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Quan Ajuntament de Porre-
res es planteja adquirir un local,
no hi ha dubtes que en la prime-
ra cosa que deu pensar deu ser
en tenir un lloc més per amagar
coses i, per ventura, tenir un poc
més de patrimoni per adminis-
trar, per lògicament tenir tancat.

Ja fa un parell d' anys, o millor
dit un parell de dècades, que el
r -)stre poble necessita fer un
p Dn tejament seriós sobre la utili-
tat dels locals públics, falta fer un
estudi de cap a peus, per veure
corn es poden aprofitar tots i
cada un dels edificis que són
propietat de l' ajuntament, i arri-
bar a un consens no només de
les forces polítiques de l' Ajunta-
ment, sino també dels diferents
ambients culturals, esportius i cí-
vics del poble.

Són massa ja les improvitza-
cions que hem pogut veure al
Ilarg dels darrers anys, i massa els
locals que l' Ajuntament té tan-
cats, o mal aprofitats en aquests
moments. N hem vistes de tot
color: fer una vivenda dins l' A-
juntament, per poder-hi viure el
secretad d' aquells moments; no
comprar per part de l' Ajunta-
ment antiga estació del tren;
deixar fer un local a una entitat
dins el que, en aquests moments,
encara és l' únic paro municipal
del poble; jugar a trencaclos-
ques amb el quarter vell; un
camp municipal d' esports, en-
cara que ben cuidat, mal planifi-
cat. I com que la improvifzació
sempre está a l' ordre del dia,
ara les darreres són: gastar do-

blers a un local de propietat pri-
vada: «Es Cine»; o aprovar fer
una paret de 9 milions a n' Here-
veta, del pressupost d' esports; i
qui sap de qui arribará a ser
n' Hereveta o que s' arribará a
fer allá!

Mentrestant Ajuntament pa-
reix un magatzem de quadres, la
policia municipal pràcticament
no té ni oficina, les entitats no
tenen locals per poder fer les ac-
tivitats, el piano és passeja de
part a part del poble, no comp-
tam amb un parc on puguin
jugar-hi els nins, ni amb arxius de-
cents, i tantos altres coses...

i el Quarter Vell segueix
sense acabar d' aprofitar, i amb
una entrada indecent. Pel quar-
ter de la guàrdia civil es va !lunar
per aconseguir-lo, i ara que el
tenim val més que estigui tancat
abans que segons quines entitats
el puguin emprar; l' Hospital está
en completa ruïna, i és un perill
per als possibles vianants; la
Placa de Toros, o millor dit dels
Porcs, o tal vegada aquell local
del carrer Agustí Font, segueix
com sempre sense ser res i per
desgràcia de tot.

Creim que comença a ser ben
hora de fer una bona reflexió, no
per un mes, ni un any, sinó que
és ben hora de fer un projecte
de futur i deixar les històriques i
constats improvitzacions; el
poble necessita més programa-
ció, i no tantes ganes de sortir a
la fotografía. •

EDITORIAL
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Activitats de l'Agrupació Cultural

Exposició de pintura de l'Agrupació

EXPOSICIÓ DEL TALLER DE
PINTURA DE L'AGRUPACIÓ
CULTURAL

Els dies 23, 24, 26 i 27 de juny
les participants del taller de pin-
tura de l' Agrupació exposaren
al local de «La Caixa» un total de
38 obres, realitzades per les pin-
tores locals: Francesca Palerm,
Bárbara Picornell, Anés Mas, Je-
rónia Arbona, ApoLlónia Garau,
Maria Nicolau, i Apollónia M°
Servera.

Durant 14 anys Francesca Pa-
lerm ha estat, d' una manera
dessinteressada, al davant d' a-
quest taller, dirigint a nombrosos/
ses porrerencs/ques interessats/
des per aquest art.

Actualment el taller viu un mo-
ment molt favorable per la quan-
titat de pintores que es dediquen
i per la mostra que hem pogut
observar durant aquests dies a

exposició de «La Caixa».
No ens queda més que felici-

tar-les i animar-les a seguir enda-
vant...

ENHORABONA!

ACTIVITATS DEL G.E.P.

25 d' abril.- Excursió a Sa Cu-
cuia de Fartárix (Pollença)

22 de maig.- Sopar de ger-
mandor d excursionistes, a Son
Seguí (Algaida)

29 de maig.- Assemblea Fede-
ració Balear de Muntanyisme
Príncipes de España (Son Coste-
116).

13 de juny.- Celebració de
Sant Bernat de Menthon, Patró
deis Muntanyencs, Puig de Sant
Nofre (Sa Bastida) Sant Joan.

27 de juny.- Excursió en barca.
Platja es Caragol (Ses Salines).

CLOENDA LLIÇONS A
L'AGRUPACIÓ CULTURAL

El proppassat dissabte dia 19
de juny, varen concloure les lli-
cons a l' Agrupació, una expe-
riéncia prou enriquidora com per
continuar-la l' any que ve.

Després del primer trimestre del

curs, període en el qual la nostra
entitat organitza nombrosos
actes, la Junta Directiva es va
plantejar programar unes xerra-
des per al primer semestre de
l' any en qué es tractassin dife-
rents temàtiques d' Interés; així
sorgiren les Lliçons a l' Agrupa-
ció.

