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BERNAT FIOL
Nasqué a Porreres el

14 d'agost de 1778 i era
fil de Gabriel Fiol i Colo-
ma Jaume.

Estudià la carrera de
Medicina a Barcelona ori es
doctorà el 24 de gener de
18o6.

La seva casa de Ciutat
fou el punt de reunió dels
seus amics entre els que des-
tacaren persones tan distin-
gides com ei comte d'Aia-
mans, el marquès de la Bas-
tida, el Sr. Pere Josep Ara-
bi', el Sr. Joan Muntaner i
Garcia o el canonge Josep
Amengual.

Fou autor, entre altres,
de les següents obres:

-Anàlisis química de
las aguas termales de la villa
de Campos.

-Memoria sobre el es-
corbuto, causas que produ-

cen esta enfermedad, méto-
do preservativo y curativo
de la misma.

-Tratado de Anatomía.
-Tratado ds Fisiología

pictórica. Aquesta obra la
dedica al célebre artista
Adrià Ferran el qual havia
pintat un quadre del doc-
tor Fiol.

-Memòria sobre la
calentura amarilla que sufrió
la ciudad de Barcelona en
el año 1.804.

-Tratado de Bellas Ar-
tes.
Amb tot això, es pot obser-
var com el doctor Fiol con-
jugà les disciplines científi-
ques amb les artístiques fins
al punt de poder conside-
rar-lo com a un vertader
humanista.

Maria Barceló i Crespí.

ARQUEÒLEGS, ARXIVERS I

BIBLIOTECARIS A PORRERES

El dijous dia 3 de novembre la nostra vila va ésser
escenari d'un acte certament interessant. Cap a l'entra-
da de fosca arribaren quatre autocars amb els congres-
sistes d'ANABAD —Aspciación Nacional de Archiveros
Bibliotecarios, Arqueólogos y Documentalistas). Després
d'haver efectuat una excursió per la zona de Manacor es
diposaven a celebrar la seva Assamblea a Porreres. Tot,
seguit s'oferí un concert d'orgue per a llavors acabar amb
un refresc a la Casa de la Vila. Durant unes hores gents
de tots els racons de l'Estat espanyol coneixien, encara
que d'una'manera ràpida, la nostra vila. Foren molts
els elogis cap a les autoritats porrerenques, eclesiàstiques
i municipals doncs val dir que quedaren molt bé. I també
foren molts els comentaris, sempre positius, referents
a la nostra església parroquial, edifici que per qualque
cosa es mereix ésser qualificat com a catedral de la Part
Forana.

EDICIÓ DEL 1787
El passat dia 12 d'abril, a l'Ajuntament de Ciutat tin-

gué lloc la presentació del llibre Viaje por las villas de Ma-
llorca. 1787, obra de Jeroni Berard. Aquest llibre, havia
romàs manuscrit fins ara conservant-se un exemplar a la
Biblioteca Municipal de Ciutat i un altre a l'Abadia de
Monserrat. I si en parlam en aquestes planes és perquè
En Berard ens ofereix una de les primeres descripcions
geogràfico-històrico-monumental de la nostra vila, ha-
vent-lo de considerar com a un antecedent ben vàlid dels
llibres anomenats de viatges que a partir del segle XVIII,
sobretot, constitueixen una autèntica fotografia literà-
ria d'aquesta terra. La llàstima és que de Porreres no se
n'hagi conservat el pla del casc urbà que il.lustrava les des-
cripcions.

NOTA AL SEGLE XIII
Durant l'elaboració del Crónico Felanitxer, Ramon

Rosselló í Vaquer, col.laborador nostre, ha anat trobant
nous documents referents al segle XIII porrerenc que
constitueixen més aportacions sobre el que ¡a es conei-
xia d'aquella època. Concretament es tracta de la iden-
tificació del nom antic de ¡'alquería Banyeres. Segon
Ramon Rosselló no és aquest l'únic cas, ja que a hores
d'ara ha identificat o al menys aclarit que algunes al-
queríes que crèiem eren de Felanitx ara resulta que són de
Porreres. L'autor afirma "que vendrà algun dia en què
hauré de revisar el meu Porreres en el seyle XIII í la ma-
teixa Història cíe Porreres".

Al meu fulletó "Fela-
nitx a mitjan segle XIII"
vaig publicar un document
que resumit diu així: 1233,
28 de febrer. El comte Ñu-
ño Sanç fa donació a Ale-
many de Sadoa, de terres
en el terme d'Esporles; la
mesquida Rabig de FeÜElich,
I l'alqueria Luch del terme
de Felinich, donació en
feu, prestant tres cavalls
armats. (ACM perg. no.
7.732)

Darrerament, amb
l'ajuda de l'ami; Antoni
Gili, ha localitzat in. altre
document que diu: 1245,
2, maig. Garcia Urtiz ven,
per preu de 2.000 sous mal
goresos, a Ferrer de Banye-
res l'alqueria Luch del ter-
me de Felinig, a la porció
de la Seu de Mallorca,
tenguda en nom d'Alemany
de Sadoa, difunt, a quin-
zena mesura dels fruits: pa,
vi i altres arbres; els hereus
de dit Sadoa, tenen l'alque-
ria en feu en nom del Bis-
be de Mallorca (ACM perg.

no. 7.806). A la cara d'a-
quest segon pergamí on nor-
malment no hi sol haver
escripture.hi ha unes parau-
les de caràcter bastant pos-
terior que diuen: "Venda
de la alquería de Banye-
res del terme de Porreres.
Hem de tenir present que els
anys inmediatament poste-
riors a la conquista. Porreres
pertanyia al terme de Fela-
nitx. Això féu que al-
guns historiadors com Mn.
Cosme Bauçà (Història de
Felanitx VI pag. 281, 286)
varen identificar, errònia-
ment aquesta alquena Lluc
amb Sa Galera (Felanitx)
quan l'única relació que te-
nien era que ambdues per-
tangueren al mateix propie-
tari: el sobredit Alemany
de Sadoa. Fet aquest acla-
riment només ens queda el
dubte si la mesquita Rabig
era de Felanitx o tam-
bé de Porreres com l'esmen-
tada alquería Lluc.

Ramon Rosselló

ARXIU MUNICIPAL:
UNA MICA D'ORDRE

El famós desordre de l'Arxiu Municipal s'ha millorat
una mica darrerament al destinar vàries sales del segon pis
de la Casa Consistorial a dependències d'arxiu, i al com-
pondre tots els documents a uns prestatges a l'espera de
ta seva —esperem que definitiva— classificació i cataloga-
ció que permeti la consulta i l'estudi tant als funcionaris
com als investigadors que vulguin conèixer la "paperassa"
posterior a 1868. Una mesura ben encertada.

ES VEN SEAT 127
en bon estat

Informado: a la redacció d'aquesta revista
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S'ESTACIO, PARC

Aquest be/1 edifici de la fotografia és una clara mostra
del que no hauria d'esser una estació de tren quan s'aban-
dona. Si això fos un país norma/ després d haver-se /le-
vate/ tren aquest redo/ hauria pogut convertir-se en un
magnífic parc públic, aprofitant tots els arbres i millo-
rant la seva conservació. Ara, S'Estació és un caramull
d'escombraries, ruïna i abandonament total. Després
d'un reportatge a un diari de Ciutat ("Ultima Hora"
s'ha pogut denunciar carn es troben aquests edificis de
considerable valor arquitectònic: la majoria cauen. Un
trist final. Pobre poble que no sap conservar la seva his-
tòria!

Estam perdent el tren de l'oportunitat.

REPRESENTACIÓ DE «L'ADORACIÓ

DELS TRES REIS D'ORIENT»

Després de més de trenta anys sense dur-se a terme
aquesta tradicional escenificació popular, enguany el Grup
Foganya tornà representar "Els Reis", en una adaptació
escènica de Llorenç Moya Gilabert de la Portella, autor
d'un dels millors textes d'aquesta obra per al teatre la qual
ja constituïa un interès per ella mateixa. L'actuació del
grup fou molt correcta i a un bon nivell, ben dirigida per
Jaume Rosselló. Durant l'acte es va cantar La Sibil.la, ac-
tuant també la Coral de Porreres.

Creiem molt vàlid aquest intent de recuperar una re-
presentació de caire tradicional a un escenari tan adequat
com l'església parroquial, espai que veiem molt encertat
per a una sessió com aquesta, a la que desitjam una ferma
continui'tat.
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Pou Florit, 54
Tel. 647338 PORRERES

ELS REIS
El passat dia 5 de ge-

ner arribaren una vegada
més els tres reis d'Orient
des de la carretera de Cam-
pos. La cavalcada, dirigida
per l'infatigable i tenaç Jau-
me Rosselló i un bon equip
de gent que any rera any
fa possible la il·lusió de
molts de nins i grans, recor-
requé els carrers Dusai, Pou

Florit, Sa Plaça, Avinguda
Bisbe Campins, entrant a
l'església parroquial per
fer l'Adoració. A conti-
nuació . - e s pronuncià el
tradicional discurs en un ca-
talà millor que en altres
ocasions, el que ens fa
suposar que la normalit-
zació lingüi'stica a l'Orient
ja és un fet.

30 ANIVERSARI DE LA
CONSTRUCCIÓ DE LA
CARRETE RADE
MONTI-SION.

Enguany, el dia 15 de
gener, hi hagué una festa
conmemorativa dels 30
anys que s'han complit de
la construcció per part de
tot el poble de Porreres de
la carretera de Monti-Sion.
La celebració començà amb
una pujada a peu i al santua-
ri va tenir lloc una missa
d'acció de gràcies, actuacions
de la "Filarmonica Porreren-
se" i la projecció de la pe>-
lícula filmada l'any 1.954
amb motiu d'aquella gesta i
que ha esdevingut en un ex-
traordinari document cine-
matogràfic de la societat
porrerenca i mallorquina
d'aquella època.

LA REFORMA DE LA
CASA CONSISTORIAL,
SIS MILIONS DE
PESSETES.

Aquest punt fou con-
duí't amb acert per Sebastià
Alcina -per uns breus mo-
ments batle- i poguérem se-
bre que les reformes de
l'Ajuntament costaran 6
milions de pessetes. D'on
sortiran aquests doblers?
Idò 3 milions del Consell
i 3 milions de l'Ajunta-
ment, que ha demanat un
crèdit per dur-ho envant a
la Caixa de Pensions. Les
obres les realitzarà el mes-
tre d'obres porrerenc Ga-
briel Cerdà, després d'ha-
ver-se posat una pissarra
convocant a tots els pica-
pedrers que hi estàssin in-
teressats. A poc a poc ani-
rem fent les coses bé.

FESTES.

Les festes locals seran
com quasi sempre dia 16
d'agost (Sant Roc) i 23
d'octubre (Sa Fira).

25 MILIONS DE
PESSETES.

Es ei que costa, segons
una informació que va apa-
rèixer als diaris de Ciutat,
el nou paviment que s'ha
d'aplicar, amb la conse-
qüent reforma que s'hi duu
a terme, a la carretera Por-
reres-Creuer de Montui'ri,
financiades per l'Estat mit-
jançant el Ministeri d'Obres
Públiques i Urbanisme
—MOPU — i que han estat
adjudicades a l'empresa ma-
llorquina "Ferrer Pons Her-
manos S.A.".

COOPERACIÓ TÈCNICA.

