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MANCOR DE LA VALL, dibuix de l'artista Robert Jaras.
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El President i el Govern
de la Generalitat de Catalunya

expressen el seu condol

Universitat de les
Dies Balears

'Que la visió del Blanc Cavaller sigui, en la primera  pàgina d'aquest
libre, el signe i la penyora de la primavera del nostre poble

Pròleg de/poema al Senyor Sant Jordi que obre el Llibre d'Or de l'Obra Cultural Balear, dedicat per E-
Josep Maria Uompart a lentitat amb motiu de/seu XXX aniversari.

Josep Maria Llompart

-f a.	 77,L-' 	 -	 .t• 	 z•
-Ta-V

UN HOME QUE HA FET PAÍS'
GRikCIES, LLOMPART,

-	 r wri a 1 r t • 4Itt
Creu de Sant Jordi

_Genera litat de Catalunyai-_

Mai no defugi el compromis amb les seves idees, amb la llibertat del seu

- 	 -VT	 .c	 El seu crit de «català català català!» pronunciant a la Plaça Major el 29
9. 9_ V. RN_ 	 BGRUPLANQuElc.cANA

T 	 T 	 T i

L*7---7÷17::: d'octubre de 1977, encara ressona als nostres cors com una 11i9:5 de dignitat,

paistarnb Yanhel d'una societat més justa.

de pròpia estima i de coherència.-
T	 t 	 z 	 z•	 tz,	 -z.t• 	 ..z.z 	 -71 .1. -7 	 _ .

L'Institut d'Estudis Balearics expressa el seu condol
per la pèrdua de l'insigne escriptor.

LA cdi\isralriX16iI17:16C,
EDUCACIÓ I ESPORTS

en memòria a l'home de lletres i
defensor de la nostra cultura.

el seu condol per la mort del senyor

Josep Maria Elompart i de la Peña
Professor d'aquesta universitat.

Home insubornablement fidel al servei d'aquest poble._ _	 _	 _

Un cant pera una pàtria.

Amb veu nova ho proclamo, ho anuncio,
us ho dic amb les lletres ben rentades,
esmolades de fresc —no fóra cosa
que us agafés desprevingu ts—:
un cant per a una !Atria.

Els seus amics i consocis de l'Obra Cultural Balear i entitats germanes conviden el poble de les Balears
t a retre el seu darrer homenatge al gran poeta i a l'incansable defensor de la identitat del nostre poble.

i 	ff	t 	 t	 7 	 ig•-*7"a,;:i7 -r 	t	 t 	 t

Ha mort un gran poeta i un home honest.

La comunitat universitària i, en nom seu, el Rector expressen

Josep Maria Llompart de la Peña
Honor i gratitud a un home
que ha parlat clar i català.

ERC
Esquerra Regitir_ala

de Catakinva

Nacionalistes de Mallorca„
A l'amic i company d'il•lusions i de lluites r-

t

Acció Cultural  del País Valencià



4 	  Montaura

CRONICA rt=1:=MU

Gener

El dia 2 es continua amb la recent
però arrelada tradició de pujar fins a
Santa Llúcia per saborir la xocolatada amb
ensai'mades que l'Ajuntament obsequia als
assistents. Aquests passaren deis dos
cents.

Aquest any Ses Majestats els Reis
d'Orient es feren esperar. Molts dels nins
que aguantaven el fred ja temien que havi-
en perdut el camí cap a Mancor. Per() sor-
tosament arribaren i per cert ben carre-
gats de joguines.

La coincidencia de les t'estes de
Sant Antoni amb un cap de setmana motiva
que els actes programats gaudissin de no-
table assistência. Tant la torrada vora el
fogueró com el ball a Can Bernat de la
vigília, estigueren molt animats.

E7 dia del sant, després de la bai-
xada del popular corb Rasputín, es procedí
a les bene Ides. Un jurat més o menys com-
petent, otorga els següents premis:

Animal de raça autòctona més pura:
l'ase portat per Manolo Fernández.

gnimals de més irterès ramader: el
ca de bestiar portat per Antoni Alba Mar-
torell i el boc que manava Felip Martorell
Martorell.

A l'apartat de carrosses es premia-
ren:
Primer premi: Corral de possessió
Segon premi: Veremadors
Tercer premi: La Primaveá
Quart premi: Unes noces rumboses
Cinque premi: L'hivern.

El dia 25 es casaren a un jutjat de
Palma la mancorina Maria Mora Fornés amb
Josep Mayol Nicolau de Sant Joan. Felici-
tats.
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El matei)‹ dia 25 començà al Casa] de
Cultura e7 II Curs de Brodat Mallorquí a
càrrec de la professora Joana Villalonga.

Febrer

El dia 18 rompé el foc de les festes
dels darrers dies de carnaval l'Associació
d'Amics de la Tercera Edat. Després de
celebrar Assemblea General, soparen amb un
menú ben típic de la dida, dijous Har-
der, fava parada, coca amb tallades i tots
els complements necessaris per després
tenir força i ànims per ballar les evoca-
dores peces que els incerpretava en Miguel
Pericas "Bessó".

El dissabte dia 20 hi hagué ball a
Can Bernat, amb menys disfresses que al-
tres anys, per() aixf mateix animadet.

El diumenge es celebrà la Rueta pels
nins amb l'animació del Grup d'Esplai
S'Estel.

El Carnaval es clogué amb l'acte de
més solera, el ball dels casats a Can Ber-
nat, amenitzat pel conjunt tradicional
dels "Bombis'.

El dia 20 s'inaugurA la reforma dei
local parroquial que a partir d'ara corn-
partirá amb l'Ajuntament que hi tendrá
ubicada la Biblioteca Municipal i una Am-
plia sala d'exposicions a la planta baixa.
La segona planta será d'Os de la parròquia
com a centre catequístic. A l'acte també
es donà per conclús l'any dedicat a comme-
morar el segon centenari del naixement de

lustre mancorf Joan Josep Amengual.
A l'Església es desenvolupà una part

de la celebració, amb assistència del Pre-
sident del Conseil Insular de Mallorca,
Sr. Joan Verger i del Vicari General Sr.
Joan Bestard. Primerament el Tinent de
Bâtie exposà la forma amb que s'havia com-
memorat el dit segon centenari. Després de
l'actuació musical del Cor Cantilena de
Binissalem el nostre Bâtie, Sr. Gabriel
Pocovf, i les autoritats citades digueren
unas paraules sobre la significació de
l'acte. Després de beneïdes les noves ins-
tal. lacions pel Vicari General, es visita-
ren les exposicions que s'havien muntat en
els amplis locals. A la planta baixa hi
havia una mostra de ceràmica elaborada per
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Catalina Gelabert, les pintures de diver-
sos autors patrimoni de l'Ajuntament i una
visió fotográfica de les obres públiques
locals realitzades des de l'esdeveniment
del règim democràtic. Al segon pis una de
materials i fotografies relacionades amb
les activitats catequístiques de la parrò-
quia. I a la tercera planta, destinada a
biblioteca, una mostra fotogràfica de les
activitats de la mateixa a llarg deis deu
anys de funcionament i eis dibuixos dels
nins participants al concurs per elegir la
mascota de la biblioteca.

E7 dia 22 començaren les obres per
transformar e7 local inacabat oropietat de
7a parróquia al carrer de Santa L'acia, en
espai públic. Com informàrem al darrer
número d'aquesta revista, realitza les
obres "l'empresa "Serra de Tramuntana Pro-
mocions Immobiliàries S.L." amb un pressu-
post de 12.196.000 ptes.

,9,a 25 morí Joan Martorell Mateu, de
Ca Sa Biniarroiera, als 65 anys d'edat.
Descansi en pau.

MARC

Dia 18 nasqué Joan Cristófol, fill
de Lourdes Gómez i Antoni Villodres. Moi-
tes felicitats.

Dia 20 a la parròquia, bat iaren Jo-
an, fill de Maraalida Ramon i Miguel Ve-
hon. En foren padrins Cristòfol Valloni
i Joana MO Ramón. Enhorabona.

El dia 25 es pronuncià la primera
conferência d'un cicle destinat al paper
deis pares en la prevenció de les drogues,
organitzat pel Govern Balear, Conseil In-
sular de Mallorca i Ajuntament de Mancor.

E7 dia 27, l'Associació d'Amics de
7a Tercera Edat realitzà una excursió al
santuari de Montision de Porreres i a la
Colónia de Sant Jordi. Passaren de cent
eis assistents.

Biel Fio?.

PAU
SI US PLAU
NO VOILA

GUINEA
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DE CA NOSTRA...
LLENGUA.-

Divisió dels mots segons 'accent prosò-
dic.

L'accent prosòdic és aquell que fa
referència a la pronúncia de qualsevol
paraula, és a dir que recau damunt la sil.
laba que pronunciam amb més força de veu
en una paraula.

VOCABULARI.-

Amitger = Aparcero.
Llogater = Inquilino.
Matalasser = Colchonero.
Cadirer = Sillero.
Baster = Bastero, albardero.
Covoner, poanerer = Cestero.
Llibreter/a = Librero/a.
Fuster, ebanista = Ebanista.
Perruquer/a = Peluquero/a.
Botxí = Verdugo.
Femeter = Basurero.

Els mots polisíl.labs, segons on
tenguin la síl.laba tònica, és a dir, se-
gons en quina síl.laba recaigui l'accent
prosòdic, es divideixen en aguts, plans i
esdrúixols.

Són aguts els que tenen l'accent
prosòdic a la darrera síl.laba, com mercè,
destral, carbó, portal, sovint, etc.

Són mots plans els que tenen l'ac-
cent prosòdic a la penúltima síl.laba, com
colla, ungla, fàstic, rètol, arbre, etc.

Sem mots esdrúixols els que tenen
l'accent prosàdic en l'antepenúltima síl.-

laba, com llàgrima, música, brúixola, etc.

Per altra banda hi ha paraules mono-
sil.labes tòniques i Atones. Per exemple
són tèrriques trau, mig, gros, fluix, i
Atones em, et, es, li (pronoms), a, de,
per (preposicions). Cal remarcar que la
major part dels monosíl.labs de l'idioma
són tónics.

Els termes paraula i mot són quasi
sinònims en la nostra llengua.

PARLEN COM CAL.-

Hi ha dues expressions ben mallor-
quines que s'han de distingir i aplicar-se
correctament: mal de cap i maldecap. La
primera es refereix al sofriment físic o

malaltia que afecta al cap, el seu plural

és mals de cap. La segona, o sigui el mot
compost maldecap (pronunciat sempre com un

polisíl.lab agut: "maldecap") indica, en

canvi, "allà que pertorba i inquieta l'à-
nim, preocupació profunda". El seu plural

és maldecaps. Exemples: Des de bon mati
tenc mal de cap, aivá de vendre a credit
sol dur-nos molts de maldecaps.

FESTES, FIRES I REFRANYS.-

Passades les Festes de Pasqua, que
s'acaben amb la romeria al Santuari de
Santa Llúcia, l'ofici major i el concurs
de paelles. Festa que de cada any va a
més, festa que fa poble i a la qual tots
els que pugen al santuari participen. El
trimestre acabará amb les Festes Patronals
de Sant Joan Baptista, les primeres que
obrin la temporada d'estiu. S'acabarà el
curs escolar i arribarà el descans per als
nostres estudiants.

Abril:

Durant tot el mes d'abri] a distin-
tes local'tats de Mallorca té lloc "Un
invierno en Mallorca" (Música clássica i
popular).

Del dia 2 al 10 d'abril té lloc el
XXIV Trofeu Princesa Sofia de Vela.

Dia 4 és el Diumenge de Rams, que
obri la Setmana Santa.

Dia 5, dilluns, festa de Sant Vicenç
Ferrer.

Dia 6, dimarts, a les 18'43 comença
la Lluna Plena a Balança. Les temperatures
seran suaus, bon temps i assolellat.

Del 8 al 25 d'abril té lloc al Bar-
ranc de Biniaraix (Sóller) l'Encontre In-
ternacional de Pintors.

Dia 11, Festa de Pasqua.
Dia 12, Romeria de Santa Llúcia.
Dia 13, dimarts, a les 19'39 a Ca-

pricorn entra el Quart Minvant. Hi haurà
pluges, vents variables i nuvolades.

Dia 13 XXXII Trofeu Internacional de
ciclisme "Andrés Oliver".

Del 14 al 18 XXVIII Cinturó Ciclista
Internacional a Mallorca d'Aficionats.

Del 14 al 18 en el recinte d'IFEBAL,

Alimenta'93 (Fira Nacional de l'Alimenta-

ció).
Dia 18, diumenge de l'Angel, Romeria

a Santa Magdalena d'Inca.
El mateix dia, a Palma, al bosc del



8 Montaura

Castell de Bellver, té lloc la festa del
Pancaritat.

Del 20 al 25 al Moll de Ponent, Ba-
leares Náutica (X Mostra Náutica flotant
Internacional).

Dia 21, dimecres, a les 23'49 a Tau-
re comença la Lluna Nova. El temps será
variable, ventolades i fresc.

Dia 23, divendres, és la Festa de
Sant Jordi. Se celebra el dia del llibre.
A Catalunya és costum regalar una rosa a
la persona estimada.

Dia 25, diumenge és la festa de Sant
Marc. Hi ha festa a Sineu.

El mateix diumenge hi ha la Fira
Agricola de Santa Maria del Camí.

També el mateix diumenge tendrá lloc
el XVII Semi-marathon Valldemossa - Palma.

Del 26 al 28, en el recinte d'IFBAL,
Congrés ABTA (Congrés Internacional d'A-
gències de Viatge Britàniques).

Dia 27, dimarts, festa de la Mare de
Déu de Montserrat, patrona de Catalunya.

Dintre de la VII Temporada d'Opera
de Primavera hi haurà els següents con-
certs al Teatre Principal de Ciutat: Dies
4, 7, 10 i 12 d'abril "Nabucco" de Verdi.
Dies 24. 26, 28 i 30 d'abril "Faust" de
Gounod.

Chorta

En els bancals que s'extenen
al llarg de l'aspra riera,
creix a rengles la verdor
de bledes i mongeteres,
que el pages vigila atent,
per tal que un bon dia a taula
siguin el millor aliment.

