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Editorial

Des del marc de 1989 en qué
el LLUM D' OLI cremava les da-
rreres gotes d' oli, fins ara en qué
la Ilum s' entreveu de bell nou,
molts de porrerencs s' han sentit
angoixats per la seva apagada.

Ara fa exactament catorze
anys que la publicació «LLUM
D" OLI» veia la Ilum per primera
vegada com a Bolletí Informatiu
de l' AGRUPACIÓ CULTURAL de
Porreres. La finalitat d' aquesta
publicació era tenir informats als
socis i als seus simpatitzants.

La idea de fer una revista, no
era nova. Ja abans, altres juntes
intentaren tirar endavant amb el
projecte, però per diverses raons
mai es va fer realitat.

Fou equip redactor, que va
sorgir de la Nova Junta el no-
vembre de 1978, el que va en-
vestir amb molta il.lusió i forca a
aquest projecte el qual dura
entre alts i baixos fins a l' any
1989.

Durant aquests catorze anys
Porreres comptá amb una publi-
cació de caire cultural i informa-
tiu. El que en un principi només
era un Bolletí Informatiu ara a
l' any 92 és una eina imprescindi-
ble per als estudiosos o curiosos
de la història del nostre poble.
Aleshores, cap els anys 79-80, els
subscriptors del LLUM D' OLI su-

peraven al nombre de socis de
Agrupació Cultural.
Fins i tot el LLUM D' OLI trans-

passava les aigües del Mar Medi-
terrani per arribar als porrerencs,
que per motius personals o de
feina, es velen obligats a viure
Iluny del seu poble estimat. En
aquestes circumstàncies. el LLUM
D" OLI era rebut amb els bracos
ben oberts i Ilegit, en moltes oca-
sions, amb llàgrimes als ulls.

Però, parlam del present, de la
nova flama que a partir d' ara
acaba d' encendre' s. El LLUM
D' OLI continuará essent la revis-
ta esperada per molts de parre-
renos, una revista on es podrá se-
guir trobant la INFORMACIÓ
LOCAL més significativa del nos-
tre poble, les habituals NOTES
HISTÓRIQUES referent al nostre
passat, entrevistes, reportatges,
opinió, creació, esports... fins i tot
alguna secció de nova creació
que ja haureu pogut comprovar.
LLUM D' OLI vol ésser una publi-
cació de caire cultural amb in-
formacions locals I generals i
oberta a tothom. La nostra inten-
ció és mantenir encesa, el
máxim de temps, la seva flama.

Ho aconseguirem amb la
col.laboració de tots.

ESPERAM EL TEU RAIG D'
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Activitats 1992

16 de gener.- Collaboració
amb el fogueró de Sant Antoni a
la placeta de V Escola Nova.

19 de gener.- Excursió: «Serra
des Teixos».

26 de gener.- Excursió: «Ba-
rranc de Biniaraix, Es Cornadors,
Son Arm, Sóller».

1 de gener.- Assemblea Gene-
ral de Socis.

16 de febrer.- Excursió: «Tossals-
Mancor (Canaleta de Massane-
Ila)».

23 de febrer.- Acampada a la
Trapa.

29 de febrer.- Col.laboració
amb la Rua de Porreres.

15 de març.- Excursió: «Es Puig
Tomir».

4 d'abril.- Acampada a n" Es
Rafal d Ariant-Torrent de Mortix.

10 d'abril.- Sopar de Quares-
ma.

18 d'abril.- Recorregut urbà
per la Vila de Porreres.

19 d'abril.- Assemblea Extraor-
dinária de socis, aprovació dels
nous estatuts.

26 d'abril.- Festa del Llibre a
Montission.

3 de maig.- Visita a l' Església
Parroquial.

9 de maig.- Taller de reciclat-
ge de paper amb la
collaboració del G.O.B.

16 de maig.- Acampada a
Cala Mármol.

24 de maig.- Col.laboració
amb la «Desena Pujada Atlética
al Puig de Montission».

31 de maig.- Excursió: «Cala
Deiá-Llucalcari».

6 de juny.- Audiovisual: «Situa-
ció de la capa d' ozó» a cárrec
de M.A. March.

14 de juny.- Celebració de
Sant Bernat de Menthon, patró
dels muntanyers, en el Puig de
Son Roig.

23 de juny.- Celebració al
local social de Sant Joan.

27 de juny.- Festa a Montission:
tremponada i vetlada musical
amb actuació de Tumbet.

5 de juliol.- Excursió: «Cales de
Manacor».

8 de juliol.- lnici del Xlé Torneig
obert d' escacs Vila de Porreres.

13 d'agost.- Conferència a cá-
rrec d' Aina Moll «Normalització
Lingüística a la CAIB».

15 d'agost.- Taller de reciclat-
ge de papen

16 d'agost.- Finals del Torneig
Vila de Porreres.

16 d'agost.- Proves d' aeromo-

delisme a cárrec del Club Aero-
modelisme Campos.

29 d'agost.- Assemblea Gene-
ral Extraordinaria: Elecció del
Consell de Govern. XVI SETMANA
CULTURAL DE SA FIRA.

24 de setembre.- Itinerari Cultu-
ral i Paisagístic pel terme de Po-
rreres.

25 de setembre.- Excursió: «De
Caimari a Lluc pel camí vell».

30 de setembre.- Taula rodo-
na: «Nacionalisme, qui és qui». Hi
participaren: Jaume Santandreu
(ERC), Pere Sampol (PSM), M°
Antònia Munar (UM), Miguel Pas-
qual (UIM) i Lluís Pinya (CB).

31 de setembre.- Exposició:
«Cabrera, Parc Nacional» amb la
collaboració d' ICONA.

31 de setembre.- Exposició
«Mostra de llibres en catalá»
amb la col.laboració de OCB.

1 d'octubre.- Competició si-
multània d' escacs.
1 d'octubre.- Demostració

d' escalada esportiva a I" espla-
nada de l' església a càrrec de
membres de la Federació balear
d' escalada.

9, 10, 11 ¡12 d'octubre.- Partici-
pació en el XVI Aplec Excursionis-
ta dels Paisos Catalans.

7 de novembre.- Acampada
en el Bosc del Puig de Galatzó.

15 de novembre.- Excursió: «De
Santa Maria a Orient (S' Avena
de Son Pou i es Salt des Freu).

28 de novembre.- XVII Festa
Pagesa.

5, 6, 7 i 8 de desembre.- Viatge
gastronòmic-cultural a les provín-
cies de Huelva. Cádiz i Sevilla.

26 de desembre.- Acampada
a Sa Costera.

Breu resum d'any de
canvi

1 de febrer de 1992
El President de l' Agrupació

Cultural de Porreres, Joan Barce-
ló Bauçá, convoca una Assem-
blea General Extraordinaria amb
el següent ordre del dia:

-Situació actual de l' entitat.
-Proposta de renovació de la

junta directiva.
-Proposta de renovació dels

estatuts de l' Agrupáció.
-Precs I preguntes.

En aquesta Assemblea s' acor-
da formar una junta gestora inte-
grada per Jaume Gil Cuenca
(President), Gregori Barceló Lla-
neras (Vicepresident), Jaume
Cerdá Tomás (Tresorer), Joan
Marí Garí (Secretad) i Bernat
Bauçá Garau, Climent Picornell i
Joan Antoni Roig Dalmau (Vo-
cals) amb una sèrie de prioritats:

a) gestionar el funclonament
de I" entitat.

b) actualitzar el llista de socis/
sòcies.

c) redactar uns nous estatuts.

d) preparar unes properes
eleccions.

30 d'abril de 1992

Es presenta en Assemblea Ge-
neral Extraordinaria un esborrany
de nous estatuts, fruit de la revisió
collectiva d" un document ante-
rior per un grup representatiu de
socis/sòcies. Aquesta redacció
dels Estatuts i un Reglament Elec-
toral s' aproven per unanimitat
amb petites modificacions.

29 d'agost de 1992

En Assemblea General Extraor-
dinária s' elegeix el nou orgue
rector de I' Agrupació Cultural: El
Consell de Govern format per
President/Presidenta,	 Vicepresi-
dent/Vicepresidenta, 	 Tresorer/
Tresorera, Secretari/Secretária i 5
vocals.

Els/les	 socis/sòcies	 elegits/
elegides varen ser:

President: Jaume Gil Cuenca.

Vicepresident: Gregori Barceló
Llaneras.

Secretad: Bernat Bauçá Garau.

Tresorer: Jaume Cerda Tomás.

Vocals: Vicenç Marí Sastre, Joan
Marí Garí, Gregori Barceló Már-
quez, Joan Antoni Roig Dalmau,
Damià Nicolau Ferró.



Activitats «geperudes» del G.E.P.
Els dies 9, 10, 11 ¡12 d' Octubre

al campament de la Victòria
d' Alcúdia va tenir lloc el XVI
Aplec Excursionista deis Països
Catalans en el qual hi varen as-
sistir 18 integrants del Grup Excur-
sionista Porrerenc que represen-
tant el nostre poble formaren
part dels més de 700 excursionis-
tes vinguts de tots els indrets dels
Països Catalans.

La finalitat d' aquest aplec
que fa 16 anys que es duu a
terme és l' agermanament de
tots els excursionistes que tenen
en comú la llengua i la cultura
catalana.