Hem pogut escoltar un ampli
ventall de noves idees i descobrir
dades ben interessants sobre el
nostre passat, present i futur. Cal
dir que la programació feta ini-
cialment ha hagut de ser modifi-
cada en puntuals ocasions, però
volem agrair la gran disposició
dels conferenciants seva
coLlaboració desinteressada.
També hem d' agrair la presèn-
cia deis socis i simpatitzants que
han omplert el local de Agru-
pació al llarg d' aquest cicle.

Com ja várem comentar el
passat número de la nostra revis-
ta, va començar el cicle Maria
Barceló amb un recorregut histó-
ric. Teòric i práctic, per ciutat de
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Finalitzat el Campionat d' Es-.
cacs de Mallorca per equips en
les diferents categories, cal des-
tacar la bona posició obtinguda
per l' equip de 3' de l' Agrupa-
ció Cultural que aconseguí el
segon lloc de la classificació.
Amb aquest bon resultat equip
ascendeix a 2° categoria.

Per altra part equip de 1° va
haver de lluitar fins el darrer mo-
ment per no fer-se amb una de
les tres places de descens.

Finalment aconseguí quedar-
se en una bona posició i no bai-
xar de categoria.

•

Dio del llibre a Monti-Sion

Aquests darrers mesos, hem
pogut escoltar lliçons sobre te-
màtiques molt diverses. Manel-
Claudi Santos, per Sant Jordi, ens
va introduir en la poesia de la
generació dels 50. Amb Joan So-
rell férem un recorregut botànic
pel terme de Porreres en el qual
tinguérem 1 ocasió de descobrir
aspectes molt interessants i alho-
ra desconeguts per la majoria
dels nombrosos participants.
Joan Alegret va ser l' encarregat
de relacionar el món dels signes
del zodíac amb els escriptors de
la literatura catalana, tots ens
vàrem poder sentir identificats
amb algun aspecte del nostre
signe.

Rafe! Ferré va donar a conèi-
xer la premsa porrerenca dels

itinerari botónic

Palma. Després, Sebastiá Serra
ens parla de l' emigració a Suda-
mérica, conferència durant la
qual descobrírem *Bartomeu Bar-
celó. Tumbé comptàrem amb la
presència de Joan Parets i Anto-
ni Quintana, els quals ens ofe--
ren interessants lliçons sobre el
món de la música i de la cuina
respectivament.

anys de la Segona República
confrontant les dues revistes exis-
tents: d' una banda, «Porreras»
(revista vinculada a la dreta i a

església), i de l' ultra «La voz de
Porreres» (de caire republicà, i a
favor de l' escola pública).

Jacint Planes Santmartí va ser
encarregat de cloure aquest

primer cicle de conferències, ens

va parlar sobre les influències
dels mitjans de comunicació en
la societat i va provocar un inte-
resant debut.

Després várem acabar amb un
sopar de cloenda amb assis-
tència de les autoritats locals, els
conferenciants, Tomeu Barceló i
socis i simpatitzants de l' entitat.

ESCACS



El pou i el seu entorn avui (Foto: Rafel Picomell)

EL NOSTRE PATRIMONI CULTURAL

El Pou Bo de Son Jordi

Ratel Picornell Manrera
Regidor de Cultura

Un bon dia, inventeriant arbres
pel nostre termo, ens trobàrem
passat Son Jordi amb un pou
que no coneixíem, era un pou
gairebé sense coll, només tenia
una filada de pedres i els roma-
guers campaven per tot alió.

Aquest pou está passat Can
Miguel Vinyes, i indret de Can
Pancuit, aquesta centrada té
per nom Son Morla-Buscai.

Els veíns ens aclariren que es
tractava del pou públic anome-
nat el Pou Bo, que ja havíem visf .

a un álbum de fotos a l' arxiu de
Cultura de V Ajuntament amb el
nom de Pou de Son Jordi.

Ens digueren que per aquells
paratges, altre temps, es feren
prospeccions cercant vetes de
carbó. A un altre punt dins la ga-
rriga hi ha una galeria esbucada
d" on se' n tregueren mostres.

Ens comentaren, també, que
possiblement se' n va cercar per
les parets del pou, per ventura
erran d' això es va desfer el seu
coll. No ho sabem.

Fos com fos, el coll del pou era
un cas d' urgent assistència i per
tot això, adesiara hi anàvem per
veure de quina manera podríem
agombolar tot alió.

Un dia ens va sorprendre amb
aquest trui el veïnat de la part de
d" alt el Sr. Henkel que es va inte-
ressar per les nostres intencions.
Amb quatre retxes sobre el possi-
ble futur coll del pou i de l' en-
torn Ii exposárom la nostra visió
d' aquella placeta.

Li demanàrem quina era la
seva opinió, com a arquitecte
que és, i la seva resposta va ser
immediata. En primer lloc, s' a-
collia totalment a la iniciativa de
reconstrucció del pou, i ens
afegí: «les pedres mallorquines
les han de compondre i agom-
bolar els mallorquins». Vaig consi-
derar molt sàvies les seves parau-
les.

Es va posar má a la cartera i
em va allargar un taló, diguent-
me que l' estendria per 1.000
marcs alemanys (73.9(X) ptes) i
que la seva intenció corn a resi-
dent de Perreros i veTnat del pou
per contribuir en aquest projec-
te.

