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Editorial
La desvinculació per part de
Ajuntament de la Mancomuni-

tat del Sud i la integració a la del
Pla, potser sigui -diuen- la cosa
més natural i més convenient.
Malgrat tot, de convenient, ho
posaríem entre parèntesi. Les pa-
raules que va pronunciar el regi-
da de Convergéncia Porreren-
ca, Francesc Sastre, amb motiu
del plenari en el qual es va apro-
var el canvi de mancomunitat,
mereixen tenir-se en compte:
«Tenc por de que deixem d' és-
ser la coya del lleó per passar a
ésser cap del ratolí».

El batle contestó: «abans de
prendre aquest acord estudia-
rem a fons totes les funcions i ser-
veis de la Mancomunitat del Pla,
a més d' altres solucions finance-
res i econòmiques». D' aquesta
manera es resolgué que seria
més positiu deixar la comarca de
Campos, Santanyí, Ses Salines i
Felanitx i juntar-nos amb Montuiri,
Sant Joan, Petra, Vilafranca,
Ariany, Lloret, Sineu... En aquests
moments en que la integració és
un fet, cal que el nostre Consisto-
ri i especialment la majoria (PP-
UM) vagin vius i ulls ben desperts
perquè no ens facin un gol fora
de joc i no ens adonem fins que
sigui massa tard.

Per qué deim això? En primer
lloc, ens ha cridat atenció que
essent la població més nombro-
sa i la que aporta més doblers a
la Mancomunitat, no tenguem
cap representat dins la Junta Di-
rectiva. Potser el motiu sia el fer

d' ésser els darrers incorporats...
VIUS!

En segon lloc, ja s' han distri-
buit entre ells les poblacions més
afavorides: Petra, Sineu i Montur-

VIUS!
En tercer lloc, Montuiri, segons

la premsa, rebró 32 milions per
arreglar camins, mentres que Po-
rreres només en rebrà vuit, apro-
ximadament. Per aquest motiu,
dels quatre camins prevists per
asfaltar només un es veurà bene-
ficiat... VIUSI

Finalment,	 aquest	 mateix
poble proposaró a la Mancomu-
nitat que el Poliesportiu del Pla es
faci devora el seu camp d' es-
ports «Es Revolt», porqué segons
els partlts representants a l' AJun-
tament de Montuiri, la Manco-
munitat té un deute amb el seu
poble. Ja tenen la seu d' Apre-
nentatge Agrícola, el Poliesportiu
incloiró una piscina climatitzada i
diverses pistes de tennis... VIUS!

A Porreres ens hem quedat
sense Centre Sanitari, sonso
Guárdia Civil i quasi segur sense
Centre Secundad d' Ensenyan-
ça. Al nostre Poliesportiu hi
manca una pista coberta, i
compte amb una mini-piscina...
VIUS!

Tal vegada el més important,
no és canviar d' una mancomu-
nitat a l' altra, sino fer el cap viu i
no estar aturats dins Ajunta-
ment, esperant que els altres
Consistoris aconsegueixin els di-
ferents serveis. 
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Activitats

Presentació de la Nova Etapa del LLUM D'OLI (Foto: Ale! Cerda)

PRESENTACIÓ LLUM D'OLI

El diumenge 3 de gener es va presentar a Ajun-
tament de Porreres aquesta nova etapa de la nos-
tra revista. El nombrós públic que desbordó la ca-
pacitat de la sala confirmó l' Interés existent per la
recuperació del Llum d' Oli.

Obrí acte el president de l' Agrupació Cultural,
Jaume Gil, donant la benvinguda als assistents i fent
una breu introducció per donar pas als parlaments
de Joana Mora l Rafel Ferró. Joana Mora, com a
coordinadora de la publicació, parló sobre la tasca
feta i el present i futur del Llum d' Oli com a  mitjà de
comunicació local i òrgan de comunicació de

entitat obert a la col.laboracló de tots. Rafel Ferró,
ens recordó tot el que ha significat aquesta revista
dins la vida cultural de la vila, recordant a les perso-
nes que feren possible aquest projecte des del seu
principl I a la presència de publicacions anteriors
que enriquiren la toleráncia I nivell cultural del nos-
tre poble.

La presentació finalitzà amb una copa de cava i
el repartiment del número 37 de la revista.

•••

L Agrupació Cultural participó, juntament amb
altres entitats del poble, a l' organització dels Fo-
guerons de Sant Antoni.

•••

Dia 23 de Gener es va celebrar I' Assamblea Ordi-

nari de Socis en la qual s' aprovaren tots els punts
de l' Ordre del dia i el pressupost d' enguany.

Pressupost 1.993
ENTRADES:
-150 socis/sòcies x 3.000 pts. = 450.000 pts.

SORTIDES:
pts.

-Lloguer 	 144.000
-Manteniment 	 50.000
-Secretaria/Correu 	 50.000
Seccions:
a) Llum d' Oli 	 80.000
b) Escacs 	 30.000
c) Pintura 	 10.000
d) Excursionisme 	 50.000
-Activitats 	 36.000

TOTAL 	 450.000

Resum entrades/sortides 1.992
pts.

-Quotes socis/sòcies 133 	 399.000

-Altres 	 1.857.528

TOTAL 	 2.256.528

-Lloguer 	 109.300
-GESA 	 14.973
-Local 	 12.596
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-Oficina 	  32.607

-Escacs 	  10.000
-G.E.P. 	  82.850
-Llum d' Oli 	  61.197
-Activitats 	  1.852.441
-Correu 	  22.984
-Altres 	  665

TOTAL 	  2.199.613

Diferència 	  56.915

PRIMER CICLE DE LLIÇONS A L'AGRUPACIÓ

Per intentar donar homogeneïtat a la programa-
ció cultural de la nostra entitat i recuperar assis-
téncia del soci al local social, el Consell de Govern
ha programat aquest I Ciclo de Lliçons a l' Agrupa-
ció.

El ciclo está format per nou lliçons diferents que
van des de la conferència fins a recorreguts botà-
nics. Hem intentat, sota una globalitat de temes
mallorquins abarcar els màxims camps possibles per
intentar atreure la máxima diversitat dels nostres
socis. La idea és que aquest ciclo tengui continuitat
en propers anys per aprofundir en les qüestions que
més han interessat. Els temes elegits aquest any són:

-«Recorregut Històric i Cultural per la ciutat de
Palma», per Maria Barceló i Crespí.

-«L' Emigració Mallorquina a Sudamérica», per Se-
bastià Serra i Busquets.

-«Breu Introducció a la Història de la Música a Ma-
llorca», per Joan Parets.

-«Els Talismans de la Fellcitat: Alimentació Festa»,
per Antoni Quintana.

-«La Renovació Poética deis Anys 50», per Manel-
Claudi Santos (dissabte 24 d' abril a les 21 hores).

Puig d'Es Teix (foto: Tomeu Blanch)

-«Itinerari Botánic per la Vila de Porreres», per Joan
Sorell (diumenge 9 de maig a les 10 hores).

-«Bones Notes, Males Notes: unes reflexions sobre
aquest problema estudiantil» per Josep Miró (dis-
sabte, 29 de maig a les 21 hores).

-«Premsa a Porreres en la Segona República» per
Rafel Ferró i Martorell (divendres 4 de juny a les 21
hores).

-«Influéncies dels Mitjans de Comunicació sobre la
Societat» per Jacint Planes (dissabte 19 de juny a les
21 hores al local social).

RECICLATGE DE PAPER

Campanya la recollida de paper per reciclar. -

Dia 15 de marc, Agrupació Cultural reuní a les en-
titats cívico-culturals de Porreres per tractor la possi-
bilitat d' organitzar una campanya de recollida de
paper per reciclar i animar a la gent a utilitzar
aquest tipus de paper.

MENCIONS LLUM D'OLI

La Junta Directiva de l' Agrupació Cultural a la
reunió ordinaria del mes de marc del 1993 va deci-
dir crear les mencions «llum d' oli», mitjançant les
quals es donará reconeixament anual a una perso-
na o entitat per una tasca cultural o cívica duita a
termo al nostre poble. La decisió la pondrá la junta
de Govern de l' entitat a la reunió anterior a la ce-
lebració del sopar anual de Quaresma, lloc on es
fará entrega d" un detall que servirá com a record
d' aquesta menció.

Enguany hem pensat que la persona més indica-
da per rebre aquest reconeixement era  Sebastià
Meliá Mora, per la seva bona tasca al capdavant
de la Coral de Porreres, i de l' Escola de Música. Di-
vendres dia 26 Jaume Gil com a President de l' enti-
tat va fer entrega d' un Llum d' Oli a la persona
anomenada.

Esperar -n que aquestes mencions siguin ben aco-
nidos pels nostres socis i enhorabona a Sebastià
Meliá.

ACTIVITATS , .GEPERUDES-

Hem fet:
-Acampada a Sa Costera, dies 26 i 27 de desem-

bre.
-Excursió a Cala Virgili, dia 24 de gener.
-Excursió a Valldurgent, dia 31 de gener.
-Acampada al Puig del Teix (Coya de S' Algo)

dies 6 17 de febrer.
-Excursió al Bec de Ferrutx, dia 21 de febrer.
-Projecció diapositives «les excursions del gep»,

dia 26 de febrer.
-Excursió a cura, dia 28 de febrer.
-Curset d' escalada, dies 14,21 i 28 de marc.

-Acampada a la Vall de Bálitx, dies 13 i 14 de
marc.

-Excursió al Puig de Fossals dia 21 de marc.
Pensam fer:
Excursió al Pirineu Catalá, Alta Ribagorça (Lleida).

-Aquesta excursió será una experiència pilot d' un
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CENTRE D'ESTÈTICA

Margalida Barceló

Telèfon 64 70 70	 Carrer Lluna, 12

07260 PORRERES

Línia i
tractament de
pell en exclusiva de

René Guinot

-411

grup d' excursionistes del G.E.P., per tal d' estudiar
el terreny de cara a properes excursions que tenim
previst realitzar indrets de Catalunya.

Dia 16 d' abril sopar de companyerisme amb els
amics de l' obra cultural d' Algaida.

Val la pena fer:
Puig del Teix (1.062 m.)
Situació: Entre Valldemossa I Deiá,
Itinerari: Sortim des de les cases de Son Gua! (Vall-

demossa) per un empinat comí que transcórrer per
dintre un alzinar, deixam a má esquerra sa font de
s' Abeurada continuam pel mateix camí fins arribar
a un portell on trobarem una bifurcació, agafarem
a la dreta ja que del contrari aniríem al Pla des
Pouet.