Maig:

Dia 1, dissabte, és la festa de Sant
Josep Obrer, festa del treball.

Dia 2, diumenge, Fira Agricola de
Sineu.

El mateix dia a Búger se celebra la
festa d'Es Jai.

Dia 3, dilluns, festa de la Creu. Es

festa a Selva.
Dies 4, 11, 18 i 25 a la Sala d'Ac-

tes de la Banca March de Ciutat tendrá

lloc el V Cicle de Concerts de Primavera,
enguany dedicat a l'any Monteverdi.

Del 4 al 13 IX Mostra de Cuina Ma-
llorquina al recinte ferial del Polígon de
Llevant.

Dia 6, dijous, a les 3'34 a Escorpí
comença la Lluna Plena. El temps será
tranquil i sere.

Dia 9, diumenge, Fira Agricola de
Campos.

El mateix dia Fira Agricola Artesa-
nal de Felanitx.

Lambe el mateix dia 9, hi haurà la
Fira Agrícola de Lloret de Vista Alegre.

Dia 10 a Sóller té lloc la festa de
"Ses Valentes dones", que evoca la victó-
ria obtinguda l'any 1561 enfront al corsa-
ri turc Otxalí,

Dia 13, dijous, a les 12'20 a Aquari
començarà el Quart Minvant. Augmentaran
les ennuvolades i també hi haurà algunes
tempestes.

Dia 14, divendres, festa de Sant Ma-
cià.

Del 14 al 23 hi haurà al recinte
d'IFB11444_,la XI Fira del Llibre.

Dia 15, dissabte, Sant Isidre Llau-
rador.

Dia 16, a l'Hipòdrom de Son Pardo
tendrA lloc el Gran Premi Nacional d'Hípi-
ca

El mateix dia 16 será Fira Agricola
a Sencelles.

Dia 21, divendres, a les 14'06 a Ge-
minis entra la Lluna Nova. Hi haurà bon
temps.

Dia 23, diumenge, dia de l'Ascensió.
Tendrá lloc el XIII Encontre de Bandes de
Música de Mallorca.

Del 24 al 29, al Claustre de Sant
Antoniet, se celebrará la VIII Mostra de
BONSAIS.

Del 24 al 6 de juny a Manacor se
celebraran les Fires i festes de Primavera
93 (Fira Agrícola, Industrial i Artesa-
nal).

Del 27 al 30 se celebrará la Volta
Ciclista Internacional a Mallorca de Femi-
nes.

Dia 28, divendres, a les 18'21 a
Verge, comença el Quart Creixent. Hi haurà
ennuvolada, vents variables i possibilitat
d'alguns xàfecs.

Dia 30, diumenge de Pasqua de Pente-
costés.

En el marc de la VII Temporada d'O-
pera de Primavera, tendrá lloc el dia 30,

i els dies 1 i 3 de juny, al Teatre Prin-
cipal, la representació de l'obra "Carmen"
de Bizet.

El Gorg

Aigües profundes recloses
entre penyes imponents,
habitades per les goges
i encantades d'altre temps.
El silenci als voltants regna
trencat per la meravella
del xerroteig dels ocells.



Montaura

Juny:

Dia 4, divendres, a les 13'02 a Sa-
gitari entra la Lluna Plena. Farà bon

temps.
Dia 6, diumenge, festa de la Santís-

sima Trinitat.

Dia 10, dijous, festa del Corpus. A
Pollença es celebra l'ancestral ball de
"Les Aquiles'  de reminiscència medieval 1

el ball de "Joan Pelds" que executen tres
joves amb vestits de l'època.

Del 10 al 13 al Moll de Ponent Fire
del Vaixell Usat.

Dia 12, dissabte, a les 5'36 a Pei-
xos, comença el Quart Minvant. Temps bo
amb augment de la temperatura.

Dia 13, festa de sant Antoni de
Juny. A Artà destaca la participaci6 dels
Cavallets, (belladors que duen una figura
de cavall de cartró i executen la dansa
del seu nom).

Dia 18. divendres, festa del Cor de
Jesús.

Dia 20, diumenge, e la	 a Gemi-
nis entra la Lluna Nova. Hi heurA algunes
tempestes i pluges.

Dia 2, quan el Sol arribi a CAncea

començarà l'FSTTU.
Dia 23, dimecres, comencen les fes-

tes patronals al nostre poble.
Dia 24. dijous, festa dels neste

natr6 Sant Joan Baptiste.
Dia 25. divendree, Sant Guillem.
Dies 25, 26 i 2 7 , al Palau Municipal

d'esperts JP Palma, XV Mallorca Fincro
(prove de Nataciá sincronitzada).

Del 25 al 4 de juliol reccrregut a
vela Palma - Alguer - Palma, sortida des
del PC Nàutic de Palma.

Dia 26, a les 22'43 a Balança comer-
ca'-A ell Quart Creixent. El temps será
irregular amb pcseib1litat d'alguns

Die 20. dimarts. fFsta de Sant Pere.
Feates patronals a Búger i a altres in-
drets.

Dia 30. dimecres. festa de Sant Mar-
cel. Se celebea la tradicional romeria a
Marratxí on hi ha el tradicional mercat
deis Siurelle.

La vacada

Amb el seu caminar parsimoniós
ce cant sens pressa l'herbe rega lada

immObils, ajaqudee en el prat,
trandeil.le la mirada,
les aaques semblen refiertir ia peu
que renne en la contrada.

Jaume Gual Mora.

En el primer trimestre de 1973 pel
rostre pobie passa que:

Naixeren el dia 2 de gener Joan M.
Morante Frontera, el dia 5 de març Te-
resa Casillas Fontanet i el 14 del mateix

mes JerOnirria M. Ramis Abrines.

Deixaren aquesta vida el dia 1 de
gerer el mestre ferrer Antoni Murer

Sans, el 26 de febrer Francesca Pone

Amengual de Can Pere Fuster i el dia se-
güent Margalida Mateu Alorda de Son
Nadal.

En les bene -ides de Sant Antoni la
carrossa "La Cr ucifixi6" s'emportà el pri-
raer premi. El de la millor. actuacie e6rnica
l'aconseguiren en Bernard Alba i en Lle-
cna.rd Pocovf amb "Els Pistders de 'O-

et

Fn el Cross Prc.,vineial de Sant Se-
bastiA •elebrat a Ciutat hi participaren
els eduirs mancorins de 'Escola Nacional
i del Teleclub. A la fotografia que repro-
duTre es poder .veure les nines que hi
participaren.

Eo el finalitzat Campionat de Futbol

de TT Regional el C.D. MONTALJRA es clas-
sificA en sisena posició, havent guanat
17 partits, perdut 11 i empatats 2. MarcA
57 gols ; n'encaixA 44. Finalitza amb 6

punts positius.

(De diverses fonts)

9
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Grup d'Esplai S'Estel
;Bola Amics!, ja tornam esser una

altra vegada amh tots vosaltres, i és que
el temps passa volant!, ; Això és bo, per-
qué vol dir que anam fent!. Si, anam font
camí, de cada dia més, I amb més ganes,
més alegria i il. lisió.

A l'Esplai aquest trimestre passat
hem tengut bastant de trui.

Fl mes de gener amb les carrosses
de Sant Antonf, que enguany boron quatro
les que virem presentar, les finals repro-
rentaven los quatre estacions de Piny, i
no vos penseu que no hi hagi frui per
gombolar 77 al.lots, for-los els vestits,
endiumengar les carrosses, i el més pe-
nós, to desfer tot i fer not l'Es-

ja que el dilluns després, els mo-
nitors no sabíem per on havfom de comen-
gar, de trastos que hi havia enmig. Pe-
r6.. Jai la pena!.

Després fent tailors. com carpetes
de colors, migrates, paper reciclat, siu-
rells, miralls amb dibuixos, etc.. sorti-
dos amb bicicleta, i passejades a peu pol
terme de Mancor.

També, fent la Pueta dol dissabte
de Carnestoltes, tots Pis nins, nines i
monitors, disfressats, cantant, cridant i
fent renou per tots els carrers del no-
ble.

el que més agrada als nins, les
acampados, tres grups, dels quatre que hi
ha a l'Esplai, han sortit d'acampada du-
rant aquest trimestre passat.

Primer foren els dos grups de 7
fins a 12 anys, que anaren a passar un
cap de setmana a Can Bajoca. Ens ho pas-
sirem Superguay!.

Partirem el dissabte dia 20, a les
quatre del capvespre de l'Esplai, el pati
estava ple de motxilles, amb els seus
respectius sacs i estorilles, ii] ris (pi('
corrien per amunt i per avail, imparients

Mon taura
por partir, i un bon grapat de mares quo
venien a aromildar-se dels sous fi! Is.

Després de carregar un parell de
cot ves fins alt de motvilles. nartfrem
pen, una passejada molt agradable, ols
nins frisarei' d'arribar a les cases, Oh
passarien aquests dos dios.

Otan arribirem a Can Bajora, here-
nirem, Pol.locirem los motxilles ois
sacs, cadascú mi 1i on Italia de dormir, i
partirem a corcar llenya por tal dr fer
un fogueré per el tesoro pother fer uno
bona torrada por sopar.

El vespre, (man ja haviem sopat
romenoirem un gjnkama per el bosc. vos
imaginan, fosca negre, tots separats per
grups, n'hi havia més do dos que ten ion
por, no volien partir si no hi !maven
els monitors am!) Plis. Els monitors es
!Aron repartir amb els grans, només un

va quedar sense i es que ;EREN MOTT
VALENTS!. Només veien 11 orner,  per amunt
i per avail. i ai \ò sí, qualque rrit
d'ospant (plant veion una branca quo PS
romenava, o una hubo ta rifle passava Arran
d'ells, por3 al final res, tot va anor
molt bé, i els nins disfrutaren.

A Phora d'anar a icure. rom sem-
pre, molt do trui, corro godes por aquí
per alli, un nue cantava, que
reia, l'altre que crido ia, fins Tie esta-
ron tots col.locats. Pen ., això no és tot,
quant tots ja esta ven dins es sac, comen-
çant a comptar otelles per a dormir, va
sortir en Manolo can  "Sufre mamtin", i
aqui sf que sa va armar os trui, tothom
ri ont i cridant, n'hi va haver més do dos
que acabaron corrent per davant les - ra-
ses, fins que os varen tranqvii.lit7ar.

El diumengo domati ora ben prost
quan ja comencirom a sentir crits i
non, ens aixerArem i beren.irem, i després
partirem d'ercursi6, per amunt per amunt,
rem n cabres per damunt ses rogues, que
més de Jos deivaren un fros de ca icons
aferrats per al li, com a record.
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parell de monitores qaedaren

les cases a preparar el dinar, una gran-
diosa paella, que per cort V8 esser bo-
nissima. o almanco el calder6 va quedar
ben net.

Despres, mentre els meriters repla-
gaven els vismes i desql . en 11 ç853, fqS
ains s'acomiadaven d'aquells paratges tan
preciosos, corrent de roca a roca í ros-
segant-se com si es tirassin d'una pati-
nadora, romentant entre ells com s'ho ha-
vion nRssat, i que dos dios era massa por
per anar' d'aeampada.

Després tornArem carregar les mot-
Nines als rot ves, i 8 por a poe cantant,
verrant i rient, arribàrem a la plaga or
ens virem acomiadar, deivant darrera
aquests dos dies tan meravellosos que
havíem passat tots junts.

L'altre grup que tambó ha sortit
d'arampada ha estat el dels mós grans, de
13, 14, 15 i 16 anys, que els passats
dies 27 i 28, varen anar a Lbw, en fer-
dos (le eampanya.

Fren les 8 del mat; quart 1 "Fsplai
començaren a arribar Ii ves A.tolos 40 7

club, earregats amb motvilles, sacs, es-
toril /p'. i tendes. Peixhrem tots els V 15

mosa l'Fsplai, ja que més tard (qq havi-
en de pujar en cotve, 1 partirem a pea
cap a flue, entre rialles i qualque eo-
mentari, ja Arribirem a flue, berenarem
descansirem tots bon assegais a la play'.
Després arribaren els cotves mmb los mot-
villes I les tendes, descarregArem i eps
anirem a cercar lier  per acampar, dospres
de trescar una bona es toua ja nue h.i
havia bastant do trill, trobArem rin es-
planada, descarregArem les mot011es i
comenci rem a muntar los tendes. Cantant,
Yerrant i rient, ja ho tingnérem tot a
punt, i ens anà rem a jugar a futhol, en
el camp de devora. Quan rein ui';.; estona
que jugivem, vArem tenir an lecident, Oh
10811 Miguel aaava a utar (plan on Jaime,
es I'm posar davant en tan mala sort, nlIC
(1 Xlit el va rot:we la seta mi ;Quin sus-

t0 1 , eu Jainno va romenear a eridar, rp10
fOnia molt de mal, anArem tot] 'una a!
motg- i no 111 erg, a ga fa rem el
cot 'e	 n'Andreu, na Varia i ei, Ta
partiren cap 8 Van' Yostram. Po totd'una
oc varen assustar, jo que el metge (Juan
01 va veare arribar Ps pensava que ten i
13 e lai leu la rompada , pens , desprós do
mirar-lo bó, acmes	 esser un parell
d'ossos quip amb pl 00p cc vareo MOUP0 (10
lloe, Ii ombanaren la mA i li posaren uns
ferres i tornaron rap a ¡lue. Ja ora fose
(Ji/an arribaren al lloc l'acampaarr, sopA-
rem	 després de sopar, ferem ana bona
rotlada, 1 entre vistes, històries 4e por
i cançons, ja va ser hora de dormir. Com.
sempre, era hen tard i mós de dos onearn
ne havien elacat ull (plan en Bernat i en
Vi quel ja havien do tornar preparar mot-
v'lles 1 partir cap 3 Manc- 'r, per anar a
jugar a futbol.

Fris aixechrem tard, i entre berenar
I anar a passejar per Hue, ja va esser
hw-a do dinar; desprós desmantArem les
teades, preparàvem les motx illes i cap a
Hue a esperlr l'autoear.