Per tal motiu organització
que enguany corria a càrrec del
Grup Excursionista de Mallorca
(GEM) i la Secció de Muntanya
del Club Pollença, va preparar
una serie d' activitats, tal com
excursions al Puig Tomir, Torrent
de Pareis, Puig de Massanella,
Penyes Rotges, S' Albufera d' Al-
cúdia, etc... així com a projec-
cions d' audiovisuals i xerrades
sobre el futur parc natural de La
Serra de Tramuntana i el Parc
Nacional Marítimo-terrestre de

Arxipèlag de Cabrera, i actua-
cions musicals per tal d' animar
les vetlades.

En definitiva, foren quatre dios
de contacte amb la natura i
amb gent de parla catalana.

CAMIVELL DE LLUC

Diumenge dia 25 d' Octubre el
GEP juntament amb l' Obra Cul-
tural d' Algaida va organitzar
una passetjada pel Comí Vell de
Lluc, el que fora antigament ú-
nica via de comunicació entre
la comarca d' Inca I el Monestir
de Lluc.

Aquesta excursió va comptar
amb una participació de 32 per-
sones que tongueren ocasió de
contemplar un paisatge total-
ment diferent del que estam
acostumats a veure quan anam
a Lluc en cotxe.

L'ESCALADA DE SA FIRA

El ler. de Novembre amb
motiu de Sa Fira va tenir lloc a

esplanada de l' Església una
demostració d' escalada exporti-
va a càrrec del campió de Ba-
lears Caries Raimundo així com
d' altres membres de la Federa-
ció Balear de Muntanya.

Sonso cap dubte ha estat una
de les activitats més espectacu-
lars i vistoses de les que ha duit a
terme el GEP, cosa que es va
poder comprovar amb el gran
nombre de joves porrerencs i es-
terns que varen voler posar a
prova les seves qualitats escala-
dores, així com també la massiva
assistència de gent joyo i no tant
jove que no es volgué perdre les
evolucions del campió i dels al-
tres escaladors que ens feren
passar un horabaixa de Sa Fira
força entretingut.

ACAMPADA
Els dies 7 i 8 de Novembre ens

anàrem d' acampada al bosc
del Puig de Galatzó.

Aquest bosc al que accedírem
des de la zona d' Estellencs, és

un dels punts de més activitat de
la denominada «Mallorca Mági-
ca», ja que conten que sovint
s' hi sol aparéixer el fantasma del
Comte Mal. Aquesta circunstán-
cía va fer que qualcú dels excur-
sionistes que assistiren a l' acam-
pada ves bubotes per tot arreu,
sobretot durant la nit.

Port., bubotes a part, hem de
dir que várem passar dos dies
d" alió més bé possible, sempre
acompanyats pel bon temps i
sobretot pel bon humor.

EXCURSIÓ A LA MOLA DE SON
PACS

El dia 13 de Desembre, junta-
ment amb els companys de l' O-
bra Cultural d' Algaida, anàvem
a la Mola de Son Pacs i pogué-
rem contemplar, a més de bells
paisatges, un bon conjunt de Sit-
ges, cases de carboner, forns de
calç, aljubs i per acabar les ma-
gestuoses cases de Son Cavas-
pro (Esporles).
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Viatge de l'Agrupació Cultural a
Andalusia

Quan s' acosten les fredes ma-
finados del mes de desembre,
com si es tractás d" una necessi-
tat de sobreviure, Agrupació
Cultural es posa en marxa per
descobrir diferents terres cos-
tums de I" Estat Espanyol.

Ja comença a ser Ilarga la 'lis-
ta d' indrets que, any darrera
any, hem trepitjat i conegut: pri-
mer foren Menorca I Eivissa, des-
prés les torres del Principat, pas-
sárem pel País Basc, Castella i La
Rioja, fins que enguany hem arri-
bat a Sevilla. Huelva i Cadis (tal
vegada Andalusia més nacio-
nalista).

Com ja és costum en aquest
peregrinatge, la descoberta dels
llocs que visitam es fa tenint en
compte aspectos culturals, gas-
tronómics, lingüístics, paisatgístics
i de contacte directe amb les
persones que hi viuen.

Aquest any, una interessant vi-
sita al Parc de Doñana va ence-
tar el viatge; a trenc d' auba
ens passejávem per aquells her-
mosos paratges contemplant 1
respectant diferents espéc les
animals. La dematinada va ser
dura, peló va valer la pena. Des-
prés visitárem diferents llocs més
simbòlics aquest cultura tan
diferent a la nostra: El Rocío, Mo-
nasterio de la Rabida, pobles tan
interessants com Niebla 1 Mo-
guer, on visitárem oficialment la
casa de Juan Ramón Jiménez...
Per cert, la fotografia oficial és

del Monasterio de la Rabida.
Els altres dies descobrírem Sevi-

lla: la Catedral, La Giralda, Torre
de Oro, barri de Santa Cruz, barri
de Triana i la impressionant
plaça d' Espanya, lloc en el qual
ens trobárem amb el rodolet de-
signat a la nostra provincia on
curiosament poguérem compro-
var que al nostre escut la senye-
ra no duia castellet (és degué fer
abans dels invents del nostre go-
vern; convendria enviar-hl algun
deis nostres 11.1umlnats polítics a
fer una volteta).

Flnalment, tinguérem temps de

recórrer ciutats I pobles con-)
Cadis, Puerto de Santa Maria,
San Lúcar de Barrameda, Cardo-
na, Jerez, Arcos de la frontera i

antiga ciutat d' Itálica, on po-
guérem comprovar els desastres
que es poden arribar a fer per tal

d' atreure el turisme a ciutats his-
tòriques com aquesta.

Per acabar, volem dir que l' as-
pecto gastronòmic va funcionar
de meravella: des dels finitos,
manzanilla, mariscs, upescaíto
frito»..., fins que el darrer dia tas-
tárem la famosa coa de toro.



La Coral de Porreres festeja les seves
Noces d'Or
Reflexions en ocasió d'un cinquantenari

Sebastià Meliá
Desembre 1992

Amb certa freqüència podem
trobar als medis de comunicació
notícies de celebracions de
noces d' or: de matrimoni, de sa-
cerdoci o vida religiosa, de man-
teniment a un determinat quefer.
Fins i tot qualcú hi ha que con-
memora les del seu fadrinatge.

La Coral de Porreres s" hi ha
afegit al grup de gent madura. I
hem festejat els nostres primers
cinquanta anys que, com tot en
aquesta vida són ben relafius: ni
pocs ni massa, una cinquantena.

Així i tot -la història no és mes-
tra?- aquesta circumstáncia
n' és una ocasió que ens mou a
«girar I" ull cap enrera» per fer-ne
unes breus consideracions.

En primer lloc, que es pretenia
a l' hora de preparar una tal ce-
lebració? No més ni manco que
lo que desitja qualsevol persona
o grup en semblant ocasió: ma-
nifestar, i fer-ne participants als

amics, el goig per una Ilarga
vida. l sembla que ho hem com-
plert: no mos n' hem estalviat
d' alegria, cant i comunicació.

El resum -sempre fred i mesquí-
que en podem treure al fullejar
els programes de les activitats
que iniciarem el dia vint i cinc de
gener al saló d' actes de l' Ajun-
tament, podria ser el següent:

-Deu concerts de música coral
amb participació de devuit
agrupacions d' altres viles i ciu-
tats de la nostra Comunitat.

-Dos concerts monogràfics
d' orgue.

-Una exposició amb el títol «50
anys de la Coral».

-Un concert de piano i veu so-
lista.

-Dues publicacions: el parla-
ment Ilegit pel Sr. Josep Miró en
l' acto inaugural del cinquante-
nari, i un volum sobre la música
coral (encara en premsa) a cà-
rrec del Rvd. Joan Rosselló Llite-
res.

Voldria destacar dos actes, no
inclosos en la realció anterior i
que merixen un comentad a
part:

Feia molts d' anys que al nostre
poble no se sentia el pregó de la
«Passió de Nostre Senyor» amb la
solemnitat que ho feren la Coral i
els Solistes convidats, el capves-
pre del diumenge dia vint i cinc
d' abril. Ens queda un agradable
record d' aquest acte que, fruit
d" una col.laboració plural, i
arrodonit per la paraula reflexiva
de D. Bartomeu, el nostre rector,
no va estar mancat d' emoció
estética i religiosa.

I audició que, encapçalada
amb la llegenda «Recreant les
velles partitures», va dedicar la
Coral al record d' algunes obres
de mestres músics porrerencs i
d' altres mallorquins lligats a la
vila. Era un deure de bonhomo-
nia i de gratitut.
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A l' hora d' enllestir els esdeve-
niments darrers, I amb la tran-
quil.litat d' un «deure complit»,
sorgeixen del reces i la reflexió,
algunes consideracions:

Primera: Reafirmar la necessitat
de mantenir i millorar, fins a les
máximos possibilitats, el transcó-
rrer cultural de la vila. És bo i gra-
tificant obrir finestres al vast món
del saber, del golg estètic, de la
conversa compartida amb el lli-
bre, un bon amic... Forma de
ben entendre el tálele de la
«qualitat de vida».