A partir d' aquest punt la pujada es fa més fácil.
Anirem agafant metros a poc a poc i la panorámi-
ca será cada cop més bona, així com va aparei-
xent la típica vegetació d' alta muntanya.

Ja dins el camí de V arxiduc, sense cap dubte
una auténtica meravella, es pot veure el cim del
Teix. Passarem per sa Coya de S' Algo i després
d" uns quinze minuts de marxa pel camí empedrat
ens desviarem a I" esquerra, sempre seguint les fites
que ens marca la bona pista. Ja només ens queda
pujar una mica més i arribarem al cim.

Punts	 interés:
Comí de l' Arxiduc, Coya de s' Aigo 1 tots els mira-

dors.

Recorregut per Ciutat (foto: Joan Mari)

CAMPIONATS DE MALLORCA PER EQUIPS D'ESCACS

La secció d' escacs de l' Agrupació Cultural parti-
cipa amb dos equips als campionats de Mallorca
d' escacs.

A la 1° categoria, equip «A» ocupa una zona
mitjana, però pràcticament ha perdut opció a
conseguir l' ascens de categoria. L' equip «B» parti-
cipa a la 3° categeria, i després de disputar cinc
rodes, ocupa el primer lloc amb quatre punts I té
moltes possibilitats de pujar de categoria.

Aquests són els 15 jugadors que formen enguany
equip d' escacs:
1. Biel Gornals, 2. Salvador Estelrich, 3.  Jeroni Pa-

lerm, 4. Ramon Alenyar, 5. Jaume Cerdá, 6. Jordi
Oliver Garí, 7. Mauro Lean, 8. Miguel Servera, 9. Bar-
tomeu Rosselló, 10. Gregori Barceló, 11. Pau Soroll,
12. Joan Barceló, 13. Jaume Gil, 14. Joan Oliver, 15.
Jordi Oliver Feliu.

PROPERES ACTIVITATS

L" Agrupació Cultural conjuntament amb A.P.A.
del Col.legi Escola Nova organitzarà unes jornadas
d' aprenentatge de balido bot.

—6—



	  NOTES HISTÒRIQUES 	

El nostre patrimoni cultural

Els pous públics

Pou de se Placeta. (Foto: Rafel Picornell Manresa)

Rafel Picornell Manresa, Regidor
de Cultura

De mica en mica, aquest ajun-
tament s' ha proposat anar res-
tablint i refent els nostres pous
públics.

Situats dins el poble I a fora
vila, tenim molts de pous públics
espargits pels camins del nostre
terme, que amb el pas del temps
i amb el desús s' han anat des-
fent i deteriorant.

Hem trobat a l' arxiu municipal
un Ilistat de pous públics on s' hi
relacionen molts dels pous de la
vila. Evidentment, no la conside-
ram una 'lista tancada, ni tam-
poc en pretenem la propietat;
simplement, els anirem adobant i
component i prou.

Dins la vila coneixem els se-
güents:
-El pou de la Dama.
-El pou de sa Placeta.
-El pou Florit.
-El pou d' Amunt (que está dins

excorxador).
-El pou Nou.

l a fora vila:
-El pou Salat.
-El pou de Son Cota.
-El pou de Son Cudem.

-El pou des Riquers.
-El pou de Banyeres.
-El pou de Sa Carrera.
-El pou des Pagos.
-El pou Bo (a son Morlá-Buscai).
-El pou de Befiem.

I, a més, hi ha la font des Mo-
reis, avui aixuta.

Com ja hem dit, 1 Ajuntament
no té cap intenció de propietat,
nomás protón compondre I con-
servar aquest patrimoni cultural
del poble, el qual encara que no
fengui la finalitat originária, con-
forma una part molt important
de entorn i de la vertadera fiso-
nomia del nostre poble.

Les disponibilitats de Ajunta-
ment són molt limitados, però
tenim la voluntat de dur enda-
vant un grapat de restauracions
i. també, de sensibilitzar les per-
sones per salvar aquest patrimo-
ni. Per tant, us agrairem tota la
informació que ens pugueu fer
arribar sobre aquests pous:

dados, llegendes o gloses com
aquesta, per exemple:
Ferrerico-tico
diguem on vas.
Vaig a fer bugada

an es pou de Son Mas.
(la' m contó l' amo en Biel Jan)

I avui, el pou que us presentam
és el següent:
EL POU DE SA PLACETA

Teníem entre cella i cella, des
de fa molt de temps, la reforma
del pou de sa Placeta. Quan
vaig parlar del projecte de retor-
nar l' abeurador de la plaça dels
porcs al seu lloc, el batie no tan
sols va donar suport a la propos-
ta sinó que va fixar com a data
límit del trasllat, la Fira (avui ja
passada).

Amb el regidor d' urbanismo
posàrem l' obra en marxa i. així,
per la Fira va romandre de bell
nou abeurador vora el seu pou.
Els més vells han de recordar
aquest abeurador muntat al coll
del pou i molt revengut i sólid,
peró molt a to amb el pou i el
seu entorn.

Aquest tipus de pedra, com
molts sabreu ja que sovint ja a les
nostres façanes, no és externa,
és de sa Mola des Monjos, fins i
tot les pedres que composen

empedrat que envolta 1 abeu-
rador. Cal dir que quan es va
desfer la pastora del jardí que
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envoltava el coll del pou, vàrem
trabar Intacte empedrat origi-
nal, la qual cosa va ser una refe-
rencia molt precisa per tal de
tornar col.locar abeurador en
el seu lloc exacta

Una vegada muntat, es posa-
ren unes rajoles que diuen:
POU DE SA PLACETA
Patrimoni Cultural, Ajuntament
de Porreres

Aquest indicatiu anirem po-
sant als pous que es vagin refent.

Aquest pou té una fondària de
10' 10 m. (sense escurar) i un
contingut actual d' 1' 80 m.
d' algua. Les mesures interiors del
coll, que és perfectament rec-
tangular, són de 3' 50 x 1' 70
(més o manco) i es troba situat

en gran part sota la calçada; la
part que es troba a la vista té
una alçada de 96 cm. i un diá-
metro interior de 90 cm.

Com molts d altres pous, tot fa
pensar que l' empedrat de les

parets interiors abans era una
sínia, però a mesurar que el
poble cresqué va quedar de-
dins. D' altra banda, no sabem
tampoc quan es va afegir l' a-
beurador, pensam que va ser
després de l' estada de l' Arxi-
duc Lluís Salvador a Porreres el
1869, ja que quan esmenta la
Placeta només parla d' una creu
de terme com a tret destacable
d' aquest lloc i coneixent una
mica l' insigne visitant hem de
creure que segurament I' hauria
anomenat.

Finalment I pel que fa a aquest
pou, volem agrair a mestre Mont-
serrat Mut la seva coLlaboració.

Aprofitam avinentesa per dir
que ens dol que persones sonso
escrúpols ens privin i robin part
del nostre patrimoni, com va
passar estiu passat amb la pica
del pou de Betlem. Agrairem, per
tant, qualsevol informació refe-
rent a això, porqué tots tenim el
deure de conservar el nostre pa-

trimoni intacte. També, agrairem,
com ja hem dit, qualsevol nova
que ens pogueu donar sobre to-
pònims, dades o curiositats que
puguin enriquir el nostre patrimo-
ni cultural.

Un altre dia, parlarem sobre el
pou Bo de son Morlà-Buscal, el
qual es troba ara en restauració.
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Possible significat dels nostres foguerons
de matances (1)

Damla Duran

Abans, els jocs venien del
poble. Enliá, dins la saya literatu-
ra oral hi romanien, s' hi desper-
taven com les cançons d" amor
o les codolades. Tota aquella sa-
viesa convava dins la memòria
col.lectiva. La teníem assullá, ran
de nosaltres, dins la nostra ánima
mediterránea; emperò venia de
lluny 1 brollava espontánla com
les fiors i els albellons, el canço-
ner del Pare Ginart i les rondalles
del canonge Mossèn Antoni
Maria Alcover. En canvi, molts
dels jocs d' avui, són provocats
per la propaganda comercial 1
no tenen aquella saba de lliber-
tat incandescent, aquella fortor
mítica.

Un deis nostres Jocs d' or era el
fogueró del dia de matances.
Cada any, a la tardor, totes les
cases celebraven la Jornada ma-
tancera. Per a la gent adulta era
un dia deixondit, arreplegador
de familiars I de benvolguts
amics. Començava dejom, a
tenc d' alba, 1, sovint, després
d' assaborir la mel 1 I' aspror de la
feina, la serenor de la tarda en-
cenia la llanterna de la festa en
la Ilarga sobretaula.

Nosaltres, al.lotea, entre arris-
cada 1 curiosa, ens ficàvem per-
tot I això empipava la gent enfel-
nada. En lloc d' ajudar érem un
estorb. Per dins la cuina no hl yo-
'ion cap futim, per devers la cal-
dera tampoc. L' escorxador ne-
cessitava Ilibertat de pas 1 espal
folgat. «Anau a cercar es biner-
bol» ens ordenava la mare o el
pare.

Fent una colla, a vegades
cantant cançons de matances,
empreníem el camí de la recer-
ca. Anàvem cap els sernenters,
travessàvem laurades 1 pastures,
tot fent de I' aventura una atrae-
ció gojosa, doncs el nostre cos
fruía aquella trescalamena fent-
ne un estol de bots 1 rialles.

Prest, aplec renovar s" acos-
tava a qualque manada, paret o
vorerada amb romaguers acara-
mullats 1 secs. Temps abans, la
má productiva deis nostres
pares, havía dedicat segar 1 ne-
tejar les voreres del sementer,
puix tant els abatzers com les
aritges són tan enemlcs de les
blateres com el Jull I la cugula.
Amb ganxos de collir figues esti-
rávem aquells manadots de
males herbes I els arrossegàvem
fins a dur-los prop de les cases,
cosa que a vegades no era

gaire fácil degut a I" estat molle-
ricós del terreny o a la resistència
de I" herba tardorenca. Tot i així,
entre descansos vagorosos i co-
ratjudes envestidos, traginávem
el monumental fogueró. El
col.locávem liuny de proxades,
sostres de palla o magatzems,
procurant, al mateix temps, que
no impedís la lliure circulació de
la gent matancera, enfeinada i
afanyosa.

Aquella vegetació estava sen-
tenciada a promoure el ritual del
foc. Hora foscant o ben entrada
la nit, algú de la gent major do-
nava la veu de cremar «es biner-
bo». Molts deis convidats s' hi
arremolinaven. Algú, el padrí o el
pare, li calava foc. Aviat, davant
nosaltres, s' aixecava especta-
cle de la gran focatéria. Les ba-
vorades, breus 1 fugisseres, escal-
faven la nostra pell tendra. Tots
els mirávem amb expectació res-
pectuosa 1 reveréncla ancestral.
Espesses vegades les flamarades
sobresortien per damunt la rotila-
da dels matancers com si fossin
la romanalla d' algun antic culte
que en aquell moment, dins la
nit encalmada, sovint freda i es-
telada, hagués volgut
sobreviure.