Quan arribirem a Ca i ma r i , ia hi
havia pares i mares que ens esperai en,
tots estivem fet pols. però aixa si, tots
contents d'haver passat aqaests dos dies
plegats, i comentant JR la pr6vima seam-
pada.

Ara nomós falten Is mós petits de
Pots, quo ja demanen guari els hi tocara 3
ells partir, serà el mes de maig i aniran
q 70 ,4 rlSe-' de "Cemafreda",
ho contivem a la próxima revista.

•iv6 és tot el que hem fet durant
aquests tres mesos, i el que vos diem on
el començament d'aquest article, que anam
fent 'am, i Rra amb mós ganes i mós il.-
lus ¡é, és perquó aquest trimestre hem
quedat molt contents de tots vosaltres
pares, perquè hem tengnt molta participa-
ció j col.laboració per part vostra, tant
amb els tallers, rom en les acampades,
principalment en les Reampades, perquó de
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RAFEL BORDOY i POMAR.

Poeta i glosador que enguany esta
acaparant premis. Consideram la
seva glosa composició margistral,
tant pel contengut com per la seva
mètrica i rima, digna de quedar en el
repetori classic del nostre cançoner.

La lleng
fein

de tot

12

36 nins que hi ha al grup de 7 a 11 anys,
3 no anaren n l'acampada i dos d'ells
perqué estaven malalts, o també al grup
dels mes grans, porque de 23 nias que hi
ha en el grup, 20 vengueren a l'acampa-
da.

AiNei per a nosnitres és molt impor-
tant, ja que quan preparam les artivi-
tnts, les preparam gml) molta d'il.lusió i
el més 1)6 que sabem, perqué els nins s'ho

Mon taura

passim bé,	 veure-, que hi participe')

tots, ai.‘6 ens dona forces i coratge per

poder seguir enclavant. Esperam que sempre
sigui niví, i que al campament de l'es-

tia, dols 77 nias que hi ha matriculats,

siguem 77 al campament.
Voltes grAcies a tots,	 i fins

prost.

El Grill) de monitors.

Na Maria de Sa Torre
sa que en el mein rn pos?i
de petit ja m'ensenyil
com en el mcin córrer.

Jo som III glosador
d'assegut a un bufet
i glopejar en tenir set
pergia- me surtin millor.

-1 la glosadora de Búger
J0 4N4 SERRA "CAPTERA",
en plany per la seva mort
esdevinguda pel gener de
1991.

Tots vivim en bona fe
capetjant sa mala sort
i quart mos arriba la mort
agni tots acaben d'esser.

Dia dotze de gener
morí a Búger sa Cartera
que se'n duia sa bandera
glosant molt i hé.

Vos éreu dona do fer bé
Búger vos recordarà
qualcú que les Ilegiri4
ses gloses quo vos faré

Som un fill de sa Cartera
je des poble sinevé7
que fas gloses i no en sé
però no em deixau darrera

Fer Sineu som es carter
per Inca som es Jurai

Mancor on som
me diuen es sinevé.

Joana Dén Cha demanat
per abandonar la terra
que mos d6na tanta guerra
vol collir corn ha sein

Heu portat la gran corona
de tota Mallorca entera
vos enaltiu sa bandera
mallorquina i bugerrona.

Jo vaig anar a Son Vivot
per asunto de s'esquitera
hi vaig trobar sa Cartera
de gloses me'n feu un floc

Em digué tenc sa fonteta
que fa una aigua divina
amb sa nieva carabina
puc ferir qualque volteta.

Sa Cartera té un pinar
i crec no s'hi fan aglans
ni tampoc esclatasangs
però qualque cosa s'hi fa.

De sa vostra capelleta
jo m'hagués fet ermit..4
per venir-vos a atiorar
i fer-vos quallue gleseta.

En tota Niallorca en rodo
vos ensenyau sa bandera
sa dona niés sandunguera
supe rfi nt tot, glosador.

Déu vos (h ) 1h la glòria
tota una eternitat

é rou dona de bondat
i de contar en història.

Crist es volgwi encarnar
per predicar sa doctrina
en el mán qui bé
en el cel lloc trobarh

Som pensat de posar fi
és sa d'acomiadament
sempre telle al pensament
el (lia que varen partir..

Fins el senyor rector
unes gloses va llegir
que quan les \m'Aret') sentir
a tots fugí sa tristor.

En Tomen Sinevé.

ES MOTL'LE DE FER GLOSES
Bravejant de glosador,
em demanarenun dia
quines coses mesclaria
per compondre una cançó.
Per a un glosat ben rodó
no necessit massa coses,
en això com manco hi poses
surt es treball mês condret;
vet aqui es meu secret
que jo tenc per fer ses gloses:

Perquè resulti polida
sa glosa, és primordial
donar-li to musical
i no passar-la de mida,
sa rima ben enllestida,
es mot ben espinzellat,
i una mica de picat
és s' element que li manca;
i si dóna UA poc de branca
resta complet es g,losat.
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Tirant amb fona 

MIQUEL JULIA PROHENS
Ribs& i escriptor.

De política nacionalista, què en direm?

E n mig de tanta complexitat del
món politic a Mallorca (en dir
Mallorca l'entenc unida a les al-

tres illes) entre Estat i Autonomia, par-
tits estatals i partits nacionalistes, ideo-
logies de tot signe i altres herbes, cal
reflexionar i aclarir-nos, per tal d'aidar
els ciutadans que no travelin altra volta
en el futur.

«No me venguis amb polítiques» et
respondrà qualsevol persona assetjada
per dois i embulls. Es que la política,
amb lletra menuda, té per norma ex-
doure del seu redós el seny, la mesura
i la saviesa. Convé, idO, adobar, amb
especies aromatiques i picants de filo-
sofia política, tots els elements amb que
es vulgui elaborar un pla de vera recu-
peració de Mallorca, o sigui, un pla de
politica nacionalista.

•

A questa política mai ha de treure
l'ull del «fet nacional» i la Ili-
bertat precisa per atènyer-lo.

Som hereus i forçat és que siguem
amos d'aquesta heretat nacional amb
tot el seu patrimoni de ciutadans, terri-
tori, llengua, cultura, riquesa, furs, Ili-
bertat, história i possibles. Ic16 be, cal
que tots els politics nacionalistes (ja
sabem que els altres ens volen ben ju-
nyits al carro de l'Estat), siguin de dre-
tes, d'esquerres o de centre, i els ciuta-
dans que estimen Mallorca coincides-
quin en defensar el dret a posseir i a
governar lliurament la nostra heretat,
el «fet nacional».

Els espanyolistes de totes les tenden-
cies mai es barallen i sempre estan d'a-
cord en aquest punt, el «fet espanyol» o
nacionalisme centraliste de l'Estat. En
això tots ells coincideixen sempre.

Els nacionalistes de Mallorca podran

divergir en el com i eis details; empen6
mai per mai en el «fet nacional».
Aquesta és la «mare de totes les reivin-
dicacions» del nostre poble.

•

P er aim) els parlamentaris esta-
tals de Balears (alguns d'ells es
consideren nacionalistes) que

votaren contra el dret a l'autodetermi-
nació, renegaren del «fet nacional» i
caigueren en «l'oprobi del fill que n'és
apóstata», com ens prevenia el poeta
M. Costa i Llobera. Si partíssim del su-
pósit d'un grup de nacions hures que,
amb igualdat de veu i vot, volguessin
concertar una unió estatal per a uns
fins comuns, politics i econòmics, seria
possible construir-ne un estat just per
part de totes les nacions incloses. La
nostra situació, empero, es molt dife-
rent. Partim del fet que l'Estat a Espan-
ya ha imposat el model castellà a les al-
tres nacions de l'Estat i les ha junyides
amb un jou colonial, malgrat en l'ac-
tualitat vulgui suavitzar-ho amb la co-
llera de les autonomies.

•
'Estat espanyol vol seguir te-
nint ben fermades i sumises les
nacions no castellanes, sense

treure'ls el jou, impossibilitant la seva
recuperació nacional plena. Nomes des
de posicions nacionalistes fortes, com
és el cas de Catalunya i el País Basc, es
poden atènyer considerables parcel.les
de recuperació. Altres, mês contun-
dents i dràstics, pensen que no hi ha
res a fer i es junyen al carro de la inde-
pendencia: primer, diuen, indepen-
dents i després... ja en parlarem. L'obs-
tinació mental dels centralistes justifica

aital postura.
Per tot això que hem dit, la política

nacionalista, que dirigeix, com Moises,
la caminada del poble cap a la terra
promesa, te davant seu, en el jou de
l'Estat espanyol, el primer i més gran
problema del desert. Emperò, a més a
més, topa amb un segon grop molt re-
sistent, la intoxicació cultural de la
consciencia social, més greu aquí que a
Catalunya, trastornada per mor dels
seculars i persistents atacs de la Metre,-
poli sobre la nostra nació, valent-se de
mites com «nostra patria és Espanya»,
sense oblidar «España, una, grande y
libre», que la mantenen encara aixenca-
da bojament als abusos i assolaments
estatals, tant culturals com financers.

I encara cal tenir en compte el tercer
entrebanc, conseqüència del segon, el
gran predomini de vots cap als partits
estatals, predomini que ens aboca a un
Govern que, pel fet de formar part d'un
d'aquests partits, es veu forçat a recol-
zar el «fet espanyol» i frenat per defen-
sar els nostres drets i rendes nacionals.
Un Govern i uns partits tallats a mida
dels interessos espanyols.

•

E n conseqüència, cal que totes
les forces nacionalistes, sense
distinció d'ideologies, conver-

gesquin en una conjunció intel.ligent i
forta, cap al «fet nacional» amb la fina-
litat primordial, de vida o mort, d'obrir
els ulls al nostre poble i de dissipar la
seva fatal ofuscació i confusió, que el
du absurdament a donar els seus vots
als colonitzadors o lloctinents, a vega-
des vestits de nacionalistes manor-
quins.

El «fet nacional» és el gran repte i la
«conjunció», la gran via.

LES ILLES BALEARS TENEN LLENGUA PROPIA.
EMPRAU-LA SEMPRE!
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ESGLÉSIA LOCAL
VISITA PASTORAL DEL SR. BISBE. Febrer — març 1993.
Dia 20 de febrer.-

Coincidint amb la Visita Pastoral
que el Bisbe de Mallorca ha fet a Mancor
de la Vall i a les parr6quies veïnades, va
tenir lloc la benedicció i inauguració
Pantie Teleclub que ara s'emprara com a:
Centre Parroquial, Biblioteca Municipal i
Sala d'Exposicions.

El Vicari General de Mallorca es va
fer present a Pesmentada inauguració; el
Sr. Bisbe, que era de visita a Caimari, va
pujar a Santa Llúcia al sopar organitzat
per l'Ajuntament amb moth' d'aquesta
inauguració.

Tant el Vicari General com ei Bisbe
remarcaren i alabaren la bona col.labora-
ció entre l'Ajuntament i la Parròquia;
aquesta realitat permet dur a terme unes
millares beneficiases per a tot el poble.

Dia 27 de febrer.-

A les 19'00 hares d'aquest dia el
Sr. Bisbe va celebrar l'Eucaristia per a
tota la comunitat cristiana de Mancar de
la Vall. La participació a aquesta celebra-
ció va ser nombrosa; en ella 13 joves i
al.lotes reberen el sagrament de la Con-
firmació; dos més la reberen després a
Moscar. Les paraules del Bisbe dirigides
a tots els presents foren d'encoratjament
en el seguiment de Jesús, remarcant la
importancia que té, tarit per als joves
que es confirmaren coin per a. tots els
creients, Ia participació a la Missa domi-
nical. Va recordar que la seva presència
té la missió de fer present Jesús en la
comunitat per tal d'estimular la vivència
de l'Evangeli.

Al final de la celebració el Rector
va convidar als pares dels nins de cate-
quesi i a tots els adults que volgueren
ajuntar-s'hi, a la reunió de cada dimecres
a les 21 hares on, a partir del nou Cate-
cisme de l'Església Catòlica, es fa una
catequesi per a adults per tal d'actualit-
zar la pròpia formació cristiana i afavorir
la col.laboració amb els catequistes dels
nins, i també dels joves que es preparen
per confirmar-se.

En aquesta mateixa relebrari6 el
Delegat de Sa Nostra de Mancor de la Vall
va entregar a la Parròquia un xec
300.000 ptes. com aportació a la compra
de l'orgue nou.

Després d'agrair la presència del
Sr. Bisbe i de donar grades als col.labo-
radors i a tots els presents, el Rector, en
nom de la Parròquia i dels confirmats, va.
convidar a celebrar-ho amb un senzill
refrigeri.

A les 20'30 hares i en el non saló
.del Centre Parroquial es reuniren amb el
Sr. Bisbe els coLlabaradors més directes
de la Parròquia. En aquesta reunió un
membre de cada grup va donar compte de
les activitats que estan realitzant. Els
grups són els segiients:

Conseil Pastoral: Constituït el 24 de
desembre de 1984. Esta format per 18
membres representants dels grups que
s'anomenen a continuació.

Grup de cateq_uistes: Consta de 11
catequistes. Atenen setmanalment a uns
40 nins i a 40 joves que es preparen per
confirmar-se o ja s'han confirmat.

Esplai s'Estel: 13 monitors apleguen
cada dissabte a uns 77 nins per fer acti-
vitats d'esplai i organitzar o participar a
les festes del poble. Con juntament amb el
grill , de ,catequistes preparen i participen
a la missa de les 12'30 hores dirigida
especialment als nins i joves.

Grtip de matrimonis: Uns 25 matri-
monis es reuneixen mensualment a Santa
L lúcia, des de fa 10 anys, per tractor
temes relacionats amb el sen estat i des
do l'Evangeli.

Grup de neteja: Són 25 dones, dis-
tribuïdes en cine gimps, que es tornen
per fer la neteja de l'església, gratuïta-
ment, cada setmana.

Grup de litúrgia i música: Consta
de 16 persones que cuiden de l'ornamen-
tació de la Parròquia, lectures servei a
l'altar (escolans) i cants quan no hi ha el
cor.

Cor parroquial: Formen part del
Cor parroquial 30 persones. Assagen set-
manalment durant els períodes preparato-
ris de les celebracions més importants de
l'any en els quals participen. El director
i l'organista són dos mancorins que viven
a Inca.