Segona: Els fets canten. Si és
cert que els anys ens eixuguen
algunos capacitats, també ens
enriqueixen amb els dons del
realismo, de la racionalitat que
ajuda a mirar amb ulls freds i
tranquils, el nostre entorn. Se diu
dels joves: «deixau-los córrer...»
Tots hem volgut aixecar el vol. És,
pero, un acto de sana pruden-
cia el reconèixer la llargària de
les pròpies ales.

La Coral ha complit unes fun-
cions I ha cobert unes necessitats
determinades dins la nostra co-
munitat. I ho hem duit a terme
de la manera más correcte, d' a-
cord amb les nostres possibilitats.

Tercera: Hi ha, en la llista de les
virtuts humanes, una que és

apreciable per damunt les altres:
la generositat.

Són nombrosos els voluntaris
-grups o individuals- que treba-
llen per la comunitat sense posar
preu: La gratuitat de l' esforç, de

enteniment comú, del temps...
La Coral s' hi apunta a una llarga
relació de porrerencs generosos.

Quarta: És un tòpic; així i tot
pensam que, per cert, el podem
retreure: hem fet poble. 1 en un
bon sentit de l' expressió.

Les entitats locals encapçala-
des per l' Ajuntament i la Parró-
quia, i la Conselleria de Cultura,
ens han fet costat.

La familia d' amics de la Coral,
més ampla i ferma, ha fet sentir-
nos el seu afecte generós i es-
pontani.

Hem estret lligams de
col.laboració i amistat amb
I' ampla parentela de la música
coral de l' illa: cada una del
miler de ximbombes i ximbombe-
tes escampados arreu de la nos-
tre Comunitat Autónoma, recor-
da com una llumeta encesa al
despatx de l executiu o a la re-
conera de la cuina de la casa
de pages, que hi ha una vila in-
quieta i preocupada pel quefer
cultural a la part forana.

Quinta: Amb paraules de més
encuny:

«The man that has no music
himself,

Nor is not moved with concord
of sweet sounds.

Is fit for treasings, stratagems
and spolis...» (Shakespeare en el
«Mercader de Venecia).

L' homo que no porta la músi-
ca dins ell,

que no es conmou a l' acord
de suaus sons,

fácilment cau en la traició,
1' engany	 espoli...

És a dir: de la bondat de la
música.

La qual cosa és el mòbil i la sa-
tisfacció dels vertaders protago-
nistes de la celebracló del cln-
quantenari, els cantaires. Dones i
hornos, joves i majors que, com
la podre a una casa, conformen
amb la seva veu bells edificis so-
nors. A tots ells i amb ells, abraç
de congratulació.

Sisena: «... la soca més s' enfila
com més endins pot arrelar».

Un record agrait i d' anyoran-
ça per els qui sembraren les pri-
meros Ilavors i un dia pensaren
amb Salvador Espriu,

«Camino últim solc... i em de-
canto a mirar

per darrera vegada la Ilum
d' un liOrg ponent».

Amic, que el cel habites,
«... que siguis,
davant altars on cremen
ardents silencis d' ales,
onces cristall, més flama,
llum de cançó senzilla».



Noves dades històriques sobre el
campanar les campanes de resglésia
parroquial de Porreres

Maria Barceló Crespí
Bartomeu Servera Sitjar

Ningú posa en dubte la impor-
tància que al llarg dels segles ha
desenvolupat el campanat i per
suposat les campanes.

El campanar, en el conjunt del
context urbá, és l' element que
més sobresurt, que més destaca
per damunt dels terrats de les
cases, el que de més alluny es
divisa. És una mena de torre de
vigia des d' on es pot contem-
plar una bella panorámica sobre
la vila i els voltants. Considerem-
lo, idó, un indret privilegiat.

El so de les campanes, fins el
temps actuals, ha estat estreta-
ment Iligat al quefer quotidiá, al
ritme diari de les gents. Han
anunciat alegries i penes, les ce-
rimònies litúrgiques i els incendis.
Inseparables de la vida del
poble. Però, avui, gairebé hem
renunciat a l' entranyable so de
les compones com a tantes al-
tres coses de la vida d" abans.
Malauradament a una parcetla
del nostre patrimoni cultural.

Ara i ací donarem a conèixer
algunes dudes, fins ara descon-
gudes, referents al campanar i
compones de Porreres (1).

"De la primera església parro-
quial i el seu edifici poc o res en
sabem, sols que amb probabili-
tat estaria ubicada en el solar
avui ocupat per l' Hospitalet.

•De la segona construcció, la
gótica, sabem que tenia el cam-
panar sobre el portal major. La
referencia ve donada porqué el
dimarts 11 de juny de 1495 va
prendre possessió de la parró-
quia de Porreres, mitjançant so-
lemne cerimónia, el nou rector
Lluís de Santángel, representant
pel seu procurador Lluís de la
Cavalleria. La cerimònia con-
templava que, com era costum,
la comitiva accedís ad campa-
nil° ispius ecclesiae quod supra
portale ipsius ecclesiae construc-
tum est per després sonar les

campanes (2).
•Ei 23 de juliol de 1718, assa-

bentats els regidors que les com-
pones del campanar de l' esglé-
sia parroquial no es sentien molt
segons pública veu y fama de
tot lo poble, segons uns a causa
d' estar molt baixes o per altres
no estant en la deguda forma,

Ajuntament ho exposa a uns
enginyers de Ciutat que es tro-
boyen a la vila per dirigir les
obres de la Creu. Els enginyers
havent observat les compones
resolgueren que no era conve-
nient pujar-les per la falta de sus-
tent del campanar, en tot cas
baixar-les fins a les primeros fines-
tres. Després d' aquesta informa-
ció, l' Ajuntament resolia fer al-
gunos proves sobre de quina

manera es podrien sentir millor
(3).

"El 29 de maig de 1728 l' Ajun-
tament procedeix a l' elecció de
Francesc Vaquer, escolà, per
efecte de cuidar durant un any
no sols del rellotge i conservar-lo
en la disposició que es requereix,
per la qual cosa se li entregaran
6 lliures, sinó també per cuidar-se
de tocar la queda cada dia. Per
espai de mitja hora devia tocar
la queda diàriament començant
a les 2 hores y mitja de nit fins a
les 3 hores de nit. A més, devia al
manco tocar 100 bateiades baix
la condició que el primer de
maig començaria a tocar-les a
les 10 del matí fins a finals del
mes de novembre, i del primer
de desembre fins el darrer dia
del mes d' abril a les 8' 30 del
matí. Com a sou se li donarien 6
libres anuals de béns comuns
(4).

*El 14 de setembre de 1728
Francesc Vaquer, escolà de I" es-
glésia parroquial, modificant els
horaris acordats, havia contradit
el tracto entre ell i 1 Ajuntament
en referencia a tocar la queda.
Aleshores Ajuntament resol sus-
pendre' I en aquest encàrrec
amb la conseqüent pèrdua del
salari (5).

NOTES:
1 - Prescindim aquí de repetir tot el
que ja coneixem i que de manera
més o menys sintetitzada es pot
veure al !libre de MARIA BARCELÓ
CRESPÍ: «L'església parroquia! de Po-
rreres (Notes histórico-artístiques)».

Col. Monuments de les Illes Balears.
N' 4 , Palma, 1989. Pp. 43-45.

2 - ARM, Prot. C-2658, f. 123-126.

3 - AMP, Llibre d'Actes 1718-1728, f.
13v.-14v.

4 - AMP, Llibre d'Actes 17 18-1828, f.
175v.-177v.

5- AMP, Llibre d"Actes 1718-1828, f.
184v.
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No s'hi pot fer res?
(Joan Barceló)

El temps de crisi sol segregar
un dels seus més perillosos
subproductes: la psicosis de
crisi, que indueix al desànim
total. Sembla que es vulgui fo-
mentar la impotència per

errònia impressió de que
«això no té remei» 1 que, a ve-
gades, és convertida en más-
cara per a dissimular la
manca de dinamisme o fins i
tot la peresa claral plana.

Després d' un any i mig de
nou consistori no es veu una
política decidida cap a un
sentit o l' altre. Se' n parla
molt de les coses, però no es
veuen decisions importants.
Sembla com sl els dos grups
que governen a l' Ajuntament
els hl vagi bé la gestió poc
ambiciosa i la postura gens
reivindicativa «estam cansats
de demanar, però no ens

arreglen la carretera»... «amb
el PAC a Vilafranca no s" hi
pot fer res», etc. etc.

Darrerament: un té la im-
pressió que les noticies dels
projectes estan sobredimen-
sionades i que als problemes
se' Is hi resta importáncia.

Quatre anys de programa
municipal haurien d' ésser un
conjunt d' estímuls en favor
de la innovació, de la supera-
ció de les rutines i contra l' ac-
tuació acomodaticia.

Tampoc els tres grups de
oposició municipal fan

massa coses per sortir de l' en-
sopiment. S' han ficat massa
dins el cap que contra la ma-
joria de set vots els qui gover-
nen no hi tenen cap possibili-
tat.

Si no hi ha canvis d' acti-
tuds, i ni uns ni els altres s' es-
forcen, s' acabaran els quatre
anys sonso que la gent hagi
notat res. O ben poc.