Li vaig respondre tot d' una, i
amb les millors paraules que vaig
trobar, Ii vaig dir que estàvem
molt agraits però que no podíem
acceptar cap ajuda económica
sense abans no dones el consen-
timent el Ple Ajuntament.

Més envant, el Pie va acceptar
ajuda i se li va enviar una carta

d' agrcament i rebut.
Assabentàrem del projecte el

Sr. Antoni Arques (tan sensible
pel nostre patrimoni) i després
d' una setmana ens va dur uns
esboces i dibuixos de les diferen-

tes parts del pou.

EXECUCIÓ

Fa un peroll d' anys que es va
fer la feina de neteja al comí de
Son Cota, i la cura que s' havia
posada amb adob de l' entorn i
del mateix pou cridava l' aten-
ció per la gran dosi de sensibilitat
emprada. Ens assabentàrem que
ho havia fet en Jaume Mora
«Cos ti tx » .

No sabíem la resposta que ens
podria donar, però n' hi parlaren,
i digué que ho feria. De la part
económica, el baile el va con-
vencer que només ens havia de
cobrar la benzina. Mentrestant,
el Sr. H. Henkel ens va proposar
d' escurar i fer la seva paret
nova, demanant-me que danés
durant la seva absència la tirada

-6—



Estat en que es trobava el pou (Foto: Antoni Molla, arxiu de cultura)
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EL NOSTRE PATRIMONI CULTURAL

als aparadadors agafant el te-
rreny que fos necessari del seu
tros.

Em vaig posar amb contacte

amb el sen Jaume de Son Ginart,
amb en Jaume de S' Hort Bes-
sons i clavàrem i desclavárem
estaques en aquell cap avall fins

que la serp es tornó paret. Com-
prárem una pica de pou vello
(vos demanam perdó per haver-
la fermada), i cercárem un tra-
vés d ullastre, i es ferrer «Perdiu»
ens va fer un reixat de protecció
per al coll. Un vespre vaig torne-
jar una corriola (que si la se' n
duien, la prendran al poble, ja
que és el nostre regal al pou).

FITXA DEL POU

El coll del pou mida per la part
interior un metre, és d' un empe-
drat gros i irregular.

L' aigua es troba a uns 20
palms de fondada i no sabem la
profundidad total del pou ja que
com molts d' ells estan sense es-
curar. L' aigua sembla potable.

Iti hem muntat unes rajoles
que diuen:

POU BO. Patrimoni Cultural
Ajuntament de Porreres.

Us demanam que passeu a
veure' I. Pensam que ha quedat
un racó agradable al qual per
ventura només hi manca un pa-
drís i un parell d' arbres que li
facin ombra. Dins la nostra imagi-
nació ja el veim ben agornit.

Un altre dia parlarem del pou
Vilá del carrer de la Dama.



CULTURA POPULAR

Possible significat deis nostres foguerons
de matances (II)

Damià Duran

No em demaneu quin, emperò
el foc casolà, aquest que se
deixa veure i dominar, té quel-
com d' art misteriós. Les onades
fiamos que, dins les xemeneies
de les cuines, s' enlairen cap els
límits de la teulada, parlen de
coses de l' antigor segons un
llenguatge que el nostre incons-
cient capta d' una manera di-
recta i plaent. Emperò, fora de
les cases, ran d' elles si voleu, el
nostre poble, hi escrivia un altre
tipus de llenguatge del foc, i no
per ser menys freqüent que el fo-
goner, deixava de mostrar-se
amb aires d' exaltació vital. Em
referesc, és clar, a l' ardorós fo-
gueró de matances.

A mesura que les flames ana-
ven baixant d' alçada i el capritx
d' alguna regolfada se diluía
dins la nit encalmada, nosaltres,
els al.lots, començàvem a botar
el fogueró. I per tal de no topar-
nos durant el salt, sempre Ilarg i
arriscat, ens ordenàvem en fila
índia. Preníem alè i prou corregu-
da. Espessíem les passes, l' aire
trontollava i el nostre cos se re-
muntava alegre i gloriós sobre la
caliuera. Durant el bot cridàvem
amb tota la nostra força inno-
cent: «binerv000l». Donávem la
volta a la rotllada, embalats dins
aquella bogeria joiosa i quelcom
mítica, i de nou entràvem pel
passadís dels botadors per a re-
petir l' eixida. Ho fèiem tantos ve-
gades corn podíem. Fins i tot, al-
guna persona major, agafava
algun infant i en l' aire li descrivia
una ona, donant-li aquest bateig
de foc.

El ritual o la litúrgia, no sé com
dir-ho, sembla que s' entreguan-
tova sobre dues claus de volta
essencials: el salt i la paraula «bi-
nerbo» o «minerva». Travessar el
foc és, segons Mircea Eliade,
«anar més enllá», una avançada
cap a una altra dimensió, una vi-

vència mística d' un altre lloc. Ul-
trapassar el foc, no se correspon
amb la nostra mentalitat mate-
mática i material de les coses. En
tot cas, prové dels somnis i miste-
ris de home primitiu, i qualsevol
interpretació és sempre un risc
terrible, una caminada dins la ig-
norància, 'un tempteig entre la
Ilum i les tenebres dels nostres
avantpassats més remots.

