethoven, també consta-
tats en el programa i per tant se'ns els
devia, llevat de què ens haguessin do-
nat una justificació convincent.

Aquí, tres tocades impreses en el
programa a la primera part, més tres
tocades impreses en el programa a la
segona part, sumen sis tocades en to-
tal. Allà, pel que es va veure i no es
va sentir, només en sumen quatre.
Qui dels dos aprova les matemàti-
ques?

Josep Oliver i Verd
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Interesants troballes a Son Fornés
El jaciment de Son Fornés ha tornat a sorprendre'ns novament amb alguns dels seus secrets

Després d'un mes d'excavacions el balanç general de la campanya ha estat molt positiu

L'última intervenció al jaciment que
s'ha dut a terme aquest passat mes de
juliol ha estat molt satisfactòria tant
des del punt de vista de les troballes
(algunes d'elles excepcionals) així
com de la informació que ens ha pro-
porcionat sobre la prehistòria balear.

Les tasques d'estudi s'han encarat
aquest any a continuar i finalitzar les
que es van començar durant la cam-
panya de l'estiu passat. Per tal d'incre-
mentar la documentació referent a les
quatre fases d'ocupació del jaciment
definides a partir de les campanyes re-
alitzades des dels anys 70 s'obriren
quatre fronts d'excavació, dos al vol-
tant del talaiot 2 on es va descobrir un
barri d'habitacions assentat entre
aquest talaiot i el talaiot 1, una tercera
zona que comprenia l'excavació d'un
tercer talaiot profundament reaprofitat
durant l'època posttalaiPtica i clàssica i
finalment, una quarta àrea situada a la
part més alta del jaciment, on s'excavà
una part de la murada d'època postta-
laiótica i un edifici de planta quadran-
gular que s'adossa a l'era moderna de
la possessió de Son Fornés.

En el transcurs d'aquesta campan-
ya, la desena que es duu a terme al
jaciment, s'han conclòs l'excavació del
talaiot 3, també els treballs que s'ha-
vien començat a la murada i s'han
acabat de descobrir les habitacions
meridionals del talaiot 2.

Del total de material que ha sortit a la
llum cal destacar-ne algunes peces,
com ara les restes de cossos humans
(mans, peus d'adults i d'al.lots possible-
ment del s. V a.n.e.) trobats a les de-
pendències properes al talaiot 2 i que
encara s'ha de determinar si es tracta
d'algun tipus de ritual funerari o bé
d'una pràctica de càstig. Per altra part
s'ha documentat també a la mateixa
zona la presència de producció metal-
lúrgica, en concret s'han trobat un anell
de coure, diferents peces de ferro, un
lingot de plom i una troballa excepcio-
nal, una doble destral de dimensions
reduïdes, fabricada en bronze, docu-
mentada en altres indrets de Mallorca
en contextes funeraris i de culte.

Pel que fa a la zona de la murada
han sorgit també troballes significati-

Aquesta
campa-
nya
s'han
conclOs
l'excava-
ció del
talaiot 3,
els tre-
balls a la
murada i
s'han
acabat
de des-
cobrir
les habi-
tacions
meridio-
nals del
talaiot 2

local, agafada dels voltants de Son
Fornés mesclada amb aigua i calç.
D'aquesta manera, es consoliden i per
tant es conserven les estructures de
pedra seca que s'han tret a la llum.

L'excavació és només una peça més
dins l'engranatge de la investigació, de
manera que ara cal estudiar els dife-
rents materials que s'han extret del ja-
ciment per arribar a conèixer la gent
que els utilitzà. Aquestes tasques es
duran a terme durant l'any i proporcio-
naran informació rellevant per encarar
futures intervencions al jaciment.

PAULA M. AMENGUAL NICOLAU

ves, una de les sorpreses ha estat el
descobriment de les restes òssies d'un
home adult d'uns 40 anys enterrat en
posició fetal i amb els peus fermats.
Tot i que la datació d'aquesta sepultura
no és segura fins que no es facin les
anàlisis radiocarbóniques adients, és
molt possible que pertanyi al segle VI
de la nostra era, un període obscur de
l'ocupació de Son Fornés i en general
de total l'illa.