Foto UlDfIL Porreres

FOTOGRAFIES D'ESTUDI

REPORTATGES DE NOCES, BATETJOS, COMUNIONS
AMPLIACIONS I REPRODUCCIONS
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	  NOTES HISTÒRIQUES 	

Porreres i la defensa de Bugia

Ramon Rosselló

any 1510, el rel Ferran el Ca-
tòlic va conquistar la clutat de
Bugia, al nord d' Africa. Davant
el temor de perdre-la, fou orga-
nitzada a Mallorca una expedi-
ció, l' any 1515, per a la defensa,
en la qual expedició hl participa-
ren alguns porrerencs.

A una acta notarial de dla 7
de setembre del cltat 1515 hl tro-
bam registrats: «Joan Vidal ab
una lansa y una rodella de la vila
rebé quatre ducats en preséntia
del notad e testimonis dels Jurats
de dita vila per mans d' en Ber-
nat Citgar, Testimonis: Guillem
Marimon, farrer e Joan Forran,
sabater de Porreres habitadors.

Guillem Rol de Porreres rebé
dos ducats per un mes ab una
lansa e una rodella.

Guillem Marimon de Porreres
rebé per son fill Guillem dos du-
cats ab unas cuyrasses e una
lansa de la vila per hun mes.

Luch Mulet de Porreres rebé
dos ducats per hun mes té unes
cuyrasses de la vila.

GuabrIel Mora de Porreres
rebé dos ducats per hun mes e
té unes cuyrasses e una rodella
de la vila.

Damià Bover rebé per son 1111
Damià dos ducats per hun mes e
té unes cuyrasses e una servelle-
ra que costó X sous de la vila.

Guabriel Vicens rebé dos du-
cats per hun mes que té una ro-
della de la vila.

Joan Ribot rebé dos ducats
per hun mes té una lansa de la
vila.

Joan Pons rebé dos ducats per
hun mes e té una lansa de la
vila.

Sebastià Riera robé dos ducats
per hun mes e té una lansa e
una cuyrassa de la vila.

Rafel Rosseyó robé dos ducats
per hun mes.

Joan Arbona álias Selat de Po-
rreres robé dos ducats per hun
mes e té una spasa, una lansa e
una rodella de la vila.

Bernat Mora Cuch carnisser
rebé dos ducats per hun mes.

Antoni Baró rebé quatre du-
cats per hun mes». (ARM Jaume
Nicolau N-31 f. 21.22).

D' altra banda, el mateix any
1515, s' havia fet a Mallorca una
«mostra general». Aquest llibre
que estava perdut, ara ha estat
localitzat de nou a l' Arxiu del
Regne. He tengut ocasló de
mirar-lo I he vist la relació ben
detallada dels hornos d' armes
de Porreres. Entre els qul disposa-
ven de més armes hi ha Antoni
Mesquida que té 2 cuirasses, 4
rodelles, 8 Ilances. 3 espases, 3
ballestes I 2 rossIns. Altres que te-
nien diverses armes I rossins són:
Antoni Mora de Plaça, Antoni
Servera, Antoni Artigues, Guillem
Marimon, Bartomeu Orell, Joan
Mesquida, Vado( Valls, Antonl
Forran, Jordi Morid.. D' altres es
diu que només tenen una sola
arma 1 uns 41 són «hómens qui
són per comprar armes».

Al final de la llista hi ha el
resum: «Suma universal de tots los
hómens de la vila de Porreres e
de les armes de aquells. Primo
sumen los hómens CCCXXVIIII.
Sumen les cuyrasses XVIIII. Sumen
les spases CCVIIII. Sumen les lan-
ses CCLXXXXVIII. Sumen les rode-
Iles LXXXXII. Sumen les ballestes L.
Sumen los pavesos XIII. Sumen los
rossins XX. (ARM AH 6.638 f. 109-
114). 111
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La situació econòmica
d'avui a Porreres

Bartomeu Ferrando
Economista

Estam cansats en aquests dies
de sentir parlar de crisis, I pareix
que ens está afectant. La visió
de l' economia a les Illes ve mar-
cada totalment per l' evolució
de I" economia mundial, sobretot
ens afecta la dels ocasos dels
quals rebem turismo, ja que tota
V estructura económica la tenim
depenent del turismo, 1 del sector
serveis en general. Pot esser que
pensem que l' economia d' un
poble com Porreres té poc a
veure amb si a Anglaterra o Ale-
manya hi ha feina, o tenen els in-
teressos alts, etc., però la realitat
ens diu que sí té molt a veure tots
els fets d' aquests paissos, avui
qualsevol decisió económica
ens afecta, poc o molt.

Anirem ara a analitzar els tres
sectors de l' economia porreren-
ca.

En primer lloc tenim el sector
primari, és a dir, bàsicament 1' a-
gricultura. El sector agrarl tendeix
a desparéixer, 1 si no desapareix
és degut a 1' esforç deis jubilats.
Si miram qui treballa avul al
camp comprovarem fàcilment
que la gran majoria de pagesos
són persones de la tercera edat,
lo que ens indica que, si tot se-
gueix com ara, el cultiu de la
terra es va abandonant, poc a
poc. Només les ajudes de la Co-
munitat Europea poden veure
renéixer un poc aquest sector,
així com implantació de nous
cultius intensius, o de noves for-
mes d' explotació.

Dins el sector de la construcció
tenim un deis pilars bàsics de la
nostra economia . I tots sabem
que avui está passant un situació
molt delicada. Pot esser que els
anys de molta feina hagin portat
a l' empresari a realitzar unes In-
versions molt fortes, per tal d" in-
tentar produir més quantitat I a
més bon preu, i que ara es trobin

que la disminució de vendes,
juntament amb el retorn d' a-
questes inversions sigui una tasca
molt feixuga, que duran a unes
reestructuracions de les empre-
ses per aconseguir abaratar els
costos. Podríem incloure aquí
tant les empreses d' extracció de
graves, fábriques de materials i
d' altres subsidiáries dins aquest
sector.

Dins el sector serveis trobam les
botigues, cafés, tallers mecànics,
fusters, etc., aquí també trobam
una situació dificil, degut a la
torta competencia, sense obli-
dar-nos deis transportistes, que
han vist molts d' ells com la feina
baixava.

Si volem trobar factors d' a-
questa crisi, a més dels generals
de l ecolomia europea, podem
trobar explicacions si entram dins
temes fiscals o financers. La pres-
sió fiscal és avui molt important,
afectant especialment al petit
empresari, com els del nostre
poble; I la importació de I' esti-
mació Objectiva per signes,
índex o mòduls, és un exemple
d' això; com també impost
d" activitats econòmiques (IAE).
Tot aixó agravat pels alts interes-
sos bancaris que fan que molta
gent no pugui fer front a projec-
tes o negocis que tenien pen-
sats.

Un deis fets més significatius,
de tot el que parlam, és l' aspira-
ció dels joves d' avui, el que
volem és tenir una feina segura,
el funcionariat és l' aspiració má-
xima del jove d' avui, la qual
cosa implica que la productivitat
no es mou. No es veu un esperit
innovador, d' empresarl, malgrat
que la formació académica és
teòricament molt millor que la
dels que van començar amb pe-
tites empreses i que avui estan al
capdavanter, 1 que han hagut
d" aprendre amb experiencia.
•

Un poble de
vells amb mala
qualitat de vida

Joan Barceló
La mitjana d' edat dels habi-

tants de Porreres es situa entorn
als 50 anys. De cada dia que
passa ens tornam un poble de
vells. Ho diuen les estadistiques, es
pot comprovar al correr i canten
les dades. El mes de febrer passat
el full parroquial «Semilla» publica-
va el següent registre ben explica-
tiu. Nou morts. Cap batiament.
Cap casament.

Aixi les coses, sembla obvi que
hi ha poc lloc per esser optimistes.

La qualitat de vida a una po-
blació com la nostra tampoc és
excepcional. Segons un recent es-
tudi del Consell Insular de Mallor-
ca el percentatge de gent que
no sap llegir ni escriure és alt, com
se sap no hi ha canalització d" ai-
gua potable i, a més, es menja
malament. Els porrerencs tenim un
baix consum de verdures, fruita .
llegums i peix. Hem prescindit de
la tradicional dieta mediterránia.

La salut també es comença a
fallar. Hi ha molta gent que no
realitza cap activitat esportiva, les
persones més majors no van al
dentista i la població femenina no
acudeix al ginecòleg. De la seva
banda els pocs joves que queden
opinen que no hi ha suficient ofer-
ta, tant pel que respecta al temps
lliure en general, com a les activi-
tats culturals i esportives.

Vist tot això, seria interessant
analitzar si són suficients els recur-
sos i serveis municipals per aten-
dre les necessitats dels habitants
de Porreres. Recordem que la
majoria de gent desitja una millo-
ra en els carrers i en els parcs, se-
gons estudi a que ens hem referit.
Una millora que no passa —com
es pot comprovar a les planes
d' aquest mateix número— per la
installació de semáfors, i si a ve-
gades d" alguna farola.

Un darrer exemple:

Enguany el Govern Balear inver-
tirá al Pla de Mallorca 130 milions

de pessetes en asfaltat de camIns
rurals.

Porreres, una vegada més. s' ha
quedat al darrera I rebrá per
aquest concepte I" aportació més
petita de totes.

Un poble, aquest, que podria

donar, a termini més o menys curt,
un encefalograma social pla. •
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en el rellotge de l' església en
passar per devora i comprova si
va d' acord amb el seu. Durant

les darreres setmanes, per molt
que mirássim, sempre vélern que
estava assenyalat la una. •
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El rellotge del Campanar funciona una altra
vegada

Foto: Vidal.

Joan Sorell Adrover
El rellotge del campanar de
església parroquial ha estat

aturat aproximadament durant
un mes. L' avaria s' ha produït
degut a antiguitat de la maqui-
nária que va ser construida als
inicis del segle XIX.

L' Ajuntament, propietari del
rellotge, tot d' una després de
descobrir-se que no funcionava
així com toca, es va posar en
contacte amb el tècnic Fran-
cesc Noguera porqué tractés
d' adobar-lo.