Per consegüent, alió que
estam autoritzats a fer no supera
la intuIció o la presumpció. Ara
bé, aquesta situació d' investiga-
ció oberta no ha de suposar, en
cap moment, abandonar la
tasca sobre un millor coneixe-
ment d' una de les nostres arrels.

Algú ha suggerit si el mot «bi-
nerbo» tendria alguna cosa que
veure amb Minerva. Mossèn An-
toni M° Alcover, al seu diccionari,
recull expressió «binerbo» i la
remet i associa amb «minerva» i
assenyala que se tracta de la fo-
guera de testa que fan davant
les cases la nit de les matances a
Porreres i Montuïri, no obstant
això i contráriament al que soba
fer sovint. Alcover, no aprofun-
deix en l' origen de la paraula
«binerbo» o «minerva».

Alcover diu que és «foguera de
testa». Moltes de les nostres tes-
tes tenen un sentit commemora-
tiu o al.ludeixen a antics cultos
pagans. El fogueró de matances
no és per a torrar-hi cap botifarró
o tros de carn del porc matan-
cer, ni és, sembla, un culte a la
fertilitat, puix la bona anyada,
sobretot de blat, la demanaven
els porrerencs, a través dels fo-
guerons de Santa Catalina (du-
rant la seva vigília, el 24 de no-
vembre), i no se deien «binerbos»
sinó «foguerons» i, tampoc, no els
botava ningú.

És evident que se tracto d' in-
tencionalitats distintes. Els fogue-
rons pretenien exaltar una pre-
gária cósmica. Començaven a

Randa, seguien a Montision, a la
Mare de Déu de Sant Salvador
de Felanitx i la de Bonany
(Petra). A continuació h pegaven
foc els pagesos de Porreres, Fela-
nitx, Son Mudé', etc. Era, alesho-
res, un acto col.lectiu, religiós.

Els filòlegs o sócio-lingüistes són
els que estan més capacitats per
dir-nos si és possible que la pa-
raula «minerva» hagi degenerat
fins a convertir-se en «minerva» o
«binervo». Emperò no oblidem,
per altra banda, que a l' any
1851 se trabé a Sa Figuerassa
(Porreres) una estatueta, un tant
mutilada, que representa la mi-
nerva romana, deessa equiva-
lent a la grega Athena Proma-
chas. Per afegitó, Antonio C. Ga-
valdá al seu Diccionari Mitológic,
ens diu que Júpiter va concedir
a Minerva dons tan excel.lents
com la saviesa, el de profetitzar,
el de perllongar la vida dels mor-
tals i el de fer-los feliços després
de morts. El salt alegre i gojós de
les nostres colles jovenívoles no
era tan sols una cabriola qualse-
vol, un salt o alçada, sinó alçada
i Ilargada sobre un element (el
foc) que, com hem vist en Frazer,
significa dins la mentalitat anti-
ga, «anar més enllà». ¿Són els
nostres binerbos una romanalla
d' un culte a Minerva que els fo-
ners balears aprengueren de l' o-
cupació romana? Guillem
Colom a La cendra deis talaiots
ens canta una certa semblança
amb tot això en la següent poe-
sia: «Prou que trobam avui dins la
ruina/deis talaiots dispersos en el
camp/Minerves amb la llança
adamantina/i Bous sagrats i Mars
amb caso d' aram./Més ningú
mai sabrá a la nostra terra/ni als
campaments que els doren Ilurs
recers,/quin déu, quina deessa
de la guerra/vetllava pel bon
pols dels braus foners».
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Correr de So Doma

CULTURA POPULAR

Els cossiers a Mallorca: passat i present (1)
Aina Sansó

Si escorcollam dins el nostre
passat més recent, trobam, a la
majoria de les contrades mallor-
quines, moltes danses de figura
-cossiers, cavallets, dimonis, àgui-
les...- emmarcades quasi sempre
dins manifestacions populars,
com a representants principals
de les festes de cada poble.

Tot i que el loas deis anys ha fet
desaparèixer moltes d' aquestes
danses, podem dir que a Mallor-
ca encara ens queda un patri-
moni ben ric i variat, que evi-
dentment cal conservar i mante-
nir. És el meu desig que aquests
articles contribueixin a assolir
aquest objectiu.

Potser una de les danses més
característiques i exteses era la
dansa dels cossiers, que está do-
cumentada a bastants de po-
bles de Mallorca. Porreres n' és
un. Som molts els qui ens hem
preguntat sobre I' origen d' a-
questa dansa i que hem intentat
esbrinar-ne la trajectòria que ha
sofert a travers del temps. Aques-
ta és, però, una tasca difícil i de-
licada perqué els esdeveniments
populars (entenem com a popu-
lar «del poble» en el sentit més
estricte- no estan subjectes a lleis
ni a normes, sinó que gaudeixen
de fluctuacions i variacions prò-
pies, espontànies i imprevisibles.

Més que referir-nos a un origen
puntual i concret crec que és
més adient intentar establir unes
trajectòries comunes per a tot un
seguit de danses semblants als
cossiers que existeixen arreu del
món, amb característiques prò-
pies. Per exemple, els bastoners
de Catalunya, els «seises» de Se-
villa, la «Morris Dance» d' Escò-
cia, etc.