Finalment, una feina important que
s'ha fet per primera vegada al jaciment
ha estat la restauració de part dels
murs excavats, que s'ha realitzat amb
materials no agressius com són l'argila
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Melons, síndries i tomatigueres
Per Montu•i es veuen pocs melonars

Aquest llarg estiu que patim, amb
una calor i basca com no es recorda i
un sol tòrrid d'aquell que "crema es
cul a ses llebres", aquestes tan altes
temperatures han afectat considera-
blement als melons, síndries i tomati-
gueres conreats a la seca, fins i tot els
conreats en regadiu, així com també
altres hortalisses com les mongetes i
els pebrers. De no haver estat per
aquesta climatologia —essent que el
terreny està amarat per haver caigut
mesos enrera abundants pluges— de
melons, síndries i tomàtigues hi ha-
gués hagut bona anyada. Malgrat
aquests revessos climatològics, els
qui han fet bé la feina, ja començant
amb una adequada preparació del te-
rreny i després unes quantes cultiva-
des amb l'ormeig adient i unes entre-
cavades la planta, ho han suportat.
Bastants melons s'han tocat del sol
però els que s'han recollit han sortit
amb molta dolçor.

Tan els melons com les síndries són
unes fruites refrescants que diu molt
bé menjar-les a l'estiu, però és una
menja i molt bona a qualsevol temps.
Durant la tardor i l'hivern també ve
molt de gust menjar meló d'aquest
que s'han estotjat de pell gruixuda.
Pels mercats i botigues gairebé tot
l'any n'hi ha a la venda. A vegades a
la plena de les collites, tant meló com
síndria, es poden adquirir a un preu
assequible per qualsevol butxaca.

Fins fa una vintena o més anys, el
conrear melons i síndries es realitza-
va majoritàriament a la seca pels co-
mellars frescs i fèrtils del pla de
Mallorca, si bé actualment, en haver-
se implantat el rec per degoteig, se'n
sembren arreu.

ABANS NO ERA AIXÍ
A Montuïri, fins fa uns anys i a la se-

ca, se'n conreaven bastants quartera-
des, així com també síndries i tomati-
gueres, especialment de penjar, però
des de fa uns anys ha minvat el seu
conreu.

La passada setmana, i amb la idea
d'escriure sobre aquestes refrescants
fruites, vàrem fer un recorregut pels
comellars on s'hi donen bé els con-
reus en secà. Vàrem anar de Montuïri
fins al pont de Pina, tornàrem enrera,
voltarem per Son Galiana, Son Fornés,
Sabó, Son Granot, S'Almudaina, fins
arribar a Son Brondo i no vérem melo-
nar ni tomatiguerar de considerable
extensió, com a de mitja o d'una quar-
terada, ni tant sols d'un quartó i que
poc més o manco era els tros de me-
lons, síndries juntament amb unes ti-
res de tomatigueres que a Montuïri
s'estilava sembrar.

L'amo en Miquel "Matarino" i
altres homes montuirers les

enfilen ells mateixos

Com que sabíem que l'anno en
Miquel "Matarino" sempre fa bons me-
lons i tomatigueres a la seca, un dia
horabaixa calorós i bascós de mitjan
agost férem una visita a la seva ca-
seta de Son Rubí i me'l trobam que,
juntament amb la seva dona i uns
amics, feien l'endomatigat. Ens
mostrà les seves domatigueres i vé-
rem com a pesar d'estar ressentides
degut al fort sol, així mateix tenien bo-

, nes tomàtigues. Ens mostrà els seus
enfilalls i n'ha enfilades bastants, però
de no haver fet aquest fort estiu n'ha-
gués tingudes bastants més.

Varem comprovar in situ que això
d'enfilar tomàtigues no solament es
cosa de dones, l'amo en Miquel les
enfila ell. Els homes també tenim
dues mans i si agafam fil i agulla les
podem enfilar, i bé que val la pena!
perquè les tomàtigues enfilades sem-
pre tenen venta i quan ve l'hivern el
preu també s'enfila.

EL BON MELONAR DE L'AMO EN
JOAN "COLLET"

Igualment ens vàrem assabentar
que l'amo en Joan Mas "Collet" tenia
com a una quarterada i mitja de me-
lons a Son Amoiana, vàrem anar a
veure-ho i certament romanguérem
sorpresos del bon melonar. Hi ha uns
meloners esponerosos, tant que la se-
va ramera cobreix tot el terreny; no es
veu terra. A més, amb uns bons me-
lons, ben granats, i d'una dolçor com
la mel.