Acció social: Dues persones es•
encarregades de mantenir contacte amb
Delegació diocesana corresponent i
nectar amb la fundació "Deixalles" per
de recollir material per a reciclar: P n ,

paper, mobles, vidres, etc.
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Conseil d'Economia: Dos membres
del Consell Pastoral cuiden de reconomia
parroquial. Un (Veils va in formar que,

segons el balanç economic de 1.992 i en
relaci6 amb el de 1.991, es constata el
segiient: a Disminució d'un FA de les
aportacions per col.lectes ordiniries, ser-
veis, subscripcions, etc.

b) Augment d'u n 5% de les aporta-
cion s a l'Església diocet.-zana i tn iversal
(Pam, donut nd, etc. ).

r) Els donatius particulars per a
l'orgue su men 66.000 pies.

Tam bt'i es feren aquest s comentaris:
a) Es va donar el qualificatiu de

pobre a I 'economia parroquial.
) Er necessari avançar pol cairn'

de l'autofinançament de la Pa.i'r'iuin com
os fa a totes los parr6quies de 1aliorca a
través subscripcions; en aquests mo-
ments n'hi ha 4 a la nost.ra pa rrì■qui:t.

c Es v a reeOrtlia' que per les
obres de refo rma s béns parroquials
que es fan ara, es compta rmh su b venci-
ons i que per això no s6ri indicatives de
l'estat economic de la Par reNu ia.

Fl S r. Bisbe, una vegada escoltada
Ia informació de cada gru p, els encoratja-
va a continual- on la tascn d tie n en-
tre mans i a senti r-!--te membres yin s de
la Par ribq u ia i l'Esgl6sia diocesana,
ju ntament a mb tant s d 'nitres que, en dis-
tints in d rets fan el matei.x. Fla man ifestat

m bé la seva alegria de yeti re que en
les celebracions eucarílicples PS participa
activament amb les respostes, els cants,
etc., per part de tota la cornu nitat.

Dia 5 de març.-

El Sr. Bisbe es va fer present al
grup de matrimonis ahans esmentat. Des-
rés d'escoltar l'informe del procés d'a-

questes trobades, el Bisbe va cony
als matrimonis a mantenir l'esperança
enmig de les dificultats que 	 posa In
tasca d'educar els propis fills segons
l'Evan gel i. Es va obrir després un
sobre temes de l'actualitat.

Bartomeu Eons Pascual.
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MIQUEL PERICAS MARTÍ "BESMSon61 11:
Els teus pares quin

ofici tenien?.

Mon pare	 principi
feia de carboner i totes
ses feines des camp. Des-
prés va estar molts anys
de jardiner q Massanella.

1- in teva mire cui-

dava la casa?.
Si. Pert') també tenf-

em ana petita finca i ella
hi anava. lcudia al que
diem "es planter" de Mas-
sane] Ia.

Quins estudis feres

de petit mini a Mancor?.
Estudis de poble.

FAig anar primer amb up
mestre valenciA, enyetan°
Martinez Ródonas, i des-
prés vaig anar amb so mes-
tre Cavalier. S'Escola
estava damunt Can Pipa, al
Carrer de Sa Canaleta.

En Miguel Bessó és
prou conegut per les per-
sones majors del nostre
poble, tal vegada no tant
pels més joves. Amb molta

freqUéncia, malgrat resi-

deixi a Portals Nous, ve a
Mancor per demostrar les
seves qualitats musicals i

fer-nos passar moments

agradables escoltant les

seves melodies i alegrant

les nostres festes casola-

nes. Precisament aquell

vespre, mentre esperava

que es fes l'hora de co-
mençar el ball, que havien
organitzat els Amics de la
Tercera Edat al Casal de
Cultura, a l'escenari ma-
teix on després tendria la
seva actuació, el vàrem
entrevistar. Hi eren pre-
sents la seva esposa i
també el president de
l'Associació, n'Arnau Sas-

tre.

En primer lloc, Mi-
guel, ens podries dir quan

vares néixer?.

Vaig néixer dia pri-
mer de maig de l'any 1926.
Aviat fare ja seixanta-set
anys.

Quants germans éreu

a la familia?.
Una germana nomes

jo. Ella tenia dos anys
més que jo I ja va morir.

Recordes 	 a	 quina
casa del poble vares néi-
xer?.

Si. Es deia la sala,
una casa que ara ja no hi
es. Estava entre Cas Sine-
vé i Cas Mie t, a sa plaça
de Baix, primer hi havia
sa casa, després hi feren
una cotxeria i més tard
ses cases que ara hi ha.
Després vàrem passar a
viure al carrer de Santa
Llúcia (no em record a
quin número), i llavors
vàrem passar a Can Cap
Blanc, era sa casa on mu
mare va néixer, a ca 's
padrins.

Ara ens podries dir

d'on et ve aquesta "vena"
musical, com un al.lot de
Mancor ha pogut arribar al
que tu has aconseguit en
el dificil art de la m6si-
ca?.

Em diuen que ja do
ben petit, quan em tenien
damunt es braços, si sen-
tia música, em posava a
moure'm i els fugia de
damunt dels bravos. Es pot
dir que ho duia a sa sang.

Quins estudis musi-

cals vares poder fer?.
Molts pocs. Record

que de petit em varen dur
un piano de dotze tecles.
Jo feia de cantador a
l'església amb D. Joan
Ferrer; tenia molt de sen-
tit, havia cantat sa Si-
bil.la. Amb aquest pianet
jo, assegut damunt es por-
tal de ca meva, tocava
totes ses cançons que sa-
bia, sense Ilegir música.
Totes ses veYnades s'atu-
raven.

Més 	 endavant, 	 D.
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Joan Ferrer se'n va anar
do Mancor, '-il va substi-
tuir n. Miguel "Parreque-
la", per(') se'n va haver
d'anar al servici militar
I es va posar malalt. D.
Viquel Femenia, que era es
Vicari - es Rector, D.
Joan, ja era cec -, em
digué: "Miguel podries
tocar s'orgue". 	 "Jo quo

vaig contestar.
"Per qué PO cerques una
professora?". En aquell
temps jo anava a fer feina
a Inca, eren uns anys do-
louts, hi havia molta ram,
jo devia tenir 'catorze g
quinze anys. Sa meva ger-
mana, que també baixava a
Tura i aprenia de cosir
"Ca na Xispa", V3 anar a
"Can Patxorra", perqué
allà sentien an piano que
sonava i va saber que una
al.lota donava classes. Va
demanar per veure si jo hi
podia anar. Li varen dir.
"Si, pot venir". Vaig co-
mençar; hi anava a migdia,
per no perdre feina. Des-
prés es vespre a ca nostra
Jo estudiava. Pere) hi vaig
anar por temps porquê lla-
vors ella es va casar.

On feies feina a In-
ca?.

Vaig fer molt de
temps feina a una fAbrica
de sabates.

Com seguires després
a l'església?.

Després 	 d'un 	 mes
d'anar a classe, ja Velig

tocar sa missa
Ilegint es paper i sa m6-
sica. També totes ses can-
cons quo hi havia a 1'es-
glésia, com quo jo les sa-
bia, si no hi havia paper
les tocava d'oïda.

Com vares començar
com a músic, si es pot dir
professional?.

Professional encara
no. Pere), quan vaig ésser
un poquet més gran, 8

s'orquestra d'Inca, que es
deia "Inca y su Ritmo", hi

haia on pianista
que es deia Hataller, que
so 'n vi anar a fer es ser-
viri. cm digoeven per
n	 -hi 	 1	 vaig . comf ,nLinr.

Es pianista va tornar j jo
comprar-me vna gui-

tarra, per tocar-la i un
saxo, es a dir que tocava
piano, guitarra sax,5,
era necessari. 	 Tot 	 amb
aquesta crquostra.

Pcr on 	 anhv,:-Ii 	 amb
questra?.
Record que sa pri -

mora flinch? la viram fer a
Sa Pobia. Tonia nn tio
met. , "Can re !es" ne
,abla si hi podia arar.
TlaTors vaig tocar a 11rn-
dia. P"rom, havia en
tiño] 1,-a', 	 ,s 	'at -'ri
"t7	 r 	:4•-)1 f
JOan Prim, on Gr-nés. eb
Jai • S(0011". 	Sel'181,	 i

o. També a .11 e r ("tie
voriia si podia. Hi havia
també una altra orquestra,
que era sa de Selva, hi
havia -ompeténcia entre
ses dues. Més endalant mos
v.irom arroplgar va SPV
quan lirem fer ses "Prisas
de Jazz".

Quarts de components
creu  a "Brisms de Jazz"?.

Deu amb na Ja-
ni. Hi havia trio de sa-
'Cons, dues trompetes,
trombon i trio de ritme.

Devr-u 	 una bona

música?.
Ili hay ia en aquell

temps "Sa Bolero" quo era
re! tios' t illor de Ma-

1 lorca, tocava al frocade-
ro. inaven també pols po-
bles de Mallorca i aintat,
duien ona bona vocalista
na ;vino Sassi. Quan es
topaton amb naltros hi
havia rivalitat. Aire) vol
dip (ale mi vi mateix teniem
corta fama musical.

Tu, 'u ut 	instrument
toyaves?.

Jo semprf ., vaig tocar
piane. 	 issaj,ivem	 al

Vovedades.

	vocalista	 tonia
bona vcir:.

Si.	 Na 	 fani, 	 pct .

cantar passdobles al/amen-
eats era extraordiwiria-
Jo Ji 'nsenuava totes ses
cancon:, , venia a ca nos-
tra, jo 810010POS ja era
casat viniem a Inca.

Bassem ara Miguel a
parlaT un poquet de la
toxa 	 vida 	 familiar. 	 Ens
pod r ies djr com ronc ,gueres
aquesta jov e-'neta quo ara
ens acompanva, la teva
esposa?.

1 SP ,-; bores de mig-
dia, (loan jo fo ia fein,a
'IWO, la vela passar en
bicicleta que duia es di-
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MIQUEL PERICAS MARTÍ "BESSÓ".
nar a son pare a sa mina
de Lloseta, ell conduYa un
ford, li carregaven i ho
duia a abocar a sa mina de
Lloseta.

En 	 aquest	 moment
intervé la seva esposa i
digué:

Lo principal va és-
ser el dia 18 de juliol,
que em vares convidar a
menjar un "frigo" i jo no
en vaig voler, vaig estar
empagarda. Jo tenia uns
quinze anys I ell una vin-
tena.

Quan vos eashreu?.

Mira, ella tenia 21
Anys i jo 26. Mós casà rem

Ç. Pliny 1952.

Heu tengut un fill.
Ha seguit les passes del
seu pare pel que fa a la
música?.

Sí. No ha fet res
més que música i és una
eminência. A 18 anys va
acabar sa carrera. Ara
acompanya una al.lota, fan
un duo.

Sabem que ja tens
néts, no és veritat?.

Sí. Fn tenim dos. Un
nét que té tretze anys i
una néta que té devuit
mesos. Es nét també estu-
dia piano. Es meu fill
dóna classes i es viu de
sa música.

Per què es va disol-
dre 	 aquesta 	 orquestra
Brissas de Jazz?.

Jo els vaig deixar
per anar-me'n a Formen tor.
D'això en fa ja uns tren-
ta-set anys; es meu fill
tenia un any i ahir en va
fer trenta-vuit.

Com va ser la teva
anada a Formentor?.

Em va sortí un con-
tracte. Allh mos vàrem
arreplegar. Hi havia en
Pep Vicens. en Joanes

rosset", "n 'Enrique", érem
tres pianistes que mos
tornà vem perque, tocàvem al
menjador, al bar i després
Lambe ball abaix al club
nàutic. Després vàrem fer
es "Quinteto Formentor"
amb en Tomassín de bateria
que havia anat amb sos
Trashumants, era molt fa-
mós. Tocàvem al]A tota
temporada.

Després d'aquest

Quintet quines passes va-
res donar?.

Després ja vaig anar
de professional. Fins
aquest moment feia altres
feines a més de sa música.
Virem passar a Palma i
vaig deixar sa feina de
sabater, per cert que vaig
haver d'anar-hi encara per
dirigir un poquet sa sec-
die; de sa fibrica perquè
era s'encarregat i no po-
dia deixar-los de cop,
només hi anava a bores.

VArem fundar Seico-
mex, i tocàvem n Palma.
grem un alemany que vivia
a Pollença, es trempeta
també era de Pollença. era
en Pep Vicens, en Gornés
en Tomassín quo vivien
Palma i jo i "n'Enrique"
que vivíem a Inca. issajA-
vem a dins Ca nostra i
tocivem a Jack el Vogre i
Bahia Palace des Passeig
Marítim. Hi havia "El Chi-
co", lloc d'estiu, hi to-
caven Es Javaloyas, sa
Music Lander i noltros mos
tornà vein, començà vem de
prest fins molt tard. Aquí
exigien corbata j "traje"
per entrar. Al Bahia Pala-
ce hi havia "El Pirata".
També anàvem a "Trébol".

En aquest entremig
varen for sa pel.lícula
"Vacaciones en Mallorca" i
l'orquestra surt a .'48 pel-
.1ícula i tocam. Hi havia
n'Alberto Sordi i na Be-
linda lee.

Per on vares seguir
les passes després?.

Mos va sortir un
contracte a Bilbao. Alli
hi vàrem estar quatre me-
sos. Va venir també
meva dona i es fill, per
cert al li va complir es
quatre anys. Després tar-
mirem al Bahia Palace.

Has sortit mai a.
s'estranger?.

Sí. Precisament al
Bahia Palace hi havil una
orquestra en In qua] hi
havia un parell de mallor-
quins. Mos varen escriure
des de Roma per si volíem
anar a tocar a l'estran-
ger; amb una setmana ho
varem arreglar tot. Em
digueren: "No diguis que
hi vagis per feina, digues
que hi vas a passejar". A
Tthlia vàrem canviar de
nom, mos dèiem es "Mallor-
ca Boys". Virem estar a
Roma set mesos. He caminat
més dins Roma que dins
Palma. - La seva esposa,
present a l'entrevista, hi
afegeix: "Vaig estar set
mesos a veure'l".