El Consell Insular de
Mallorca va acordar conce-
dir la cooperació tècnica to-
tal a l'Ajuntament de Porre-
res per a les obres de pavi-
mentació asfàltica del Ca-
rn f de Son Jordi "i per a
l'obertura dels carrers que
van de Sala a Pare Molina.
Això tengué lloc al plena-
ri del Consell celebrat el pas-
sat dia 5 de desembre a pro-
posta de la Comissió de Go-
vern del CIM.

EXCURSIÓ DEL
COL·LEGI PUBLIC DE
PORRERES.

El dilluns dia 16 de ge-
ner els alumnes de la segona
etapa d'aquest col.legi visi-
taren l'exposició sobre Dar-
wim "L'evolució" a la Casa
de Cultura de l'Ajuntament
de la Ciutat de Mallorca.
La sortida es va continuar
amb visites a la Catedral de
Mallorca, als diaris "Diario
de Mallorca" i "Baleares" ¡
a l'exposició muntada a La
Llotja sobre "Els Reis de
Mallorca". Com veis tot
molt mallorquí'. No fa falta
dir que els al.iots porre-
rencs demostraren molt
d'interès i varen aprofitar al
màxim aquest interessant
viatge.
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.TICIPACIO DE LA CORAL
F" ORRERES A LA TROBADA

S CORS DE MALLORCA
CANTEN NADAL

E, oassat dia 18 de
Déseme e va tenir lloc. la ja
tradicional trobada de Nadal
de les corals mallorquines.
Trobada que en els seus
començaments es realitzava
a la basílica de Sant Fran-
cesc de Ciutat i que des
de fa uns pocs anys es ce-
lebra al grandiós escenari
de l'Auditorium, també a
Ciutat. En la present edi-
ció hi prengueren part
setze de les Corals federades.
Va presentar l'acte el Sr.
Joan Parets, historiador de
la nostra música. La Coral
de Porreres encetà —i pareix
que en bon peu— el concert,
oferint al numerosíssim pú-
blic la interpretació de "In
Stiller nachf'de Johannes
Brahms en versió original
i adaptació catalana, i la
nadala popular catalana
"L'àngel i els pastors"
harmonitzada pel Mestre
Pérez Moya. Recordam que
en aquesta edició de la
Trobada les Corals estre-
naren, dirigides pel mateix
autor, una nadala escrita
per tal ocasió pel catedrà-
tic d'harmonia el Sr. Jor-
di Domingo Mondiela.

I fou el dia 26,. dia
de la segona festa, que la
Coral se va juntar a la
Coral infantil del col.le-
gi "Verge de Monti-Sion"

»

per donar, amb les seves
cançons, les bones fes-
tes al nostre poble, en un
concert que ens agradaria
fos una tradicional mostra
de la cançó nadalenca.
Ambdues Corals ens oferi-
ren una selecció breu del
seu repertori, al que la Co-
ral infantil hi afegí una
adaptació—* "Per molts
d'anys a tots i feliç any
nou"— del conegut "Jingle
bells" americà. Volem
subratllar la interpretació
del tradicional "Vou-veri-
vou"en la veu de l'alumna
de setè, Antònia Llaneras.

En el mes de Gener i
dins les Festes de Sant
Sebastià, patró de Ciutat,
es celebrarà la Segona Set-
mana de Cant Coral patro-
cinada per l'AJuntament
Ciutadà i la Federació de
Corals de Mallorca. La nos-
tra Coral hi està convida-
da, i si Déu vol, dia 14,
dissabte, juntament amb
la veihada Coral de Fela-
nitx oferirà un concert a
l'església de Sant Felip Neri
de Ciutat.

Permeteu que des de
aquestes planes desitjem a
tot el poble, i en particular
a les entitats culturals i
musicals, numerosos fruits
en la seva tasca durant
l'any nou 1984.

EMPRESARIS
A principis de desembre va tenir lloc a l'Auditorium de

Ciutat un acte empresarial al que assistiren més de 1,500
patrons, convocats per la interpatronal CA E B, per a tractar
dels seus problemes. En aquesta conferència hi va intervenir
(entre d'altres) el porrerenc Josep Roig ¡ Salieres (En Pep
de So n'Amat), el qual va començar a parlar amb la nostra
llengua, la qual cosa provocà la protesta d'un petit grup
d'empresaris que li respongueren dient des del públic "en
castellano, en castellano!". Aquí valdria recordar que enca-
ra que la majoria de parlaments ho foren en castellà, ningú
va protestar demanant que es parlas en mallorquí.

En Pep els hi respongué que si ho volien al final els hi
donaria una traducció i va continuar —com cal— emprant
l'idioma català. Que sàpiguen els empresaris que és una
llengua la nostra que s'ha de normalitzar i que aprenguin
aquesta minoria un poc d'educació.

Enhorabona Pep.

SUBVENCIÓ A L'ESCOLA
*Als diaris de dia 17 de desembre aparegué un anunci
del Ministeri d'Educació en el que donava relació de les
inversions que durà a terme a distintes localitats mallor-
quines. Entre elles hi figura el Col·legi Públic de Porreres,
on es farà una adaptació i remodelació del pati de l'escola
per un total de 2.000.000 de pessetes.

NOTICIES DE LA FILHARMÒNICA

*l_a banda "Filharmònica Porrerenca" el diumenge dia
30 d'octubre va oferir el seu tradicional concert de Sa
Fira. L'acte va haver de tenir lloc al Centre Parroquial
degut a les inclemències del temps.
*També la "Filharmònica Porrerenca" va participar a la
desfilada de carroces i música que es celebrà a Ciutat amb
motiu de la convenció d'agents turístics ABTA. Això
era el diumenge dia 6 de novembre.

*EI dissabte dia 19 de novembre, dins els actes programats
per a commemorar la festivitat de Santa Cecília, la Filhar-
mònica Porrerenca organitzà un concert a l'església de
Sant Felip. Hi varen participar a manera individual o
acompanyats de piano els músics que han ingressat més re-
centment a la banda.

*Diumenge dia 20 de novembre va tenir lloc un dinar de
germanor a Monti-Sion organitzat per la "Filharmònica
Porrerenca".

*EI dissabte dia 26 de novembre va tenir lloc el tradicional
concert de la Filharmònica Porrerenca en commemora-
ció de la Festa de Santa Cecília. Enguany es celebrà a
l'església de Sant Felip.

*EL diumenge dia 8 de gener la banda Filharmònica
Porrerenca participà en la Trobada de Bandes de Mallor-
ca que va tenir lloc al monestir de LLuc dins un acte pro-
mogut pel Consell Insular de Mallorca.

MES NOTICIES LOCALS

*També el dissabte dia 19, a la nit, els vei'nats del barri
del Pou d'Amunt organitzaren per tercera vegada una
festa en la que, a l'entorn d'un foguero —col·locat a la
placeta de l'excorxador— es va armar un bon sarau. Boti-
farrons, sobrassada, vi, pa...Ah! a més va actuar el Grup
"Carnami!.la" de Ciutat i alguns improvisats cantaires
locals. Que la puguin celebrar molts d'anys.

*EI passat dia 7 de novembre començà un curset de
Llengua i Cultura Catalanes organitzat per l'Ajuntament
de la nostra vila. Les classes es donen tots els dilluns, a
les 21,00 hores, a la Biblioteca Municipal.

*A partir del mes d'octubre va sortir a llum un bolle-
tí informatiu de l'AJuntament de Porreres (en versió cas-
tellana i catalana) en el que s'inserten noticies d'interès
municipal.

*A l'anterior número, del "LLUM D'OLI" ens oblidarem
de dir que...Des del començaments del present curs el
Col·legi Públic de Porreres te per director el nostre consoci
Bartomeu Barceló Picornell.

*Ens han arribat rumors de què en els propers mesos
s'haurà asfaltat el camí de Son Valls. De moment el que
sabem és que s'ha concedit una subvenció, per una millo-
ra, de 500.000 ptes.

*Es sabut que ja s'estan fent passes per a preparar la II
FESTA DEL CARRER DE L'ALMOINA. Anjms ! I que
surti tant o més Muida que l'any passat.

*EI divendres dia 9 de desembre, va tenir lloc un acte in-
formatiu sobre temàtica de ramaderia, a l'Ajuntament.

*L'Ajuntament de Porreres, com a acte cultural per a
aquestes Festes de Nadal i seguint tota una tradició, ha
convocat una vegada més el Cr>i~n."-<- d? B?+iems.
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LES OPOSICIONS A

AUXILIAR ADMINISTRATIU
Ajxò no és de sessió

plenària però també hi cap.
Es convocaren unes oposi-
cions per a cobrir dues pla-
ces d'auxiliar administratiu
a La Sala i aquestes ten-
gueren lloc el passat dia 20
de gener. Sortiren en Jaume
Vidal, que ja ocupava de
manera interina aquesta pla-
ça i una al.lota de Sóller,
d'origen porrerenc. Idò això
a qualcú no ha semblat bé,
mirau. Els arguments que
s'empren són que els llocs
de feina han d'ésser pels
porrerencs. I és ver, a tots
ens agrada que els porre-
rencs tenguen feina a Porre-
res. Però unes oposicions
no han d'esser una comè-
dia que sols servesqui per
aficar baix-baix als que te-
nen bo, i a més es fan ober-

tes (és a dir, tothom hi pot
concursar, mentres no es
canvií la llei) i aquesta ve-
gada resultà que la cosa no
havia estat molt anunciada
prèviament, no se va posar
pissarra, isols ho varen se-
bre els que llegeixen el bo-
lletí oficial. Resultat: s'hi
presentaren sis porrerencs
i vint-i-pico de forans. Com
que sembla que després
les coses es volgueren fer mi-
llor, que és el que correspon
al bon administrador (que a
més d'ésser honrat ho ha de
parèixer, com diu aquella
màxima) aquest, i no un al-
tre, ha estat el resultat. A
l'any 1.984 encara hi ha
gent que creu que ha d'ha-
ver-hi "chanchullos", mal-
grat tot.

Joan Barceló.

Morí el regidor Antoni Mestre
Víctima d'una mortal

caiguda de bicicleta va morir
el passat 31 de desembre
Antoni Mestre i Picornell,
de 40 anys, que era regidor
del nostre consistori per
Aliança Popular, mentre
practicava la seva afició,
a la carretera de Campos.
Aquesta tràgica mort cau-

sà un gran impacte en
el poble, sols quatre dies
després d'haver mort el seu
germà i en una data tan se-
nyalada. Antoni Mestre
("Vila") fou directiu de
la Unió Esportiva Porre-
res, del Club Ciclista i
membre de l'A.P.A. del
Col.legi Estatal.

L'AJUNTAMENT NO VA APROVAR
LA NORMALITZACIÓ LINGUISTICA

Al plenari del mes de
desembre es va presentar
una proposta de normalitza-
ció lingüística per part del
PSM que no fou aprovada
per una curiosa maniobra
del batle Jaume Martorell
que convertí la proposta
(amb molta manya) com
a cosa que ¡a es fa actual-

ment—ens reservam l'opinió
de la "normalització" que es
fa a l'actualitat per una
altra ocasió— i no va po-
sar a votació aquest punt.
Va ser per no caure amb la
vergonya de veure el resul-
tat o per no acceptar cap al-
tra iniciativa que no
surti d'ell o el seu grup?