No hem hagut d' esperar molt
de temps per tornar a veure
l' hora correcta al campanar,
des de fa un temps el toc de les
campanades horáries torna a
sentir-se correctament. Al cap i a
la fi, assumpte no ha estat més
que un ensurt i gairebé podem
estar segurs que seguirem gau-
dint del rellotge durant molts
d' anys.

Antigament, el rellotge tenla
molta més utilitat que als nostres
dies, pel fet que molt poca gent
en tenia de propi. Les persones
es reglen per les campanades
que puntualment sonaven des
del campanar. Fins I tot, els que
feien feina a fora vila saben
amb certesa l' hora de tornar a
casa per les Indicacions del re-
llotge que ara ha estat avariat.

Actualment no té tanta impor-
táncia, però la gent sol fixar-se



Porreres s'adhereix al pla de prevenció
de drogues de Mallorca (P.P.D.M.)

L' Ajuntament de Porreres ha
posat en marxa un Projecte Mu-
nicipal de Prevenció de Drogues,
en el mara del Pba Autonòmic de
Drogues de Mallorca en
collaboració amb el Govern Ba-
lear i el Consell Insular de Mallor-
ca.

Es pretén aconseguir, com a
objectiu preventiu darrer, la re-
ducció del consum de drogues,
la qual cosa significa:

1) disminuir el nombre de con-
sumidors i les quantitats totals de
consum;

2) retardar les edats d' inici del

Tenim mala sort, els porrerencs!
No tenim platges, no som centres
geográfics, tenim males carrete-
ros, el foravila está en crisi així
com ho está la construcció. A tot
aixó, hi pedem afegir la mala
fama que tenim per Ciutat. I per
acabar d' arreglar-ho tot, apa-
reix la C.E.E., dient que a partir
de u de gener de 1993 les por-
tes a Europa queden obertes a
tota agricultura espanyola
amb ajudes I restitucions a l' ex-
portació. Penó, el M.C.I. (Meca-

Francesc Llinàs

Dins la xarla que donà en Se-
bastiá Serra a Agrupació Cultu-
ral sobre l' Emigració Mallorquina
a América del Sud, es va exhibir
un vídeo filmar per la TVE-Balears
on vàrem poder veure i sentir
parlar en Bartomeu Barceló. Po-
rrerenc que se' n va anar a l' Ar-
gentina quan només tenia sis
anys amb els seus pares. Ha pes-
sat tota la seva vida allá i ara
que té setenta anys, jubilat, des-
prés d' haver fet de sabater
molts d' anys, no cobra cap
mena de pensió i té un desig
que va expressar molt bé en la

consum.
3) disminuir l' ús problemátic i/

o minimitzar-ne les conseqüén-
cies.

El programa de Prevenció de
Drogues va ésser presentat a l' A-
juntament de Porreres el passat 9
de febrer amb la finalitat de
donar a conèixer el seu confin-
gut i per crear les distintes comis-
sions de feina.

Després de la presentació del
P.P.D.M. es donó a conèixer r es-
borrany del futur Projecte Munici-
pal i s' establí un pla d' acfivitats
a realitzar per les comissions: C.

nisme Complementad d' Inter-
canvis), el qual controla les en-
trados i sortides per les diferents
fronteres diu, referent a la qües-
tió de les portes obertes, «...
menys tomátigues, maduixes,
préssecs, carxofes, melons I AL-
BERCOCS». Al menys, advertel-
xen que els controls seran molt
suaus. Qui no es conforma és
perquè no vol, però justament
entre els productos esmentats
abans hi trobam I* ALBERCOCS.
No hi ha manera que ens en surfi
una de bé. Punyetes!

nostra llengua «Després de tants
d' anys valdría tornar per veure
Porreres, fenc uns records molt
fluixos pero el meu desig és tor-
nar-hi. No sé si quedar-hi fins a la
mort...». Paraules que penetraren
ben endins de molta de gent in-
clús al Batle Pep Roig que hi era
present. Algunes persones i pa-
reix ésser Ajuntament, fan ges-
tions en primer lloc, per esbrinar si
en Bartomeu Barceló té família i
després pagar-li el viatge. Així es
podria veure complit el seu
desig. Fins i tot ja hi ha una
dada, les Festes de Sant Roc.
Tant de bo es pugui dur a terme.

Escolar, C. de Control, C. de
Medis de Comunicació. Quedó
constituida la C. Escolar formada
per representants de les APAS
dels dos collegis, mestres i alum-
nes. Per altra part els Medis de
Comunicació convidats i pre-
sents (Perreros Radio i Llum d' 01i)
mostraren una gran disposició
per difondre les tasques que es
duran a terme per part de les dis-
tintes comissions.

Porreres i Montuïri:
una rivalitat encara
existent

Tota la vida hem sentit par-
lar de la rivalitat entre dos po-
bles veïns. Monturri i Porreres
no han estat mai una excep-
ció: futbol, carreteres, festeja-
dors, trossos de terra...

Actualment, les rivalitats es
manifesten d' una altra ma-
nera i, una vegada integrats a
la mancomunitat del pla,
aquestes poden augmentar.
Per tant, la lluita avui es troba
en veure qui aconsegueix
més milions per asfaltar els ca-
mins rurals, quin deis dos po-
bles pot aconseguir el PAC...
és a dir, quin dels dos ajunta-
ments aconseguirà millors ser-
veis dins la mancomunitat,
tema que ja tracto l' editorial
de la nostra revista.

Allá on convindria obrir els
ulls de bon de veres és en LA
CONCESSIÓ DEL POLIESPORTIU
DEL PLA, el qual inclourà pisci-
na climatitzada, pista d atle-
tisme, pista oberta de bàs-
quet. etc. Crec que el millor
seria que fos per al nostre
poble a causa del nombre
més elevat d' habitants i de la
manca de serveis que té.

N' hi haurà que pensaran
que són ressentiments d' un
poble (porrerencs) contra el
poble veinat (montukers),
però: tot això ho tenim supe-
rat! Senzillament es tracta
d' informacions recollides de
la premsa.

Diguem no a la discriminació
dels albercocs

Francesc Limas

En Bartomeu Barceló, que va emigrar a
l'Argentina, vol tornar a Porreres
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Bartomeu Barceló emigrant porrerenc a
l'Argentina

Gori Barceló
Gaspar Barceló
Gori Barceló M.

-«De Mallorca, Porreres, (parla
mallorquí) vaig venir en sis anys,
me costa molta de feina conver-
sa (en mallorquí), però ho puc
dir... Feina tota so vida, de sobo-
ter, èpoques bones, époques do-
lentes, així hem passat so vida...
no tenc feina, no m'agafen en-
lloc.., he de complir 70 anys i en-
caro puc fer un poc de feina,
molt poca porqué estic malalt
de ses comes, però encara que
en vulguis fer ningú te dóna
feina».

-De qué viu?
-«Un poc d'aquí, un poc d'allà

i de lo que puc».
-I de jubilació no en té, vostè?
-«No, no en tenc... si ten gués

so jubilació no podria pagar s'al-
quiler, no me bastaría, igual hau-
ria de fer feina, i jo trob que a un
homo que ha pagat 40 anys per
sa jubilació i no li arribi per viure,
per menjar, és uno estafa,. mon
pare era aquí a l'any 29; d'a-
quella época no mos hem
mogut d'aquí».

-Per qué váren venir a l'Argen-
tino?

-«A Mallorca estovo molt mal...
diuen... cercant un benestar per
so familia, i vàrem trobar que
aquí estaven peor que a Mallor-
ca porqué vàrem trobar una
época de crisi a l'any 30, fins a
l'any 40 i pico, i llavors hem vis-
cut així com se pot».

-I té qualque record, vosté, de
quan era petit?

-«Res, tenc una pena molt
grosso de no conèixer Mallorca,
molt grosso, porqué no me'n re-
cord, tenia sis anys, i no em vol-
dria morir sense.., que sé jo... en-
cara que fos 15 dios, tornar a
veure allò, 1 si Déu ho vol morir
allá... que sé jo... però veure-ho.
Ho veig en pel.lícules o en docu-
mentals i tot això, 1 no m'engana

Tomeu Barceló Fuster amb sa mare
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do plorar porqué no ho conec».
(Enregitrat estiu de 1992. I

emès dia 23 de febrer de 1993
per TVE-Balears, dins el programa
«L' emigracló mallorquina a Su-
damérica»).

Qui és en Bartomeu Barceló?
d' on és? qui el conelx? té pa-
rents?

Aquestes han estat les pregun-
tes que s' han fet molts de porre-
rencs I porrerenques que veren el
programa, i els que assistiren a la
xerrada «I' emigració mallorqui-
na a Sudamérica» donada per
l' historiador, I guionista del pro-
grama de televisió, Sebastià
Serra, dia 5 de marc a l' Agrupa-
ció Cultural de Porreres dins el «I
cicle de lliçons a l' Agrupació».

En vista de l' espectació crea-
da, de la qual els diaris es feren
ressó. I considerant que l' Ajunta-
ment s' interessá pel cas I havia
escrit una carta a la Casa Balear
de Buenos Aires on demanava
informació sobre els porrerencs
residents allá, I especlalment
sobre l' esmentat Bartomeu Bar-
celó, ens proposàrem esbrinar
qui podria esser.

De nom, Bartomeu Barceló, de
70 anys, que a l' any 29 emigrás
a América amb la seva família....
no n' hl pot haver molts.

Comprovàrem al Registre Civil
que amb aquest nom 1 nascuts
l' any 1922 o 1923, nomás n' hi
havia dos de Bartomeu Barceló,
un mort de nin, 1 un altre de nom
Bartomeu Barceló Fuster, nat el
1923 I, a més, Inscrit foro de ter-
mini al Registre Civil l' any 1929, 1
que en aquests anys el seu pare,
de professió sabater, residia a
Buenos Aires. Consultárem al
Padró Municipal I no consta ins-
crit. I, demanàrem als seus
«quintos. , (quinta del 44) si el co-
neixlen, I contestaren que el
tenen a la llista, però que no
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saben qui és.
Les possibilitats que en Barto-

meu Barceló, de 70 anys, resi-
dent a Buenos Aires, sigui en Bar-
tomeu Barceló Fuster són moltes.
Arribats a aquest punt ens propo-

sàrem saber qui eren els avant-
passats d' en Bartomeu Barceló i
Fuster, i així poden esbrinar de
quina familia és descendent:

Bartomeu Barceló Fuster, nat a
Porreres, dia 25 de gener de
1923, al correr Major, 37, fill
d' Antoni Barcelo Mas (4/VI/
1887) i de Maria Fuster Fuster (26/
11/1892), que era vídua d' Antoni
Estelrich Gornals, mort a l' Hospi-
tal de San Antonio de Mendoza
(Rep. Argentina) l' any 1918, els
quals tengueren dos fills nats a
Porreres: Antònia (6/1X/1914) I
Pere Antoni (3/111/1916); Antoni
Barceló Mas i Maria Fuster Fuster
es casaren dia 27/111/1920 a Po-
rreres i varen tenir dos fills, en Bar-
tomeu i na Catalina (29/XII/
1920). En Bartomeu Barceló Fus-
ter era nét, per part paterna,
d' en Bartomeu Barceló Veny i
de na Catalina Mas Juan, casats
a Porreres dia 23/IX/1882. Varen
tenir tres fills I una filla: en Bernal
Barceló Mas (23/X/1884-15/X11/
1974) casat amb Maria Verdera,
n" Antoni Barceló Mas, en Barto-
meu Barceló Mas (20/111/1894)
casat a Sant Jordi (9/IX/1922)
amb na Margalida Cantallops
Monserrat, i na Margalida Barce-
ló Mas (28/11/1902) casada a Po-
rreres (15/IX/1938) amb Josep Pa-
lerm Cerdá.