V, BANCO DE
.CRPDITO BALEAR

cteitit

DOMICILIAR ES SEUS PAGAMENTS
EN ES CRÈDIT,
TÉ PREMI!
Tenim molts de regals que poden esser seus si té
qualque domiciliació de cobrances o de pagaments
amb noltros.
Per cada domiciliació té dret a un número diferent
per participar en es nostros sortetjos.
El demani a sa seva sucursal.
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FELIÇ

A NY No u

Los Nuevos Tesoros de
La Ruta de la Seda 

la nueva colecoón
EL TEMPLO DEL CIELO 

Una nuom Cale, xffl de »Ara.. TESOROS DE
I A RUTA DE LA	 As..1 inmuto. de
Chota fbnela. de Angde/len C. 	 Cloi
Amar de Peún La. aAde hui'. l'en.o. de

un T4114.1,1ArAenale, . NAnpn, Ahombra,.
II ...A 1 Copo., de Seda Natund de A.ang
y ALIJA... B.... Aluelde, de Prbn Clung

lArIÁLULají.k1 

OBJETOS Lit PILCA.° V OLCORACION

(71 14.1(7» PLVI3TAII(111115. ILAIVIA103  7 PeCOMCIOIL CL	 14 • II	 7111
/ firnC 71,. %Anal	 11«.	 Té.* Al A A3 y Lll4 ier	 • AMA-((0 (Aeab..)

Resum pluviométric
de l'any 1992 a
Porreres
GENER 	  40' 2 litros
FEBRER 	  21' 9 litres
MARÇ 	  53' 5 litres
ABRIL 	  39' 2 litres
MAIG 	  76' 1 litres
JUNY 	  35' 1 litros
JULIOL 	  1' 8 litres
AGOST 	  20' 8 litres
SETEMBRE 	  2' O litros
OCTUBRE 	  72' 4 Ores
NOVEMBRE 	  3' 9 litres
DESEMBRE (fins dia 11) 	  6'8 litres

—1—



Elaborador: P. LLOPART CAVA SANT SADURNÍ D'ANOIA
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Porreres bat récords negatius
Xesc Llinàs.

Recentment s' han publicados
unes dudes oficioses de la Co-
munitat Autónoma a les quals, el
nostre poble encapçala el trist
honor del primer lloc en disminu-
ció del nombre d' habitants de
totes les Balears. Porreres supera,
ámpliament, a les poblacions in-
closes en el Pla i en la Serra de
Tramuntana, que roben ajudes
del Govern Balear i de la C.E.E.
com a zones desfavorides.

Es suposa que aquesta notícia
no haurà sorprès a molta gent.
Era d' esperar que d" un moment
a l' altre succeís degut als pro-
blemes, tan coneguts, com la
disminució de la població page-
sa, a la que no han pogut absor-
bir les poques fabriques, tallers,
canteres, i escorxador i la greu
crisi que pateix la construcció.

Tot això es tradueix en una
pura i simple emigració dels nos-
tres joves i de famílies senceres
cap a Ciutat o zones turístiques.
Qué s' ha fet, durant aquests
deu darrers anys, no només per
invertir aquesta disminució de
població sinó solament per a
aturar-la?. Doncs, res de res, ni
cercar noves indústries, ni crear
un polígon industrial, ni insistir rei-
teradament al Govern Balear
(del mateix color polític que do-
mina en el nostre Consistori) per
aconseguir ajudes d' ells matei-
xos o d altres organismes.

L' empresari porrerenc no
passa per un bon moment quant
a inversions, mentre que alguns
porrerencs que han fet fortuna
s' han oblidat o ningú els ha re-
cordat que podrien fer coses
molt positives per al seu poble. A
més, de la creació de nous Iloes
de feina, una altra forma d' atu-
rar aquesta emigració és fer tot
el centrad del que ha fet Ajun-
tament fins ara, és a dir: lluitar
davant els organismes correspo-
nents, davant I' Administració
Central, demanar un Centre
d' Ensenyament secundad i a la
Comunitat Autónoma que is -
talli un Centre Sanitari i així els
nostres padrins no hagin d' anar

a altres pobles.
Així mateix hi fa falta a Porreres

la creació d' un parc municipal
per recreació i per a actuacions
musicals; unes installacions es-
portives completes on es pugui
practicar amb comoditat tota
mena d' aficions; locals i alguns
doblers per a les entitats ja siguin

culturals o esportives. Són mane-
res de fer agradable la vida en
un poble com Porreres, maneres,
amb un cost económic que el
nostre Ajuntament tot sol no ha
pogut dur a terme. Doncs molt
bé, els nostres representants han
de lluitar fortament per aconse-
guir els doblers necessaris de
fora.

Enguany, el Govern Balear ha
previst quasi 8 mil milions per a
les ajudes als pobles més depri-
mits de Mallorca. Si els nostres re-
presentants polítics aconseguissin
que ens arribassin algunes d' a-
questes ajudes, justificarien la
seva feina i tendrien el reconei-
xement dels seus votants. En cas
contrari, em pareix que haurien
de tenir ben clar el que han de
fer. És una de les oportunitats
més ciares que s' han donat fins
ara per solventar, almenys en
part, la nostra problemática i la
de pobles semblants. AQUÍ ESTÁ
EL REPTE! Batles i regidors teniu la
paraula.

Fer un poble agradable, vol
dir, a més de fer jardins i entorns
acollidors, donar suports a tota
mena de projectes positius, cele-
bracions i no deixar escapar cap
oportunitat d' establir al nostre
poble centres oficials o privats
ara que ja hem entrat dins la
Mancomunitat del Pla. De mo-
ment Sineu tendrá el Quarter Mu-
nicipal, Petra la Seu de la Man-
comunitat, un Registre de la Pro-
pietat i a Vilafranca el Centre Sa-
nitari... i així.



Abans Fonda Barceló, ara Sa
Fonda-Café

Joana Mora
Aquesta entrevista fou realitza-

da dia 11 de juliol de 1989, pocs
dies abans de que la FONDA
BARCELÓ tancás les seves portes
al públic. La Fonda Barceló era
la darrera fonda de la comarca.

Aina Barceló i Oliver, més
coneguda a Porreres per «Sa
madona de sa fonda» ens deixa-
va el passat mes de juliol.

Actualment els néts de n' Aina
Barceló han seguit la tradició fa-
miliar. El passat mes d agost, el
que havia estat durant molts
d' anys l' única fonda de Porre-
res, tornava obrir les seves portes.

Avui el CAFE-BAR SA FONDA,
s' hi pot anar a berenar, a escol-
tar música a fer una copa a la
nit i fins i tot els diumenges a de-
gustar els famosos «variats».

Des d' aquí desitjam que
aquest café-bar segueixi oferint
els serveis, encara que diferents,
als seus clients com ho ha fet
sempre.

Com el seu nom indica: «SA
FONDA», era un café on se servia
un bon menjar casolà i se dona-
va hostalatge als que per un
motiu o altre es velen amb la ne-
cessitat de pernoctar fora del
seu domicili.

Ara a Porreres ja no compta
cap lloc on es pugui quedar a
passar una nit o varis dios per ne-
cessitat, només les cel.les del
Puig de Monfi-Si on que queda

molt Iluny del casc urbà. «So
Fonda)' va ser durant els darrers
anys 1 únic lloc d' hostalatge a
Porreres, però temps enrera se
feien la competencia (amb el
bon sentit de la paraula) amb
l' HOSTAL situat davant la motel-
xa FONDA i CAN TORRES a sa
Placa que també tenien habita-
cions i servien menjars. Perú la
importáncia de «Sa Fonda» no
radica única i exclussivament en

el servei d' hospedatge que do-
nava als viatjans que passaven
pel nostre poble, sinó que hem
de destacar els bons plats de
cuina casolana que «sa mago-
na» preparava cada dia: «pae-
lla, estofat, bacallá de moltes
maneres, frit i també bistecs amb
salsa, peix al forn i molts de plats
més».

Fins fa poc, podeu aturar-vos
a dinar a «Sa Fonda» i provar els

diumenges, els dimarts i els dijous
la famosa paella, els dimecres
rostit de mé i pollastre i escudella
de tota classe, els dilluns i no po-
dien faltar les típiques sopes ma-
llorquines i les de porro.

«GRÀCIES A DÉU, EL MENJAR
QUE FÈIEM ERA DEL GUST DELS
CLIENTS». N' Aina Barceló i Oliver,
«sa madona de sa fonda», va
néixer a Porreres l' any 1897 i de
Ilavors ençà fins que el seu cos
aguante' va viure entre el renou
de la cafetera i l' olor a fregidina
de la cuina. Els darrers anys foren
el seu fill Gaspar i la seva nora
Magdalena els que l' ajudaren
en el negoci.

«TENC PENA, MOLTA PENA,
PERO ELLS DOS ESTAN MOLT
CANSATS I ARA JA SE JUBILEN
TOTS DOS».

L' emoció fou present durant la
conversa entre frase i frase.

-Quin tipus de clients han pas-
sat per «Sa Fonda»?
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-«He tengut a dinar, durant tots
aquests anys, a cinc notaris, a
molts de representants: catalans,
«madrileños» i de molts de llocs,
mallorquins de Palma i n' hi ha
un que encara ve, que li diuen
en Fuentes, que ve des de que
vàrem obrir i no ha faltat cap
setmana. És el client més vell».