AM.' sempre toehveu
un mateix Hoe?.

Sí. Es deia Kit Kat.
Ens déiem "Mallorca Boys"
i érem sis components. A
Ttilia vaig anar S'an Cin-
dido, isquia, Capri, Tori-
no, etc. tot aixé després
d'estar set mesos a Roma.
Fra l'any 1961.

Retornares a Manor-
(74, I qui7 feres després?.

Després d'estar
temps a Mallorca. mos ne
torni rem a Bélgica. Quan
rotornirem a Mallorca,
virom venir amb so bateria
do Bélgica i threm fer un
mes a Formentor per ses
festes de Variai. flavors
mos n'anArem a Holanda
(Rotterdam) i a Berlin,
in ¡g passar a l'Alemnaya
Oriental. Després ja a
Mallorca hem vaig estabi-
litzar aqui, perqué sa
fe inn ja Os va normalit-
zar.



Montaura 19

Com seguires des-
prés?.

ContinuArem amb es
Dom de "Mallorca Boys",
però Poe 8 por es desinte-
.grA, primer érem quatre,
llavors tres, després que-
darem es bateria i jo.
Després es bateria se'n va
anar amb una altra or-
questra i jo vaig agafar
n'Alfonso des Javaloyas,
tocàrem un any junts. A
ell li va sortir una feina
i jo em vaig posar tot sol
i he anat fent tot sol.
D'això ja en fa set o vuit
anys.

Bé, el tipus de mú-
sica que fas és mendica

camp, música moderna nor-

malment no en toques?.

No. També, darrera-
ment abans de jubilar-me,
me n'anava pels hotels,
acompanyant a Nino Azorin
que es propietari de S'A-
dagio, un local en el
qual, emprant el micro a
distAncia fa cantar a tots
els que estan al mateix.
Ell m'anava dient: "Mi-
guel, tal cançó" i jo tot-
d'una en marxa.

Quan te n'anares a

viure a Palma?.

Deu fer ja uns tren-
ta-cinc anys que estam a
Palma. - Ho confirma la
seva dona -. Ara fa quatre
anys que vivim a Portals
Nous Tenim S8

rasa a Palma, però allà
mos trobam molt hé perquè
és molt tranquil, sobretot
d'hivern.

Ara ja jubilat no

to

Alguna vegada d'es-
tiu si. Pere) normalment
no.

Qué fas ara per Por-
tals en un dia normal?.

Sempre m'entretenc.
Passeig es ca, toc molt el
piano. Tenc un ordinador i
escric o faig música. Ca-
itlin molt pel camp. Vénen

sa família, OS meu fill,
nora i néts; es dissabtes
i diumenges sempre estan
amb noltros d'est in i
són cada dia.

ara, quan véns n

Mancor, com t'hi trobes,

ha canviat molt?.

Jo m'hi trob molt
hé. M'agrada molt venir.
lntervé la seva dóna i

diu: "A mi Mancor sempre

m'ha agradat molt, el trob

molt herm6s". Continua en

Miguel: Jo no podia venir
perquè sempre tenia feina,
no estava aturat mai, grA-
ries a Déu que sempre he
ten gut feina. Ara si que
pue venir i certament mos
hi trobam molt hé amb els
antics amics i amb tota sa
gent.

Bé. Miguel, per aca-

bar, voldries dir res, per

exemple, damunt la música

moderna, la joventut actu-

al, o altres?.

.Vo. Sa música moder-
na m'agrada, no tota, n'hi
ha, per exemple, es Rock
dur el trob un poquet Mas -

sa... l'entene però no. Es
meu fill moltes vegades ve
a ea nostra i m'ensenya
coses que ell a fet i em
demana de parer. Jo li dic
si o no. Sempre em diu que

quan era dins ses entra-
nyes de sa mare, sentia
ets acords. Ho dur dedins.
Jo, malgrat tengués poca
escola, sempre m'he preo-
cupat molt per s'harmonia
I he après molt íssim.

Bé Miguel, vols afe-

gir res?.

No. Que hi hagi sa-
lilt que es lo principal i
sempre em teniu a la vos-
tra disposició.

Deixàrem aquell ma-
trimoni, feliç i content,
de trobar-se en el sou

poble. Els Amics de la

tercera Edat, amb la seva.

marxa de sempre, ja l'es-

taven esperant per hallar

i passar una nit agradable

al compàs de la bona. músi-
ca d'aquest mancori, a qui

Ia natura va dotar d'un

exquisit sentit musical i

d'una sensibilitat fora

mesura. En Miguel "Besse)",

però, gràcies al seu es-
forç i a les seves quali-

tats, malgrat no hagi anat

a classe com molts de mú-

sis d'avui en dia, és tot

un músic i ha escampat el
nom del seu poble nadiu

per tots els indrets on ha

deixat sentir les seves

melodies. Grhcies Miguel,

i endavant. Que sempre en

et trobis bé entre nosal-

tres i pots estar segur

que el teu pohle sempre

t'acollirà.

Jaume Gual Mora.
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EDUCACIÓ PRIMARIA
La LOGSE en el Capitol 2n, articles

12 al 16, ens diu que l'etapa de l'Edurn-

rió Primhria tendrh Un4 durada de sis
cursos aradi4ics, des dels sis als dotze

anys d'edat. L'etapa tend iš tres cicles

de dos anys de durada dada un (6-8, 8-10

i 10-12).

Objectius:

- Proporcionar una educaci6 comuna.

que fan i possible la integraci6 de l'in-

fant en la societat.

- Adquirir els aprenentatges bàsics

relatius a l'expressió oral, l'escriptura

i el càlcul aritmètic.

- Assolir una progressiva autonomia

d'acció en el seu medi.

- Valorar la higiene i la salut del

propi cos.

- Donar importAncia a la conserva-

ció de la natura i el medi ambient.

L'Art 4t del RD 1344/91, estableix
també els objectius que hauran d'haver

aconseguit els alumnes quan arribin al

final d'aquesta etapa.

Ensenyança:

L'educació primària s'organitzari

en àrees que seran obligatèries i tendran

un caràcter global i integrador.

L'ensenyança tendrh un caire per-

sonal i s'adaptarà als distints ritmes

d'aprenentatge de cada nin.

La metodologia s'orientarà cap al

desenvolupament general de l'alumne, in-

tegrant les distintes experiències i

aprenentatges.

L'avaluaci6 dels processos serh

continua i global.

Els centres han d'impartir les en-

senyances d'acord mob el curriculum

aprovat en el RD 1344/1991 de 6 de setem-
bre, i amb el Projecte Curricular amb el

qual cada centre concreti aquest curricu-

lum. El curriculum explicita les inten-

cions i el pla d'instrucció a partir dels

quals es realitzaran les activitats esco-

lars i és, per això, una eina imprescin-

dible per al professor en la seva tasca

docent. En una altra ocasió parlarem amb

més detenció d'aquest concepte.

En el curs actual, 1992-93, s'ha

implantat ja el primer cicle d'Educació

Primària i en el proper curs, 1993-94,

s'implantarà el segon cicle. El Projecte

Currirular, elaborai pels centres abans

de l'iniri del curs, ha de recollir, en-

tre d'altres aspectes:

- La distriburi6 (leis objectius

continguts per cicle.

- La selecció deis materais i re-

cursos didhctirs que s'empraran.

- E's procediments per avaluar la

progressió dels alumnes en l'aprenentat-

ge.

- Fis criteris d'avalvari6 i promo-

dió dels alumnos.

- L'organització i les tasques do

les tutories.

Cada grup d'alumnes tend nui un Mes-

tre tutor que s' haurà de coordinar amb

els demés mestres especialistes i de re-

colzanent del mateix grup. Aquest tutor
ha de realitzar la programar ló didActica

I impartirh la docncia de les distintes

àrees, comptant amb els nitres mestres

especialistes i de recolzament que pro-

dramaran les seves.

En el Decret del rnrriculum s'esta-

bleix el segfient horari (total. d'hores

per cicle) i les segfients àrees:

AREES
Mores / Cicle

ir 2n 3r

* Coneixement del Medi Natural,
Social 	 i Cultural. 175 170 170

* Educació Artística 140 105 105
* Educació Física 140 105 105
* Llengua i Liter. Castellana 350 275 275
* Llengües Estrangeres 0 170 170

, * Matemàtiques 175 170 170
* Religió 	 i	 Activi. 	 d'Estudi 105 105 105

La LlengAll i Literatura Catalana

s'estudiarh a cada cicle en el nombre

d'hores corresponent, com la Llengua Cas-

tellana, fent una redistribució de los

àrees lingfiístiques.

Aquest horari es concreta setmanal-

wilt, a l'Ordre Ministerial de 27 d'abril

de 1992, sobre la implantació de l'Educa-

ci6 PrimAria, en els segfients termes:

- Les activitats escolars es desen-

voluparan al llarg de vint-i-citir bores

setmanals. comptant el temps d'esplai.

L'horari de cada àrea, a la Comunitat

Aut6noma do les Tiles Balears, serà el

segfient:
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FER LECTORS

La lleng
fein
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AREES
Flores / Cicle

Ir 2n 3r

* Coneixement del Medi 35 3 1 5 3 1 5

* Educació Artística 3 2'5 2

* Educació Física 3 2'5 2

* Llengua i Liter. Castellana 4 3'5 3'5

* Llengua i Lit. Catalana 4 35 3 1 5

* Llengiies Estrangeres 0 2 3

* Matemàtiques 35 35 3 1 5

* Religió/Activi. 	 d'Estudi 1'5 1'5 1'5

* Esplai 2'5 2'5 2'5

TOTAL 25 25 25

Al llarg de tota l'etapa hi seran

presents tamhé, a través de les diferents

trees, els segiients aspectos:

Fducació moral i cívica, educaci ó .

nrri la pau, por a. la salut, igualtat

entre sexes, educació ambiental, educaci6

sexual, educació del consumidor i educa-

ció vial.

La promoció es realitzarà al final

de cada un dels cicles.

Només es podrA estar un any mós en

un mateix Cicle, una vegada al llarg de

tota l'Educació Primària.

Normativa Legal:

- LOGSF.

- RD 1006/1991 de 14 de juny (BOF

26 de juny). Estableix els minims.

- RD 1344/1991 de 6 de setembre

(BOF 13 de setembre). Estableix el Curri-

culum de l'Etapa-

- OM de 27 d'abril de 1992 (BOE de

de maig). Sobre la implantació de l'E-

ducació Primària.

- OM de 12 de novembre de 1992 (BOE

de 21 de novembre). Sobre l'avaluació

l'Educació Primària.

Jaume Gual Mora,

Inspector d'Educació.**-.*********************************

Ja -fa anys que, a morts de pobles de Mallorca, es va elaborant
una premsa diguem-ne alternativa. Potser el qualificatiu no es
del tot adient perquè, la veritat sigui dita, la Premsa Forana no
pretén esser alternativa de res, no pretén desbancar o com-
petir am b cap altre tipus de premsa.

És hies aviat un premsa de caire voluntarista, d'una perio-
dicitat dubtosa -repetiria l'adjectiu voluntarista- i també, Ile-
vat d'unes poques excepcions, es una premsa sense ànim de
lucre. Més aviat són deficitàries, cosa que condiciona la seva
precaria ia vegades dubtosa existencia.

De tota manera, aquest tipus de premsa ha arrelat entre la
gent. La gent del poble espera amb un cart interès l'aparició
del número novel!. Probablement hi trobaran una fotografia de
l'apoca; una nota erudita trobarà uns ulls pretensiosos que la
llegiran. I fins i tot, es farà ressò d'un xafardeig sobre el rector,
l'apotecari o l'ajuntament. I es que la gent li agrada veure les
barrabassades diaries reflectides a la revista; sembla que els
clória un to mes important i transcendent. La mormolaci6, el
rum-rum de carrer ha esdevingut noticia. Fins i tot, gaudeix de
Hegir-les amb la propia Ilengua. D'aquesta manera els són
més familiars, més vives, més saves.

L'experiència ha demostrat que és factible una premsa en
català a Mallorca. Si el producte es presentat amb gracia,

amb enginy, si la cosa no cau de les mans, interessa a la
gent. l la gent s'hi ha avesat a Ilegir en catalã. I no en un cata-
la xavaca, i/o folclOric, sin6 en un catalã estandardl Es cert
que més d'un lector d'aquesta premsa encobreix una Mentali-
tat diglOssica. Qua vull dir amb això? Vull dir que hi ha uns lec- -
tors que accepten aquesta premsa en cataia perb en canvi hi
arrufen el nas davant una premsa normal.

Tot ea qüestió de voluntad

De toda manera aquesta diglõssia es superable. Tot es Was-
te de voluntat. Hem de tenir en compte que aquesta mateixa
gent temorenca de llegir quelcom series ara eñ la seva Hen-
gua, abans ho era, fins i tot, per Ilegir-hi la revista mateixa o
un programa de testes patronats.

Prova d'això es que la Premsa Forana mes reticent a In-
corporar la nostra Ilengua com a eina vehicular, s'hi esta abo-
cant de bon grat. Es el cas del setmanarl Inquer Dijous.
Aquesta premsa ens dóna una WO quotidiana de com es fac-
tible, com a minim no es pemici6s per a la salut del poble, el
compromis amb la Ilengua pròpia. Si volem superar aquest
despreci que ens han inculcat cap a la nostra llengua, N hem
de donar oportunitat de trobar-la per tot: al carrer, a la revista
del poble i per qua no, un dia no gaire Hun* egir-hi Ia crônica
de laScensdelMallorcaaPrimera Divjsid.

Raf el Crespi Ramis

Premsa Forana:
La quotidiana
Iligó d 'escriure

en català
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TOPONIMIA DOCUMENTADA (22)
OUBIS, Ets (Man). Nom en que son conegu-
des dues fontetes amb un dipòsit cada una

el seu davant, l'aigua de les quals, per

mitjh d'una canal, arriba al casal i hort
de Son Collell. Neixen dins la part d'Es-

Corca que era d'aquesta família, la qual
a mesura que anà alienant part de les
seves propietats, es reservi la propietat
de l'aigua de les dues fontetes. A l'any

1587 la viuda de Jaume Martorell donh al

seu fill Miguel una part d'Escoren de set
quarterades amb empriu de poder abeurar

el bestiar gros a "lo Olbi" (ARM M-1163).