I per part materna, en Barto-
meu Barceló Fuster era nét
d' Antoni Fuster Forteza i de na
Catalina Fuster Miró, casat a Po-
rreres dia 15/V/1979, domiciliats
al correr Sala, 17. Varen tenir
dues filies, na Maria Fuster Fuster i
na Francesca Fuster Fuster (22/
IV/1889), casada a Porreres (22/
VII/1909) amb Bernat Bauçà Mer-
cada!.

Vàrem identificar una persona
de la seva familia: el seu tio i
padrí jove, Bernat Barceló Mas,
l' amo Bernat ,, Porret», pare d' en

Tomeu Barceló Fuster i la seva
germana Catalina

Pau Barceló Verdera ,, Porret",

que se' n recorda molt bé «del
tio Toni i de la tia Maria Poo» i
que se' n anaren a Argentina,
però no n' havia sabut res més.
No se' n recorda que tenguessin
fills, però diu que si el seu cosí
(Bartomeu Barceló Fuster) és viu 1
ve a Porreres Ii agradaria conéi-
xer-lo i saludar-lo.

Per altra banda, el «sabater
Angel» (Bernat Ferrá), l' borne
més vell de Porreres (98 anys)
tumbé se' n recorda d' en Toni
-Porret». Havia fet feina amb ell
dos anys a ca' 1 -sabater
Se' n recorda que es va casar
amb na Maria "Poo", filia del
, .sabater Camia", que vivia allá
on avui és «ca'n Barraca" (Sala,
17).

També se' n recorda que na
Maria oPoo» era vídua d' en Toni
"Pancuit- que era mort a l' Ar-
gentina I que na Maria oPoo»

En Tomeu amb el seu pare

tenia una germana que nomia
Francesca, casada amb en Ber-
nat "Camanegra-, 1 que era
mare d' en Benet oCamanegra"
(el que organitzava les testes de
. , la Parra» i que tenla un bar allá
on ara és “Sa NOstra"). No recor-
da si en Toni "Porret" i na Maria
-Poo- tenien fills a Porreres; així I
tot, té present haver vist una foto
d' en Toni -Porret» a l' Argentina
amb un parell de nins. Se' n re-
cerda que na Maria "Poo- quan
se' n anà tenia una filla de 15
anys d" en Toni -Pancuit-.

NOTA: Agraim la col.laboració i
les facilitats que ens han donat
per consultar els arxius a Barto-
meu Tauler (Rector de Porreres), i
a na Coloma Bauçà (secretaria
del Juljat de Pau).

Fotos cedides per Jeroni Pa-
lerm Barceló. •
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La semaforització de Porreres
Tres preguntes al respecte

Forran Ribas
Ja tenim semáfors a Porreresl a

la placa d' Espanya I davant
Escola Nova. Tal feta ningú
hagués poguda imaginar fins

fa ben poc temps, no s' ha se-
guit evidentment el procés que sí
s' ha donat a altres pobles, on les
circumstàncies han possibilitat la
formació d' un estat d' opinió fa-
vorable a la saya Instal.lació.
Aquí la decisió sobtada de les
autoritats municipals ha sorprès
el poble, la polémica está servi-
da. El breu temps de funciona-
ment no em permet treure con-
clusions definitivos sobre aquesta
actuació de l' ajuntament, però
una primera valoracló pot ser útil
si tenim en compte les conse-
qüències ja produides.

En qualsevol cas, n' hi haurá
prou amb tres preguntes senzIlle-
tes adreçades a l' equip de go-
vern del municipi.

La primera és òbvla: per qué
s'han instal.lat semàfors? en prin-
cipi cal suposar que no es deu a
motius capritxasos, que hl ha una
causa d' utilitat o 11ns 1 tot de ne-
cessItat envers la circulació de
vehicles i vianants; les exigències
de seguretat fluidesa circulatò-
ria serien argument incotroverti-
ble si no fos tan dubtós que hi
hagi problemes Importants de
tràfic o una manca de seguretat
a les zones afectados: no hl ha
antecedents d' accicents —ni
pocs ni molts— ni el més mínim
embós, tret deis elles de festa 1
de mercat, quan els semàfors se-
rien més inoperants; tampoc no
sembla que la situació pugui
canviar en el futur 1 augmenti
molt el poc tránsit de la carrete-
ra que atravessa el poble; fins 1
tot, no hi ha la ja esmentada
consciència per part de la gent
del poble de l' existóncla de pe-
rills i incomoditats. A l' N'unta-
ment pareix que fins ara ho ente-
nien així, observant que els pas-
sos de vianants romanen visibles
amb prou feines, en cas que ara
vulguin justificar la necessitat dels
semáfors, omissió de repintar

els passos pot ser considerada
com a greument negligent.

Abans d' admetre absurd de
col.locar aquests aparells,
m' han arribat certs rumors de
vagues justificacions: estalvi de
temps i doblers respecte de les
persones que regulen el tráfic.
Per ventura aquí se' m podria
contestar a la meya segona pre-
gunta: per qué s'han gastat
quasi dos milions 1 mig de pesse-
tes amb els semáfors? poc im-
porta la quantitat exacta, en tot

cas és molt elevada en una
época de crisis com actual; el
que sí volem és esbrinar la racio-
nalitat d' aquestes desposes.

Es pot pensar que hl ha altres
prioritats d' Inversió a un poble
que, en termes absoluts, és el
que dins Mallorca més ha vist
minvar la seva població als da-
rres anys. A més, centrant-nos
sols a l' área de tràfic, dificliment
es podrá raonar que els doblers
haguessin estat millor aprofitats
acondicionant le zones on sí
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s' han donat reiteradament pro-
ves de gran perillositat a la circu-
lació rodada, com per exemple
la sortida del poble pel Pou Nou.

Per altra banda, no hem d' o-
blidar que el cost real dels semà-
fors no és només el de la milionà-
ria partida inicial, sinó que hi
hem d' afegir les despeses de
manteniment adquisició, en
un futur més o manco llunyà, de
nous aparells substitutoris dels
que quedaran obsolets.

De passada faré referència a
la qüestió del «alleujament de les

tasques dels municipals», perquè
no és l' objecte d' aquest article
posar en dubte la professionalitat
dels esmentats municipals. Per
altre costat, són sols els polítics
es qui pensen que qualcú es pot
creure que els comptats minuts
que costa als municipals contro-
lar l' accés dels nins a les escales i

atenció rutinária de qualque
problema de tráfic, els pugui dis-
treure el compliment d' activitats
«més importants».

Em resta fer una tercera pre-
gunta: per qué no es va tenir en
compte l'impacte estètic negatiu

deis semàfors? podria retreure
tristíssirns antecedents responsa-
bilitat de l' actual equip de go-
vern, però em fonamentaré en el
fets actuals: els semàfors en la
seva ubicació afecten greument
la percepció de entorn urbanís-
tic, des de la visió —la clássica,
la més vegades retratada— de
I" església parroquial partint de la
plaça d' Espanya, fins a la pers-
pectiva contrària del conjunt de
la plaça amb Ajuntament. No
s" entén, per cert, que els parti-
culars es gastin els doblers en

acurada construcció o rehabili-
tació de les façanes perqué des-
prés els posin davant un «trasto»
parpallejant de formes, color i al-
tária ofensius.

Al contrari del que es pugui
pensar, la situació no és millor a
la zona de l' Escola Nova, on la
perspectiva del millor conjunt de
molins que tenim (molins d' en
Donzell, d' en Tófol, d' en Men-
gual) queda brutalment esvirtua-
da. Probablement els responsa-
bles de la malifeta no coneixen
un concepte elemental segons
el qual la percepció adient dels
béns d' interés cultural va !ligada
al manteniment d' un context
urbá respectuós i neutre, és a dir,
un context que no causi interfe-
réncies en l' observació del bé
d' interés arquitectònic.

Plantejades les tres preguntes i
esperant resposta assenyalada
de les autoritats municipals, no
avançaré, com ja he dit, conclu-
sions definitivos, no, parqué em
trobo davant una decisió preci-
pitada he de precipitar-me amb
els meus judicis, i més si, fins i tot,
em poden dur a demanar la reti-
rada dels semàfors?

Acabaré comentant els signifi-
catius resultats de les enquestes
publicades en aquest mateix
Ilum d" Oil, desvetllant clarament
la voluntat d' un poble que no es
deixar enlluernar pels falsos sím-
bols de progrés; després de tot la
gent té seny i quan els nins es
cansin de jugar amb els botons
dels semàfors induint els soferts
conductors a passar-los en ver-
mell, segurament tothom seguirá
fent el que ha fet fins ara: creuar
el carrer o la plaça pel punt més
avinent. •
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Els semàfors no agraden als porrerencs

El Consell de Redacció del Llum d' Oli va trobar
oportú, arrel de la polémica suscitada en el nostre
poble per la instal.lació dels semáfors: saber el que
opinen els porrerencs al respecte.

Per aquest motiu, hem realitzat un petit sondelg a
236 persones del poble.

Les preguntes formulades foren les segúents:
1°. Veus la circulació de Porreres problemática'?

(gráfica n° 1)
2°. Estás d" acord en qué l' Ajuntament de Porre-

res faci complir el Codi de circulació? (Gráfica n° 2)
3°. Et sembla bé la instal.lació dels semàfors?

(Gráfica n° 3)
Aquí teniu els resultats:

Els gráfics canten per ells totsols. Els semáfors no
agraden als porrerencs 1 veuen problemes a l' hora
de circular poi poble «podrien haver-se estalviat el
cost...»

«Valdria més concienciar a la gent porqué anos
més en bicicleta o a peu...»