DARRERA HORA: PLE DEL 30-1-84

A la darrera sessió ple-
nària de l'Ajuntament va
prendre possessió del seu
càrrec de regidor en sustitu-
ció d'Antoni Mestre pel
grup d'AP el núm. 4 de la
llista Guillem Grimait Bar-
celó. Entre altres punts d'or--
dre administratiu es feu ba-

lanç de l'inventari de bens
municipals, que ascendeix a
més d'onze milions de pes-
setes, s'aprovà una propos-
ta de personal contractat
i una proposta —que se va
retirar— presentada per AP
relativa a l'ensenyament.

UNA DE REGISTRES
Segurament qualcú se'n

recordarà que fa alguns me-
sos l'Ajuntament de Porre-
res va donar el correspo-
nent informe favorable a la
creació d'un nou registre
de la propietat a Felanitx.
Es tractava de descentra-
litzar el de Manacor per
acostar-lo als habitants de
Felanitx, Campos, Porreres,
Santanyí', etc. Com es lògic,
l'ajuntament de Felanitx
s'hi va mostrar —com el
nostre— a favor i el de Ma-
nacor s'hi va mostrar en
contra. L'opinió decisiva ha-
via d'esser la de la Comuni-
tat Autònoma, i aquesta se
va decantar a favor de Mana-
cor, on hauran de conti-
nuar anant aquests pobles,
concretament al registre
"Manacor-2".

Segons el setmanari
"Felanitx" (secció "La Ro-
del la", 21-1-84) aquesta ac-
titud, la del president Cañe-
llas, així mateix té una ex-
plicació. Quan el Ministeri
va demanar els informes,
l'ajuntament de Felanitx s'e
va reunir en sessió plenària,
va prendre un acord i varen
escriure una carta que el
traslladava (a l'acord, no al
registre). Després, "quan
l'ase ja era mort de ria-
lles", l'Ajuntament se va
tornar reunir i varen tornar
fer una altra carta publicada

el 14 de gener. "Voler creu-
re que la balança se tomba-
ria de la nostra part escri-
vint dues cartes, més que in-
genu ja era pueril", escriu
el columnista felanitxer.

Mentrestant a Manacor
no badaren i se varen mou-
re d'hora, i varen bombar-
dejar des de tots els vents
al president Cañellas, el
qual segurament va pensar
que vista la passivitat dels
qui s'havien de moure per
Felanitx, Campos, Porreres,
Santanyí', etc. podia con-
tentar la població de Mana-
cor, que té més habitants
(que vol dir més votants) i
que un dia li podran agrair
el favor.

Tots aquests poblets
que hem dit abans prome-
teren que n'escriurien una
de carta també. El de Por-
reres sembla que le va es-
criure, però al Govern Autò-
nom dia 14 de gener no n'hi
havia arribada cap.

-I és que les pressions,
a més de ser fortes han d'es-
ser primarenques o si no no
serveixen per res. Ens hau-
rem de resignar, com a
bons hUMans.

-UIP! i que és ver això?
-Si però no ha estat res.

Anem a prendre un aJçaPIU
a Sa Plaça i t'aspassarà aviat.

EL FONE R.

Esports

JOCS ESCOLARS.

Una jornada prèvia dels
jocs escolars s'organitzà a
Porreres el passat dia 19 al
capvespre amb l'interven-
ció de totes les escoles de
la comarca (Campos, Fela-
nitx, Montui'ri, Sineu Al-
gaida, Ca's Concos, Lloret,
Ses Salines i Porreres) dins
els esports dels escacs i ten-
nis de taula que es varen ju-
gar al Pati de l'Església Par-
roquial.

M. DOMÍNGUEZ
Es sabut que Mateu

Domínguez queda en primer
lloc a una prova de Mataró,
que participarà en una altra
Granollers i que ja està
pre-seleccionat dins de la se-
va categoria per a. les pro-
ves prèvies a l'Olimpíada.
Endavant, atleta!.

JOSEPA. SITJAR CAMPIÓ
DE BALEARS DE CROSS.

El passat dia 8 de gener
es va celebrar a Pollença el
campionat de Balears de
Cross on triomfà destacat
—sempre va marxa envant i
arriba amb dos-cents metres
d'avantatge a la "meta"—
l'atleta porrerenc Josep An-
toni Sitjar, que corre amb ei
Club Atihètic Mediterrani
de Ciutat. Enhorabona i feli-
citats.

^ -El passat dia 17 de de-
sembre va tenir lloc al
Col.legi Públic de Porreres
una festa nadalenca a la
qual l'Associació de Pares
va obsequiar amb una xoco-
latada a tots els alumnes.
A més hi hagué actuacions
dels nins cantant a Nadal
i durant tota la tarda-vespre
els nins i pares s'ho passa-
ren ben bé.



INFORMACIÓ LOCAL e

EL DIMONI A MANACOR

El diumenge dia 15 de
gener el dimoni de Porreres,
el dimoni de Sant Felip, va
intervenir a la trobada que
tots els dimonis de Mallor-
ca feren a Manacor. Sembla
que era un dels més vells.
S'ha dit que el més vell. I
ja sabeu allò que "el dimo-
ni sap més per vell que per

dimoni". El deveren escol-
tar tots amb ulls com a sa-
lers i orelles ben obertes.
Per cert que un diari de
Ciutat va dir que l'havien
recuperat amb motiu
d'aquesta trobada dimo-
nienca. Ells si que neces-
siten recuperar! Que el di-
moni els s'endueui.

De la revista de Manacor "Perlas y Cuevas".

LA CARA DEL DIMONI
DE PORRERES, FETA DE
L'ESCULTOR VADELL.

Sense que el que anam
a dir sigui en demèrit de nin-
gú, perquè el folklore, si
l'hem de conservar viu, tam-
bé es pot recrear constant-
ment, una de les cares de di-
moni que més ens crida-
ren l'atenció fou la del de
Porreres. Certament era una
cara ben interessant.

Porreres envià el seu di-
moni, l'únic de tots quants
n'hi havia que duia més de
dues banyes. En realitat en
du dues de grosses i vuit o
nou de petites, sortint de
per tot el cap.

Parlam amb Jaume Ros-
selló, de Porreres, que
era el Dimoni:

-¿Què en saben, Jaume
d'aquesta carassa?

-Que la feu un mana-

corí, fa 80 ò 90 anys.
-¿I qui era aquest ma-

nacorí?
-L'escultor Miquel Va-

dell, el dels retaules. La va
fer per encàrrec, d'un altre
manacorí, el Pare Llorenç
Riera "Filipense" que ales-
hores estava a Porreres.

-¿I per què lava fer?
-Per la comèdia de "El

Rei Herodes".
-Es conserva amb molt

bon estat, aquesta cara.
¿L'heu restaurada?

-Sí, i'he arreglada jo
mateix, però sense tocar res
de l'original. Només li he
afegit un poc d'abaix i l'he
repintada, tal com estava.

-Bona feina, Jaume, ¿I
el vestit?

-Aquest l'he fet jo de
bell nou.

-També està bé del
tot. Enhorabona!.

NOU METGE TITULAR

Des de fa un parell de
mesos tenim a Porreres nou
metge titular. Es tracta del
senyor Rafel Monjo Dal-
mau, que té el seu domicili
al carrer de l'Almoina núm.

27 i que ha substituí't al
senyor Alomar, que de ma-
nera interina havia ocupat
la plaça de titular. Rafel
Monjo és un jove professio-
nal al que desitjarn una bona
i llarga estança a Porreres.

MOLT BREU
-Per Sa Fira va tenir

lloc una mostra de bestiar
oví, de cans de caça i de
coloms missatgers a la plaça
dels porcs.

-Darrerament s'han or-
ganitzat a Porreres moltes
excursions i això és bo.
Podem citar una anada al
"Casino" de Mallorca, al
Dijous Bo, un cap de set-
mana a Ceuta i Tanger, visi-
ta a Granada i potser al-
guna més.

-Coincidint amb els
cursos de català que es fan
a l'Ajuntament s'han pro-
jectat una sèrie d'àudio-vi-
suals sobre les matances
i l'agricultura realitzats
per l'Escola Municipal
de Mallorquí' de Manacor
amb el patrocini de "La
Caixa".

-El passat dia 26 de
desembre va tenir lloc un
concert de la Coral de Por-
reres actuant també la Co-
ral Infantil. L'acte va tenir
lloc a l'església parroquial,
essent d'agrai'r aquesta con-
tribució cultural a les festes
nadalenques.

-El Partit Socialista
de Mallorca (PSM) ha selec-
cionat enguany dos vins de
Ca'n Jenoi per les festes de
Cap d'Any, omplint-ne
1.200 botelles numerades
amb etiqueta "pessemera"
i que destinen als militants
1 per a promocionar-se.

-Les companyies elèc-
triques GESA i COBRA rea-
litzen una ampliació de
la xarxa elèctrica i de po-
tència als carrers de la vi-
la. Tot i que ho posen una
mica més curiós ens sem-
bla que deixaran les faça-
nes més carregades que
mai.

-El darrer plenari que
va celebrar l'Ajuntament el
varen anunciar per la pissar-
ra.

-El nostre paisà Barto-
meu Mesquida Ferrando
(de Ca'n Coves) ha estat
nomenat fiscal del jutjat
de primera instància d'In-
ca. Enhorabona!.

-Maria Barceló i Crespi'
va ésser designada per
l'Ajuntament de Ciutat
membre del jurat dels "Pre-
mis Ciutat de Palma", dins
el camp de les beques d'in-
vestigació humanística jun-
tament amb F. Díaz de Cas-
tro i Roman Pinya Homs.

*AI cafè de Ca Sa Viu-
da es disputa un torneig de
truc.

*L'Ajuntament no

aprovà una proposta del
PSM que demanava que
el Trenc no s'urbanitzàs.
Sortosament, però( sembla
que no s'urbanitzarà després
que Unió Mallorquina (que
a Porreres votà en contra)
varias el seu criteri sobre la
polèmica urbanització del
Salobrar-Sa Barrala.

*EI bar-pub "Es Faro-
let" fou modificat i re-
format. En Bernat s'ha gua-
nyat el sortir aquí' per la bo-
na ambientació que ha sabut
donar al seu local.

*No és una notícia fres-
ca però hem de dir que un
grup de músics porrerencs
durant l'any passat va actuar
al concurs de grups de rock
organitzat per l'Ajunta-
ment de Ciutat i a més de
quedar finalista tengué una
actuació que agradà molt
als "rockeros". La història
de la música moderna
a Porreres està encara per
fer, però se farà. De mo-
ment, així que consti.

*lmportant notícia:
el mes de febrer
tendra 29 dies.

*Escusa: Totes les notí-
cies que no hem publicades
són perquè o no hem pen-
sat, o ens hem oblidat o no
l'heu redactada vosaltres,
amics lectors i quan vol-

fjeu col·laboradors de
LUM D'OLI. Si amb al-

guna no hi estau d'acord
enviau-nos la vostra opinió,
per escrit per favor!, o
en tornar-hi la redactau
voltros mateixos. Com que
els redactors no cobram no
vengueu ara a pagar-mos
amb mala cara p amb in-
comprensió. Gràcies.

CATALINA NADAL,
NOVA NOTARI A DE
PORRERES.

Des del principi d'any
ha ocupat la plaça de la no-
taria de Porreres una dona,
Catalina Nadal Reus, de
Binissalem i que abans ha-
via estat al poble d'Espor-
les.