L' inici d' aquestes trajectòries
el podem situar en els antics ri-
tuals que ha fet homo de totes
les civilitzacions per obtenir el
favor dels déus. Sembla que
aquests rituals arcaics són la Ila-
vor primitiva de les danses ac-

tuals, Si agafam aquesta idea
com a principi, podem observar
-más aviat intuir- evolucions prò-

pies a cada lloc, divergents o
concurrents, sembrades sempre
d' entrebancs i transformacions.
Per altra part veuríem, amb una
análisi exhaustiva, monos simili-
tuds, en el nombre de dansa-
dors, en les peces del vestuari,
en els colors usats, en el paper
destacat de la dama i del dimo-
ni, etc. Aquestes semblances són
més evidents encara en els po-
bles de Mallorca que conserven
avui els cossiers o que els han re-
cobrat.

Cal fer constar, tot I amb això,
que a cada lloc i a cada zona
aquesta evolució de qué parlam
té uns trets especials i diferencia-
dors en cada cas. Aquest resse-
guiment temporal és el més mal
d' aclarir i obscur, la dificultat
més gran de tota investigació.

Dels nostres cossiers mallorquins

direm que, deixant de banda els
segles obscurs, els trobam en un
peíode d' esplendor a partir del
segle XIV, quan la festa del Cor-
pus es converteix en una cele-
bració cabdal de l' església ca-
tólica. Per fer la testa més Huida, i
a la vegada evitar divisions inter-
nes, s' afegí a la processó tot un
seguit de danses i elements pro-
fans que encapçalaven la comi-
tiva. Darrera, .amb la custòdia, hi
anava tolo la part sacra. Aquí
ens hauríem de demanar sobre

existència d' aquestes danses
a Mallorca abans de la conques-
ta de Jaume I, però les dados
d' arxiu trobades fins ara no en
permeten una resposta clara.

Moltes d' aquestes fonts (segles
XVI i següents) es refereixen als
pagaments que feien als dansai-
res i músics com a resultat de la
seva participació a la processó,
on compareixien tumbé xere-
miers, cavallets, àguiles i altres
ritus pagans «cristianitzats». Hem
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d' esmentar el paper rellevant
que ha tengut Església en la
història i evolució dels cossiers i
d' altres danses. És ver que s' a-
propia d' un patrimoni popular i
el va instrumentalitzar, però en
reconvertir-lo en part del culte va
tenir una funció de «conservado-
ra» d' aquests rituals. Potser
d' una altra manera s' haurien
perdut per sempre. És difícil jut-
jar-ho.

Del Corpus, els trobam més en-
davant acollits a obreries de di-
versos sants, encobeits en agru-
pacions gremials. Cada parró-
quia de Palma tenia una colla
de cossiers (els gremis tenien un
patró protector) i el més proba-
ble és que els pobles en pren-
guessin mostra. Posteriorment,
trobam aquestes danses dins les
festes majors o en les festivitats
d' algun sant.

Actualment trobam només ball
de cossiers a cinc pobles de Ma-
llorca, a més dels de Palma, que
són un cas a part, per la seva
manca de fidelitat en la recupe-
ració falsejada que se' n va fer.
Seguint ordre cronològic anual,
citarem els cossiers d' Algaida,
els de Manacor, els de Pollença,
els d' Alaró i els de Montuiri. De
tots, en veurem més envant al-
gunes dados d" interés. Prèvia-
ment, però, m' agradaria referir-
me als de Porreres.

Dels cossiers de Porreres en
tenim molt poca informació. Ens
en parla un estudiós de les nos-
tres torres, arxiduc Lluís Salvador
d' Austria a Costumbres de los
Mallorquines, que és una part de
la voluminosa recopilació (9
toms) que amb el nom de DIE
BALEAREN IN WORT UND BILD
GESCHILDERT va publicar entre el
1869 i el 1891. En aquesta obra
descriu amb molts de detalls
nombrosos aspectos de la vida
quotidiana i cultural de Mallorca.
Encara que es refereix de forma
més especial als cossiers d' Ala-
ró, cita també els d' altres po-
bles, com Campos, Felanitx,
Santa Maria i Porreres. Dels de
Porreres diu textualment:

«En otros pueblos existen tam-

Ens podríem extendre -no és el
cas- en matitzacions sobre el sig-
nificat i la interpretació que hau-
ríem de fer d' expressions com
«visten igual»: que possiblement
hem d' entendre com a «se-
mlant» o de la figura del «boyo».

Aquesta cita bibliográfica té
valor pel fet que és l' única co-
neguda fins ara, però no deixem
de banda que sovint l' autor des-
crivia alió que li contaven, en
comptes del que veia ell mateix.

Si pensam que l' arxiduc arribé
a Mallorca l' estiu de 1867,
podem confirmar la presencia
de cossiers a Porreres en aques-
tes dades, és a dir en el darrer
quart del segle passat. Més dificil
és aclarir el seu procés posterior i
les circumstàncies que n' afavori-
ron la desaparició. És ben possi-
ble que a l' arxiduc parroquial i
al municipal poguéssim trobar
dados que ens permetessin de
reconstruir-ne la història més re-
cent. L' únic que ens queda -no
crec que cap porrerenc ni cap
porrerenca se' n pugui recordar-
es una resta toponímica, el CA-
RRER DE SA DAMA. Aquest nom
és el darrer vestigi en honor del
persona tge protagonista dels
cossiers de Porreres.