«Rompen l' estética del poble..»
«Podrien haver-se gastat els doblers amb altres

coses...»
Aquests són uns dels molts comentaris que recolli-

rem dies enrera i que complementen les gráfiques.
En quan a la circulació pel poble, els comentaris

són més variats: «la circulació no és problemática,
hi ha gent que es nega dins una bassa d' algua...»

«Circulació problemática no, però hl ha alguns
punts negros. Per exemple:

Correr Sala, carrer Major a l' altura del Supermer-
cat, Avinguda Bisbe Campins, Es l'erres...»

«El que és más greu és la contaminacló acústica
(motos) i la velocitat per dins el poble...»

«... la circulació a Porreres és una «merda» I el
batle no vol ni reformar la circulació ni posar multes
porqué vol guanyar les próximos eleccions...»

Tots els porrerencs saben que actualment no es
posen multes a ningú, ordre donada pel batle als
municipals. Però no tothom hl está d' acord, ja que
darrerament es veuen cotxes aparcats per tot
arreu, conductors que no fan cas de les senyals de
trànsit...

«Si posen multes, n" han de posar a tothom. .»
«Multes sí, amb toleráncia a les infraccions

«suaus». Per exemple: no dur el casc, no dur posat
el cinturó, aparcar sonso obstruir el pas...»

«Multes a segons quines infraccions.»
«El fet de que a Porreres no es posin multes, quan

anam a foro poble pagam les conseqúéncies. No
estam acostumats i aparcam a qualsevo lloc 1 ens
trobam amb la fulleta al vidre»

Qué passará ara?. Els semáfors ja funcionen. A-
juntament es replantejarà una reforma circulatòria?
Els municipals treuran els seus blocs de multes?

Les respostes a aquestes preguntes, sí es que n' hi
ha, les vos comunicarem al proper LLUM d' OLL
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Qué podem fer amb els fems?

Catalina Oliver I Riera
Joan Marf Gurí

El problema dels residus sòlids
la seva eliminació de cada cop
és més preocupant. Aquesta si-
tuació, que és general de tots els
paisos. a les Illes Balears. amb
una economia marcada pel fac-
tor turístic 1 pel fet insular determi-
nada problemes molt específics.
La brutor 1 la contaminació són
factors extremadament nocius
no tan sois per la qualltat de vida
dels clutadans sinó per al propi
futur econòmic.

Cada un/a dels/de les parre-
rencs/ques pot contribuir, sense
que suposi un gran esforc, en
qué Mallorca no es convertesqui
en un femer. Prácticament tots
els fems que produïm diàriament
es poden reciclar, i de fet, altres
ajuntaments han fet experien-
cia i reconverteixen quasi tols els
fems que produïm en productos
útils. Per aconseguir-ho sols són
necessaris dos requisIts:

El primer és que els /les veins/
¡nos facin una selecció diária
dels fems que es produeixen.

1 en segon Iloe, que els polítics
estiguin concienciats I tenguin la
bona predisposició de dur a
forme la recollida selectiva dels
fems i el seu posterior reciclatge.

QUÉ ES POT SELECCIONAR?

EL VIDRE. Mai s' ha de tirar a un
abocador, en primer lloc parqué
és molt fácil de seleccionar, és
perillós a causa que pot tallar 1 és
molt fácil la seva reconversió.

L' Ajuntament del nostre poble
ha instal.lat un contenidor de
vidre a la placeta de davant
l' escota nova, encara que no
n' hagin fet propaganda per tal
que la gent del nostre poble ho
sápiga i utilitzi.

EL PAPER, EL CARTRÓ I LA
ROBA. També són materials molt
bons d' identificar, són molt
aprofitables 1, fins 1 tot, hi ha
col.lectius que els compren.

LA MATÈRIA ORGÁNICA. Són
totes les sobres dels productes
comestibles que separam o
tiram, amb aquestes matèries es
pot fer compost per adobar les
terres de conreu, «Tornar a la
terra la materia orgánica que
n' ha sortit». Per poder aconse-
guir que d' aquesta materia es
tregui el profit desitjable necessi-
tariem un fort compromis per

part de les persones que coman-
den a la nostra comunitat, enca-
ra que nosaltres com a ciuta-
dans i ciutadanes podem contri-
buir demanant accions com la
recollida selectiva 1 el seu poste-
rior reciclatge.

ALTRES COSES QUE NO CONVÉ
TIRAR:

MOBLES VELLS, ELECTRO-
DOMÉSTICS, VEHICLES, ETC. Són
recuperables totalment o parcial
comptam amb colletius o enti-

tats que tenen com a tasca la
seva restauració o reconversió.

ENS CRIDA L" ATENCIÓ: Incine-
ració sobre els residus sòlids (Pos-
sible planta incineradora de Son
Reus).

Suposará Ilancar cada any a
1' atmosfera unes 400 tones de
gasos tòxics que seran dispersats
en una área molt ampla.

Generará 150.000 tones anuals
de cendres tóxiqueslperilloses.

Incinerar 1 tona de fems costa-
rá el primer any 3.700 pessetes,
que es podrien, invertir en el seu
reciclatge.

LES PILES.
La seva composició és molt

perillosa I tóxica. Són altament
contaminants si es verteixen al
medi ambient: es poden recupe-
rar part dels seus components.

Les piles de botó de mercuri:

Tenen un 30% de mercuri en la
seva composicló, és a dir, són
vertaderes Bombos Tòxiques. la
Ingestió d' una d' elles, (molt
fácil de fer, especialment pels in-
fants, a causa de la forma 1 el ta-
many) poden produir conse-
qüències molt greus per a la
salut 1, fins 1 tot, explotar si es cre-
men.

Les piles, en general són un
greu problema des del punt de
vista ecológIc.

Ir.- tenen un cost molt elevat.
2n.- La supuració que produeix

una pila en I" esgotar-se pot inuti-
litzar els aparells.

3r.- Són un problema molt greu
a I' hora d" eliminar-les quan
estan esgotades.

El mercuri I el cadmi de qué es
componen la majoria de les
piles, quan es fira a un abocador
es filtra per la torra 1 pot arribar a

contaminar fonts d" aigua pota-
ble o de reguiu agricoles, fins 1 tot
si aquestes aigües a través de to-
rrents subterranis arriben a la
mar, el mercurl residual afecta la
fauna marina. L" assimilació de
mercurl no és tóxica pels pelxos,
però quan I' ésser humá monja
especies contaminades, el mer-
curi s' acumula en gran part a la
médula ósea 1 en el cervell, dan-
yant els teixits cerebrals I el siste-
ma nerviós central.

EL PAPER.
Per cada quilo de papar en

calen dos de fusta, 400 litres
d' aigua i molta energia. Cada
any a l' Estat Espanyol tallen 20
milions d' arbres per fabricar
paperl cartró.

Cada minut, 21 hectárees de
selva tropical són destruïdes.

Cada hora, 635 hectáreas
completen la seva desertització
atesa la tala massiva d' arbres.

Això es podria evitar amb la
nostra col•laboració: una tona
de papers vells reciclats salven la
vida a vuit arbres.

Amb quins organismos o enti-
tats es pot contactar per saber
com duen a termo la recollida
selectiva del fems.

DEIXALLES: Fundació creada
amb I' ajuda de I' Obispat i la
PIMEN, recolleix: Vidre, roba,
paper, mobles 1 electrodomès-
tics, entre d" altres. Tel. 27 22 11.

G.O.B.: Recolleix piles.
CREU ROJA: Recolleix piles.

FONTS:
-Cuatro años de rediclado de ba-

suras en Pamplona. «La recogida se-
lectiva de basuras» Revista INTEGRAL.

-La contaminación de /as pilas
eléctricas, Revista INTEGRAL.

-Campanya Ecologista A 1'1.8.
Ramon Llull. Pissarra-56.

PERIS. X. «Deixalles, una fundación
que vive de lo que Mallorca tira»,
Diario de Mallorca 15/3/93.

-El G.O.B.
-P.S.M (7993) Dossier de residus só-

-LIMOUS1N, 0. (1986) Historia del
papel. E. ALTEA.
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Lolites
Manel-Claudi Santos

Els qui pensen que la literatura
no serveix gairebé mal per res,
probabiement hauran de recon-
siderar aquesta afirmació tan
contundent: Vladimir Nabokov,
després de publicar la seva
novel.la Lolita any 1956, es va
fer tan ric que va poder retirar-se
de l' ensenyament I dedicar-se,
entre altres activitats improducti-
vos, a la caca de papallones.
No Importa fins a quin punt la his-
tòria del professor de literatura
Humbert Humbert I la Lollta de
dotze anys I set mesos que prota-
gonitzen la novel.la és autobio-
gráfica o no, sinó que interessa
molt més per altres motius: el pri-
mer, porqué Nabokov va acon-
seguir fer realitat el somni de
qualsevol professor -de l' assigna-
tura que sigui- mitjanament cons-
cient de la seva Inutilitat; el
segon, a més a més de la quali-
tat Perdida Indubtable de l' obra,
porqué el tema que tracta va
connectar immediatament amb
milions de lectors, tant masculins
com femenins. Del primer aspec-
te ja n' han parlat a bastament
crítics, psicòlegs I pedagogs més
savis que no Jo; però respecte
del segon, I a la vista de corn va
la premsa els darrers dies, crec
que convé fer algunes consIde-
racions.

El fenómen no és nou, corn tot-
hom es pot imaginar, però ara se
Ii dóna més publicitat. No es
tracta d' anar a encalcar refe-
rents il.lustres de l' antiga Grècia

Vladimir
Nabokov

Lolita

-amb la variant que es decanta-
ven més aviat peis efebus I no
per les nímfules-, ni deis matrImo-
nis deis reis medievals amb don-
zelletes de casa bona d' onze I
dotze anys, sinó que ens podem
quedar en èpoques recents I re-
cordar casos ben coneguts. Per
exemple, durant més d' una dé-
cada, el famós conjunt vocal
conegut per Dúo Dinámico ha
obligat a generacions de teena-
gers diferents a moure les coste-
les al ritme de cançons titulados,
precissament, «Lolita» o amb una
altra on explicaven que «quince,
quince/años, años/llene mi
amor», en un temps en qué
Fraga irtbarne encara no parlava
Gallec. Tampoc les aficions foto-
gráfiques del «Grande de Espa-

ha» Duc de Feria són cap nove-
tat en el panorama estétic, sinó
que té com a precedent valuo-
síssim -I tal vegada II pot servir de
coartada- Lewis Carrol, l' autor
d' Alícia en torra de meravelles,
el qual practicava art de la fo-
tografia Infantil amb una
col.lecció de bellos estampes de
guarderla publicados fa un pare-
II d' anys i que pot mirar que vul-
gui.