Com és normal «Sa Fonda» no
solia tenir molts de clients porro-
renos a dinar, sinó gent de fora.
Malgrat tot, alguns diumenges o
dies d" estiu se' n podien veure
alguns dinant allá. No obstant els
famosos «variats» eren coneguts
per tots els porrerencs i gent de
fora poble.

Referent als clients que es que-
daven a dormir, «sa -nadona»
conta que: «un temps ets viatjans
o representants venien a Porreres
amb es tren o amb sa camlona,
quedaven a n' es poble i des
d aquí organitzaven sa volta.
Sortien de Palma es dilluns i no
tornaven fins es dissabte».

També han passat per «Sa
Fonda)) alguns treballadors
d' una companyia anomenada
Elecnor (9 o 10 hostes) que esta-
ren allotjats durant un any o dos,
així com també alguns empreats
de íelefónica el temps que po-
saren la línia a Porreres.

«VAIG PROCURAR TRACTAR-
LOS BÉ. TOTS ESTAVEN MOLT
CONTENTS. I GRÁCIES A DÉU,
TOTA SA GENT QUE HE TENGUT
ALLOTJADA HA TORNAT A VISI-
TAR-ME».

- tornant a la cuina, quí lela la
compra?

-»Jo, sempre jo. Quan comen-

cárem, en Gaspar anava una
vegada per setmana a Palma
porqué a Porreres no hi havia se-
gons quines coses».

Com a bona cuinera, té els
seus propis secrets culinaris: «Són
trets del meu cap i no de cap Ili-
bre». I ara que parlau de llibres:

-N"heu consultat algún, qual-
que vegada?

-«Mail no en trobaran cap de
llibre aquí dins! Jo mateixa he
estat la meya mestressa».

La majoria de cuiners solen
ésser bons menjadors i vos:

-Sou bona cap de taula?

-«No, jo som yergo d' haver
pres un «vermout». Fèiem tapes,
des de fa molts d' anys! però no
n' he tastada cap mai. El plat
que pas més gust de menjar és
ses sopes de col, peró som poc
menjadora. Si no queda res dins
sa cuina sé dinar de pa amb oli
o a" una truita amb patates».

El fet de qué no sigui una bona
cap de taula no vol dir que ja es-
tigui plena quan surt de la cuina
perquè no és així. Ella mateixa
diu que quan ha de tastar el
menjar no utilitza cullera ni

pella gens.

-Sou sacia del Club de la Ter-
cera Edat?

-«Estic associada però amb uns
pactes: No vull anar enlloc, per-
qué sa meya forca ja no es bona
per anar de passeig. Penó som
sócia».

No li agrada passejar-se, ni tan
sols anar als «dimarts».

«SA REVETLLA NO L' HE VISTA
MAI, SEMPRE A DINS SA CUINA.

ELS DARRERS ANYS ENLLOC D' ES-
TAR DINS SA CUINA HE PELAT PA-
TATES I Hl HA HAGUT ANYS QUE
N' HE PELADES MÉS D' UN SAC, I
QUE FACIN ES FOCS! SA QÜESTIÓ
ERA TENIR SES COSES FETES QUAN
T' HO DEMANASSIN1

-El fet d'estar tants d'anys dins
un café i fonda haureu tengut l'o-
portunitat de conèixer molts de
personatges de la història porro-

renca, o no?
-«Sí. N' he conegut molts! però

sobre tot quan vaig estar al café
de «Can Carrina», abans de
posar «Sa Fonda», ja que aquí
venia més gent de foro».

«M' HAN APRECIAT MOLT: ELS
SENYORS I ELS POBRES».

Se recorda deis clients que
anaven pel café de «Can Carri-
na»: «El senyor de Can Mateuet,
de Can Monjo, de Can Verdera,
el senyor Salvador Negre i molts
més...».

-1 de la política que trobau?
-«No m' ha agradat mai sa po-

lítica, som independent de sa
política. Sempre m" han agradat
ses coses sèries i ben fetes. No
som gens política».

He conegut molts de batlles:
«El sen Joan Apotecari, Don
Jaume Notad i d' altres». També
ha vist el «derribo» de sa Placa,
els carrers estrets sense asfaltar,
«sa cortera» i se' n recorda amb
pèls i senyals de totes les famílies
que vivien als carrerons i carrers
on ara hi ha sa Placa. I ja per
acabar la nostra tertúlia vos vol-
dria fer la darrera.

-Qué li diríeu a una persona
que ara volgués muntar un ne-
goci com el vostre?

«S' iltre dia encara vaig dir a
n' en Xim (el seu nét): cerca una
feina de no passar pena, no te
posis aquí dedins, porqué això és
un convent per tota sa vida».

:-,araules vertaderament signifi-
catives i que contesten indirec-
tament a la darrera pregunta.

Quan tocaven les set de ho-
rabaixa al rellotge de Sa Fonda
donávem per acabada la nostra
tertúlia i ens despedíem.

(Ara, quan han passat tres
anys d' aquesta entrevista les
coses ja han canviat. La mado-
na de Sa Fonda ens ha deixat i el

seu nét Xim ha tornat obrir el ne-
goci).
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Xesc Unas

Tenir un poble ben comunicat
per carretera amb la resta de
poblacions i especialment amb
les més importants és condició
indispensable per al desenvolu-
pament d' aquest poble.

Porreres és un dels pobles que
compta amb una de les pitjors
xarxes viáries de la comarca: ca-
rreteres estretes, plenes de revolts
perillosos que ens perjudiquen a
tots. Des de que es va fer la
ronda exterior, quan encara go-
vernava antiga UCD, no s' ha
fet res més. Però ara, a la fi! el

Govern Balear ens ha arreglat la
carretera que uneix Porreres
amb Campos i pareix ésser que
aquest any que acaba de co-
mençar ens arreglará la de Mon-
tuïri. Si és així, i no s' aturen po-
dríem començar a ésser optimis-
tes. El que han de fer els nostres
representants és aconseguir al-
tres ajudes que ens prometen

Administració Autonómica i la
C.E.E. per les zones de Tramunta-
na i del Pla. ENS Hl JUGAM EL
FUTUR! Del contrari, l' única cosa
que anirà a més será el CEMEN-
TERI.
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Al
clau

El desenvolupament de Porreres requereix
bones carreteres



La moguda porrerenca

Joan Antoni Roig

Durant aquests tres darrers
anys es ve notant un progressiu
augment en fer música pop o
rock en un sector de la gent jove
de Porreres. Un exponent ciar i
impulsor d' aquesta nova mogu-
da musical de Porreres és la for-
mació del grup «Hl HA SET» que
se constitueix al voltant d' un
grup d' amics, la majoria inte-
grats dins la Filharmònica Porro-
renca, cosa que suposa una
ceda formació musical. Alesho-
res quasi tots anaven a classe a
l' Institut de Felanitx, lloc on realit-
zarien les primeres sonades da-
vant públic.

La primera formació del grup
«Hl HA SET» més que un grup gai-
rebé semblava una «macroban-
da» amb sis components: en
Xesc RESQUILIS Servera a la veu,
en Jaume Salieres HANS i en
Joan Roig CARAMINA a la guita-
rra, en Felip Sánchez al baix, en
Joan Martorell als teclats i el fela-
nitxer Jaume Roig a la bateria.

Durant aquesta primera etapa
actuaren a la Festa per la Pau a
Porreres, a l' Escola de Bolles Arts
a Ciutat, a la Festa Pagesa 90 a
Porreres, als locals SPEED de Por-
tocolom i al bar Sa Placa de Po-
rreres. El repertori del grup estava
enfocat cap a versions deis
grups com RAMONES, GREEN ON
RED, fins i tot alguna del BOSS
SPRINGSTEN. Penó com moltes ve-
gades passa, sorgiren algunos di-
ficultats: incompatibilitats amb
les tasques personals, divergén-
cies internes i la manca d' un
local d" assaig. Tots aquests pro-
blemes ocasionaren la ruptura
de la formació musical.

Després de deixar córrer poc
més de mig any, el grup repren
I" activitat però ara amb forma-
ció de «Trío» amb en Jaume Sa-
lieres que a més de tocar la gui-
tarra passa a cantar, en Felip
Sánchez continúa al baix I en
Joan Martorell passa deis teclats
a la bateria. Així fan diversos ac-
tuacions: una d' elles a la Festa
Pagesa 91 a Porreres, però el
grup subsisteix amb dificultats, el

CRUP MUSICAL

directe ha perdut forca respecte
a anterior formació i les actua-
cions són escasses. Vistes les con-
seqüéncies es decideix incorpo-
rar un nou component a la for-
mació. A partir del passat mes
de juny en Xesc Meliá FOSSA
entra com a guitarrista i al ma-
teix temps designen les tasques i
assumptes extramusicals a
Mateu Romera, cosa que ha
contribuit a donar un impuis al
grup, propiciant més actuacions.
Algunes de les darreres han estat
a la Festa de Fi de curs al C.P. Es-
cola Nova, a les Festes de Sant
Roc a Ses Covetes i als locals
UNIC de Felanitx, ZUM ZUM de
Campos i a s' Altell de Vilafran-
ca.