La nova notaria és una
persona molt jove, malgrat
dur quatre anys de profes-
sió, essent la primera i úni-
ca dona de Mallorca que
exerceix aquest càrrec.

La notaria de Porre-
res compren els pobles de
.Vilafranca de Bonany,
Sant Joan, Montui'ri i Porre-
res.

Li desitjarn una bona
estada entre nosaltres.
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"NOTICIES DE FOR AVILA

Sense adonar-nos ja som a un altre any. Han passat
les festes, però la pagesia segueix ¡gual, o sia, malament.
Una de les poques excepcions que hi ha hagudes, esperam
que sia molt positiva: ens referim a la creació d'una Junta
de Ramaders Local, que té, entre altres finalitats, comba-
tre les malalties dels animals i fer una ramaderia vacuna a
nivell europeu. Igualment, dedica especial atenció al
bestiar oví' i a relitzar compres i vendes conjuntes, com he
dit entre altres projectes, que si tenen el suport de tots els
interessats poden produir nombrosos beneficis a la rama-
deria porrerenca.

Els interessats es poden dirigir als membres de la Jun-
ta, Mulet i Mora, que en donaran més detalls.

Mentrestant, aprofitant les quatre gotes d'aigua cai-
gudes, s'ha pogut sembrar arreu del nostre terme, que-
dant a l'espera de més pluges que omplin els pous i cis-
ternes i reguin els arbres, que en aquests moments són
els més necessitats d'aigua.

D'ARBRES. Es poden sembrar ametllers, cirerers i
caquiers. Dins el febrer—amb lluna nova és el millor temps
—també es sembren figueres de moro, ja que fan fruita
molt prest.

TEMPS DE PODA. Es el temps ideal, abans de florir,
tant per a arbres com per a vinyes, quan encara no han
tret murgons. També és temps d'empaitar ametllers, me-
licotoners i pruneres. Pel març, s'empaiten i sembren les fi-
gueres.

FORA CORCS. Amb la lluna nova de gener i fe-
brer, és temps de tallar la llenya per a fer mobles, taulons,
etc. perquè no es corca, segons diuen els nostres padrins.

DE SEMBRA. Xítxeros tardans, patates i tomàtiques,
on siguin terres calentes. Amb saó suficient, és molt
convenient i aprofitable per als que tenen animals, sem-
brar alfalç mesclat amb veces—aquestes, en menys quanti-
tats i alguns grans de civada. Fins a principis de febrer
es pot sembrar xeixa.

D'HORTALISSA. Temps de sembrar cols, col-flo-
ris tardanes i altres. A més de lletugues de tres ulls.

D'OVELLES. Dins el febrer es fa la compra d'una
guarda d'aquests animals per a profitar el menjar de la
primavera i després es venen o les deixen per menjar-se
la fulla dels arbres. Per l'abril i maig serà temps de for-
matjar.

LA MILLOR D'ESPANYA. Segons uns experts
de la Mancha que visitaren fa poc la possessió de Son Rado,
les ovelles de raça "manchega" d'aquesta finca són les més
fines de totes les que han visitat dins l'estat espanyol.
Aiximateix Es Pagos i Son Jeroni Nou compten amb
races mallorquines molt fines.

I PER ACABAR. Ja sabeu agricultors, que s'han de
llaurar els camps per a llevar les males herbes. I que des
del 22 de desembre al 22 de març, és la balança de
l'hivern.

Xesc Llinàs

EL PROB1 EMA DELS ALBERCOCS

Enguany el tema dels
albercocs ha estat una qües-
tió preocupant. Després
d'una gran recollida i una
grandiosa campanya que
vendria a suposar en
números grossos un total de
més 500 tones de sec ela-
borat les espectatives de
mercat han esdevingut molt
magres. Els tradicionals mer-
cats europeus d'exportació,
juntament amb Estats Units
i Japó, han contemplat l'in-
vasió d'una gran aportació
a preu més baix d'albercoc
argentí i turc i el nostre- sec
ha quedat mancat d'impor-
tants exportacions. Hi ha
encara esperances de que
aquesta situació millori, do-
nada la millor qualitat dels
nostres productes, però ies
expectatives no són massa
afalagadores. Mentrestant,
la Cooperativa Agrícola i els
grans i petits elaboradors

veuen amb preocupació que
els molts de milions de pes-
setes que haurien suposat
una bona exportació de la
producció de 1.983 a tota
la població i la comarca ro-
manen dins els ensofradors a
l'espera de les demandes.

A nivell oficial, per part
de l'Estat i de la Comunitat
Autònoma, no s'ha fet gaire
cosa per ajudar als produc-
tors porrerencs. La situació
fou tractada en forma de
pregunta a una sessió del
Parlament Balear, que repro-
dui'm a continuació i quan
tenguem la resposta també
férem el mateix. Com a cosa
curiosa, sabem que a una de-
legació porrerenca que visi-
tà la conselleria de comerç
autònoma l'única solució
que els hi oferiren fou una
sèrie de direccions i la pos-
sibilitat de suscriure's a una
revista. No es massa.

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes Balears, a la
reunió celebrada dia 22 de novembre de 1983, i segons allò que
es disposa a l'article 147.3 del Reglament Provisional del Parla-
ment, s'admet a tràmit la pregunta formulada pel Diputat Sr. Se-
bastià Serra i Busquets, del Gnup Parlamentari Esquerra Naciona-
lista (PSM), amb número de Registre d'Entrada 595/83, relativa
a l'exportació de l'albarcoc mallorquí, dirigida al Govern de la
Comunitat Autònoma, amb sol·licitud de resposta oral davant el
Ple amb urgència; segons allò que estableix l'article 97 del Regla-
ment Provisional del Parlament de les Illes Balears.

Palma, 21 de novembre de 1983.
EL PRESIDENT DEL PARLAMENT DE LES ILLES BA-

LEARS.
Antoni Cirerol i Thomas.

Excel·lentíssim Senyor:
Sebastià Serra ¡Busquets, Diputat del Parlament de les Illes

Balears i portaveu del Grup Parlamentari d'Esquerra Nacionalista
PSM, d'acord amb els articles 146 i següents del Reglament Provi-
sional del Parlament de les Illes Balears, presenta a la considera-
ció de la Mesa del Parlament, la pregunta següent dirigida al Go-
vern de la Comunitat Autònoma. Amb resposta oral davant el Ple
i per procediment d'urgència.

Assabentats de la greu problemàtica que afecta actualment a
l'exportació de l'albercoc sec mallorquí, sol·licitam al Govern de
la Comunitat Autònoma, quines gestions ha realitzat i quines me-
sures ha iniciat per tal de poder atendre les necessitats del sector.

Ciutat de Mallorca, 14 de novembre de 1983.
Sebastià Serra i Busquets.

Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears, núm. 8 de
dia 9 de desembre.

INJUSTÍCIES NOTÒRIES

Resulta que per l'IRY-
DA s'estan subvencionant
tota classe de mi Mores
per a pobles que, crèiem,
menys dedicats a l'agricul-
tura que el nostre, com po-
den ser Consell, Inca, Santa
Maria, Búger, Llubí, Llose-
ta, Santa Margalida, etc. To-
tes aquestes poblacions es-
tan veient com aquest or-
ganisme oficial els està arre-

glant —sense que els costi un
duro— camins, torrents, sf-
quies, xarxes d'aigua, pous,
etc. amb un cost de molts
de milions. Solsament us di-

: ré que fa poc l'IRYDA ha
' convocat subhasta entre
els constructors per a arre-
glar camins a Muro, per un
import de 60.000.000 de
pessetes. Sí, ho heu llegit
bé SEIXANTA MILIONS.
Idò pensau que al nostre

poble, quan s'ha fet una
millora, qui ha pagat sempre
ha estat l'Ajuntament i el
veí, a meitat cada un.

Darrerament el batle,
a base d'insistir i pregar, ha
aconseguit que acuest or-
ganisme faci una ajuda
de 500.000 pessefc s per al
camí d'Es Pla. I pus. Ja

i me'n direu, quina diferèn-
cia hi tenim amb aquells

! pobles tant "foravilers"?.

• Creiem que es fa una dis-
criminació que s'hauria de

i corregir, si volen que cre-
'guem amb ells.

Ei nostre entorn té unes
necesssita's molt impor-
tants, qu sols amb l'ajut
d'aquests o altres organis-
mes es por sn solventar.

Pagesia, uniu-vos i féis
; renou i pressió. Es l'única
i manera d'aconseguir-ho.

F. LI.
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»ERE A. MAS I FERRER:
CARTER DURANT QUARANTA ANYS

Pere Antoni Mas, carr d'.; professió va néixer a Por-
reres l'any 1.918. Es pre<en . a les primeres oposicions con-
vocades a la postguerra (Madrid, 1942) aprovant-les junta-
ment amb un altre mallorca í de Capdepera. Va destinat a
Ciutat per un any per a després passar a Porreres on excer-
cirà el seu ofici durant quaranta anys.

JOANA MORA: Què
és per a vós la feina de car-
ter?

PERE MAS: .No pots
ésser mal vist per a ningú ja
que la meva feina era repar-
tir les cartes casa per casa.
En quaranta anys no he tin-
gut paraules amb cap perso-
na.

-Qui fou el vostre pre-
decessor?

-Vaig arribar a Porreres
a últims de novembre de
l'any 1.943 per a substituir
a Dámaso García, un home
molt apreciat pels porre-
rencs i molt feiner.

(El carter em conta
que En Dámaso va ésser des-
tinat a Irún allà on només
aguantà un any. Tornà a
Porreres havent avorrit la
feina de carter i es dedicà
a vendre sabó per les cases.
En Dámaso va morir a Por-
reres a l'actual carrer del
Rector Llompart. Durant
el Moviment l'oficina de
Correus va ésser tancada
provisionalment, però En
Dámaso continuà la seva
tasca repartint les cartes
durant la nit).

- A través .de quins
mitjans de locomoció arriba-
ven les cartes-a Porreres?

-En un principi només
hi havia tren: a les 7.00,.
10.30, 16.30 i a les 18.00
hores. L'oficina de Correus
tenia un contractat que
s'encarregava d'anar a cer-
car les cartes a l'estació.
Primerament era el conco
Tòfol Mora "Negre" i més
.tard va ésser En Jaume Bar-
celó que tenia l'agència de
transports. Darrerament
aquest càrrec va desaparèi-
xer perquè amb la susti tu -
ció del tren per l'autocar la
correspondència arribava
més aprop de l'oficina.

-Quina era la vos-
tra situació laboral quan
començàreu?

-Molt malament compa-
rant amb ara. El primer sou
que vaig cobrar va ésser de
4.000 pts. a l'any, sense es-
tar assegurat i només quin-
ze dies de vacances. Ah! re-
partíem els diumenges i tot.

-Quina titolacio s'exigia

•<tr*

per a poder exercir de car
ter?

-No importava tenir
cap títol, simplement havies
de passar les oposicions que
es feien a Madrid. No et
creguis que fossin fàcils,
doncs havies de saber tots
els pobles de la Península i
de Mallorca i totes les lí-
nies de tren de les provín-
cies amb els seus enllaços.

-Vos recorda quantes
places hi havia i quants opo-
sitors?

-Hi havia 12.000 oposi-
tors per a 1.000 places.
L'elevat número d'opositors
era degut a la manca de fei-
na després de la guerra.