Quan preguntàrem a l'amo en Joan
com s'havia arreglat per tenir-los tant
bons ens va contestar que no tenia
cap secret. "És que en aquest come-
llar de ses sones Moianes —digué
l'amo en Joan- on són les millors del
terme pels conreus de secà. Tot allò
que nosaltres hem fet —continuà
dient— ha estat preparar el terrenys,
sembrar-los, unes quantes cultivades,
entrecavades i unes ensofrades i ja
ho veus". Tot i que l'amo en Joan no
presumeix de bon melonaire sabem
que els bons melons no només són
atribuïbles al lloc i la qualitat del te-
rreny, si s'han fet així, és perquè ell
com a bon pagès sap com ho ha de
fer i que als conreus si no se'ls tenen
bon esment no produeixen. A la terra
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Enfilar tomàtigues no solament es cosa de dones: l'amo en Miquel "Matarino" les enfila ell. I a principis d'agost passat ja
tenia bastants d'enfilolls penjats

li han de donar perquè doni.
Exceptuant el melonar de Can

Collet, pel terme de Montuïri, tot allò
que es veu són dues tires de melone-
res, uns quantes sindrieres al cap de
les tires, així com també unes tires de
tomaqueres. Pel que es veu només
n'hem sembrat pel consum de la ca-
sa, per tant, d'aquestes refrescants
fruites i hortalisses, serà difícil menjar-
ne produïts pels fèrtils comellars
d'aquesta tan bona terra montuïrera.
Generalment els que es venen al mer-
cat els dilluns i les botigues procedei-
xen de fora.

NO SÓN RENDIBLES
Vàrem preguntar a un pagès que

(1=1C)3t21

Agraïment al batle
A mi sempre m'ha agradat
una bona obra aplaudir:
vàreu fer net es camí
que es fonoll 'via tapat.

Molt content hauríem quedat
si sempre ho féssiu així;
no hi hauria res que dir;
tothom viuria encantat.

Ara que no hi ha voreres
pes camí fa bon passar;
no us volia agraviar
amb sos modos i maneres.

Perquè amb ses meves quimeres
ho hem conseguit arreglar:
vos convid a berenar
un dilluns a Can Pieres.

TÓFOL MASSANET "PARld"

"Si volem menjar fruita
i verdura l'haurem de

comprar, en lloc d'anar
a plaça a vendre'n"

fins l'any passat en sembrava dues
quarterades per quina raó s'havia atu-
rat de fer melons. Ens va contestar
que hora de la recollida no trobava
compradors o bé aquests oferien un
preu tan baix que no fa rendible pro-
duir-ne.

Aquest fet ens causà un poc de dis-
gust, perquè els qui encara en sem-
bram tornam vells i sembla que el jo-
vent no pensa fer gaire coses que
comportin feina i que després a l'hora
de vendre la producció no es trobi
comprador, o bé el preu que ofereixen

els majoristes és baix. Direu que hi ha
la solució d'anar directament a les
places a vendre'ls. Es veritat que s'hi
pot provar d'anar-hi però no sempre
es campa bé, a vegades part de la so-
mada se'n torna cap a ca seva.

Amb les coses així, al conreu a
Montuïri de sindries i melons no s'hi
veu futur, en no poder sembrar-ne els
qui encara enguany n'hem sembrats.
Si en volem menjar haurem de com-
prar-los, en lloc d'anar a plaça a ven-
dre'n. Com hi anàvem temps enrera,
hi anirem per comprar-ne. Llàstima,
perquè a Montuïri es donen molt bé el
melons especialment els tardans, els
del mes de setembre, d'aquests amb
la pell verda i gruixada i molt gusto-
sos, que són; els millors que es pu-
guin trobar. Ja se sap: tothom troba
bo "lo" seu.

SION NICOLAU

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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Un equip
emblemàtic

Que ho eren de
jovenets el components
d'aquest equip de futbol,

l'any 1945, i molt més
gran era l'afecció de tots
ells! Havien de celebrar
un partit quan encara el
camp ni tan sols estava

voltat de posts. La meitat
d'aquests ja ens esperen

allà dalt i la resta
s'acosten (si és que no
els han passat) als 80.

D'esquerra a dreta (drets):
Mateu "Confiter n (f),

Miquel "Pieres" (f), Biel
Sampol, Llorenç "Queló"
(f), Julio (1) (extern amic

d'en "Pieres"), Rafel
Sampol (f), Joan Mas

"Ballester" (f). (Acotats):
Biel "Matxó" (1), Miquel

Llull", Guillem "Niu", Pep
Sampol i Miquel Cardell.