A hores d' ara es nota una ma-

duresa en el directo que ha re-
cobrat part de la forca perduda.
A més, el repertori s' ha enriquit
amb temes originals de la banda
tal com el que pren el nom del
grup «Hi HA SET», «Molt Temps»
cantats en catalá i altres amb
lletra castellana com «Cuantas
Noches» i «El hombre del Pajar»,
temes que segueixen combinant
amb versions deis «Ramones»,
«Tesia», «Pink Floyd» i «La Fronte-
ra».

Per altra part, sorgia a Porreres
un grup que es decantava per
una tendencia més rockbilliera
«LA LLEI SECA».

L' ánima del grup, encara que
han comptat amb
col.laboradors esporádics, són
en Lluís a la guitarra, en Joan
Serra al baix i en Sebos a la ba-
teria. El grup es va donar a co-
néixer per primera vegada al pú-
blic a la Festa per la Pau a Porre-
res, actuant posteriorment a di-
versos locals i instituts.

La banda havia aconseguit
una ceda seguretat a l' escenari,
però com sempre sorgeixen els
problemes. En aquest cas con-
cret motius familiars greus.

Però LA LLEI SECA té intenció
de ressorgir. En Lluís i en Joan in-
tenten reformar la banda a la
que se podrien integrar un bate-
ria i un guitarrista. Actualment en
Lluís també forma part d' un grup
del seu col.legi.

Aquestes són les formacions de
la moguda porrerenca actual
però encara hi ha altres joves
que sense formar part de cap
grup musical intenten consolidar
els seus projectes. Cal remarcar
la postura d' en Xavier i en «Bola-
rios» que són fidels a la seva con-
dició Heavy, esperant trobar I" e-
lement adequat per consolidar
una banda. Altres com en Pep
Castell amb la seva harmónica i
la guitarra cerquen un lloc dins
algún grup. I és que els inicis dins
la fauna musical són molt difícils i
complicats, però si un dia s' arri-
ba a aconseguir fer alguna cosa
positiva te deixa bones satisfac-
cions i ànim per seguir endavant.
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És dIvertit
pul so és "I«

CÁMPANYA DE PREVENCIÓ DE EMBARASSOS EN ADOLESCENTS

«El Consell de la Joventut de les Illes
Balears (C.J.I.B.) i la campanya de
prevenció d'embarassos en adolescents»

Mateu Tomás
Secretari del C.J.I.B.

El C.J.I.B. és una entitat de dret
públic que está formada per les
associacions juvenils de la nostra
comunitat. A l' actualitat comp-
ta amb més de 40 entitats que
treballen dins els diversos camps
del món juvenil (temps lliure, polí-
tica, ecologia...).

El C.J.I.B. és un organisme de
representació I foment de la jo-
ventut associada; uns dels objec-
tius que té dins el seu ampli
camp d" acció és el de preparar
o participar en projectes/
programes sobre els principals
temes que afecten als/les nostres
joves.

Dins d' aquest marc d' acció
el C.J.I.B. decidi adherir-se i de-
senvolupar dintre àmbit de les
nostres illes la campanya d' infor-
meció sexual per a adolescents
que té com a objectiu bàsic la
prevenció d' embarassos no de-
sitjats en adolescents. (El lema
és: «És divertit, però no és un
joc»). Aquesta decisió que va
prendre el C.J.I.B. ve fonamenta-
da en el fet de considerar que és
un tema d' enorme interés per
als/les joves.

El programa fou organitzat pel
«Consejo de la Juventud de Es-
paña» i está subvencionada pel
«Ministerio de Asuntos Sociales».
El C.J.I.B. durant la primera fase
ha organitzat la divulgació de la
campanya entre els joves de 15
a 18 anys, aproximadament, ja
que es desenvolupará a Centres
d' Ensenyament Secundad on es
realitzaran unes xerrades imparti-
des per informadors juvenils vo-
luntaris. Aquests informadors
compten amb una àmplia expe-
riencia de treball amb joves i
han rebut una bona preparació
pedagógica i didáctica mitjan-
cant un curs que es va desenvo-
lupar en el mes de novembre i
que fou organitzat pel C.J.I.B.

Els informadors juvenils quan

realitzin una xerrada comptaran
amb el suport de recursos audio-
visuals i gràfics elaborats per
aquesta campanya, i que des-
prés quedaran en dipòsit en el
centre d' ensenyament per a
que així el professorat i els alum-
nes puguin aprofitar-lo.

Les xerrades seran realitzades
a tots els centres d' ensenya-
ment secundad que ho sol.licitin
a la nostra oficina (C/ Palau
Reial, 3, 1°. Tel. 71 20 02). Está
previst que les primores es realit-
zin a finals del mes de gener de
1993, i al llarg d' aquest any
s' ampliará la divulgació de la

campanya a altres àmbits d' e-
ducació no formal.

Per acabar, el C.J.I.B. pensa
que la polémica que ha provo-
cat, tant a nivell estatal com
local la campanya entre alguns
sectors polítics molt definits, no
afavoreix gens a que el tema de

educació sexual arribi a ésser
tractat a tots els àmbits d' una
forma totalment normalitzada i
clara. És molt necessari que els/
les joves tenguin una major infor-
mació sobre la sexualitat i estam
convençuts que aquesta cam-
panya afavorirá I' assoliment
d' aquesta important fita.
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La problemática medio-ambiental mundial
Miguel Mora i Mulet

Ara fa uns quants mesos que
va celebrar-se la CIMERA DE RIO;
aquesta era, em sembla, la ve-
goda que es reuniren més palos
de la terra per a parlar sobre la
problemática medio-ambiental
mundial.

Hi va haver molta d" expecta-
ció i la premsa s" en va fer molt
de ressò perquè pareixia, en un
principi, que hi havia una torta
convicció i una consciéncia
plena per part dels polítics, per
arribar a uns acords per prendre
tota una sèrie de mesures a es-
cola global per tal d' intentar re-
duir al mínim tots els processos
de contaminació humana que
sofreig el món, com la forta defo-
restació de les selves tropicals i

esgotament de la fauna dels
nostres mars.

Emperò, aviat fará un any i les
coses segueixen igual de mala-
ment o pifiar del que ja estaven.

Es veu que priven els interessos
econòmics a curt termini i poc in-
teressa que en pocs anys ens
anem tots a fer punyetes a con-
seqüència de la desaparició de
la capa d' ozó, o per l' escalfa-
ment de I" atmósfera, o perquè
ens quedem fora poder menjar
cap producte del camp o de la
mar per mor de la forta contami-
nació per productes derivats del
petroli o per tota mena de pesti-
cides, herbicides, etc., etc., que
poc a poc ens estan matant la
Terra i a nosaltres mateixos.

Per altra part si pegam una
ullada i repassam els personat-
ges que es passetjaren per
aquesta Cimera de Rio, enviats
pels seus respectius governs, en
trobarem uns com el Sr. Bush,
president dels Estats Units de
Nord-América, implicat molt pos-
siblement amb afer dels hostat-
ges irinians, el qual provocó que
el seu antecessor aconseguís de-

rrotar a Carter a les eleccions
presidencials del seu país. Uns al-
tres com el Sr. Color de Mellar,
president del Brasil, acusat de

tráfic d' influències molt recent-
ment. I fins i tot el nostre comissari
europeu, Sr. Abel Matutes, el
qual és ben conegut a Eivissa i
no precisament per la seva ac-
tuació en defensa de la natura,
sinó, més aviat, per tot el contra-
ri.

Peró, tot això ja ho podíem en-
treveure, amb tota aquesta gent
per enmig. Poca cosa es podio
arreglar porqué, ja se sap, «qui
pets envio, merda espera».

Bar
Restaurant

ES CENTRE
Menú diari
Dijous tancat

Carrer Avinguda Bisbal Campins, n° 13
Telef.: 64 72 89
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BAR PUB
ES FAROLET
L'Almoina, 58 - PORRERES

Bernat Bauça
Estic quasi segur -i crec que no

m' equivoc- que si qualsevol de
nosaltres sud al carrer i demana
a la gent: «quin és el nostre
país?», les respostes que en treu-
rem seran d' alió más estranyes i
interessants.

No és una casualitat ni una
coincidència que la gent ens
doni respostes com: Mallorca,
País Balear, Països Catalans, Es-
panya...; o, tal vegada, respostes
com: no ho sé, no ho fenc clar,
tenc dubtes, pas de política...

El nostre país, quin país?

Tota aquesta diversitat de res-
postes reflecteix, d' una banda,
la nostra manca d' identitat com
a poble, i de l' altra, la manca
de gent que hagi fet història i
hagi fet possible la nostra història,
manca de gent que hagi fet país
i hagi fet possible el nostre país;
sinó ben al contrari, per tot arreu
trobam «persones» que han llui-
tat i lluiten per un únic objectiu,
el poder econòmic i social, dei-
xant de banda valors humans
bàsics com DIGNITAT, LLIBERTAT,
etc.