Es carter va anar qua-
tre anys a classes als Tea-
tins de Ciutat per a prepa-
rar aquestes oposicions te-
nint per professor al Sr.
Miquel Bordoy de "Mina"
conegut per molts de por-
rerencs.

-Quants administradors
i .locals de Correus heu
conegut? '

-Quan vaig començar
l'oficina de Correus esta-
va a Ca'n Campins al carrer

de Sa Galla (cantó amb el
carrer de l'Almoina). Vaig
tenir d'administrador a
N'Andreu Pisa durant
tres anys. Llavors ja passà-
rem al carrer Frau allà on
hem estat fins fa dos anys
per a després traslladar-nos
al quarter vell. Més admi-
nistradors: Emili Gener,
Antoni Colom —devers tren-

• ta anvs—. Pau Llop i ara el

que rii ha només està pro-
visional.

-Com fèieu la reparti-
ció de les cartes?

-En un principi les re-
partia a peu. Ens tenien
prohibit anar en bicicleta.
Més tard me'n donaren una.
Llavors una moto —una
"Rieju"— que malgrat ésser
magre aixímateix durà sis
anys. I ara ja les repartia
amb una "Vespa" que en-
cara funciona.

-Quin temps emprà-
veu entre classificar i repar-
tir?

-Vaig iniciar-me repar-
tint vint cartes i amb una
hora o dues les tenia repar-
tides quedant-me molt de
temps lliure i m'aturava a
xerrar amb les cosidores
ja que tothom era a fer
feina a foravüa.

COMENÇA AMB BONA
VIDA I ACABA FENT
DEVUIT HORES DE
FEINA. SEMPRE TOT SOL

-Empràveu qualque mè-
tode de classificació i repar-
timent?

-Les repartia per dis-
trictes. No hi ha cap carter
que les repartesqui igual.

-Arribaven moltes car-
tes equivocades?

-De tant en tant n'arri-
bava qualcuna. Un cas cu-
riós és el que passa amb un
poble de Tarragona que es
diu Porrera. D'aquest poble
en venien al menys dues ca-
da setmana arribant al punt
de què el Secretari d'aquell
ajuntament decidí venir a
Porreres a parlar amb el nos-
tre amb la finalitat d'aclarir
i donar solució a aquest pro-
blema, ja que els papers ofi-
cials de l'administració sem-
pre venien canviats. Això
que et cont fa vint anys.

(El canvi de numeració
de les cases hagués pogut
ésser un problema, per al
carter pero eli ho solucio-
nava regjnt-se pels llinat-
ges. Així també passà amb
el canvi de nom dels car-
rers quan encara arriba-
ven cartes amb l'antic nom
com és el darrer del carrer
del Organo, després 18 de
Julio i ara Jaume I).

-Quin era el franqueig
d'una carta normal durant
la dècada dels quaranta?

-Trenta cèntims i els im-
presos 1 cèntim.

-Heu dui t cartes a totes

les cases de la v i l a?
-No. Encara n'hi ha

que no hi he entrat mai.
-Sempre heu anat ves-

tit amb el mateix unifor-
me?

-El primer que vaig te-
nir era blau amb una ret-
xa vermella. Pareixíem mi-
Htars de marina. Més tard
¡a va ésser de color gris.
Els "trajes" els enviaven
dins un sac, com si fóssim
soldats i les talles mai ve-
nien encertades.

-Com estan estructura-
des les categories dins la
professió de carter?

-Carter de tercera, car-
ter de segona, carter de pri-
mera. Llavors carter major
de primera, de segona i de

tercera. Ara ja no els diuen
carters urbans sinó auxiliars
de classificació i reparti-,
ment.

Suposant que tots els
porrerencs coneixen l'em-
plaçament de les cinc bús-
ties (columna de Sa Plaça,
estanc de Ca'n Gornals, da-
vant l'església de Sant Felip,
al Pou Florit i a la mateixa
oficina de Correus), el carter
ens ha indicat que a la que
es recolleixen més cartes
és a Sa Plaça i a la que
menys és la de davant Sant
Felip (quatre o cinc cartes).

Feim la xerrada al vol-
tant d'una camilla sobre la
que hi ha dues revistes "La
Valija" que és la més anti-
ga i "Posta Española". La
jubilació del nostre carter
quedà palesa a les pàgines
d'aquestes revistes.

El carter encara es tro-
ba bé. de salut i d'humor
conservant les mateixes ga-
nes de fer feina com sem-
pre.

Joana Mora.
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ASFALTAT DELS CARRERS
DE LA VILA

Els carrers que formen
part de les carreteres han
estat asfaltats darrerament.
Son el Carrer Major, Pou
Florit, Dusai; Sala, Santa
Creu i també Hospitalet i
places d'Espanya, Antoni
Maura( Santa Catalina
Thomas i Església i l'avin-
guda del Bisbe Campins. En
total més de 3,3 quilòme-
tres de carrers. Una de les

reformes o millores més im-
portants dels últims anys
que confereixen —unit a la
nova via de circumvalació—
una moderna xarxa viària
que ha canviat la fesomia
del nostre poble. Ja està
estudiant-se una nova fase
d'ampliació del cinturó cir-
cumvalatori, de la qual ten-
drem oportunitat de parlar-
ne en el futur.

Pluviometria 83

BALANÇ DE L'ANY MES
EIXUT QUE ES CONEIX

L'any 1.983 passarà a la
història com un dels anys
més eixuts, al manco a Por-
reres. Hom no recorda cap
període més sec i amb
menys pluges. Les dades
pluviomètriques són cla-
res: els darrers 25 anys mai
s'havia baixat de 300 li-
tres per metre quadrat -la
mínima estava a l'any

1.965 amb un total de
328,1 litres— i l'any passat
sols va arribar a 180,9!.

Dels 476,4 del 1982
comparat amb aquesta da-
da hem baixat quasi tres-
cents litres!.

Què li passa al nostre
temps?

Evidentment no ho sa-
bem. Fins i tot no arribam

wr

*HA ARRIBAT LA REFORMA DEL CAMÍ DE CIUTAT
Durant desembre i gener la carretera que enllaça

Porreres amb el creuer de Montui'ri ha estat objecte d'una
sensible millora, que permet un desplaçament més ràpid
per aquesta important via de comunicació —sens dubte
la que registra més trànsit de Porreres— ¡ que ha estat
extensiva als carrers del casc urbà que uneixen ei camí
de Ciutat amb la carretera de Felanitx.

Aquesta remodelació comprèn uns nous accessos
al perillosíssim creuer de MontuVri, l'ampliació de la cal-
çada i una millora general del paviment i la senyalitza-
ció, que s'adequarà a les condicions que demanen les vies
circulatòries d'avui. Aquestes obres han estat realitzades
amb els fons estatals del Ministeri d'Obres públiques i
Urbanisme.

a calibrar les repercusions
que això pot tenir dins el
nostre ecosistema més inme-
diat. Esperam que aquest si-
gui un fenomen singular de
la meteorologia que no pas
altre signe més greu. No sa-
bem si hi hagués dins la his-
tòria cap any més eixut
que aquest. Segurament n'hi
ha haguts ben pocs.

I és que les pluges (han
curtejat per tota Mallorca)
als porrerencs sols ens han
enrevoltat. Les nuvolades no
han descarregat a Porreres.
Fins i tot hi ha redols del
terme encara amb manco
sort.

Començàrem l'any
malament: 00 litres el mes
de gener. Pe juliol tampoc
va ploure i el mes d'abril
com si no ho havés fet:
0,2. Juny (4,9), setembre
(9,9), octubre (4,7) i
novembre (70) foren molt
poc fèrtils. El mes de febrer
tampoc va fer llarg amb
13,7. Finalment els millors
mesos, quant a pluviometria
eren març (37,1), maig
(21,5), agost (35,9) i el
més plujós de tots el de-
sembre amb un total de 46
litres/metre quadrat. Una
quarta part del total anual
va caure durant aquest dar-
rer desembre.

Les precipitacions de|
novembre foren d'un litre i
mig els primers deu dies (va
ploure molt escasament du-
rant set dies), dia 16 (4,3) i
dia. 17 (1,2). Pel desembre
la relació és la següent: Dia
10 (17) , 12 (8 4L 13 (¡p.),
15 ip) 16 (5 ,2 , 17(13 ,5)
18 (1,1 ,19 (ip) ¡21 (16,1)
i 25 (ip), de boira.

També podem afegir
que el dia que va ploure més
de l'any va ésser dia 25
d'agost amb 20,1 litres. Els
mesos amb més freqüència
de pluja foren els de març
i novembre amb 12 dies
i el de desembre amb 10
dies. Durant l'any ha plogut
un total de 71 dies. Això
vol dir que poc més o man-
co un dia de cada 5 plou,
encara que sols faci quatre
gotes. Però els observadors
de la pluviometria ho regis-
tren.

JOAN BARCELÓ.

REGISTRE PARROQUIAL

Els batiaments han es-
tat el 1983 de 14 nins i 15
nines (total 29) i les defun-
cions-de 28 homes, 34 do-
nes i 1 nin. Total: 63.
Els matrimonis foren 18.



HOMENATGE A JOAN MIRO
A JOAN MIRO

D'un roig encès
voldria les cançons

D'un roig encès
voldria la vida;

D'un roig encès
tots els amors.

D'un roig encès
aquest racó tan perillós;
la gent d'ací i la de fora
que fossen tots
d'un roig encès.

D'un roig encès
Voldria el món,
i dir les coses
tal com són.

(cançó que el cantant Raimon dedicà al pintor el 1969)

NINA
No és el teu món el que m'atreu,
no és el teu físic el que ador,
no és la teva intel·ligència el que m'admira.
Es el teu somriure,
els teus ulls de color marró,
•la teva boca mig oberta,
els teus llavis envermellits,
la teva mirada d'amor
i la teva manera d'estimar.
Això és el que ador de tu,
el queadmir dins tu
¡ el que m'atreu cap a tu. RAFEL CREUS

SUÏCIDI
Ahir, els teixits teranyinats de l'escopeta
varen ésser rebutjats
per un incoherent i esquizofrènic pensar.

Amic, jo et deman perquè ho feres,
covardia? incomprensió ? soledat?
Tot és fa més tèrbol amb la tardor,
i tu no volgueres lluitar nedant
contra la seva mar sediciosa i enutjada;
t'estimares més capbussar-te davall
la terra Motosa i cadavèrica,
sanguinolenta i retrunyidora.
Vares bufar la fogosa candela
de la jovenesa ambs d'amainar-se
el seu resplandor de lluna.
Però jo cridaré a la gent
que falsificà els teus valers,
sembradora dels teus desenganys
i adob dels teus dies de soledat inefable:

injusta discriminació
incontrolable evasió
abulia total.

I avui pesa sobre el meu ésser
I 'abatiment d'una vida plena d'amargor,
l'amargor del compromís que em fa pensar:
¿Es que el món camina endavant
qual qualcú es suicide?

CATALINA SALA

POESIA JOVE
C&&&&&&&£¿

MEDITACIÓ NOCTURNA

Fins ja poc temps no sabia
que la nit em pogués parlar.
Pensava que era només un lloc;
fermós, això sí, però inanimat;
on sols hi cabia el cos present.
Degué ésser el cant del xabetlí,
les converses del grins esquius,
0 la remor suau del silenci,
el que em mostrà la realitat.
Ara ja sé com és la nit,
perquè ella sovint em parla
1 em diu poc a poc
com som jo.