PALATERA, Sa (Mass). Actualment aquesta
finca pertany al terme municipal de Sel-
va, per() era part de l'alqueria de Massa-
ne lla i estava dins la jurisdicció del
Paborde de Tarragona. El 3 de Novembre de
1378 fou subhastada a Raimon Mateu (ARM
T-17). A l'any 1408 confrontava amb les

muntanyes comunes de Massanella i Calma-

ri, amb torrent de Caimari, amb el tor-

rent de Sa Coma dels Garrovers, amb ter-

res de Pere Siquier i ami) la possessió de
Jaume Martorell (ARM T-23). A l'any 1564
era de Mateu Martorell de Massanella (ARM
T-35). A l'any 1702 era de Guillem Pont
de la Terra i Vich (ARM T-55).

PARADADA, Sa (Mass). Fra una part d'una
vinya que a l'any 1330 fou vennda per

Jaume Mateu a Pere Castlar (ARM T-3). A
l'any 1416 Guilles Castlar la vengué a

Guillem Collell i confrontava amb el casi

de Massnnella a Selva i amb les finques
el Cabanyal i el Clot (ARM T-24).

PEDRAGUERET, Es (Man). Nom d'una finca
del patrimoni de Son Morro, i d'altres

finques segregades, motivat per l'abun-

dància de pedres de torrent arrossegades

pel de Biniarroi que hi discorre pel mig.

A l'any 1594 era de Pere Morro (AMS St ¡ais
dit any). A 1'11 d'Agost de 1793 Joan

Martorell, à] ias Rafaleta, vengué un
quartó del "Predegueret o hort de Sa
Font" a Miguel Martorell dit de s'Hereva

(ARM P-241). A l'any 1831 una part era
d'Andreu Beltran de Son Morro i una altra
de Maten Martorell (ARM P-268 i LL-514).
A l'any 1967 el Sr. Salvador Beltran
Font, fill del primer Batle de Mancor,
regalà un trast d'aquesta finca per edi-
ficnr-hi una escola, la qual no es cons-
trui fins a l'any 1.982.

PEDRISA DE MASSANELLA, Sa (Mass). L'hem
trobada citada a l'any 1719 on s'hi refu-

giaren na bandejats (ARM AudiE)ncia. Feix
IX).

PRESSA DEL SALT (Brr). El 13 de marc de
1372 Jaume Armengol comprà aquesta finca

Bernat Maten. Confrontava amb el cam;

de Biniarroi a Mancor (ARM T-14).

PRESSA DES CORTO (Brr). Fl 13 de marc de
1372 Jaume Armengol la va vendre a Gni-
Item Bosch. Confrontava amb el camí de

Bin ¡arroi a Bin jamar (ARM T-14).

PINAR DE BINIARROI, Es (Brr). Fra una
part de la possessioneta coneguda com Ses

Cases Noves, després que es segregAs de
Son Nadal (ARM T-58).

PIQUETES, Ses (Mass). A l'any 1563 al
citar els confrontants d'una finca situa-
da vora el camí de Massanella a Selva es

menciona "l'Olivar dit ses Piquetes dels
Abrí-Dezcallar" (ARM T-53).

PLA D'ESCORCA (Man). A l'any 1831 es cita
aquesta finca que era propietat d'Antoni
Martorell i confrontava amb terres del

mateix propietari, amb finca dels hereus

de Baltasar Mora, amb la de Joan Pou.
Alias Cor, i amb altres de la família de

Turixant (ARM P-268).

PLANA, Sa o PLANES, Ses (Man). A l'any
1404 es cita en singular i era propietat
de N'Escofet (ARM RP 2006). Segons els
estiras de 1594 i 1698 eren de sis propie-

taris i es designen en plural (AMS). A
l'any 1764 eren vuit els propietaris de

finques dites los Planes, situades entre
el camí de Massanella a Palma i el de

Mancor a Inca (AMS).

PLANA DE MASSANELLA, Sa (Mss). A 8 de les
Kalendas de 1338 Bernat i Pere Castlar
vengueren un censal que gravava aquesta
finca (ARM T-4). El 21 d'octubre de 1408
fou comprada per Janme Martorell i con-

frontava amb el camí de Massanella a Ciu-

tat, amb l'honor de Pere Castlar, amb
l'honor de Guillem Martorell i amh les

Planes de Mancor (ARM T-23).

Fonts documentals:

AMS: Arxiu Municipal de Selva

ARM: Arxiu del Regne de Mallorca.

Gabriel Fiol Mateu.



I per acabar recordar-vos el nou
horari d'atenció al públic.

De dilluns a divendres de 5 a 7.
Pissabtes de 10 a 12.
Esperam les vostres visites.

Fins la orOxima.

--
Maria del Carme Valdivielso. -

Mon t aura

dekca
Pespres. d'un llarg oarentesi en el

que la biblioteca va ésser tancada degut

al trasllat, des del passat dia 22 de fe-
brer ia tornam estar a la vostra dispos-

die.
Com ja sabreu el passat dia 20 de

febrer varen esser inaugurades les noves

instal.lacions de l'edifici de l'Anti7.
Teleclub entra elles la Biblioteca.

Tot 1 que la biblioteca del Casal
de Cultura ro feia massa temps que estava
;eta, les insta1. 7 acions havien tornade
oetites. Aquest canvi surosa una gran li-

llora no solament eel aue a l'espai re-
presenta sine eel fet d'estar a un lloc

centri: ajudara a aquells lectors als
duals feia una mica de mandra arribar
fins al caal.
' Fr referencia a les activitats dui-

tes a terme al llarg d'aquests darrers
mesas per commemorar els deu anys de la

inauguració de la biblioteca aprofitant
la festa de la inauguració del nou local
es va fer una mostra fotogràfica d'algu-

nes de les activitats realit7ades al

llarg d'aquests deu anys.
-Lambe es va organitzar un concurs

de dibuix, destinat a tots els nins i
nines de Mancor en edat escolar, per tal

de trobar una mascota que identifiqui i

reoresenti la nostra biblioteca.

La participació foL molt nombrosa,

pràcticament la totaltat aid com l'alt

sivell dels diuixos presentats, va fe

que el jurat, .:ompost per eis mestres de

l'ess.ola, en Piel Fiol, na Cati Arrom i

na Maria Martorell, ho tingues molt difi-

cil a l'hora de triar el guanyaddr.

Els p -emiats fosen:
1r Premi: Vicenta Martorell

1r Accesit: Maribel Cartells

2r Accesit: Joana Colom

3r Accesit: Catalina Mora.

Volem agrair el suport i la col.la-

boraci de totes les persones que ens

aluden a dur a terre les act i vitats d'a-

questa biblioteca.

El passat dia 19 de marc i &coma-

nyats de la seva mestra, rebérem la visi-

ta dels alumnes de 3r i 4t de l'escola
Montaura de Mancor, acompaniats de N'An-

oela, la seva mestra.

!a visita fou per conèixer amh

Doc més de profunditat el funcionament i

les normes de la nostra biblioteca.

23	 Diada dcl Llibre

Tasta un mre.
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L' ESCOLA
Acabam el trimestre amb la sensació

de que el temps passa volant, no obstant
aix6, quan ara fem balanç de tot el que
hem realitzat durant aquest període sem-

bla llunyh "el foguer6 de Sant Antoni"

amb el qual començàvem tot un seguit
d'activitats.

Com cada any en el fogueró hi hagué
gran participació de mares, nntArem a
faltar la presencia masculina, els pares

encara no us heu decidit a acompanyar-
nos, a veure si l'any vinent us animau!.

Seguirem amb el carnaval, enguany

el dia ens va acompanyar, el sol Hula i

el poble es va omplir de colors amb les
nostres disfresses de pallassos, va re-
sultar divertit i alegre.

Com sempre confeccionàrem les dis-
fresses a l'escola. Enguany l'Ajuntament

va col.laborar amb les llepolies que ens
oferiren a la plaça.

L'alumnat de sete i vuite ha tingut

la sort de llegir un llibre meravellós
"El Mandari i jo" i de conèixer la soya
autora Rosa M4 Colom. Després de llegir-

lo li vàrem escriure unes cartes expli-
cant-li la nostra opinió sobre el llibre;

ella ràpidament ens contestà i així va
ésser com un dia ho arreglhrem per conèi-
xer-la.

Aprofitam la proximitat del 23 d'a-

bril, dia del llibre per donar-vos una

petita informació sobre aquest llibre; no

només és una lectura per nins, qualseNol

adult pot disfrutar amb aquesta bella.
hist6ria d'una. amistat.

UN LLIBRE: EL MANDAR1 I JO
AUTORA: ROSA M4 COLOM I BERNAT
EDITORIAL: LA GALERA
ENS HA AGRADAT PENUP ES:
Entretingut, 	 emocionant, 	 emotiu,

divertit, interessant...
PUNTUACIÓ: Nou.
La lectura d'aquest llibre donà

a unes reflexions sobre els personatges i
també sobre l'amistat i la mort. Us ani-
mau a Ilegir-lo.

Bé, esperam que passeu unes hones
vacances de Pasqua i disfruteu menjant
panades i robiols.

BONES FFSTES!

El Claustro de Profesor..

IMMIkfffIfiffIfOMMIXIMMIklf
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ELS LLINATGES DELS MANCORINS (21)
PASCUAL.- Del llatí Paschalis, nom de
diversos sants. A Mancor està documentat
amb el naixement a Biniarroi, el 4 de
Marc de 1733 de Margalida Maria, filla de
Guillem Pascual i de Joana Mateu (AD
I/108/B 12).

PAYERAS.- Del llati palearia, munt o di-
pòsit de palla. A Mancor portà per primer
cop una nadiva aquest llinatge quan nas-
gué Margalida, filla de Pau Payeras d'In-
ca i de Apol.16nia Pocovi de Mancor, el
18 de junt de 1961 (RCMV).

PEREL0.- Nom d'una vila catalana a la
comarca de la Ribera d'Ebre. Els primers
nats a Mancor que portaren aquest llinat-
ge foren els bessons Margalida i Marti,
nats el 13 de Novembre de 1980, fills de
Josep Perelló Roca de Ciutat i de Cafali-
na Vives Salas de Pollença (RCMV).

PERICAS.- Derivat intensiu de Peric, que
es deriva de Pere. A Mancor ha estat in-
troduït per diverses families els 'primo-
Onits dels qual foren: Bartomeu, nat el
3 d'Abril de 1853 fill de Miguel PericAs
de Birabona i de Catalina Vallon i de Man-
cor (AD 1/60/ B 10). Josep que batiaren
el 22 de febrer de 1920, fill de Joan
Perichs Grau de Caimari i d'Antònia Mar-
torell de Mancor. T Maria del Rosari nas-
gué el 7 d'octubre de 1962 filla de Pere
Pericis Amengual de Caimari i de Pereta
Morro Fontanet de Mancor (RCMV).

PERIS.- Del cognom castellà Pérez, deri-
vat de Pero, o sia Pedro. Pet setembre de
1347 hi ha n'Eximenis Peris que té terres
a Biniarroi que abans havien estat d'En
Guillem Rausi (ARM t-7).

PINET.- Derivat diminutiu de pi. A tes
idus d'Agost de 1337 es citen unes cases
a Massanella que foren d'En Pinet, ales-
hores ja difunt (ARM T-7).

PIZA.- Natural de Pisa, ciutat italiana.
El 13 de marc de 1839 batiaren Nicolafi
Pizh, fill de Joan Pizh natura] d'Alaró i
de Joana Maria Moranta de Mancor (AD 1/60
/8 10).

PLANAS.- Plural de plana, terreny pla. El
primer mancori que portà aquest llinatge
és An  nat el 20 de desembre de 1943,
fill d'Antoni Planas d'Inca i de Maria
Mateu de Mancor (RCMV).

PLOMER.- Del substantiu "plomer" persona
que treballa el plom. El 26 d'octubre de
1907, fou batiada a Mancor Maria, filla
de Bernat Plomer de Muro i de Maria Riera
de Mancor (AD Bap. Manc.).

POL.- Nom propi d'home equivalent a Pau.
Tres families hem trobat amb fills nats a
Mancor, amb aquest cognom. Els seus pri-
mogènits foren: Joan Baptista, batiat el
20 de gener de 1773, fill de Joan Pol de
Binissalem i de Catalina Alorda de Bini-
arroi (AD T/60/B 2). Margalida filla de
Guillem Pol de Binissalem i de Maria Mar-
torell de Mancor, batiada el 23 de setem-
bre de 1920 (AD Bap. Manc.) Finalment
Joana Maria, nascuda el 18 de febrer de
1978, filla de Gabriel Pol Moranta de
Palma i de Margalida Gual Jaume de Mancor
(RCMV).

PONS.- Nom propi de diversos sants. A
Mancor, segons els estims de 1594 hi ha-
via un propietari amb aquest llinatge
(AMS). El 27 de desembre de 1651 batiaren
un fill nat a Mancor, de Pere Pons de
Sóller i d'Aina Martorell de Mancor (AD
I/108/B 7). El 26 de maig de 1844 batia-
ren Joan, fill de Miguel Pons de Sóller
de Maria Magdalena Martorell de Mancor
(AD 1/60/B 10). El 18 de desembre de 1875
era batiat Jaume, fill de Pere Pons de
Binissalem i de Maciana Fornés de Mancor
(AD I/60/Bap.). El 30 de setembre de 1898
batiaren Josep, fill de Llorenç Pons de
Biniamar i de Maria Amengual de Mancor
(Al) Bap. Manc.) Finalment el 27 de novem-
bre del mateix 1898 era batiat Guillem,
fill de Bernat Pons de Binissalem i de
Margalida Martorell de Mancor (AD Bap.
Manc.).

PONT.- Del llatí ponte, o sia, pont,
construcció feta sobre una depressió o un
obstacle per passar d'una part a l'altra.
El 25 de gener de 1370 Galdus Pont, pro-
pietari de Biniatxent, estableix un cens
de 50 quortans d'ou i sobre aquesta algue-
ria (ARM T-14).