Difícilment podrem seguir en-
davant i ens podrem sentir un
país lliure, sonso uns símbols de
Iluita personals i col.lectius, sonso
un treball constant de moltes
persones que volguem formar
una identitat nacional, pròpia de

ha nostra cultura i de la nostra
llengua sense imposicions d' al-
tres cultures ni d' altres llengües
com espanyola.

No es tracta amb això de fer
militàncies polítiques a diferents
partits anomenats nacionalistes,
ni molt manco de fer folklorismes
-tan usats en els darrers anys pels
mediocres-. Es tracta de treballar
cadascú en el seu redol, no en el
dels altres, com fan alguns als
mitjans de comunicació (prem-
sa) jugant a ser filòlegs o historia-
dors i destruint el poc que ens
queda de Poble.

Ens manca gent a la qual po-
guem donar les gràcies. nosaltres
1 les futures generacions. Ens so-
bren persones «importants»,
preocupados només pel poder i
pels doblers que aconseguelxen
destruint la nostra nació, la nos-
tra 'lengua, la nostra natura, etc.
Qué es pensen:

-que són els amos del món?
-que tot es pot vendre I com-

prar? (espai, persones...)
-que ens poden enganar?

No!
Necessitam il.lusió i orgull com

a poble. Necessitam persones
dignes, honrades, Iluitadores. Si
no obrim els ulls a la realitat i no
prenem consciència del que ens
envolta, si nosaltres mateixos no
defensam la nostra torra, no ho
farà ningú. Ens equivocarem i
ens cansarem però sempre cal
continuar treballant en pelillos
tasques, cadascú dins les seves
possibilitats, construint lentament
però amb fermesa el futur.

«Fes-te envant i no endarrera,
que el futur ve del passat. .»

RENAULT

GABRIEL TOMAS C. B.

AGENCIA OFICIAL
C/. Duzay, am.
Teléf. 64 71 71

,.. 07260 PORRERAS (Mallorca)
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Josep María llompart. Poeta

Manel-Claudi Santos

La publicació de Poemes de
Mondragó any 1961 venia a
confirmar un canvi important
dins el panorama literari de Ma-
llorca. Juntament amb obra de
Blai Bonet i Jaume Vidal Alcover,
la irrupció, discreta peló contun-
dent, dels poemes de Josep
Maria Llompart suposava l' acta
de defunció de l' Escola Mallor-
quina, que des de Costa i Llobe-
ra i Joan Alcover havia imposat
una inamobible estética d' olive-
res miLlenáries i mediterránies Ila-
tines un bon punt embafosa. En
ceda manera, significava arri-
bada de la modernitat literária.
No sé si en un primer moment els
protagonistes d' aquest canvi
eren conscients, però que se
n' adonaren de seguida ho de-
mostra la línia d' aprofundiment
que varen seguir en llibres poste-
riors.

Per esquematitzar molt, es pot
dir que hi ha dues grans etapes
en la poesia de Josep Maria
Llompart: la primera correspon-
dria a I' obra publicada entre
1961 i 1979 (Poemes de Mondra-
gó, La terra d'Argensa, Memòries
i confessions d'un adolescent de
casa bona i Urbanitat I cortesia)
amb un predomini del compo-
nent social i crític, per no dir cla-
rament polític; la segona abra-
caria els volums publicats entre
1980 11992 (Mandrágola, La Ca-
pella dels Dolors 1 altres poemes,
Jerusalem I Spiritual), que marca
un inflexió interioritzadora, una
recerca de respostes en els ra-
cons més amagats del propi jo.
La ironia i el distanciament que
sempre han caracteritzat la poe-
sia de Llompart em fa la impres-
sió que s' enfosquelx progressiva-
ment, com si tots els colors con-
fluissin lentament en un blanc i
negro ple de volums1de matisos.

independentment que ens
agradin més uns llibres o uns al-
tres, la poesla de Josep Maña
Llompart és d' una coherència
interna molt profunda, com es
comprova en el fet que els
temes que la recórren oscILlen
entre l' amor I la mort. De vega-

des no com una contraposició,
sinó com un complement o una
conjunció, cosa que aporta un
elemeent religiós que es fa més i
més present en els seus versos.
L' amor i la mort són tan prioritaris
temàticament que fins 1 tot han
passat a tenir nom de dona.
Efectivament, l' amor ve repre-
sentat per Antònia i la mort per
Agnès. Noms que, com es pot su-
posar, no han estat triats per
atzar, sinó que formen part del
món íntim de l' autor: Antònia
era una companya de jocs in-
fantils a Sóller; mentre que Agnés
era una teta que va tenir de
petit. I, per si voleu més informa-
ció, aquesta teta era de Porro-
res. Hi ha coses en aquesta vida
que, indubtablement, marquen
carácter.

POEMES DE MONDIZAGÓ (1965)

Us ho dré crnb paraulesbenplaneres:
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jo tenia deuans -era deshores
el ternos del slow fox, la falda 'larga
i els diumenges lluents de brillantina.
A casa nostra, a la del camp vull dir
(si es pot dir camp d'aquell mig quartó rònec
on el meu pare -el coronell- sembrava
clavellers i tristors), hi havia una ombra
teta de totes les blavors del vent
de mil nou-cents trenta i tants. Jo tenia
una mica d'amor a frec de boca.
Tocaven hores. Cap al tard collia
mon pare e Is crisantems. Diesi núvols.
En el jardí hi havia un safareig
on a penes la mort s'emmirallava.

LA TERRA D'ARGENSA(1972)

De vegodesdern: la nostra terra.
Paraulesescollides,aleaes,
paraulesde crestdl-nolesde cada
da:trebdttaula,cullera-,
pararles ben cruixentsi tebiones
acaonenel dring de la conversa:
parcules
per el nostre bon Us de pairioles.
I somrtem,molt cómplices.

Escolteu:jo he vist la pluja
pels teuiats de la vid: he vist caras
amb fang, crvars de pases; un cinema
de dssabte,anb tuf d' aixella,
tristor de caisamentides núvols,
dxoplugatdns el ccpvespre
del dtraBesdú,vila de comptes.
He vist l' a vell del Priacrt: les planes
lentíssimesde Ebro
colude riu i san; el dur silenci
ciamátic de Gandesa;1' enn.riada miseria
del' ínclita Mareta.
He vist uns homes
de sang afadgoda,
ossoshumilicrtsd' enllódeissegles:
ays hornos cmb els ulls com ganivetes
per fitar el cel amag.

Aquests homes
no duen mai: la FlOsiTa terra,
perquéellssón
la nostra torra.

Llevaos
he recadat uns cingles furiosos;
la km de la pineda; les muntcnyesde 1 lla;
la flairevellutada
deis romcrirtsde Formenta

Ellssón,també,
la nostra ferro.



Jugam i educam
Catalina Oliver i Riera

Aprofitant les Festes de Nadal,
on el primordial missatge és el de
CONVIURE EN PAU, volia apuntar
algunes idees que ens servesquin
de reflexió a l' hora d' influir en el
comportament socio-afectiu dels
nostres infants, a través del
temps d' esbarjo dins els seus
jocs.

Encara es sent a dir que les ju-
guetes, els colors, la vestimenta,
els treballs 1 les tasques familiars,
entre altres, tenen sexe, cosa
que, avui en dia, m' extranya.

Els nins i les nines s' apunten a
jocs cada vegada més agressius,
que per una part són conve-
nients per descarregar les ansie-
tats personals, però no convé fo-
mentar-los i cal estudiar l' arrel
del perquè d' aquests comporta-
ments agressius, tancats i classis-
tes.

Per això durant aquestes va-
cances, on es tradicional I" inter-
canvi de regals i la població in-
fantil té molt de temps per disfru-
tar-los, seria convenient:

-Augmentar la convivencia fa-
miliar i analitzar els comporta-
ments agressius.

-Reflexionar amb els infants del
qué és millor: CONSTRUIR O DES-
TRUIR'?

-Respectar els gustos i els inte-
ressos tan socials, com ètnics, re-
ligiosos, etc...

-1 reflexionar sobre el que real-
ment necessitam I el que al cap i
a la fi consumim o no feim servir.

Per això seda convenient:
-Escoltar els nostres infants a

l' hora d' elegir la jugueta o l' ob-

jecte que els hi agradaria, sense
pensar amb el seu sexe.

-Analitzar	 ús d' aquestes ju-
guetes u objectes que solem ad-
quirir per aquestes festes.

-Decantar-nos a l' hora d' ele-
gir jocs que ajudin a CONSTRUIR,
que aconseguesquin desenvolu-
par HABILITATS MANUALS, que
ensenyin a REFLEXIONAR, RAO-
NAR o que ajudin a adquirir
BONS COMPORTAMENTS SO-
CIALS: D' AJUDA, DE RESPECTE,
D' ORDRE... abans de comprar
aquells que fomenten la passivi-
tat,	 aniquilació, la margina-
ció...

Aconseguir que els infants fon-
guin un material en bon estat per
continuar els treballs escolars a
casa: plastilines, tisores, goma
d' enganxar, colors, bis, !libres,
etc...

Esperam entre tots aconseguir
viure en un món digne i solidad.
No em queda més que desitjar-
vos que passeu unes BONES FES-
TES DE NADAL I QUE L" ANY NOU
ENS DUGUI LA FELICITAT I L' ALE-
GRIA QUE TOTS NECESSITAM.