EUSEBI COLOMER

IV ENCONTRE DE POESIA
JOVE CATALANA

Del dia 27 al 30 del passat mes de desembre va te-
nir lloc a Elx el IV Encontre de poesia jove catalana.

En aquesta edició en lloc d'un primer premi esvaren
concedir deu premis a més de la publicació d'un llibre.

Després d'un'a selecció entre els participants d'arreu
dels Pai'sos Catalans eh quedaren classificats seixanta en-
tre els quals hem d'esmentar al jove porrerenc Rafel Ma.
Creus, qui precisament, l'any passat també fou seleccio-
nat.

L'Encontre es va inaugurar el dia 27 i l'acte va córrer
a càrrec de Lluís Alpera, Director del Departament de
Lingüística Valenciana de la Universitat de València.
Durant aquells dies es varen organitzar taules rodones,
conferències, col·loquis i altres activitats en les que hi par-
ticiparen gent tan prestigiosa com Sebastià Serrano.
Anton Carrera i d'altres. També es feu la presentació del
llibre de poemes dels guanyadors de l.any passat.

El jove poeta porrerenc -hi va presentar un recull
de set poemes conseguint quedar entre els deu primers
premiats.

Enhorabona Rafel!
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(ON PARL MOLT DE MATANCES)
Dintre una frescor d'hi-

vern, tan fresca com a una
fiòbia de neu atrevida que
s'entremet per l'esquena del
porqueret, mal abrigada per
la pellissa dins una seque-
dat d'os calcinat pel no
ploure, no ploure gens ni
mica, ni ganes em queden
d'espipellar d'ací i d'allà,
pensatívol, arrib a becar
ran del foc que fa bellu-
mes. Entre becada i be-
cada hi esclaf qualque ba-
dall, mig de son vaga i ab-
surda, mig de talent més
bé gola i mig d'enamora-
ment nostàlgic de temps
passat i per sempre. I re-
cord la imatge graciosa, ad-
metent i un poc caprit-
xosa del conco Antoni,
Antoni "Crist", tant
llunyà com l'abudància de
pluja de ma infantesa en què
els carrers no estaven as-
faltats i les clavegueres dels
cantons no s'embossaven
perquè l'aigua anava per da-
munt i per davall, que ja
ho deia mestre Marc que
l'aigua no és beneita; mestre
d'obres decidit que quan
serrava una biga o basta-
va o només era curta d'un
cap.

I perquè la calivera amb
un caramull d'espires em
despert, em record dels bi-
nerbos davant el portal de
la casa de les matances fos
on fos el seu emplaça-
ment. Qui pensava mai que
els arrossagalls ni el foc
fessen nosa ni mal a nin-
gú!. Després del berenar,
carn magra i ventreca, oli-
ves trencades i panssides,
vi negre de casa o sia suc
de rai'm trepitjat amb els
peus i escolat amb un feix
d'aritja tot a voler fins a
estar sedolls, les nines amb
el davantalet blanc com un
bes de neta lluna amb dos
rivets vermells com la sang
del porc sacrificat, ben plan-
xat, cuidaven fer el tro cri-
dant qui més podia: "Ma-
tanceres l'any que ve, tor-
nau quedar convidades, si
feis moltes sobrassades,
ben plenes í ben pitjades.
totes les m'acabaré, uè, ue,

ué". Es donaven la má i
enmig de les més grande-
tes les manetes dels més
petitons estaven assegurades
de no rompre "la taringa
de tot el carrer, en mitja
hora passa, en mitja hora
ve, ué, ué, ué". Qualcu-
na de més sempre gosava
rompre "Matancera pixo-
tera píxotot, cul d'indiot,
mal meniassis d'allò groc,

com pixat de sa somera".
De prest, abans de be-

renar, molt abans, gairebé el
sol guaitava i les més dema-
tineres anaven a cercar els
darrers encàrrecs que s'ha-
vien descuidat com dues tro-
ques de fil o mitja dotze-
na d'agulles de cosir a ca
madò Agnès de So N'O-
rell, una botiga del carrer
de l'Almoina cap de cantó
amb el carrer de Magos, i
ja cantaven "Avui hem de
matar es porc. puc passar
per on es vu I la, em voleu
deixar s'aguí la, per cosir
es camallot". U n alè i re-
prenien: "fs parquet feia
nyic nyic, quan colava sa
sanqueta, per por de sa gui-
naveta, o per por de qui
el punyia". Quan havien fet
l'encàrrec la madona recor-
dava que l'aiguardent no els
bastaria i llavors els dona-
va un velló per anar a cer-
car mitja lliure de résous
a ca madò Antònia "Ra-
có" que sempre amb el da-
vantal posat esperava els
clients. La beixuleia tornava
partir amb la tonada "En
veure palla cremada, senyal
que hem mort es parquet,
í ara que farà fred. torra-
rem qualque tallada . Sem-
pre topaven qualque mado-
na d'aquelles que abunden
més que mosques, que sem-
pre ho saben tot perquè tot
ho demanen.

-Francinaineta, d'on
ets matancera?

-De ca'l conco En Pau
-I què era molt gros

el porc?
-La tia Miquela ha dit

—contestava i'infant tot in-
nocent— que feia quinze
arroves però' En Biel quan
el matava trobava que feia
les setze i mitja perquè es-
polçava molt fort i peu
aquí i peu allà ha romput el
ribell de la sang i ha quedat
mil trinques i ara no saben
com hauran de fer els bo-
tifarrons.

Allò era una crida, ni
si ho haguessin dit damunt
la trona. Na Bet Maria Seca
en manco de mitja hora ha-
via corregut totes les boti-
gues sempre demanant allò
que veia que no tenien
per poder entrar en ametlles
i contar la perxalada que
els havia passat a ca'n Pau
de Son Jorbo.

Els resolis eren una be-
guda que s'obtenia amb ai-
guardent, sucre i herbes
aromàtiques i la fàbrica es-
tava a Marratxí, segons
m'han dit Antoni Sastre Mo-

ra "Frigola", Miquel Mora
Servera "Bumbum", Anto-
ni Barceló "Cavaller"
i sobretot la que més ho
recorda és la madona de
Sa Fonda, Aina Barceló.

Si feia falta un brot
de juavert, un esclata-sang,
una cabeça d'alls hom anava
a ca madò Martorella, tot
això i molt més hi era. Ella,
amb ulleres de metall color
d'estany qualcant a mitjan
nas per poder mirar per
damunt i per dedins, ser-
zint o fent'escambrins amb
madò Margalida "Camia",
esperava els clients i
allà hi havia de tot: una
carabaça encetada amb la
gui naveta clavada, un pa-
neret de cames-roges fres-
ques, les primeres colfloris,
un borretxó que feia ga-
nes de fer sopes seques, una
fulla d'àpit, un menat de
porros, dues cebes, faves
tendres, un parell de quens
d'aglans, nesples, codonys,
xitxeros tendres...De tot
i a la menuda. Davall ca-
da gènere hi tenia una
capceta amb els ingressos'
de cada mercaderia d'on
descomptaria el percentatge
tractat fent el compte de
la vella i així, sense lli-
bres de comptabilitat ni
preus marcats, la verdu-
rera més important de la
vila basteixia al poble sense
drets d'Hisenda, no sé si
sols va pagar matrícula mai
ni arbitris de cap classe.

Així passaven el ma-
tí. Després er dinava, un
vertader banquet on no hi
mancave un amén. Jo re-
cord que just de fruita, per
exemple, es treia meló, bes-
sons torrats (cadascú trilla-
va els que s'havia de menjar,

;s a dir, es treien ametles
trencades), nesples, pomes
del ciri, magranes (u-n dia
us contaré com la tia Mag-
dalena ens preparava les
magranes als nins), anous,
i llavors la padrina encara
deia si volíem aglans o fi-
gues seques. Allò era un
rotar. Ah! i els aglans
grassos i grossos i dolços
no tenien perquè envejar
a les castanyes. Tota aques-
tra fruita mallorquina se
n'ha nat a fer punyetes.
L'escarabat, la cuca o la
puta del dimoni tot se'n ho
ha duit. I tant com ens en
duien de fora, de Califòrnia
o de Liorna o d'on no hi
plou! Què se n'han duit?

Després d'haver dinat
l'al.lotaria amb uns quants
ganxos, quasi sempre
d'ullastres, una falç i un pa-
rell de vencisos partien cap
a Na Boscà o per La Reial
o pel Molí del Serrai o per
Son Porquer per a tallar i
dur l'arrossegall que a vega-
des acabava d'arrossegar un
carro de qualque conegut
fermat a la baula del cap-,
cinal; normalment no bas-
tava un viatge perquè vo-
lien que fos vera la can-
çó "El binerbo era tan
gros, que arribava a les teu-
lades, més de dotze carre-
tades, i n'hi havia un bon
tros".

Mentre els escabotells
traginen el binerbo i els
grans capolen la varia negra,
me'n vaig a comprar budells
a ca'n Pinya i vos dic
"Tal/au menut, que les
matanceres renyen, í em-
penyen i empenyen, i no
passa per l'embut".

Jaume Rosselló "Guia"
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RADIO POPULAR

SOM LA RADIO QUE MES S'ESCOLTA

Una ràdio en la qual lu tens veu. í vot. Que informa i entreten. Agüeite h la ràdio que
film a RADIO POPULAR. Una Ràdio ont eli micròfoni obert j fer lu la 24 hom del dia.
Ona radio amb més de 700 profealanaU fent proframes per a tu. Piafiuma realment popu-

lan. Programa per eioltar i parlar. RADIO POPULAR.

O.M. 1.224 KHz
F.M. 97'5 MHz. RADIO POPULAR

LA RADIO ENCESA
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PREMSA MINORITARIA

Aprofitant la convidada
dels responsables de la
publicació del "Llum d'Oli"
em decídese a escriure-hi i
d'aquesta manera col·labo-
rar així com pugui perquè
segueixi sortint al carrer
informant als porrerencs de
coses diverses.

Tots sabem que el cata-
là és una llengua minori-
tària, que encara-que es par-
li a les Balears, Catalunya,
Pafs València, l'Alguer etc.
no mou gaire masses.
Ei número de catalanopar-
lants és aproximadament
d'uns nou milions de per-
sones les quals tenen com
a medi d'informació diària
més importat el barceloní
"AVUI". D'altra banda hi
ha moltes revistes butlletins
semanaris i fullets repartits
per tot arreu d'allà on es
parla el català.

De totes aquestes revis-
tes i altres medis de difu-
sió —escrits diaris o periò-
dics— n'hi ha pocs de gran
tiratge, crec que l'única
revista és la "CRÒNICA"
de Catalunya; les altres són
vehicle de comunicació de
grups o comunitats, .com
és el cas del nostre "LLUM
D'OLI", petites però im-
portants per a nosaltres
perquè parla de les nostres
coses, cose.s que estan aprop
de la gent que les llegeix.

Tot això ve a compte

perquè han arribat a les me-
ves mans dues revistes edita-
des a la ciutat de Toronto
(Canadà), en català, molt
parescudes en forma al
"LLUM D'OLI". Acollei-
xen temes diversos que
atreuen l'atenció del re-
duït número de catalano-
parlants a Toronto (segons
he pogut saber damunt uns
500) tais com un article
de Miquel • Barceló Pere-
lló, felanitxer i professor
d'Història Medieval a la Uni-
versitat Autònoma de Bar-
celona que es diu:La con-
questa feudal d'AI-Andalus.
o també Més cié tres mil
negres en situació il·legal
al Mareme o Arthur Terry
nou president de l'Associa-
ció de Llengua i Literatura
Catalanes d'altres autors.