Aprofitaré per fer una petita
crida als investigadors novells i
als interessats per aquests temes,
en el sentit de donar-los coratge
per empredre aquesta tasca de
recerca. No per intentar una re-
cuperació impossible, ja que
més val -n' estic segura- un re-
cord digne que un ressorgiment
postís. És per poder-nos reconèi-
xer com a poble en aquestes
danses ancestrals.

Des de la meya experiencia
personal diré que és una empre-
sa complicada, però engresca-
dora ferm, i que les troballes que
es fan en les investigacions de la
nostra cultura més propera i sen-
zilla i dels costums dels nostres
avantpassats ens poden aportar,

com a col.lectiu, una nova visió
del passat que condiciona els
valors de les noves generacions.

Cossiers de Manacor

bién cossiers que actuan en de-
terminadas fiestas. Los de Santa
Maria y Felanitx visten de la
misma manera que los de Alaró,
pero no tienen más que un sólo

dimoni. Los de Campos y Porre-
res visten igual los seis cossiers y
forman la comparsa, justamente
con una dama, un dimoni y un
boyo, especie de payaso. Tam-
bién visten igual los de Algaida y
otros pueblos, pero en ninguna
parte la costumbre se mantiene
tan viva como en Alaró. Respec-
to a los de Porreres debe notarse
que todas las muchachas que
toman parte en el baile danzan
una vez, por lo menos, con un
cossier, y las que no lo logran se
sienten ofendidas».
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Resultats de les Eleccions Generals a
Porreres

Analitzar el resultat de les pas-
sades eleccions generals al nos-
tre poble des d" una perspectiva
objectiva, és tasca sempre prou
difícil i complicada.

Si miram les estadístiques que
acompanyen aquest article,
podem arribar a una sèrie de
conclusions que cal esmentar: -El
PP s ha convertit per primera ve-
gada amb una forca majoritària
a unes eleccions generals, acon-
seguint més d' un 50% dels vots

escrutats. -El- PSOE conserva el
mateix nivell de votants, tot
haver sofert una baixa, amb un
percentatge parescut a tot l' Es-
tat Espanyol. -U.M. que per pri-

mera vegada es presentava a
unes eleccions d' aquest tipus,
malgrat els mals resultats a nivell
d' illes, va demostrar que a Porro-
res segueix tenint una important
implantació-. Els 258 vots del
PSM, donen a entendre que
aquesta forca política ha deixat

de ser únicoment testimonial a
unes eleccions generals, i que

augment de vots que obté a
cada una de les eleccions,
dóna unes fortes aspiracions de
cara al futur.

Les demés forces polítiques
tenen una incidència molt Infe-
rior a aquestes quatre abans es-
mentades, 1 cal senyalar la prác-
tica desaparició de l' extrema
dreta, que abans aconsegula
uns vots molt significatius mitjan-
cant Falange, i que ara els seus
succesors no han recollit; per
altra banda, el CDS ha desapa-
regut del mapa també en el nos-
tre poble; cal esmentar la petita
però constant pujada dels vots
d' Esquerra Unida, i que Esquerra
Republicana de Catalunya, ha
aconseguit 15 vots significatius a
un poble poc nacionalista com
el de Porreres.

De tots aquests resultats, es
poden treure poques conclusions
de cara a afrontar les properes
eleccions autonòmiques 1 locals
del 1995, perquè com sempre ha
passat, poques coses es poden
relacionar entre un tipus d" elec-
cions i les altres, i més si es té en
compte de la influència de la te-
levisió a unes eleccions generals
en favor dels grans parlits esta-
tals com són el PP i el PSOE, Ila-
vors el 1995 els partits nacionalis-
tes poden jugar un paper molt
més important, i decisiu a les au-
tonómiques, i a les locals com
sempre es sol dir que va d' acord
amb dues coses: A) De les perso-
nes que es presenten, B) Del par-
tit en el qual es presenten. Així i
tot, cal dir que aquestes elec-
cions han estat com un entrena-
ment, si les comparam amb la
il.lusió i interés que es desperta a
les locals i autonòmiques.

— 11 —



PEATON

PULSE

EL

BOTON

"4111'

«eres ja aproVc
contrc

El 23 de gener de 1990 l' Ajun-
tament de Porreres va aprovar el
Reglament de Normalització Lin-
güística. Va sortir publicat al BO-
CAIB 8-2-90 signat per I' actual
Baffle Josep Roig Salieras. Entre
altres arficles podem trobar:

Art. 1
El català com a Ilengua arbola

de les Illes Balears, ho és tumbé
del Municipi de Porreres.

Art. 4.2
Igualment es redactaran en

català totes les inscripcions o re-
tolacions que identifiquin bens
de propietat municipal tals com

inmobles, vehicles, maquinaria i
utillatge.

Art. 4,3
Tots els rètols situats a les vies

públiques, la col.locació de les
quals sigui competencia munici-
pals destinats a informar els tran-
seünts i els conductors, seran re-
dactats en català i si és necessa-
ri aniran acompanyats d" un llen
guatge gràfic comprensible per
qualsevol persona, sigui quina
sigui la seva Ilengua.

COM VEIS EL NOSTRE AJUNTA-
MENT NO COMPLEIX EL SEU PROPI
R EGLAM E NT.