MOLTS D' ANYS!

A CONTINUACIÓ ES FA UN
LLISTAT DEL TIPUS DE
MATERIAL QUE A CADA EDAT
CONVÉ MANIPULAR

5 a 8 anys.- Pilotes de tota
mida, bicicletes de dues rodes,
patins, patinets, monopatins, bo-
tadors, popes i accessoris, vehi-
cles miniatura, estels, guinyol i te-
resetes, jocs de mágia, imprem-
ta, construccions petites, puzzle

de més de 20 peces, jocs de: do-
minó, parxís, domes, oca, cantes,
loteria..., jocs d' habilitats, de ra-
pidesa mental i fisica, d' estrate-
gia i de reflexió. Jocs de pregun-
tes i respostes senzilles, jocs es-
portius (raquetes...), guardiola,
pissarra i guixos, discs i cassettes,
cine-xin, llibres.

8 a 12 anys.- Jocs de taula:
monopoli, master mind, state-
go..., footbolí, cotxes i trens amb
maquinária, ping-pong. Máquina
d' escriure, diferents eines de fus-
ter, mecánic, costura..., jocs sim-
ples de física i química, jocs de
memòria i atenció, puzzles, com-
plements esportius, motxilla i
complements, discs i cassettes,
jocs electrónics, video-jocs i jocs
de simulació per or, microscopi,
cámeres fotogràfiques senzilles,
llibres.

12 anys i més...- Material esco-
lar, roba, jocs d' equip, video
educatiu, disc o cassette, mate-
rial per aprendre distintos técni-
ques, técnica del fang, pintura,
macramé, punt, microscopis, la-
boratoris... Ilibres.

És Important també que l' a-
lumne disposi d' una taula i Ilum
apropiada per poder estudiar.
L' ambient a on té és molt impor-
tant... Ara és un bon nogal si el
vostre manca.
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Esports
Jaume Cordá

Tots just després de l' arribada
de l' hivern comencen les festes
de Nadal. Però és tumbé en
aquestes dates que els nostres
equips esportius fan una aturada
en la competició a les seves res-
pectivos categories. Analitzem
ara la situació en qué es troben
els esports d' equip més repre-
sentatius de Porreres.

ESCACS

El passat mes de desembre fi-
nalitzá el Campionat de Mallor-
ca Individual d' escacs, que es
venia disputant al col legi «So
N' Espanyolet» de Ciutat, amb el
triomf apurat, pecó absolut, del
menorquí Tomás Serra, jugador
del club Sta. Margalida (actual
campió per equips de Balears).

En aquest campionat hi parti-
cipaven cinc jugadors de l' e-
quip d' escacs de l' Agrupació
Cultural de Porreres. A la máxima
categoria, la de Preferent, hi par-
ticipava Ramon Alenyar, però es
va retirar a l' ecuador de la
oroya sonso haver puntuat. Sem-
bla que no s' ha adaptat al joc
d" aquesta categoria, després
d' aconseguir l' ascens al passat
campionat.

derar en línies generals de bons,
però si repassam el Ilistat per ran-
king «ELO» on els jugadors porro-
rencs estaven situats a les prime-
ros posicions dels que participa-
ven al campionat, semblen mo-
dests.

A la segona categoria cal des-
tacar la reaparició de Pau Sorell,
després d' estar uns anys sense
jugar, 1 que va realitzar un bon
camplonat, aconseguint un total
de sis punts de les nou partidos
disputades i li va mancar mig
punt per ascendir a la Primera
categoria.

Properament s' iniciará el cam-
pionat de Mallorca per equips
en les diferents categories. L' e-
quip d' escacs de 1" Agrupació
Cultural té previst participar-hi en
dues categories (Primera i Terce-
ra) amb cinc i quatre jugadors
respectivament.

FUTBOL

El futbol, a 1" igual que passa a
la majoria de llocs, és també
1' esport rei a Porreres. Per això
ens basta veure la quantitat de
gent que el practica, sobretot a
les categories inferiors: benja-
mins, infantils... el que suposa
que un elevat tant per cent dels

Era a la Primera categoria on
l' equip Porrerenc hi tenia més
representació amb un total de
tres jugadors. El millar classificat
va ésser Jeroni Palerm, que
aconseguí cinc punts de les nou

rondes disputades. Jordi Oliver
amb quatre punts i mig assolia el
cinquanta per cent de la pun-
tuació total, i Mauro Leon es
quedava amb quatre punts.
Aquests resultats es poden consi-



nostres al.lots practica aquest es-
port.

Tot això grácies a una estructu-
ra interna ja definitivament con-
solidada que ha afavorit que el
futbol a Porreres torni a gaudir de
la importància que sempre
havia tengut.

Parlant d' aspectes més pura-
ment esportius podem dir que

equip senior de la Unió Esporti-
va Porreres aconseguia quedar
campió d' hivern de la Segona
Regional, després de disputar
catorze jornades i queda en pri-
mer lloc de la classificació per
sobre Algaida segon classificat
a només un punt.

Un equip del qual s' ha fet cà-
rrec un qualificat entrenador
corn és Miguel Vilar, i que con-
serva pràcticament la mateixa
plantilla que 1' any passat, amb
noves incorporacions i algunes
baixes.

Després d' un mal comença-
ment amb l' única derrota en tot
el que s' ha jugat de lliga, da-
vant el Sta. Maria, la Unió Esporti-
va Porreres ha aconseguit nou
victòries: cinc al camp Municipal
de «Ses Forques» I quatre a
camp contrari; més quatre em-
pats: dos en camp propi i dos a
domicili.

En l' aspecte golejador, l' e-
quip ha marcat un total de 29

gols, on destaca l' aportació de
Mateu Rosselló amb deu gols, se-
guit per Baltasar Ferrer amb sis
gols. En l' aspecto defensiu ha
rebut nou gols.

De seguir en la mateixa trajec-
tória equip porrerenc intentará
ocupar un bon lloc a la classifi-
cació que Ii doni dret a l' ascens
a la categoria superior.

A més de 1' equip senior hi ha
quatre equips més que compe-
teixen a diferents categories, són
els benjamins, els infantils, els ca-
dets i els juvenils. Aquests últims
tornen a la competició després
d" un any fora equip en aquesta
categoria, i que juntament amb

equip cadet són els qui practi-
quen el millor futbol i estan situats
al capdavant en les respectives
classificacions.

El Porreres Atc. participa amb
dos equips a les categories ben-
jamí i infantil. La seva trajectòria
és molt irregular, mentre que 1' e-
quip benjamí ha aconseguit tres
victóries, equip infantil, consti-
tuït enguany I, no ha aconseguit
puntuar en el que es du jugat de
Higa i se li nota una manca de ro-
datge en aquesta categoria.

BÀSQUET

Pel que fa al bàsquet la situa-
ció dels tres equips de Palerm

Perreros és ben diferent. L' equip
senior que enguany ha canviat
d' entrenador. Bernat Balice] sus-
titueix Maties Lladó, intenta estar
a un dels llocs que el final de la
primera fase, els pugui donar
opció a disputar l' ascens a la
categoria autonómica.

L' equip juvenil es troba a la
zona mitjana de la classificació
amb un conjunt molt sólid, des-
prés de dur uns quants anys ju-
gant junts, i que intenta escalar
posicions malgrat haver perdut
diversos encontres per un marca-
dor ajustat.

Quant a equlp novell de la
categoria cadet que comencen
a agafar experiéncia per primer
any en el món del bàsquet, ocu-
pen posicions endarrerides amb
tant sols una victória en el que es
du jugat de campionat.

El básquet ja té una gran tradi-
ció a Porreres amb triomfs impor-
tants i que intenta trobar conti-
nuitat i millorar el seu paper
d' anteriors temporades.

Aquesta seria la situació dels
nostres esportistes als quals hau-
ríem d' afegir altres esportistes In-
dividuals o d' equip que practi-
quen el seu esport a Porreres o a
fora. D" ells en parlarem a les
properes edicions de la revista i
fins aleshores esperem que la sort
els acompanyi a tots.
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Porreres,
ahir i avui

A aquest número de «LLUM
D' OLI» comencam la publicació
d" una col.lecció de fotografies
de Rafel Ferrà que foren objecte
d' una exposició al local de la
Caixa de Pensions de Porreres, el
mes de Novembre de 1989, or-
ganitzada per I' Agrupació Cul-

furo!. A aquestes fotografies es
posa de manifest el pas del
temps vist des de la perspectiva
de diversos indrets de Porreres.

Avui publicum dues imatges,
separades per més de 30 anys,
de l' antic camp de futbol de
n' Hereveta.



L'Ajuntament de Porreres
desitja a tot el poble

UNES BONES FESTES
1 UN VENTURÓS 1993

PER POSAR
BENZINAg.,

PER
E COMPRES,.

PER
SOPA?.

A,
E

si
Ouan faceu les vosees compres
amb a targeta Sa Nostra particloareo
automaticament en el sorteig
de 2 compres gratuites cada da, de
10 carneres de vfdec de 15 televisor,
en color durare: N promccid

PROMOCIÓ VALODA DE 1:1 DE DESEMBRE
DE 1992 Al. 28 DE FERRER DE 1993.
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