Com es veu, convé no sorpren-
dre' s gaire davant d' aquestes
noticies. El cine també ha afegit
exemples Inesborrables a l' i ma
ginari col.lectiu. SI deix de banda
la magnífica versió d' Stanley Ku-
brick de la novel.la Lolita (les
imatges iniclals ja ho dluen abso-
lutament tot: James Mason posa
cotonets entre els dits de Sue
Lyon mentre li pinta les ungles
dels peus), en aquests moments
em ve a la memòria la pellícula
Taxi Driver de Martin Scorsesse,
on el personatge que interpreta
Robert De Niro cabo d' embogir
definitivament quan s' enamora
d' una joveníssima prostituta
d' onze anys interpretada per
Jadie Foster.

Al final, en tots els casos, ningú
sap exactament qui ha seduït
qui, si la suposadament innocent
nina o horno madur aparent-
ment de tornada de tot. L' altre
dia, algú em va dir que les dones
als dotze anys Ja són massa
grans, mentre que els hornos, als
trenta-quatre, encara són massa
joves. La veritat, m' estim más ni
pensar-hi, en la qüestió.
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Jaume Martorell
dimiteix com a
Director
General de
Cultura

A l' hora de tancar aquest
número, s' ha feta pública la
dimissió de Jaume Martorell
Cerdà com a Director Gene-
ral de Cultura del Govern
Balear, per passar a l' em-
presa privada. D' aquesta
manera s' acaba una tra-
jectòria política que va co-
mençar a les primores elec-
cions democrátiques, mo-
ment en qué va ser elegit ti-
nent baile de Cultura del
nostre ajuntament del 1979
al 1983. En aquest any sortí
elegit baile de Porreres, cà-
rrec que va ocupar fins el
1987.

A les eleccions del 1987, la
candidatura d' UM, que ell
encapçalava, no va poder
aconseguir la batlia de Po-
rreres, però, en aquells mo-
ments, va ser anomenat Di-
rector General de Cultura,
quan M° Antònia Munar pre-
sidio aquesta conselleria.
Han estat sis anys d' una
tasca dura però brillant al
capdavant d' un càrrec de
molta responsabilitat. Des de
les pàgines del «Llum d' Oli»
Ii volem donar l' enhorabona
per la labor duita a terme i
per la preocupació que ha
tingut per les entitats i institu-
cions de la vila. Finalment,
volem desitjar molta de sort
en aquesta nova trajectòria
en el món de la cultura.
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Del Ilum d'oli al neó
(O l'inter-relació entre passat, present i qui sap si futur)

	 •

Text: Rafel M. Creus
11.1ustració: Miguel Mascaró

Tot ós del color del cristall amb
el que es mira, I també, tots els
fets 1 les coses s' han d' entendre
dins el seu contexto. Fa quasi un
any em varen anunciar que el
Llum d'Olí Tornarla a sortir 1 a la
vegada me convidaven a es-
criure-hi. No cal dir (pecó ho dic)
que no podia refusar la invitació
que interiorment m' alegrava
molt que el Llum d'Oli tornas a
veure la llum. M' explic: si algú
ha mirat qui signa aquest escrit
per ventura el meu nom li sona-
rá, no debades onze anys de la
meya vida varen transcórrer pels
carrers de Porreres (això és el
que ara ens interessa) a l'el
d' una entrevista que em feren
per aquesta revista fa molts,
molts de sequers, se m' obriren
les portes de la publicació per a
col.laborar-hi. Va ser el meu pri-
mer contacte amb la premsa no
académica, 1 ara, anys després,
ja no visc a Porreres, he fet una
carrera universitaria, seguesc es-
tudis de miljans de comunicació
i, mira per on, des de fa un gra-
pat d' anys som col.laborador
habitual de la premsa quasl,
quasi ml guany les sopes escri-
vint.

Quan em varen demanar per
primer cop col.laborar al Llum
d'Olí, era la primavera de l' olím-
pic 92, es va retardar fins Sant

Roc I finalment per Nadal; per
distintos causes no fou possible la
publicació d' aquest escrit al pri-
mer nombre de la nova etapa
de la revista, però això m' ha
permès fullejar-lo i subratilar el
subtítol de l' article. Aquest no és
el texto que vaig redactar fa uns
mesos, de la mateixa manera
que aquest Llum d'Oli no és el
mateix de fa deu anys. Sigui corn
vulgui la rel de l' escrit és la ma-
teixa, i també la de la revista,

només cal tenir en compte que
ha passat el temps.

Si sorfim al correr I demanam a
la gent per la importància del
Llum d'Oli, segurament arribarem
a la trista conclusió que poc im-
porta i ha importat. Res més Iluny
de la realitat, el que passa és
que s' ha de saber (1 voler)
veure. Girant els ulls al món dels
mitjans de comunicació propers,
durant el darrer any veurem dia-
ris que deixen de sortir per distin-
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tes causes (El Independiente, El
Sol), capçaleres que canvien (El
Dia 16 de Baleares, El Dia del
Mundo), cadenes de radio-
televisió que baraten de mans
(Antena 3), editors de diaris que
també ho fan (Diario de Mallor-
ca)... 1 tot això senzillament per-
qué la comunicació és poder i
en conseqüència, qui les contro-
la té el poder. Tots aquests fets el
receptor-massa els veu però
sense adonar-se que aquell diari
només recomana les pel.lícules
d' una cadena televisiva perqué
l' empresa que l' edita du part a
aquell canal o que el diari que
tota la vida ha Ilegit pensant que
era d' un color ara és a l' enre-
vés.

Dins la influent família dels mit-
jans de comunicació, ens tro-
bam a aquest petit país nostre,
amb una casta de periodismo
on el més important no és exac-
tament controlar-los sino simple-
ment esser-hi i que la gent esperi
veure la capçalera cada cert
temps a l' estanc o a la botiga.
És clar que poc té a veure el
poder de l' Agrupació Cultural
editant el Llum d'Oli amb el de
PRISA fent el mateix amb El País.

El que a Mallorca s' ha vengut a
denominar Premsa Forana, és
una peca clau dins la informació
illenca, tant que jo m' atreviria a
comparar-ho (guardant les dis-
táncies) amb la premsa comar-
cal a Catalunya i a més, gaudeix
dins illa d' una tradició histórica
importantíssima: cas de la Veu
de Sóller amb més de cent anys
informant als sollerics, el Felanitx
(50é aniversari el 86) o la Bona
Pau montuirera que l' any passat

va celebrar el 40é. aniversari.
Són els casos més destacables
però igual com cada poble de

illa té el seu camp de futbol
(ara també de bàsquet), (ció té
la seva revista: setmanal, men-
sual, trimestral, no importa: revis-
tes que apareixen, desapareixen
i es reconverteixen, algunos amb
tirados molt reduïdes, d' altres a
milers (S Arenal de Mallorca,
Manacor). No n' hi ha dues d' I-
guals però totes tenen el mateix
denominador comú: informar al
poble des del poble del que
passa al poble. I com tots sabem
la informació més fidedigna és

emesa des del punt on es ge-
nera, vet aquí la importància
d' una revista com el Llum d' Oli.

És evident que el futur estará
(així ho confirma el present) do-
minat pels mitjans de comunica-
ció i conseqüentment per qui els
controla. Traslladant això al nos-
tre context, al poble, és vital pel
seu desenvolupament que hl
hagi una revista, una ràdio o un
canal de TV local, i fins i tot millor
si és més d' un o d' una creant
una sana competencia, així el
lector-oient-espectador rebrà
cultura i notícies del seu entorn
que li són negades als mitjans
més grossos i ajuntament, que
al cap i a la fi és qui ens gover-
na, estará al dia del que es pu-
blica i com ho fan, el poble té
dret a saber si són mitjans petits
sense sentiments de controlar ni
de grandiositat, corn el Llum
d'OIL els que ho fan possible. Es-
perem que el poble també ho
entengui així i doni la resposta
que es mereix a aquestes pàgi-
nes.

T'interessa...
QUOTES REDUÏDES DE LA
COMPANYIA TELEFÒNICA

Les persones de la 30 edat
interessades en sol.licitar boni-
ficacions de les quotes de te-
lefónica poden adreçar-se di-
rectament a TELEFONICA o a
l' oficina de «LA CAIXA».

SERVEI MILITAR SUBSTITUTORI

Els joves que tenen pendent
de cumplir el servei militar i
vulguin realitzar el servel subs-
titutori, es poden informar a la
Direcció General de Joventut
del Govern Balear demanant
per Guillem Mas. Hi ha la pos-
sibilitat de cobrir les places
que té convocades el nostre
Ajuntament.

NORMALITZACIÓ DEL NOM

Les persones inscrites al re-
gistre civil abans del 4 de
Gener de 1977 poden norma-
litzar el seu nom dirigint-se al
jutjat on interessat está regis-
trat i omplir una instáncia de-
manant la subslitució del nom
en castellà per la forma co-
rresponent catalana.

MENJARS A DOMICILI PER LA
3" EDAT I MINUSVÁLIDS

	Poden	 sol.licitar-lo	 totes
aquelles persones que per un
motiu o l' altre no puguin pre-
parar-se el dinar. Les
sol.licituds han d' anar dirigi-
dos a l' Assistenta Social a l' A-
juntament de Porreres. Que-
den en aquests moments sis
places.
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Vins vinyes: una pinzellada

Joan Oliva
(Membre de la Confraria

d'Amics del vi de Porreres)

La Mediterránia, mar de cultu-
res, focus de la civilització occi-
dental, ens ha transmès a través
dels segles el missatge de «vlure
deixar viure» que caracteritza els
seus voltants.

La coneguda trilogia Ilatina oli-
vera, cereal I vinya, és encara
avui, el millor exponent d' una fi-
losofia i una manera d' entendre
la vida que, amb tota probabili-
tat, no tenen repetició a cilla
lloc del món.

Hereva directa d" aquesta ma-
nera d' interpretar la vida és la
tan alabada per uns I criticada
per altres, dieta mediterránia, in-
teressos comercials I monetaris a
part.

Fixeu-vos ara únicament en el
tercer component de la trilogia:
la vinya.

Coneguda des dels temps més
antics, la Biblia ja ens descriu
com Noé sabia fer vi i en bevia,
per cert amb resultats no gaire
exemplars ni edificants, si hem
de fer cas al Llibre Sagrat.

SI comparau la mar amb un
desert, cada una de les illes que
de tant en tant posen una taca
de verdor sobre el blau marí,
seria com un oasi únic I diferent.

Tot akó, molt bé, peló i la
vinya?