Fonts documentals:

AD: Arxiu Diocesà de Mallorca
AMS: Arxiu Municipal de Selva
ARM: Arxiu del Regne de Mallorca
RCMV: Registre Civil de Mancor.

Gabriel Fiol Mateu

* * * * * * * * * * * * * * * *
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Ajuntament de Mancor
PLENARIS.   

SESSIto ORDINARIA DE DIA 28 DE GENER

Després d'informar de la correspon-
dência i de les disposicions oficials re-
budes, i ja dins l'ordre del dia, es con-
cediren vuit llicències per obres a parti-
culars i se'n denegà una, a més es concedí
un permis per connectar a la xarxa d'aigua
potable.

Seguidament s'aprovi prorrogar per
un període de sis mesos el contracte labo-
ral a la netejadora dels edificis munici-
pals.

A proposta del regidor Sr. Jaume
Gual Mora, s'aprovi una sol.licitud per
instar a la Conselleria de Sanitat del
Govern Balear i a l'INSALUD a construir un
hospital comarcal basic a Inca, tal com ho
preveu el Pla Director d'Ordenació Sanità-
ria de les Illes Balears.

També s'acordà sol.licitar un prés-
tec de 1.500.000 ptes al Servei per el
Millorament de la Vivenda Rural amortitza-
ble a 15 anys, destinat al finançament de
l'equipament de la Biblioteca i Sala d'EX-
posicions Municipals.

Després d'alguns precs i preguntes
relacionades amb el programa del proper
carnaval, de les festes patronals, de sub-
vencionar la festa de Carnestoltes del
Col.legi públic Montaura, s'acordà fer
arribar a l'esposa del Sr. Josep Maria
Llompart el condo] de la Corporació, en
reconeixement a la seva obra en favor de
la llengua i de la cultura de les illes.

SESSIó ORDINARIA DE DIA 26 DE FEBRER

Després de la lectura de la corres-
pondência i de les disposicions oficials,
dins l'ordre del dia es concediren quatre
llicències d'obres a particulars i una de
connexió a la xarxa d'aigua potable.

S'aprova la rectificació del padró
municipal d'habitants a primer de gener.
Segons el mateix la població de dret era
de 896 habitants, dels quals 429 són homes
i 467 dones.

Com a integrants de la junta perici-
al del cadastre immobiliari de rústica,
vist l'escrit de la Federació Agrícola
Balear, quedaren designats Gabriel Marto-
rell Mateu i Joan Martorell Genes tar com a
vocals del sector agrari, i Jordi Moranta
Mateu i Ignaci Coll Moragues com els pro-
posats per una de les organitzacions pro-

vincials agràries de major implantació.
També s'acordà prorrogar el contrac-

te temporal de l'auxiliar administrativa
Magdalena Grau Reynés per un període d'un
any.

Amb la finalitat de millorar el sor-
vei de recaptació dels impostos munici-
pals, s'aprova un conveni amb la Caixa de
Balears Sa Nostra, per un temps indefinit,
amb la salvedat que qualsevol de les parts
ho podrà donar per extingit avisant amb
dos mesos d'antelació.

Després d'uns precs j preguntes re-
ferents a la prova del Campionat d'Espanya
de Trial que es celebrarà al nostre muni-
cipi i a actuacions en matèria d'aigües,
s'aixecà la sessió.

SESSIó ORDINARIA DE DIA 25 DE MARC

Entre altres assumptes, s'aprovh
prorrogar per sis mesos més la contracta-
ció com a peó de feines varies de Joan
Vicens Pons.

S'acordà donar el vist I plau a la
revisió del pla de millorament de façanes,
segons el qual l'aportació de la Conselle-
ria de Cultura, Educació i Esports sera.
del 30%, la de l'Ajuntament del 10% i la
dels particulars del 60%, fent constar que
la reducció de la quantitat global desti-
nada a aquest pla suposa una passa enrera
en la tasca de concienciació ciutadana que
s'ha fet en aquest camp.

També s'aprovà el projecte de conve-
ni entre el Govern Balear i aquest Ajunta-
ment per l'execució d'inversions en camins
rurals, sol.licitant el canvi del camí en
principi previst de Ca Na Hirai] pel de
Ses Quarterades.

S'acordà adherir-se a la campanya
promoguda per l'Ajuntament de Campanet
perquè el Govern Balear compri la finca de
Gabellí Petit a fi de garantir els seus
notables valors naturals.

Finalment el batle oferí un avanç
del programa de les properes festes de
Sant Joan.

103DANYS

ILLES BALEARS
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El Montaura SEguEqX ka Iluita per salvar ka categoria, davant les adversitats i els Arbitres.
CLASSIFICACIO: 	 GOLS: Carlos (1), Galvez (1), Mateu (1),

Julio (1).

12.- BARRACAR 	 21 -
13.- FERRIT.ENSE 	 20 -
14.- ESCOLAR	 18 -
15.- MONTAURA 	 17 -
16.- CIDE 	 17 -
17.- ALQUERIA 	 7 -
18.- MARRATXI

GOLEJADORS (41)

1.- Mateu 	 11 gols
2.- Mora 10 gols
3.- Galvez 5 gals
4.- Julio, Amengual i Moreno 3 gols
5.- Estrany 2 gols
6.- Carlos, Arrom, M. Luis i Canals 1 gol

ESTADISTICA CD. MONTAURA

JGEPGF GC PTS

A casa 	 13 	 6	 1	 6 	 31	 25	 13

A fora	 12	 1	 2	 9	 10	 33	 4

MOLINAR 	 8	 MONTAURA 4

Primer partit en aquest any 1.993,

es jugava el mati, jugadors amb molta res-

saca de les festes passades, sortiren al
camp amb molta passivitat. Comença el par-

tit. el Montaura disposa de dues clares
ocasions d'inaugurar el marcador, Toni

Estrany i Pep Mateu, la sort no acompanya

en 10 minuts el marcador era a 3-0 tots

els xuts a porta dels locals entraven.
Arribàrem al descans amb 5-0, l'en-

trenador va fer molts de canvis, a la se-

gona part ens posàrem 5-3 en 15 minuts; el

Molinar estava acorralat dins la seva Are-

a, per() amb un despiste nostre va arribar
el 6-3 i 6-4. Tot seguit i passant del
temps reglamentari dos gals de penal de

l'equip local, era el 8-4, feia estona que

el Montaura havia tirat la tovallola.
Gran golejada, 12 gols, poques vega-

des es veuen al futbol.
ALINEACIO: 1.- Carboner, 2.- Amer, 3.- Ca-

nals, 4.- Mora, 5.- Sastre, 6.- Julio, 7.-
Galvez, 8.- Mateu, 9.- Muñoz, 10.- Gual,
11.- Estrany, 12.- Carlos, 13.- Pedro,

14.- Jesús.

MONTAURA 5	 ALQUERIA

Partit on es rebia el calista de la
taula, molta expectació per veure la reac-
ció de l'equip clavant la golejada soferta
al darrer partit, als 40 segons 0-1; po-
dria haver estat el 0-2 en un gol per tota
l'esquadra que el col.legiat degut al sol
no va poder veure. Sorpresa general perquè
els liniers no han vist. Tot el públic va

veure gol, la sort ens acompanyA,la reac-
ció del Montaura no es va fer esperar en 5
minuts, 2-1, arribant al descans. A la
segona part 3 gals més i podria haver es-

tat un resultat d'escàndol. En resum, un
partit més emocionant de l'esperat.
ALINEACIO: 1.- Martorell, 2.- Jesus, 3.-
Estrany, 4.- Servera, 5.- Mora, 6.- Julio,
7.- Galvez, 8.- Mateu, 9.- Amengual, 10.-
Muñoz, 11.- Gual, 12.- Carlos, 13.- Pedro,
14.- Ripoll.
GOLS: Estrany (2), Mateu (2) Amengual (1).

MONTAURA 4 	 SES SALINES 5

Partit on es jugava molt; dos nega-
tius durien al Montaura a la cua (-7).

Però el Ses Salines demostrà que era uns

dels equips més forts de la categoria do-

nant un gran joc, el millor equip que ha

passat aquesta temporada per Mancor. Des-

prés de l'1-3 al descans, arribarem al
final amb un resultat d'infart de 4-5. El
Montaura acorralà als visitants a l'àrea i

posà el 2-3 i aixi empatà el partit. En
definitiva, s'ha demostrat que els partits
mai s'han de donar per perduts i que duren

90 minuts.
ALINEACIO: 1.- Martorell, 2.- Jesus, 3.-

Canals, 4.- Mora, 5.- Ripoll, 6.- Servera,
7.- Julio, 8.- Mateu, 9.- Amengual, 10.-
Muñoz, 11.- Estrany, 12.- Galvez, 13.- Pe-

dro, 14.- Amer, 15.- Carlos, 16.- Gual.

GOLS: Galvez (2), Mora (1), Mateu (1).

MARGARITENSE 3 	 MONTAURA 1

Partit molt ben jugat pel Montaura,
que es creix davant els equips bons. Mala

sort a l'hora de rematar. Arribàrem al
descans amb 2-0 en contra. Segona part de

5
6
8
7

7
17

vina a an/1
allea eqapl
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domini del Montaura que li va perdre el
	

S'ARRACO 4 	 MONTAURA	 0

respecte al líder. El Montaura marca de

penal, l'arbitre perdonà l'expulsió del
	

Partit que no es mereixia la goleja-

defensa local. Al minut 90 podria haver
	

da, per?) el futbol es així. Amb 0-0 el ju-

estat el 2-2 si en Pep Maranta hagués afi-
	 gador Pep Moranta, estavallar el baló a la

nat la punteria i passant del temps regla-
	

fusta en dues ocasions i passàrem al 2-0.

mentari arribà el 3-1 definitiu.
	 A la segona part el Montaura afluixà, ar-

ALINEACIO: 1.- Carbonell, 2.- Amer, 3.-
	 ribaren al final amb un 4-0 definitiu.

Canals, 4.- Carlos, 5.- Mora, 6.- Julio,
	 L'Entrenador Carlos, anuncià als jugadors

7.- Galvez, 8.- Mateu, 9.- Jesus, 10.-
	 que per el proper partit tornava l'entre-

Guai, 11.- Servera, 12.- Martorell, 13.-
	 nador Manolo Escudero.

Pedro, 14.- Ripoll, 15.- Muñoz.
	 ALINEACIO: 1.- Carbonell, 2.- Amer, 3.-

GOLS: Mora (1 )
	

Canals, 4.- Servera, 5.- Sastre, 6.- Juli-
o, 7.- Galvez, 8.- Mateu, 9.- Jesus, 10.-

MONTAURA 2	 PTO. SOLLER 1
	

Ripoll, 11.- Estrany, 12.- Carlos, 13.-
Pedro, 14.- Arrom, 15.- Gual, 16.- Muñoz.

Partit molt disputat, sortí el Mon-

taura a resoldre aviat el partit, als 5
	

MONTAURA 0	 FERRIOLENSE 0

minuts 1-0 Miguel Mora de cap, gran gol.
Arribant quasi al descans, un gol
	

L'equip local estrenava entrenador,

anul.lat al Montaura i totd'una va venir
	

Manolo Escudero. Alineació sorpresa, per

l'empat, arribàrem al descans (1-1).
	 la falta d'alguns jugadors. Primera part

Segona part on reapareix Ramon Ar-
	 en clares ocasions per l'equip local amb

rom, després de la sanció complida ara
	

gran ocasió de Mateu desaprofitada. Es va

farà un any. Els visitants embotellaren
	

notar l'absència del golejador Miguel Mo-

dins l'àrea al Montaura pareixia que ven-
	 ra, sobretot als remats de córner. Arri-

dria l'empat, però en un contraatac Miguel
	

bant al final entra a l'equip Carlos i

Mora tornava marcar, era el 2-1. No hi ha-
	

dóna més seguretat a l'equip i al minut

via temps per més, dos punts d'or ben su-
	

89, Carlos desaprofita la més claríssima

ats. 	 ocasió de gol, en definitiva el baló no

ALINEACIO: 1.- Carbonell, 2.- Amer, 3.-
	 volgué entrar a la xarxa, ja van tres par-

Canals, 4.- Carlos, 5.- Sastre, 6.- Julio,
	 tit sense marcar cap gol.

7.- Mora, 8.- Ripoll, 9.- Jesus, 10.- Ma-
	

ALINEACIO: 1.- Carbonell, 2.- Amer, 3.-

teu, 11.- Galvez, 12.- Servera, 13.- Pe-
	

Canals, 4.- Servera, 5.- Sastre, 6.- Juli-

dro, 14.- Gual, 15.- Moreno, 16.- Arrom.
	 o, 7.- Galvez, 8.- Mateu, 9.- Jesus, 10.-

GOLS 	 : Mora (2)
	

Arrom, 	 11.- Estrany, 	 12.- Carlos,	 13.-
Pedro, 14.- Ripoll, 15.- Gual, 16.- Muñoz.

BARRACAR 3 MONTAURA 0
ESCOLAR 1 	 MONTAURA 1

Partit molt enganyós pel re-
sultat, perquè faltant 15 minuts per fi-

nalitzar encara estàvem empat a zero, el

Montaura es podria haver avançat al marca-
dor en dues ocasions.

Primera part amb molta disciplina
lluitant molt tot l'equip. Segona part amb

molta pluja, no es podia jugar, camp en-

fangat, i arribar el 1-0, injust i el Mon-

taura obrí les línies per cercar l'empat

però un gol anul.lat i l'Arbitre molt me-

ticulós pitant faltes en contra. Final-

ment, al minut 91, 2-0 i 3-0, resultat in-

just, vists els mèrits dels dos equips.
ALINEACIO: 1.- Carbonell, 2.- Amer, 3.-

Canals, 4.- Servera, 5.- Sastre, 6.- Juli-

o, 7.- Mora, 8.- Ripoll, 9.- Jeus, 10.-
Mateu, 11.- Galvez, 12.- Pedro, 13.- Mu-

ñoz, 14.- Gual, 15.- Arrom, 16.- Moreno.