Els noms de les dues re-
vistes són "FLAMA" (del
Casal dels Pai'sos Catalans a
Toronto) i l'altre "CATA—
LUNYA"(FIRTS CATA-
LAN MAGAZINE PU-
BLISKED IN CANADÀ).

Diguem per a acabar
que aquesta premsa llunya-
na o casolana serveix tam-
bé per recalcar l'ensenya-
ment que es duu a terme
des de diverses càtedres de
diferentes universitats
europees i americanes. Per
a aquells que estimen la se-
va llengua és una difusió
d'esperança.

Rafel Ma. Creus (gener 84)

LLEI DE NORMALITZACIÓ LINGUISTICA, ARA

Llinatges ;

Nom___ _DNI_

Adreça

Població _

,Tfn._ __

. DP _ _.
Professió, _

Signatura

Adjunt aportació Voluntària de 100 Pts. per subvencionar
No la Campanya.

Enviar a Obra Cultural. C/. Imprenta, 1. Palma, 1

LA LLENGUA AL CARRER

Continuam oferint imatges de rètols que signifiquen
la recuperació per una —ai! quan serà— normalització
lingüística a tots els nivells. Es d'agrair aquesta voluntat
per part de comerciants i establiments porrerencs. Ca Na
Margalida, Gent Jove, Gent Menuda o aquesta furgoneta
de ca'n Binimelis en són exemples. Prometem en els pro-
.pers números anar publicant —com ja ho férem a l'inici
d'aquesta petita secció— les fotografies d'aquests comer-
ços, vehicles o qualsevol altre tipus de rètol en català.

L'article 14 del L'Es- Illes Balears, promulgat com
tatut d'Autonomia de les a llei orgànica de l'Estat

dia 1 de març del 1983,
estableix que la normalit-
zació de la llengua cata-
lana serà un objectiu dels
poders públics de la Co-
munitat Autònoma.

Aquest objectiu no es
podrà aconseguir, si el Par-
lament de les Illes no
aprova amb caràcter priorita-
ri una llei que desenvolu-
pi l'esmentat precepte esta-
tuari i establesqui les nor-
mes jurídiques escaients,
perquè la nostra llengua pu-
gui assolir el grau de nor-
malització que, per im-
peratiu legal, el Govern de
les Illes està obligat a donar.

Ha arribat el moment
de promoure una campanya

de mobilització popular que
exigesqui dels poders pú-
blics la promulgació de les
normes legals corresponents
a l'aspecte lingüístic.

La nostra campanya s'i-
nicia sota el lema
LLEI DE NORMALITZA-
CIÓ LINGUISTICA, ARA
i demana l'adhesió de tots
els mallorquins conscients
de la identitat del nostre
poble.

Us pregam, per tant,
que ens faceu arribar la vos-
tra adhesió i la de totes
aquelles persones que se vul-
guin solidaritzar amb la
campanya.

Enviau-la tan aviat com
us sigui possible.
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ENTREVISTA AMB L'ENTRENADOR DE L'EQUIP JUVENIL
DE LA UNIÓ ESPORTIVA PORRERES

Josep Mayol.- Et sor-
prèn la classificació actual?

Guillem Barceló.- Sí,
sobretot al principi havent
incorporat a vuit jugadors
de l'equip infantil.

j.M.- Per què?
G. B.- Pel canvi de ca-

tegoria, ja que els juvenils
el joc és molt dur i sorgei-
xen dificultats degut a
l'edat.

J.M.- Quants entrena-
ments realitzau cada set-
mana i com es duien a ter-
me?

G.B.- Tres entrena-
ments setmanals. El primer
consisteix en encalentiment
i partit; el segon, "footing"
a Monti-Sion o Montui'ri
o gimnasia i el darrer, gim-
nasia i partit.

J.M.- Existeix germa-
nor entre els membres
de l'equip?

G.B.- Sí, hi ha una gran
germanor entre tots. Fins i
tot de vegades és molt di-
fícil fer l'equip degut a la
¡gualdat que existeix a
la plantilla, ja que tots s'es-
forcen al màxim a l'entrena-
ment.

J.M,- L'equip està con-
juntat?

G.B.- Sí, a nivell de
conjunt no hi ha proble-
mes doncs tots s'entreguen
i intenten fer-ho el millor
possible.

J.M.- Creus que l'equip
podrà mantenir el ritme i
encapçalar la classificació
fins el final de la tempora-
da?

G.B.- Esper que sí, con-
fii en I'entrega dels juga-
dors, directius i afició que
tant ens han ajudat, malgrat
a la segona volta totes les
sortides de l'equip són
molt difícils.

J.M. En cas d'ocupar
plaça d'accens de catego-
ria, ho faries?

G.B.- La cosa més im-
portant és quedar entre els
dos primers, millor si es
consegueix el títol i llavors
ja s'estudiarien les possibi-
litats.

j.M.- Quants de juga-
dors acaben al final de la
present temporada?

G.B.- Únicament hi ha
quatre baixes, una d'elles
a partir d'ara.

J.M.- Moltes gràcies i
que segueixis recullint vic-
tòries.

Pep Mayol.

L'equip juvenil de la
Unió Esportiva Porreres
està realitzant una gran
campanya ocupant en
aquests moments, al fina-
litzar la primera volta, la
primera posició de la taula
amb una diferència de tres
punts respecte al segon clas-
sificar i de cinc punts al ter-
cer.

La plantilla està for-
mada per 19 jugadors moft
ben dirigits per En Guillem
Barceló, els quals han de-
mostrat formar un gran
equip. El suport de l'afi-
ció i directius cap a l'equip
és total comptant en aquest

sentit amb un quasi cente-
nar de socis.

Els resultats de la tem-
porada han estat els se-
güents:
Campos, O - Porreres, 1
Porreres, 2 - Algaida, O
Manacor, 1 - Porreres, 1
Porreres, 4 - Petra, O
Artà, 2 - Porreres, O
Porreres, 4 - Porto Cristo, 1
B.R. Llull, 2-Porreres, 2
Porreres, 3 - Buger, 1
Consell, 1 - Porreres, 4
Porreres, 2-Olímpic B., O
Alaró, 1 - Porreres, 3
Porreres, 1 - España, O
Porreres, 2 - Badia, 1
Ses Salines, O - Porreres, 1

RAFEL CERDÀ,
CICLISTA PROFESSIONAL

El corredor porrerenc Rafel Cerdà (de Sa Serra), des-
prés d'algunes temporades d'èxits com a ciclista aficionat
ha passat al camp del professionalisme enrolant-se a l'equip
"Orbea" de Donostia (Sant Sebastià) per a una tempora-
da. Segons ens va informar En Gabriel Barceló Servera
"Xic" va començar la seva activitat de preparació a una
concentració que va tenir lloc als Pirineus francesos, con-
cretament a una estació d'esquí. No cal afegir que dins
aquesta nova faceta li desitjam bones carreres, tot espe-
rant veure reflectida la seva actuació als mitjans informa-
tiu de tot l'estat.

RAFEL CERDÀ, ENTRE ELS SONS

Rafel Cerdà té possiblitats de córrer la Volta Ciclista a
Espanya. Era director Perurena i com a companys
a Felipe Yañez, Lecuona, Jerónimo Ibañez, Ginés García,
Mugica, Doronzole, etc.

Esperem que es prepari amb il·lusió i l¡ surtin bé les
seves arribades, especialment l'esmentada volta peninsu-
lar. Que no ü fallin les forces i sort, Rafel!

SUBVENCIÓ PER AL CAMP DE
«SES FORQUES»

El Consell Insular de Mallorca va concedir una sub-
venció destinada a la financiado de les obres del Camp
Municipal Esportiu de "Ses Forques" per una quantitat
de .2.524.61? otes.

Uns trenta porrerencs pujaren el passat 77 de setembre a
Lluc a peu, a la II Pujada de la Part Forana, pancarta in-
cluida. Valga aquesta ¡mate:: per qi<:dar constància del fet.
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ESCACS
XI TORNEIG SOCIAL: GORNALS, CAMPIÓ ,

Per segona vegada consecutiva va vèncer Gabriel
Gonrnalsal torneig social. Classificació final: l.Gornals,
5 punts. 2/3.Toledo i Palerm, 4,5. 4. J. Barceló, 4.
5/7: Gorí Barceló M, Rosa Bauzà i Cerdà, 3'5. 8/11:
R. Juan, J. Oliver G. Servera i M. Rosselló, 3. 12/13:
G. Barceló LI. i Bordo!, 2'5. 14/15: Matas i A. Julià, 2.
16. J. OI ¡ver F. 1,5/ 17. B. Vidal, 0'5.

I COPA DE NADAL: VICTORIA DE GIL

Aprofitant les passades festes de cap d'any s'orga-
nitzà per primer cop aquest torneig sistema eliminatòries
durant 5 sessions, participaren un tota/ de 32 jugadors,
tots de Porreres, constituint un èxit de ^participació. La
final fou guanyada per Jaume Gil contra Jeroni Palerm.
Rosa Bauçà guanyà la final "B", Tomeu Ribas la final de
Consolació i Gabriel Bordo't la final "D".

CAÍlTIOrJATS PER EQUIPS

L'equip de segona categoria acabà la competició
classificat al quart lloc, una bona posició si tenim en
compte el caràcter tota/ment experimental de quasi-
bé tots els partits jugats i tot i que s'hauria pogut fer al-
gun punt més el resultat és satisfactori. La classificació:
1.Sa Pobla, 2.Felanitx, 3.Lloseta, 4.Porreres, 5. Alcúdia
i 6é. Pollença.

Al moment de tancar la present edició l'equip de
Primera està a punt de cloure el seu campionat i segura-
ment quedarà a la 5a. plaça després d'una campanya amb
alts i baixos.

Properament, a partir del 25 de febrer, es disputaran
els campionats individuals de Mallorca i pot ser abans del
seu inici la secció d'escacs organitzi un altre torneig lo-
cal preparatori.

1̂ - Per als interessats en
qüestions d'Arqueologia vo-
lem anunciar que, si no es
produeixen inconvenients,

farem un recorregut ar-
queològic pel terme de Por-
reres. Ens acompanyarà Na
Margalida Orfila, professora
del Departament de Pre-
història de la Facultat de Fi-
losofia i Lletres de la Uni-
versitat de Palma.

AJUDA
Aquesta entitat té el

goig de comunicar que va
rebrer una ajuda econòmica
del que fou primer president
—i actualment President Ho-
norari— de l'Agrupació Cul-
tural, el senyor Joan Verger
i Garau. Gràcies. '-'"•

LLUM D'OLI
Butlletí Informatiu de l'Agrupació Cultural de

Porreres.
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Amb el suport de ¿K "Malaixa"

UNA FESTA PER A UN POBLE.