22
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A l'entorn de l'any 1940, quan ja
m'acostava als 20 anys, a Montuïri
hi havia una gran afecció al futbol.
El jugadors érem gairebé tots de la
vila. Quan anàvem a poble extern
ens hi traslladàvem amb la "rúbia"
(cotxe de 9 places) dels "Escolans" i
de dins ens hi col•locàvem així com
podíem, sempre molt estrets. A la part
de darrera hi havia el portaequipatges
on s'hi dipositaven els sacs de roba,
les sabates, el botiquín i tota la resta
que havíem d'emprar o ja emprat,
quan tornàvem. Així i tot encara s'hi fi-
caven al•lots, d'entre els quals record
en Llorenç "Neo", que devia tenir uns
12 anys. Ah! a l'equip moltes vegades
ens hi alineàvem 4 Sampols, 3
Miralles, 2 Sunyers i a vegades 2
Cerdans. "Quan perdíem —dèiem— era
perquè l'àrbitre ho havia fet mala-
ment". Una vegada que en Llorenç

"Neo" feia de "botiquiner" i després
d'haver-ne curat un en mig del camp
es va dirigir a l'àrbitre i 11 amollà
aquesta: "Vos hem de matar a tots". I
l'àrbitre li contestà: "l ara què dius,
allot? l ja no parlem d'algunes vega-
des que amb un altre cotxe vàrem
perseguir l'àrbitre fins a Ciutat per tu-
par-lo. "Que no veres aquell penal?".
"Que no hi veus molt?"...

Vaig jugar molts de partits general-
ment de porter, però també em vaig
arribar a alinear a tots els llocs de la da-
vantera i de la mitja. De defensa, mai.

Quan veníem de fora poble de ju-
gar, en arribar a la vila la gent ja sabia
si havíem guanyat o perdut. Dins la
"rúbia", cas d'haver guanyat, cantà-

vem aquesta cançó:

Els inicis del futbol Oigo ruído de pelota,
yo no sé lo que serà
es el club montuirense
que acaba de ganar.

Un altre fet: La Guàrdia Civil ens va
parar i el "frenos" anaven tan mala-
ment que el cotxe no s'arribava a atu-
rar. Aquesta vegada era un de l'em-
presa Barceló de Felanitx. La "parella"
el va conèixer i li digué: No podia ser
otro. El va deixar passar sense de-
nunciar-lo. Crec que vaig arribar a ju-
gar més de 700 partits.

Moltes més coses ens passaren en
aquells primers anys. Avui, però, no
és la mateixa afició, el temps, diferent
i l'educació, no en parlem. Si hagués-
sim tengut un camp, no tancat amb
posts, com aquell, sinó amb gespa,
com el d'ara...

Contat per Gabriel Sampol
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Bufet diari de dilluns a dissabte
Mè, porcelletes, porcelles i altres plats per dur-se'n
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Els actes d'inauguració de la reforma del camp i del Torneig de sa Llum resultaren molt lluïts

Es Revolt amb la gespa, a l'altura dels millors camps de
El passat 9 d'agost de 2003 haurà

esdevingut una data memorable per a
l'esport montu'irer i en concret per al
futbol en totes les seves categories
amb motiu de la inauguració de la re-
forma, ampliació, instal•lació de la
gespa artificial i millores pràcticament
en tots els seus emplaçaments en el
recinte d'Es Revolt, avui propietat del
poble i administrat per l'Ajuntament.

Si un s'atura a pensar en l'evolució
de quan aquests terrenys eren propie-
tat de la família Ferrando abans de
1950 i adquirits posteriorment el 1969
per la parròquia per esser cedits deu
anys després al poble, es podrà en-
treveure la forta i decidida expansió i
perfeccionament d'aquest recinte. Les
millores s'han anat realitzant a poc a
poc. Després d'aquell primitiu tancat
de posts es va rodejar amb marès i ai-
xí es varen anar enriquint algunes ins-
tal-lacions entre les que com a més
transcendentals es poden esmentar la
implantació de la illuminació, el 1973,
la piscina municipal, el 1993 i en-
guany el pavelló i ara l'ampliació i la
implantació de gespa artificial, unes
noves grades, vestuaris, dues pistes
noves: una de futbet i una altra de
bàsquet a més d'altres dues de pe-
tanca així com uns terrenys confron-
tants que s'utilitzaran com aparca-
ment. En resum podríem dir que el
futbol, el bàsquet i tot l'esport en ge-
neral a Montuïri s'ha post a l'altura
dels millors clubs de les Balears amb
aquesta construcció, ampliació i mo-
dernització del complex esportiu d'Es
Revolt.