Gran partit el disputat a Capdepera,
nou estadi, tribuna coberta, vestuaris de
primera, molt modern, un camp de futbol
per un partit de tercera divisió i no de
1g Regional. Debut en el Montaura del nou
porter Payeras, procedent del Llosetense,
volem destacar la tasca de tots els juga-
dors especialment de Carlos i Arrom, gra-
pies al gol de falta. Feia estona que no
havíem marcat, per l'esquadra davallant
les aranyes a la porteria (0-1). Segona
part en domini local arribant al final amb
1-1. Punt d'or per l'equip que així avan-
tatja amb el golevarage a l'hora del des-
cens. Passant del temps reglamentari (7
minuts) tarjeta roja, injusta, per el ju-
gador Arrom (1 partit de sanció).
ALINEACIO: 1.- Payeras, 2.- Amer, 3.- Ca-
nals, 4.- Carlos, 5.- Sastre, 6.- Servera,
7.- Galvez, 8.- Mateu, 9.- Julio, 10.- Ar-
rom, 11.- Estrany, 12.- Ripoll, 13.- Car-
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bonell, 14.- Amengual, 15.- Moreno, 16.-
Muñoz.
GOL: Arrom (1)

SANTA EUGENIA 2 	 MONTAURA 1

Partit molt disputat allá on el Sta.
Eugenia s'avança al marcador, al 5 minuts
(1-0). A partir d'aquí el Montaura passa a
dominar el partit i un gran gol de Toni
Galvez (1-1), arribam al descans. Segona
cart, domini absolut del Montaura, perà no
es va poder avançar al marcador. La mala
sort final va fer que el Sta. Eugenia, amb
10 homes per expulsió d'un jugador, es
trobà una pilota tota sola i marcà el 2-1
definitiu, un partit que no es va mereixer
perdre.
ALINEACIO: 1.- Payeras, 2.- Ripoll, 3.-
Muñoz, 4.- Carlos, 5.- Sastre, 6.- Julio,
7.- Galvez, 8.- Mateu, 9.- Servera, 10.-
Gual, 11.- Estrany, 12.- Mora, 13.- Carbo-
nell, 14.- Moreno, 15.- Jesus, 16.- Ca-
nals.
GOL: Galvez (1)

MONTAURA 1 PETRA 2

Pareixia que seria un partit tran-
quil perquè el Montaura tenia l'enuip ti-

tular. Comença el partit i el Montaura als
15 minuts inaugura el marcador (1-0). Per-6
el de negre començava a castigar-nos en
moltes faltes i Carlos Garcia, que era el
capitA, protestava i va rebre una tarjeta
groga. Seguidament l'Arbitre va assenyalar
una falta a favor, arran de l'àrea i comp-

tà les passes d'esquena i quan va senyalar
-nos una falta en contra, les va contar de
cara, que són més llargues, i per protes-
tar, li va mostrar la targeta vermella.
Aquí va ser quan Carlos Garcia va perdre
el control dels nervis i va intentar agre-
dir a l'Arbitre. Per() l'aturaren i no va
passar res. Hi havia un barbull de juga-
dors i li daren una empenta i l'Arbitre va
tocar el final de la primera part. "Tanga-
na" al túnel de vestuaris l'Arbitre va
suspendre el partit i sortí del camp com
els lladres, escoltat per molts de polici-

es, i el públic va respondre amb aplaudi-
ments "LLADRE" "LLADRE".
ALINEACIO: 1.- Payeras, 2.- Muñoz, 3.- Ca-

nals, 4.- Carlos, 5.- Mora, 6.- Gual, 7.-
Galvez, 8.- Mateu, 9.- Amengual, 10.- Ar-
rom, 11.- Estrany, 12.- Julio, 13.- Pedro,
14.- Moreno, 15.- Solar, 16.- Morro.

** DARRERA HORA!! **
El Comité Territorial ha obert in-

formació del partit MONTAURA - PETRA, i e7
dóna per acabat amb el resultat d'l a 2, i
degut a 7a reincidència del nostre club en
faltes greus contra l'àrbitre (recordem
Toni Moranta i porter dei Collerense, la
multa de 10.000 ptes., i l'advertència de
suspensió del camp), ha decidit tancar el
camp. De moment s'ha de jugar a Muro el
partit contra l'Artà de dia 18-04-93.

Per altra part s'ha suspès, de forma
cauta76ria, als jugadors Julio, Carlos,
Mateu, Payeras i Amengual, aixf com al De-
legat de l'equip Guillem Coll Morro.

Esperem que el recurs que ha presen-
tat el MONTAURA rebaixi les sancions.

Havent-se jugat el segon terç de la
lliga, els resultats aconseguits per l'In-
fantil Montaura no ha estat tant brillants
com en el primer, encara que seguim en el
segon lloc de la taula de classificació.

En el que duim de lliga, han aconse-
guit 73 gols havent encaixat 24.

Esperam que per als partits restants

la sort les sia més propícia i poder gua-

nyar tots els partits.
La taula de golejadors queda de la

següent forma:
Alberto 21, Janer 17, Solivellas 9,

Ribot 8, 	 Fontanet 	 7, 	 Gallardo 4, 	 J.M. 	 Fer-
nandez 	 3, 	 i	 amb 	 un	 Villalonga, 	 Valero,

Mateu 	 i 	 Alemany.

Els resultats aconseguits són:

Montaura 2 - 	 Sineu 3

Collerense 1 - 	 Montaura 5

Montaura 6 -	 Beta 1

Alcúdia 0 -	 Montaura 2

Silvar 2 - 	 Montaura 1

Baleares 1 -	 Montaura 1

Sancelles 0 -	 Montaura 8

Montaura 3 - 	 Alará o
Bunyola 3 Montaura 4

Montaura 6 Santa Maria 2

Montaura 2 Sallista 2

CLASSIFICACIO

Sineu
	

34 punts

Montaura
	

30
Alcúdia 	28
Buhola
	

26

Sallista
	

26

Xilvar
	

25

Sta. Maria
	

21

Alará
	

19



MONTAU RA
Equip Infantil de Futbol

Final de Temporada 1992 — 93

Dies 5 i 6 de juny

Cales de Mallorca
Hotels *** Sup.
Sol Chihuahuas

Sol Mastines
Adults: 4,950 Ptes.

Menors de 12 anys: 3.200 Ptes.

Confirmar abans del 23 de maig.

30 Mon taura

Baleares
	

18

Beato
	

8

Beta
	

8

Col lerense
	

7

Sancel les

Per al pròxim 5 i 6 de juny s'orga-
nitza un cap de setmana a un Hotel de Ca-
les de Mallorca per celebrar el fi de tem-
porada.

La directiva, quadre tècnic i juga-
dors conviden a tots els simpatitzants i
familiars a unir-se a l'acte per així ani-
mar més la festa.

Miguel Vallon.

H WHHHHHHHHHHHHHHHHHIIHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

PER LLEPAR-SE ELS DITS
QUARESMA I PASQUA , BON
Per aquestes dates de l'any, quan

la primavera esclata a la natura i el

camp ens ofereix una gran varietat de

productes, hem arribat a l'època millor

per a poder escollir aquelles verdures i

fruites, que estant en época tendrai, ens
podem fer gaudir d'una gran varietat de

gustos segons les grans diversitats que

es poden fer al combinar-les a la nostra

cuina. Moltissimes són les receptes que

ens poden oferir les mescles de les ver-

dures tendres. Unes són per fer-ne apats.

receptes sense coure i altres per fer-los

al foc. Aquí, a Mallorca, tenim un plat

deliciós, que si he els seus origens po-
den esser d'un plat de poc cost, propi de

la gent del camp sense massa recursos,

avui, donat el preu que han conquerit les

verdures al mercat, no te la connotació

de barat que tenia abans. Aquest plat són

les sopes mallorquines, a alguns indret
dites segues o bullides. Per aquests dies

la gran abundor i varietat de verdures
les fan notablement gustosos. Els grells,

els alls tendres, la col de cabdell la

colflori, les bledes, els pèsols tendres

i d'esbessonar, les mongetes fines i les

amples, les faves tendres amb canó i en

bessons, etc., combinat amb algun tros de

xulla i magre de porc i un parell de ra-

Yssons de les passades matances, tot hen

adohat i cuit amb sopes de pa pagès hen

arreglat, dins una greixonera de fang,

ens poden alegrar el paladar d'una manera

que no oblidarem fàcilment. Aquest és un

plat que si al fer-lo suprimim la mica de

porc que hi ha és ben indicat per aquells

TEMPS PER A LA CUINA.
que vulguin complir amb l'abstin(7, nci.9

dels divendres a què obliga la Quaresma.

Les verdurPs crues ofereixen grans

possibilitats tant soles com combinados

amb altres productos. Els encians, les

escaroles, les cebes tendres, els alls

tendres, etc., ben amanits són exquisits

i al mateix temps molt recomanats per els

metges j dietistes. Combinant-ho bé amb

tonyina, sardines, ous bullits, olives, i

un llarg enfilall de productes, també

solen esser incloses en els millors "me-

ntis" com a entrants.

Aquí podrien dir que qualsevol per-
sona, amh un poc de gust pot conquerir

unn recepta molt bona fent una combinació

dels diferents productes que la primavera

ens dóna a aquestes terres nostres.

I hé, prou de disquisicions, i anem
per feina; ben arromangats farem una sé-
rie de receptes per xupar-nos els dits:

BACALLÀ kNIBI SAMFAINA.
INGREDIENTS (6 P.

- 1 kg. bacallà
- 3 dl. oli d'oliva

- 3 cebes (grosses)
- 1 kg. tomhtigues madures

- 4 pebres vermeils

- 2 albergínies

- 2 carabassons

- ails

farina

- sal

- llorer
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FLABORACIÓ:

Es deixa el bacallh en remull, du-

rant vin(-i-quatre hores, ranvi ant l'ai-

gua quatre o cinc vegades.

Es fan trossos mitjancers de baca-

llh, es deixen escórrer 1)6 i s'enfarinen.

Fu una paella es fregeixen els

Irossos de bafallA amb oli d'oliva, i es

posen dins min greixonera de fang.

Fs tallen a quadrets, les cebes,

els pebres, les albergínies. el carabassó

les tomhtigues i els alls n rodanxes.
	1.mb l'oli d 	 fregir el bncallA es

	

posa a sofregir ln 	 i els al's jnnta-

m-nt amb inn runa de llorer; després

s'hi afegeix el pebre yermen i l'ai her-
al cap d'uns minnts el carabassó i

per 61tim la tomAtiga; es deixa coure tot

junt una estona; es posa a punt de sal i

afegeix sucre, per l'aridesa de la

tomhtiga, si 6s necessari.

S'aboca la samfaina per damunt del

harallA, es posa la greixonera uns minuts

al forn calent i ja esth a punt per dis-

frutar-ho.

BRAÇ O ESPATLLA DE XOT
FARCIT AMB BROSSAT.

INGREDIENTS (6 p.)

- Un braç de :ot.

- 250 gr. de brossat

- 50 gr. de panses

- 25 gr. de pinyons

- 50 gr. de ven tresca (tallada. a dans

petits)

- 50 gr. de sobrassada (tallada a daus

petits)

- 2 ous

- 2 cullerades de bescuit capolat

- satm

- sal, pebre negro i canvella

- julivert, menta i fonoll

ELABORACIO:

Es desnossa el braç i s'assaona amh

sal i pebre. En un rihell es mesclen el

brossat, les panses, els pinyons, els

ous, el bescuit i una culleradeta d'her-

bes picarles; tot això s'assaona amb sal,
pebre i canyella.

Amb el que s'ha elaborat es farceix

el brag, es cus i es ferma hé. Després es

posa el brag dins una placa al foral;

abans s'unta amb salo) i s'hi aboca un

tassó d'aigua, i es cou a temperatura
moderada.

Es pot guarnir amb verdures del temps

saltejades.

CONFITURA DE TARONGES.
1NGR1, 1)11..NS
- 1 kg. de taronges
- 800 gr. de sucre

- I cata') de canyella

- pell d'una llimona

- 1 tossonet de vi de xerès

- 1 tassonet d'nigua

FLABORACIÓ:

Un dia abans es renten les taronges

i Ps posen en remull amb aigua.

Se xapen les taronges per la meitat
i després es tallen a mitges llunes molt

fines i es guarda el SUC.

A dins d'una greixonera es posen

les tallades de taronja, el sucre, la

riel] de llimona, la branca de canyella,

el xerès i l'aigua.

Es con a foc molt suau remenant-ho

molt sovint.

Quan la confitura está, al seu pun t.

d'espessor ja est. h llesta (de tres quarts

a una hora).

Anem ara a l'apartat de Normalitza-

ció Lingiiística i digan:

- Pèsols 	 no
	

Guisantes

- Colflori
	

Coliflor

- Cebes tendres, Sofrits,

Grells
	

Cebolletes

- Carabassó, Carabassf
	

Calabacin

- Cogombre
	 t t 	

Pepino

- Faves
	 11 	

Habas

- Porro
	

Puerro

- Carxofa
	

Alcachofa

- Bleda
	

Acelga

- Creixens
	

Berros

- Cames Roges
	

Dientes de

León

- Pastanag6
	

Zanahoria

Esperança Ramis i Pere Massutf.

1DE01,4 (DESUJOVENEON, Qa.IE AW(1.10 ES 1TES71,41.



Imatges d'ahir

EXERCICIS ESPIRITUALS AL CONVENT DE LES MONGES (Anys 40).

Els anys quaranta de tan intensa espiritualitat, les al.lotes tenien el Convent

de les Monges Agustines com a lloc d'acolliment de les seves inquietuds religioses,

enfront dels joves que comptaven amb el local de l'Acció Catòlica, duplicitat a qué

obligava l'estricta separació de sexes que imposava la moral de l'època. Aqui veim un

grup que es fotografiaren en el jardi de dit convent com a record dels exercicis espi-

rituals a qué acabaven d'assistir. A més de la monja Sor Irene i de made) Margalida de

sa Rectoria, vestida a la manera pagesa, ja han deixat aquest mon Margalida Sastre Ce-

11A de Can Massip, Magdalena Mateu Martorell de Ca sa Salopa, Maria Reynés Gual de Cas

Carter i Catalina Grau de Cas Saig.

En Biel de Son Nadal.