1894 ¡ que aviat es cumpHran
610

1' Ajuntament. després del
gran
tiva dol vldro. ha Instailat un
oltro contonldor por dipositar-

vidre o devora 1' Ilosplta-

El BA RTOM EU
"ilit5Ottót

la Universidad
.('araguoy) ha ostät õandldat
al Premi Principe de •:::Ast.Ut.101 1 : 1 :

los Qènc íes Socials?
La nòmina deis regidors de

v 000lew'del nostre consistori

.détiBb
'\ Santanyl quan juguen a•

TUTI LOC „	 .

que 1' 	Yill$A1111:(10911ÉI

renca» òs ter una sonido mal
intencionada.
gad0', •	 0:0Ptil.t10>
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El reglament de Normalització
Lingüística de l'Ajuntament de
Porreres no es compleix
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El nou impost de renda
Bartomeu Ferrando

economista

Veritablement aquest mes de
juny ha estat molt mogut, hem
tingut eleccions al Parlament de

Estat, hem rebut la visita d' a-
quest porrerenc-argentí anome-
nat Bartomeu Barceló amb tota
una serie d' actes i festes, una

Recordanca de Llum
d'Oli per en Miguel
Sitjar (cudem)

La revista LLUM D' OLI i L' A-
GRUPACIÓ CULTURAL recorda
al soci Miguel Sitjar que ens
deixà recentment. Record per
a qui participó en tantes oca-
sions en els actos de l' AGRU-
PACIÓ CULTURAL i d' una ma-
nera ben manifesta en les ex-
cursions.

FINS SEMPRE, MIQUEL.

En un lloc tan cèntric de la
vila, ja és ben hora que
aquest solar -(l'antic forn de
Can Pere i primer local de l'A-
grupació Cultural)- deixi de
ser un corral de brutor, pe-
dres, rates i que no amenaci
més • l' estructura de les viven-
des que l' envolten.

mica exagerats, el Barça ha
guanyat el seu tercer títol de Higa
consecutiu i tumbé . hem hagut
de passar tots, o quasi tots, per
Hisenda, presentant com cada
any la nostra declaració anual
de l' I.R.P.F., la qual cosa ens ha
resultat novedós en determinats
aspectes, pel fet de ser el primer
any d' aplicació de la nova llei
18/1991.

Tot i felicitar els partits guanya-
dors, que com sempre són tots i
felicitar igualment els seguidors
culés, vull fer referencia a les mo-
dificacions que ens ha duit
aquesta nova llei.

En primer lloc he de fer refe-
rencia a l' anomenat «Llibre
Blanc» de política fiscal, dins el
qual es moven totes les reformes
fiscals d' aquest darrer període, i
que compren adaptació a la
fiscalitat comunitària, intentant
unificar la tributació a nivell euro-
peu. Dins aquest maro, i agreujat
amb la sentencia del Tribunal
Constitucional que havia anul.lat
diversos articles de V antiga llei,
per la qual cosa teníem una Ileí
provisional de renda, es va apro-
var la nova llei.

Aquesta nova llei no ha supo-
sat un trencament amb V antiga,
només s' han fet unes correc-
cions que podríem enumerar se-
guint el mateix text de la Ileí:

-La nova regulació de I' impost
té com a central l' individu, 1 no
el grup com abans, es defineix
com un tribut individual, amb
opció a la tributació conjunta, al
contrari d' abans.

-Rendiments del treball: s" han
regulat millor els rendiments amb
espicis, i s' han augmentat el
percentatge de desposes de difí-
cil justificació, del 2% al 5%. Hem
de dir també que aquest any I a
causa de la baixada de reten-
cions, molts dels qui altres anys
tenien devolucions enguany han
hagut de pagar.

-Rendiments del capital immo-
biliari: gairebé no s' han modifi-
cat, segueix amb el 2% de la va-
loració segons patrimoni. Aquí

voldria fer esment a la reforma
del cadastre a Porreres, el qual
s' aprovà fa pocs dies i que su-
posará un increment molt fort de
les contribucions al nostre poble,
es preveu un increment del 400%
per a aquest any.

-Rendiments del capital mobl-
liad: aquí com a principal nove-
dat hem pogut comprovar que
les primores 25.000 pessetes no
tributaven, a més de reflectir ac-
tius com a fons d' estalvi popu-
lar.

-Rendimeilts d' activitats em-
presarials 1 professionals: ha estat
aquí on s' han produrt les modifi-
cacions més importants. Ha de-
saparegut estimació objectiva
singular simplificada, per als pe-
tits empresaris, com pagesos o
petits negocis, que com podreu
entendre són la majoria al nostre
poble. En el seu lloc s" han adop-
tat els anomenats mòduls, que
han suposat en molts de casos
un augment considerable dels
rendiments, o V estimació per
coeficients, és a dir ingressos
menys despeses.

-Els increments I dIsminucions
de patrimoni també han sofert
modificacions substanciasl, subs-
tituint els coeficients actualitza-
dors del valor d' adquisició, per
un sistema que redueix els Incre-
ments o disminucions d' acord
amb el temps que fa que teníem

actiu. Si fa vint anys que tenim
una casa i ara la venguéssim no
hi hauria cap increment de patri-
moni. •

-Per acabar, les deduccions
també han variat un poc, s' han
inclòs les deduccions per lloguers
i per despeses de guarderies,
peló amb una limitació impor-
tant quant als ingressos, la qual
cosa ha suposat a la práctica
que molts pocs hagin pogut apli-
car-se aquestes deduccions.