Per poder efectuar questa millora

s'ha disposat d'un pressupost de
743.000 euros (124 milions de pesse-
tes) i així s'han pogut dur a terme, a
més de l'adquisició de terrenys con-
frontants, l'ampliació del camp a les
mides de 100 per 65 metres si bé són
105 per 70 fins a la paret confinant.
Les noves graderies tenen una cabu-
da per a 500 espectadors, dels quals
200 podran estar en zona coberta.
L'ampla zona per aparcament disposa
d'un solar de 2.000 metres quadrats.
És a dir, amb tot això més les zones
abans esmentades s'haurà actuat en
una superfície de 14.000 metres qua-
drats. Les obres han anat a càrrec de
l'empesa constructora CIP Verger, SL
i Poligras Ibérica, SL pel que fa a la
gespa. La quantitat ara invertida està
aplicada al Pla d'Obres i Serveis dels

anys 2002 al 2006, ambdós inclosos.
O sia, el Consell de Mallorca aporta
520.113 euros i la resta (222.887 €),
les arques municipals. Una obra duita
a terme amb rapidesa ja que sols ha
durat cinc mesos.

A la inauguració d'aquesta millora,
coincidint amb la del XXXI Torneig de
sa Llum, a més del batle amb tots els
regidors hi assistiren la Consellera de
Presidència i Esports, Maria Rosa
Puig, el Conseller de Cooperació del
Consell i representacions de la
Federació de Futbol i del d'Ar-
bitres, entre d'altres, així com el dipu-
tat Pere Sampol, qui anys anteriors
gestionà que es pogués dur a terme
aquesta reforma amb aquests termi-
nis, des del seu càrrec en el Govern.

O. ARBONA
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El capità dels Alevins, Antoni Mayol Arbona, reb el Poques vegades es tornarà veure la tribuna del camp, tan plena d'especta-
banderí que li entregà la regidora Antònia Arbona	 dors, com el dia de la inauguració de la reforma el camp i del T. de sa Llum

Resultats i classificacions del
XXXI Torneig de sa Llum

Benjamins F7
Torneig triangular

Montuïri, 0 - Sta. Eugènia, 7
Sta. Eugènia, 4 - Porto Cristo, 2
Montuïri, 2 - Porto Cristo, 1
1r- Sta. Eugènia
2n- Montuïri
3r- Porto Cristo

Alevins
Montuïri, 1 - Son Cotoner, 7
B. Cala Millor, 0 - Porto Cristo, 3

3r i 4t lloc: Montuïri, 2 - B. C. Millor, 6
Final: S.Cotoner, 5 - Porto Cristo, 0

1r- Son Cotoner
2n- Porto Cristo
3r- B. Cala Millor
4t- Montuïri

Infantils F7
Torneig Triangular

Montuïri, 3 - Porreres, 0
Porreres, 0 - Ses Salines, 1
Montuïri, 0 - Ses Salines, 1
1r- Ses Salines
2n- Montuïri
3r- Porreres

Cadets
R. Llull, 1 - La Salle, 6
Montuïri, 0 - At. Balears, 4
3r i 4t lloc: R. Llull, 6 - Montuïri, 2
Final: La Salle, 5 - At. Balears, 1
1r- La Salle
2n- At. Balears
3r- Ramon Llull
4t- Montuïri

Juvenils
Montuïri, 1 - Ramon Llull, 1
Guanyador per penals: R. Llull

At. Balears, 1 - Son Cotoner, 4
3r i 4t lloc: Montuïri, 3 - At. Balears, 0
Final: Ramon Llull, 4 - Son Cotoner, 4

Guanyador per penals: R. Llull

Millor jugador
El trofeu concedit al millor jugador

del XXXI Torneig de sa Llum va esser
concedit al montuïrer de l'equip
Juvenil B, Pere Palou Garau.

Copa divisió d'honor Juvenil
Enguany com a commemoració ex-

traordinària de la inauguració de la re-
forma i ampliació del camp es va dis-
putar un extraordinari partit de juve-
nils entre el Barcelona i el Mallorca,
ambdós de la divisió d'honor juvenil,
el qual va acabar en empat a 2. El
posterior llançament de penals donà
guanyador al Mallorca.