En primer lloc, vinyes mallorqui-
nes o vinyes Balears? Crec que
sense cap ánim de capitalitzar
l' interés envers les vinyes mallor-
quines, producció a Menorca i
les Pitlüses hem de considerar
quasi testimonial. Unes 14 Ha. re-
partides als termes de Maó, Sant
Lluís i Alaior a Menorca 22 Ha. a
Eivissa distribuidos entre Sant
Josep, Sant Joan 1 Santa Eulàlia,
no tenen pes específic enfront
de les més de 3.000 Ha. cultiva-
des a Mallorca. Per cert, als vol-
tants de Santa Gertrudis i Sant

Mateu d' Eivissa els pagesos ela-
boren de manera gairebé arte-
sanal, el vi pagès. Vi de taula,
negro, sense pretensions, però
honests I escás.

Per tant, primera conclusló: vin-
yes mallorquines. Quin tipus de
vinya? Res no ha quedat dels
noms d' aquells vins que l' histo-
riador roma Pliní, comparava als
millors d' Italia. Només vins Ba-
lears. Així, durant segles únic vi
fet a Mallorca i conegut era la
famosa malvasia de Banyalbufar
que tant agradava a l' empera-
dor Caries V.

Hem d' esperar segles més
tard, arribada d' aqueli curiós,
metòdic i inquiet personatge
que fou Arxiduc Lluís Salvador,
al qual tota Mallorca deu home-
natge d' agraiment, per conèixer
quines eren les vinyes mallorqui-
nes. Llegiu el seu «Dia Balearen».

«Segons el destí que tenguin, a
Mallorca es coneixen dos tipus
de raïm: Raïm de balança, per
menjar, i raim de vi. D' ambdós
tipus hi ha un gran nombre de
varietats, la major part de color
negra Els maimons blancs són
de color blanc, i els girons, espe-
rons de gall, valents, n' hi ha de
blancs i de negros. Fins i tot de
calop, sabater i moscatell, que
són varietats blanques, n' hi ha
una de negra. Per consum en
fruita, les més freqüents són:
calop, juanillo, giró, planta i
gorch: I per fer vi: cursarch, gar-
natxa, gorgollosa 1 batista per als
vins corrents i la malvasia, mon-
tono, pàmpol daurat i mollar por
als vins nobles I generosos».

Per cet, el matelx Arxiduc tenia
plantacions de malvasia a la
seva possessió a I" Estaca de
Valldemossa.

Ara fa poc més de cent anys,
els municipis que superaven els
cinc-cents mil litres eren Felanitx,
Manacor, Porreres, Llucmajor, Bi-
nissalem, Sencellesi Alaró.

Queda molt de camí 1 no man-
cat de dificultats, per arribar al
que coneixem avui: Jaume
«Genoi» Franja Roja, Can Ribes...

Continuará... •
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Entrevista

Joan Llaneres, un professional al ciclisme d'elite

«El meu objectiu és guanyar una volta petita»
Maties Adrover

Jaume Cerda
A l'equip ONCE hi ha vint corredors, I d'aquests el director tria els

que troba més convenients per cárter una determinada prova. Hi ha
molts bons corredors I Joan Uaneres té un lloc entre els seleccionats.

Pregunta.- Fins ara uns noranta
corredors han passat a l'atur per
la desaparició d'una sèrie d'e-
quips, creus que el ciclisme esta
en crisi o que encara poden sor-
tir nous patrocinadors i potenciar
els corredors joves?

Resposta.- «No ho sé, si sortiran
o no, el que hi ha és una crisi en
el ciclisme que ja és realitat . I en-
guany surten tres equips menys
que l' any passat I molt difícil-
ment sortirá un equip més».

P.- A nivell de subvencions, el
Consell Insular o qualque institu-
ció mallorquina, et donen suport
o qualque ajuda?

R.- «Tan sols tenc l' ajuda o el
sou de l' equip de l' ONCE. i
prou, les altres institucions mallor-
quines no m' han ajudat mai, ni
molt menys, que jo sàpiga el
Consell Insular només patrocina

cursos, però als ciclistes no els
ajuda ningú».

P.- Pera a nivell de fomentar el
ciclisme, si hi ha un corredor con
en Joan Llaneres que triomfa, el
ciclisme agafarà més força a
Mallorca.

R.- «Sí, i si ajudassin els corre-
dors amateus a sortir a disputar
curses per la Península, faria que
poguessin agafar experiència en
les diferents voltes, i que hi po-
gués haver més cortedors profes-
sionals de Mallorca, i no fan res
de tot això».

P.- I quant a la Federació Ba-
lear?

R.- «Pot ser que tengui part de
culpa, ja que haurla de ser, la
pròpia federació que hauria de
dirigir-se a les institucions a de-

«Si estigués ben
pagat jo seria un
corredor de pista
que és el que jo
realment més
m'agrada»

«Els objectius que
m'he plantejat: esser
un bon ciclista»

«M'agradaria
guanyar una volta a
Catalunya, seria
massa»

AL CLAU
•

Miguel Morlá
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manar les ajudes I les subven-
cions que facin que els corredors
puguin sortir a la Península a dis-
putar curses, i que ara no ho
fan».

P.- Dels corredors mallorquins
que han passat a professionals,
et consideres el millor?

R.- «No, ni molt menys».
P.- Si haguessis de triar el millor

corredor mallorquí de la història,
qul Wafles?

R.- «Dels darrers temps et puc
dir que he admirat molt en Joan
Caldentey per la tenacitat que
tenia. En Pep Joan Canyelles
porqué tenia una classe I un es-
print que era massa 1 en Jaume
Tomás parqué també tenia unes

condicions increíbles».

P.- Alguna vegada has tengut
ganes de córrer darrera moto,
que és una especialitat dins Ma-
llorca 1 que ara pràcticament ha
desaparegut?

R.- «Sí, qualque vegada sí que
m' ha fet ganes córrer. Si esti-
gués ben pagat jo seria un corre-

dor de pista que és el que jo
realment més m' agrada, però
és impossible guanyar-te la vida
en aquesta especialitat».

P.- T'hauria agradat esser en
-Moreno- a les Olimpíades de
Barcelona?

R.- «No, porqué ell corre una
prova que a mí no m' agrada, a
mi el que m' agrada és la perse-
cució, persecució olímpica i
fons».

P.- Quins motius vares tenir per
no anar a Seul?

R.- «Jo crec que estava en
condicions d' anar-hi per fer la
persecució olímpica. Crec que
en aquells moments era un dels
quatre millors que hi havia dins
Espanya. però en aquells mo-
ments el seleccionador va creu-
re que jo no estava en les millors
condicions, i jo me' n vaig anar
emprenyat».

P.- Aposta vares deixar la se-
lecció olímpica i no hi has tornat
més?

R.- «L' any que a venir davant
hi vaig tornar, però pels doblers
que em donaven, no per res
més».

P.- Pensant en el futur, quins
temps tens de contracte amb
l'equip de l'O.N.C.E.?

R.- «Ara em queden dos anys»
P.- Quins objectius t'has plan-

tejat com a ciclista?
R.- «Esser un bon ciclista»
P.- Has pensat guanyar qual-

que prova que et faci molta
illusió o en qualque objectiu
principal?

R.- «El primer objectiu era pas-
sar a professional, i quan ho vaig
aconseguir quasi vaig culminar
el meu objectiu. I ara que som
professional el meu objectiu és
guanyar una volta petita. M' a-
gradaria guanyar una volta a
Catalunya, seria massa. I després
també guanyar alguna clássica
ja que són proves que m' agra-
da córrer».

P.- Et consideres ben pagat o
creus que el teu primer contracte
com a professional el pots mino-
rar quan renovis?

-«Crec que puc millorar quan
renovi però tan jove com som
crec que estic ben pagat». •
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Estadístiques de l'equip Senior de
básquet del Palerm-Porreres

Equip Senior del Palerm-Porreres.

Jaume Cerda
Després d' acabada la fase re-

gular en la categoria Senior, en
equip del Palerm-Porreres ha

ocupat el sisé lloc de la classifi-
cació, feim un repòs a les esta-
dístiques de l' equip:

Màxim anotador punts

Miguel Barceló 	 263
Joan Palmer 	 215
Damiá Nicolau 	 162
Joan Llinàs 	 162
Pere Lladonet 	 128

Total equip 	 1.259

Màxim Rebotejador

Miguel Barceló 	 276
Joan Llinás 	 116

Miguel Meliá 	 95
Damià Nicolau 	 72
Mateu Servera 	 63

Total equip 	 768

Minuts jugats

Miguel Barceló 	 732
Miguel Meliá 	 495
Joan Palmer 	 492

Joan Llinás 	 447
Damiá Nicolau 	 435 Total equip 	 61

Total equip 	 4.450
% Tir 2 punts

Pilotes recuperados Joan Llinás 	 56 "Y.

Miguel Barceló 	
Joan Llinás 	

73
31

Damiá Nicolau 	
Miguel Barceló 	

49 %
45

Miguel Meliá 	
Pere Lladonet 	

29
26

Pau Mora II 	
Joan Palmer 	

45%
44%

Damiá Nicolau 	 24
Mitjana equip 	 43 %

Total equip 	 275
% Tlr 3 punts

Assistències Damlá Nicolau 	 43 %
Joan Unas 	 25 Joan Palmer 	 41 cY.z.

Damià Nicolau 	 20 Pero Lladonet 	 24 %
Miguel Barceló 	 18 Miguel Barceló 	 20 %
Miguel Meliá 	 17 Joan M Meliá 	 19%
Vicenç Joan 	 13

Mitjana equip 	 21 %
Total equip 	 130

% Tir 1 punt

Taps Joan Llinàs 	 60%

Miguel Barceló 	 22
VIcenç Joan 	
Joan Palmer 	

55 %
53%

Miguel Meliá 	 17 Pero Lladonet 	 50 %
Joan Llinàs 	 5 Damià Nicolau 	 48 %
Pere Lladonet 	 5
Damiá Nicolau 	 3 Miljana equip 	 47 %
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Porreres,

ahir i avui

R. F.

«Gairebé quaranta anys sepa-
ren aquestes dues fotografies.
Quantes coses han canviat en
aquest período de temps! Han
crescut les palmeres i els calçons
dels al.lots, han desaparegut les
sedes de les seves orelles i la neu

els rezulta prácticament desco-
neguda. S' ha esvait el so d" a-
quellos cançons que ens felen
cantar de petits, damunt el lloc
sagrat, un darrera I altre i esque-
na dreta, davant aquells noms
gravats a la pedra que avui re-
sulten desconeguts per a les
noves generacions» II