El passat dia 26 de novembre una vegada més organit-
zàrem la Festa Pagesa. Podríem, potser, tornar parlar d'èxit
però no ho farem. Creiem que al capdavall de vuit edicions
¡a Festa ha assolit un lloc dins la vida festiva porrerenca i
mallorquina. Hi hagué bon ambient de música popular i
de "rock" (des d'ací' donam les gràcies per la bona col.la-
boració a En Nofre Servera i Mas i l'estol de musicaires
"rockeros" de Porreres), al voltant dels foguerons i el gran
binerbo que acompanyat de renou de traques ompliren la
nit. Hi varen participar els xirimiers Toni Artigues i Aina
Sansó (gràcies també per la vostra ajuda, companys),
el popular grup de "Música Nostra" i "S'Estol des Picot"
de Son Macià i Manacor. Dins el capftol d'agrai'ments dir
que la Caixa de Pensions "LA CAIXA" ens ajudà a patro-
cinar la festa i l'Ajuntament també va col·laborar. Final-
ment cal ag/air l'ajuda incondicional de moltes persones
que si haguéssim de fer una llista no cabria en aquesta pla-
na i que són les que fan realment possible que la festa con-
tinui. Fins l'any^que ve. Gràcies a tothom.

VII SETMANA CULTURAL DE "SA FIRA".

Durant els dies del 21 al 29 d'octubre aquesta enti-
tat tornà organitzar el cicle cultural amb motiu de Sa Fira.
Enguany hi hagué escacs; una exposició molt ben presen-
tada de pintura a càrrec d'Antoni Marquet Pascual a la sala
d'exposicions de "La Caixa"; una projecció d'àudio-visuals
sobre l'albercoquer i Sa Cooperativa, ramaderia bovina,
hivernacles de tomàtiga, etc... També es feu una visita ar-
queològica al poblat talaiòtic de Son Fornés (Montui'ri)
i es projectà un llarmetratge en "video". Cal destacar per
altra part la sortida d'una colla de xirimiers el dia de Sa
Fira així com la bunyolada popular que hi hagué al local
social. La setmana va concloure amb un recital de cançó
a càrrec del grup "Camamil.la" (que tengué molt d'èxit)
i la projecció d'un àudio-visual del G.O.B. relatiu al Salo-
brar de Campos i Es Trenc.

SUBVENCIÓ
"LLUM D'OLI" ha re-

but una subvenció de la Co-
munitat Autònoma que ens
fou entregada pel president
senyor Gabriel Canyelles du-
rant les passades Festes de
Cap d'any, en un acte que
tengué lloc al Consulat de la
Mar amb I "assistència de tota
la Premsa Forana, visitant a
continuació l'exposició "Els

Reis de Mallorca". El Presi-
dent —que es posà a dis-
posició de totes les publi-
cacions foranes— recalcà
el caràcter institucional
d'aquesta ajuda a la prem-

•sa que més ho necessita i
que més arriba als pobles.
Per la nostra part, moltes
gràcies.
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BALANÇ DE L'A IY It 83

GENER
Dia 23: Excursió al Castell d'Alaró-Orisnt

FEBRER
Dia 2:Surtel no. 23 de "Llum d'Oli"
Dia 5: Participació a la Festa del Carrer de L'Almoina
Dia 25: Projecció de diapositives a càrrec de Gabriel Cres-

pi' sobre un itinerari per I,art i la cultura de Moscú,
Leningrado, Tallin i altres ciutats russes.

Dia 27: Excursió cultural - ecològica per S'Albufera

ABRIL
Dia 9: Presentació del llibre "La Inquisició i Porreres"
Dia 10: Participació en la marxa "Tots a peu a Monti-Sion
Dia 23: Inici d'un curset de ball modern

MAIG
Dia 29. Visita cultural a Punxuat i Castellitx

JUNY
Dia 17: Taula rodona sobre "Problemàtica de l'albercoc

a Porreres"
Dia 23: Recital de cançó a Monti-Sion a càrrec de Ma. An-

tònia Burguera i Joan Sunyer

JULIOL
Dia 2: Surt el no. 24 de "Llum d'Oli"
Dia 5: Xerrada sobre "L'OTAN"

Reunió sobre Arts Plàstiques

AGOST
Dia 19: Comença el V Torneig obert d'escacs "Vila de

Porreres"

SETEMBRE
Dia 13: Finalitza el torneig d'escacs
Dia 20: Comença l'XI Torneig social d'escacs
Dia 23: Conçurs-desfilada de llanternes
Dia 30: L'equip d'escacs de segona comença el Campionat

de Mallorca

OCTUBRE
Dia 1: Comença el Campionat de Mallorca l'equip d'es-

cacs de la.
Dia 12: Excursió ecològica al Salobrar de Campos
Dia 21: Surt el no. 25 de "Llum d'Oli"
Dia.21: Final del XI Torneig Social d'Escacs
Dia 22: Inauguració de l'exposició de pintura d'Antoni

Marquet
Dia 22: Sessió d'interès agrari. Projecció d'audiovisuals
Dia 23: Excursió ciclista al poble talaiòtic de Son Fornés

(Montui'ri)
Dia 24: Projecció de la pel·lícula "Reds"
Dia 25: Sortida d'una colla de xirimiers

Bunyolada popular
Dia 28: Recital de cançó a càrrec del grup "Camamil.la"
Dia 29: Projecció d'un audivisual del GOB sobre Es Trenc

i Es Salobrar de Campos

¡\IOVEEV1BRE
Dia 6: Excursió al Puig de Massanella
Dia 26: VIII Festa Pagesa al parc Municipal

DESEMBRE
Dia 4: Excursió al Castell del Rei (Pollença)
Dia 23: Comença la I Copa de Nadal d'Escacs
Dia 27: Assemblea General de Socis

Xocolatada de Nadal

PROPERES ACTIVITATS
A REALITZAR PER

L'AGRUPACIÓ CULTURAL
-Recorregut arqueològic pel
terme de Porreres
gener)

-Conferència sobre arqueo-
logia a càrrec de Josep
Mascaró Pasarius
-Visita comentada a la vila
de Sineu
-Visita per la comarca del
Migjorn de Mallorca
-Convocatòria del I Premi
"Vila de Porreres"
-Demostració de fumar en

pipa
-Excursió a la Trapa
-Concert de guitarra de Jau-
me Rosselló
-Concert de clarinets.
-Sopar de germanor de socis,
simpatitzants i suscriptors
de "Llum d'Oli" a Monti-
Sion
-Presentació del llibre
"Porreres. Contribució a
l'estudi d'una vila mallorqui-
na a la Baixa Edat Mitjana".

ASSAMBLEA GENERAL
*EI passat dia 27 de

desembre de 1.983, va te-
nir lloc l'Assemblea General
Ordinària de Socis de
l'Agrupació Cultural. Co-
mençà l'acte amb la lectura
i posterior aprovació de l'ac-
ta de la sessió anterior per.
part de la Secretària. Llavors
el President feu un balanç
de les activitats duites a ter-
me, classificades per sec-
cions, durant l'any 1.983.
El Tresorer donà compte
del balanç econòmic així
com també indicà quin era
aproximadament el pres-

supost amb el que calia
comptar per a l'any 1.984.
A continuació el President
tornà intervenir per a donar
a conèixer el projecte de
les activitats a_ realitzar en
els propers rn'esos. Per a
acabar hi hagué un torn
obert de paraules entre els
socis assistents (una trente-
na).

Tot seguit, els presents
i altres que arribaren més
tard, assistiren a la tradicio-
nal xocolatada de Cap
d'Any.

SECCIÓ D'EXCURSIONISME
*EI diumenge dia 6 de

novembre i malgrat les incle-
mències del temps, una tren-
tena de persones partien
d'excursió cap al Puig de
Massanella (1.340 m.), el se-
gon més alt de Mallorca.
Les espesses boires impedi-
ren contemplar les panorà-
miques però així i tot,
el més atrevits —devers una
dotzena) conseguiren pujar
fins el punt més elevat.
La bulla acabà prenint una
bona taça de xocolata a
Lluc. Ah! també troba-
ren esclata-sangs.

*EI diumenge dia 4 de
desembre es va dur a terme
una excursió al Castell del
Rei (Pollença). S'hi apunta-
ren unes quarantè persones.
Malgrat caiguessin algunes
gotes la diada fou molt
agradable.

*La Secció d'excursio-
nisme anuncia per al proper
trimestre les següents sorti-
des, les quals es duran a
terme sempre que el temps '
no ho impedeixi i que els
interessat s'apuntin d'hora.
Al mateix temps es vol in-
dicar que si es produïssin
contraordres referents a
aquesta programació s'anun-
ciarien oportunament al
tauler d'anuncis del local so-
cial.

Dia 13 de març: La
Trapa.
1 Dia 8 d'abril: Puig des
Teix.

* L'Agrupació Cultural,
sempre preocupada pels pro-
blemes ecològics, darrera-
ment s'ha fet sòcia del
GOB (Grup d'Ornitologia
Balear).



DES DE GERSTHOFEN (R.F.A.)
Antoni Navarro Mora és un porrerenc'que viu i treballa

a una petita ciutat de la República Federal Alemanya, prop
d'Ausburg. Es el cap de cuina d'un important restaurant
d'un casai municipal de cultura i està considerat com un
alemany més, doncs conviu ben integrat dins aquella
societat. Casat amb una alemanya, no oblida emperò la se-
va terra i les seves arrels porrerenques i mallorquines.

Durant un viatge, aquest estiu passat, un grup de redac-
tors d'aquesta revista va aprofitar l'oportunitat de que pas-
sava per Baviera per anar-lo a veure, el qual ens obsequià
amb-la seva amabilitat mostrant-nos el seu pobleiAusburg,
la capità], de nit, i ens feu una anàlisi de la societat germà-
nica i els seus costums i història amb molts de detalls.

Per aquestes passades Festes de Nadal hem rebut una
carta dirigida a la redacció que ara passam a reproduir.

"Benvolguts amics:
Apart de felicitar a tot-

hom en aquestes festes na-
dalenques he volgut escriu-
re aquesta carta, la qual feia
temps que volia escriure. Per
molts de motius, el primer
per que per jo significa no
perdre els llaços que m'unei-
xen en aquest estimat poble
de Porreres. Jo, estant enfo-
ra, me sent a vegades molt
aprop, ja que no perd cap
ocasió per mantenir-me in-

format del que passa a Les
Illes i concretament a Ma-
llorca, i ser«e cap temor he
de dir que estic més al cor-
rent que molts es pensen es-
tar-hi.

Us deman que m'envieu
el "LLUM D'OLI" i d'antu-
vi sé que veuré satisfet
aquest desig.

Crec de cada vegada en
puc concentrar-me un poc

,més amb la meva terra".

^- Els veïnats d'es Pou d'Amunt volen agrair a totes
les persones que d'una manera o altra feren possible la
III Festa d'aquell barri esperant la seva col·laboració

per l'any que ve. -^*
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A TOTA MUSICA !

EL MILLOR

DE TOTA LA COMARCA

MARGARITA BARCELÓ

Esthéticienne Diplomada
por el Ministerio de Educación y
Ciència con el No. 11.084
Titulada en el Sindicato Nacional
de Enseñanza, Miembro numerario
de la agrupación Internacional
CATHIODERMISTAS

Para una piel joven y sana
la CATHIODERMIE de RENE GUINQT
y además les ofrece sus servicios de
Limpieza de cutis
Tratamiento de acné
Flacidez cutánea y antiarrugas
Depilación a cera y por
Electrocoagulación con aguja, y por
Onda de Alta Frecuencia con pinza
Masajes Corporales; Gimnasia Pasiva,
Peeling, y Tratamientos Especiales

•fr •&•*##
•&-fc#-3£-3f

C/ Luna No. 12
Tel. 64 70 70
Horas convenidas

Porreres.