Entrega d'una placa pòstuma a
Gabriel Genovart

A la inauguració del torneig es va vo-
ler retre homenatge pòstum al perio-
dista Gabriel Genovart, mort el passat
juny als 86 anys. La placa i la insígnia
d'or del club foren recollides per Pep
Verger, periodista esportiu del Diari de

Balears. Cal recordar que fa 31 anys,
el dia de la inauguració d'aquest tor-
neig el mateix Genovart ja n'escriví un
detallada ressenya i de llavors ençà
gairebé cada any l'ha presenciat.
Aleshores en Biel en to humorístic ecri-
ví que s'hauria d'anomenar "Torneig de
ses Tenebres", tan poca era la llum ar-
tificial d'aleshores. I mirau per on, en-
guany, poc abans de començar el par-
tit inaugural entre els juvenils del

• El juvenil Pere Palou, el mi-
llor jugador
• El Mallorca, guanyador de la
copa divisió d'honor juvenils
• Un reconeixement pòstum al
periodista Gabriel Gonovart

Mallorca i del Barcelona, una apagada
impedí el començament a l'hora pre-
vista. Com si fos fet aposta!

El president del Club, Joan Pocoví, i
el president del Torneig de sa Llum,
Rafel Fullana, feren entrega de les
distincions honorífiques.

Calendari de 3 divisió
Lliga 2003-2004

Setembre
	

Gener
31-8	 Santanyí - Montuïri

	
11

7	 Montuïri - Collera
	

18
14	 Sta. Eulària - Montuïri

	
25

21	 Montuïri Sporting
	

1-2
28	 Manacor - Montuïri

	
8-2

Octubre
	

Febrer
5	 Montuïri - Vilafranca

	
15

12	 Sta. Ponça - Montuïri
	

22
19	 Montuïri- Constància

	
29

26	 Sóller - Montuïri
	

7-3
Novembre
	

Març
2	 Montuiri - Poblera

	
14

9	 Montuïri - At. Balears
	

21
16	 Eivissa - Montuïri

	
28

23	 Montuïri - Alaior
	

4-4
30	 Ferrioler - Montuïri

	
11-4

Desembre
	

Abril
7
	

Montuïri - Cardassar
	

18
14
	

L'Arenal - Montuïri
	

25
21
	

Montuïri - Platges
	

2-5
Gener
	

Juny
4
	

Binissalem - Montuïri
	

9-5
6	 Montuïri - Alcúdia

	
16



84::»1n1".
IF."113 ESPORTS

	
25

Setembre 2003

ATLETISME
Cursa popular Sant Bartomeu
A la cinquena cursa popular Sant

Bartomeu 2003, seguint un itinerari
urbà amb sortida i arribada al carrer
Major, el corredors totalitzaren tres vol-
tes al circuit amb un recorregut de
3.218 metres (dues milles). La partici-
pació fou molt notable i els resultats de
les diferents proves foren els següents:

A la categoria absoluta masculina,
vencedor, Joan Puigserver, del CA
Montuïri, amb 1023. En cinquena po-
sició, l'atleta local, Esteve Barceló, en
1042.

A la categoria absoluta femenina
s'imposà Vanesa di Sera del "Club Ma-
rató Mallorca-Toni Penya",amb 1247.

A la cursa local s'alçà amb la victòria
el nostre estimat "dimoni", en Joan
Mesquida, amb 1240, superant en 4
segons en Biel Nicolau. A continuació
entraren en Toni Verger, en Tomeu
Pont i en Jordi Covas.

En veterans A (40-44 anys) triomfà
en Xisco Gomàriz; en Veterans B (45-
49 anys), en "Paco" Algaba; en
Veterans C (50-54 anys), n'Emili de la
Càmara, actual campió del món de
10.000 metres llisos que superà Jesús
Rodríguez i Joan Barceló Prohens,
aquest darrer, corredor local, a punt de
complir els 60è aniversari; en veterans
E (60 i més anys), en Jordi Funnell.
Cal fer menció que na Sílvia Flix
guanyà en la categoria de veteranes
(fémines, és clar!).

Podem concloure aquest escrit re-
cordant que entre els primers onze
classificats de la prova reina (absoluta
masculina) es classificaren onze corre-
dors del nostre "Club Atletisme
Montuïri 91.8, entre els quals, els
guanyador. Enhorabona i endavant!

JOAN BARCELÓ

1- Espectacular
encesa del cartell
anunciador del
XXXI Torneig de
sa Llum.

2- El President
de la Federació
Espanyola	 de
Futbol, Angel Mg
Villar (2n a l'esque-
rra) vingué a visitar
la reforma del
camp d'Es Revolt,

3- La segona
prova d'atletisme
de la 2g festa fou la
més participada.

dia de Sant Bartomeu, en el mo-
ment en què se celebrava el partit de
copa de festes, Montuïri-Constància
(que per cert acabà en empat a 2 i
se'n portà el trofeu l'equip visitant), va
visitar les installacions, la reforma i la

implantació de la gespa artificial del
complexe esportiu Es Revolt acom-
panyat del batle, els presidents de la
Federació Balear i del Montuïri i vice-
president. L'illustre visitant se n'anà
satisfet d'aquestes millores.

iingel Maria Villar, president de la Federació Espanyola de
Futhol, visita la reforma ampliació d'Es Revolt



La Pau és fruit de la Justícia
Principis pel desenvolupament integral de l'home

En la mesura que les religions
són medis que ens remeten a allò
que és essencial, a l'Absolut; són les
instàncies més adients per mostrar-
nos els principis fonamentals pel
qual s'ha d'inspirar qualsevol perso-
na sigui quina sigui la seva religió, la
seva cultura i la seva nacionalitat. La
pau i la justícia són uns d'aquests
principis i alhora són un dels impul-
sos profètics que les religions han
de practicar per ser fidels a les se-
ves arrels més profundes.

El profeta lsaïes ja intuïa que la
pau sempre és fruit de la justícia. La
pau suposa i exigeix la instauració
d'un ordre just en el qual els homes
i les dones es puguin realitzar amb
tota llibertat i puguin satisfer totes
les seves necessitats bàsiques. En
efecte, la pau no sols es absència
de violència i de discriminació, sinó
també implica promoció i desenvo-
lupament integral de l'home. Perquè

la pau no sigui simplement una qui-
mera d'uns quants i un discurs de-
magog dels polítics, és necessari
estrenar programes que promocio-
nin una formació integral perquè
sols d'aquesta manera serà possi-
ble la satisfacció de les necessitats
bàsiques dels homes i dones que
habitam el planeta.

Aquesta pau que té un fort com-
ponent social i de promoció humana
no s'adquireix una vegada per sem-
pre, més bé és el resultat d'un es-
forç continu i d'un aprenentatge a
les noves circumstàncies socials i
polítiques; a les noves exigències i
als nous desafiaments de la història
mundial en les seves formes tan
canviants. En conseqüència, perquè
la pau pugui ser una realitat, la jus-
tícia haurà de vigilar perquè un
nou ordre just es pregoni per tota la
terra.

(Con(inuarà)
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ESGLÉSIA EN CAMÍ
Serembre, 20031

El ball de l'oferta tornà captivar els participants a l'Eucaristia

Les campanes de l'ermita del Puig
de Sant Miquel estan en molt mal
estat. Es fa precís la col•laboració

econòmica per a la reparació

Curset Prematrimonial
Convidam totes les parelles que

pensin casar-se durant aquest any a
participar en el curset Prematrimonial
que es farà a la parròquia de Porreres
del 22 al 26 de Setembre. Per a més
informació adreçau-vos a la rectoria a
l'hora del despatx parroquial.

Festa de Sant Miquel
Amb motiu de la festa de Sant

Miquel (dia 29 de setembre), també
aquest any volem celebrar l'Eucaristia
al peus de la Mare de Déu de la Bona
Pau. Si el temps ens ho permet, el
dissabte dia 27, podria ser una bona
ocasió per seguir amb els "tradicio-
nals" sopars a la fresca. També
aquest any el farem al Puig després
de l'Eucaristia. Els beneficis que ob-
tinguem aniran destinats a la repara-
ció de les campanes ja que estan en
molt mal estat. Vos pregam participa-
ció i collaboració per tal que el nostre
sopar sigui un moment de goig i de di-
versió.

Podreu adquirir els tiquets a 10 eu-
ros per als adults i 5 per als nins/es
(menys de 12 anys) . Es poden com-
prar als comerços següents: Ca na
Serra, botiga de Ca na Cati, tenda de
les Xoroies, a l'ajuntament i també al
despatx parroquial. Vos donarem més
informació en el moment adient

Catequesi de precomunió i
comunió

Convidam tots els pares i mares
que vulguin apuntar els seus fills a la
catequesi de precomunió i comunió
que ens ho comuniquin al despatx pa-
rroquial a partir del dimecres dia 24 de
Setembre.

Curset prebaptismal
Aprofitam per comunicar a tots els

pares, mares i padrins dels nins/es
que han de ser batejats durant els
mesos d'octubre i novembre a partici-
par al curset prebaptismal que farem
el dijous dia 25 de setembre a les
2100 a la rectoria.



7 Sbre. Porreres
14 "	 St. Joan

21 Sbre. Vilafranca
28 "	 Ariany
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10 anys enrere

Setembre de 1993
Guarderia infantil

A partir de 1 de setembre funciona al
Local Jove una guarderia infantil atesa
per les puericultores Maria Rigo Tous i
Magdalena Gayà Bauçà, per cuidar els
infants d'entre 0 i 2 anys i està oberta de
les 8 del matí a les 8 del capvespre.

Comencen les col•laboracions de
Sion

En el número de setembre d'aquest
any apareix la primera col•laboració de
Sion Nicolau Jaume sota el títol: "Per
massa pa tenim mal any".

25 anys enrera
Setembre de 1978

Activitats de l'Obra Cultural
Durant les dues setmanes que van del

4 al 17 de setembre, l'OBC va organitzar
per a al•lots de Montdiri "Treballs de
fang, pintura, mòbils i miniatures". El da-
rrer dia aquests al•lots muntaren una fira
a plaça per vendre els seus treballs i
amb els beneficis organitzar excursions i
altres activitats.

50 anys enrere
Setembre de 1953

Teatre a la plaça de toros
Dia 8 de setembre la companyia de te-

atre regional "Artis" presentava a la
plaça de toros "Na Catalina de Son
Gallard", obra de Pere Capellà. I dia 20,
una altra, "Jo me vull casar" d'Antoni
Mus, també per la companyia "Artis".

Incendi
Dia 18 d'aquest setembre fou declarat

un incendi al paller de la vaqueria
d'Antoni Amengual Martorell "de Can
Moreno", però al poc temps, amb la in-
tervenció de la guàrdia civil i la col.labo-
ració d'alguns veïns i sobretot d'Antoni
"Seldadet", fou sufocat.

100 anys enrere
Setembre de 1903

Nous camins veïnals
Davant la necessitat, a rel d'una ordre

ministerial i responent a la invitació del
President de la Diputació, dia 15 de se-
tembre de 1903 l'Ajuntament es va com-
prometre a estudiar l'expropiació dels te-
rrenys necessaris per a la construcció
de nous camins i la seva posterior con-
servació.

cJic	 lillmt)
Setembre 2003

3 Quart creixent	 18 Quart minvant
10 Lluna plena	 26 Lluna nova

30 Setembre 1978
Felipe Pinteho Gómez "Felipe" amb

Apol•ónia Massanet Miralles "Pèl".

Granada d'albergínies
Ingredients

6 albergínies
3 pebres vermells
400 gms. de carn capolada de porc
3 alls, julivert, moraduix i pebre bo
4 ous
Guardar unes tires de pebres torrats.

Per a la salsa
Tomàtigues, una ceba, 1/4 de xam-

pinyons i mig tassonet de vi blanc.
Elaboració

Les albergínies pelades, tallades
llargues i fregides. El pebres ver-
mells, torrats. Capolar les albergínies
i els pebres, escolar-ho. Mesclar amb
la carn, els alls, moraduix, julivert, pe-
bre bo, sal i també els ous ben reme-
nats.

Untar un motle amb saïm i fer una
flor al fons amb les tires de pebre ver-
mell. Abocar la granada i coure al
forn.

Per a fer la salsa
Tomàtigues passades pel rallador,

la ceba tallada ben petita i els xam-
pinyons també, i un poc de vi blanc.

CATALINA FULLANA CLAR

"MESTRET"

Agost de 2003

Naixements

Dia 8.- Eddie Harley Verdezoto Orta,
fill de Eddie Albert i d'Emma Susana.

Defuncions
Dia 11 d'abril.- Magdalena Arbona

Miralles, monja, de 91 anys, de Son
Maiol (morí a Manacor).

Dia 3 d'Agost.- Catalina Bauzà
Bauzà "Pons", casada, de 79 anys
(morí a Palma).

Dia 18.-Bàrbara Ballester Artigues
(de Son Servera), viuda, de 99 anys.

Dia 19.- Jeroni Rigo Amengual
"Pèl", fadrí, de 73 anys.

Dia 19.- Pere Servera Garcias
"Rafaler", casat de 73 anys.

Matrimonis

Dia 2.- Rafel Fullana Miralles amb
Margalida Beltran Cerdà.

Dia 2.- Rafel Jaume Sastre amb
Petra Maria Ramis Moyà.

Agost de 2003
Dia 17 	  31 litres rn 2

" 21 	  2

" 25 	  37

Total 	  88
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Nins, grans i
majors, a la

seva manera,
tothom va
participar

de les

FESTES