Com heu pogut apreciar en
aquest petit repás, poc més o
manco tenim el mateix, fiscal-
ment s' entén. •
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Bartomeu Barceló a l'aeroport de Barajas. Foto: Gori Barceló

REPORTATGE 	

Bartomeu Barceló: Porrerenc
no esser .els contats pels seus
pares i germó major). Els primers

records que té són de l' arribada
amb el vaixell a Buenos Aires (el
darrer que va fer «I' Infanta Isa-
bel de Borbón»), un viatge de
tres setmanes també quedó es-
borrat, com si de manera trau-
mática començás una nova
vida, Iluny de la seva terra. Però
la seva infantesa fou mallorqui-
na: a casa seva parlaven mallor-
quí fins que el seu pare morí
(1954), vivia a un barri habitat
per un 80% de mallorquins, amb
unes 15 famílies porrerenques. Sa
more mai deixà de banda la
cuina mallorquina: «pastissos, hi
ha gent que els hi diu cocarrois,
però els porrerencs els hi diuenBartomeu Barceló, durant el Trajecte Madrid-Palma de Mallorca. Foto: Gori

Barceló

per Gori Barceló

El darrer 'número de LLUM D'OLI
publicó les declaracions d' un
porrerenc desconegut pels po-
rrerencs: En Tomeu Barceló, emi-
grant a Buenos Aires i, a la vega-
da, la ressenya biográ fica que es
podia reconstruir des de Porreres,
amb un error i una desconeixen-
ça: la fotografia que publicó
d" en Tomeu amb el seu pare no
és d' ell, sinó del seu germà Pero
Antoni; i que, a Buenos Aires, va
tenir una altra germana, na
Mario.

Però això ja és història. En
Tomeu Barceló ja ha vingut a Po-
rreres i ja se n" ha anat, deixant

empremta d' un home obert,
simpàtic, humil... d' un home que
estima el seu poble, que estima i
enyora els, seus, que, com ell diu,
«sempre he tingut sentiments de
Mallorca i de Porreres.,. Som d'a-
quí.„ i estic orgullós d'allà on he
nascut». Això m' ho deia abans
d' agafar l' avió de Madrid cap
a Palma, perquè el LLUM D'OLI,
juntament amb «Ultima Hora»,
em desplaça a Madrid per
poder compartir amb en Tomeu
la indescriptible emoció de

veure realitzar el seu major

somni: retornar «encara que fos
15 dies» a casa seva.

La conversa que tinguérem
dins l' avió va esser un repàs als
sous sentiments mallorquins.

L' arribada d' en Tomeu a Bue-
nos Aires (amb sis anys) significó
començar de bell nou; cap re-
cord de Mallorca li quedava (a

pastissos; panades de mó per
Pasqüa, coques de pebres ver-

mells, crespells...»; de fet ell do-
mina la cuina mallorquina.

Quan s' integró al món laboral,
la seva feina va esser la de son
pare: sabater, «feia de mallar-
quins».
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Arribada a l'aeroport de Palma de Mallorca

	L" avió aterró, ja havíem arri-	llàgrimes hi oren.

	

bat. Li vaig donar la benvinguda 	 A reveure, Torneu.
a Mallorca, no em contestó: les

R EPORTATG E

De jove, sempre pensava en
«fer feina fort i anar a Mallorca,
però de jove sempre tens...
amics f.. coses que et lliguen„.

no m'ho vaig agafar mai en
sério. A l'any 60, vaig començar
a pensar en serio: me pareix que
ja no hi tornaré a Mallorca. De
cada any, més perds les espe-
rances; no les ganes, les espe-
rances».

De tota manera, sempre ha
estat informat sobre Mallorca,
amb vídeos, llibres, gules de turis-
mo... «és molt lindo».

Però, mira per on, als 70 anys,
la saya il.lusió, el seu desig es
compleix... «això només passa a
les pel.lícules i als llibres,, ,» Des de
que sap que ha de venir pensa
que viu un somni... «fenc ganes
de pessigar-me per sobre si és
ver».

Ja vèiem Sa Dragonera, la
conversa de cada vegada és
més difícil, se" I nota molt erro-

cionat, el desig de tota una vida
és a punt de fer-se una realitat.

Recepció a l'Aeroport
	

Recepció a l'Ajuntament de Porreres. Foto: Joan Barceló
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rrerenques, segur que ell no ho
	 amb aquestes tasques.

volia així, i que allá on sigui ens
	

FINS SEMPRE, JAUME!
animará a continuar endavant
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Jaume Rosselló «Güia», figura representativa
de la cultura i societat porrerenques

Fa poques setmanes, els da-
rrers dies de maig, els carrers del
nostre poble, de sobte, queda-
ren foscs i sense paraula; la notí-
cia que anava de boca en
boca no era d' alló més alegre,
era més bé una forta punyalada
per a tots aquells que estimam i
treballam per la cultura del nos-
tre poble, per a tots aquells que
de més a prop o més enfora ha-
víem estat al costat de' n Jaume
Güia, que el coneixíem, apre-
ciàvem, i sabíem dels seus grans
valors humans.

No cal esmentar el gran buit
que ha deixat dins la seva famí-
lia, esposa i fills, als quals els
volem donar el més sincer con-
dol; però no dubteu que será tot
el poble que haurá perdut una
figura representativa de la cultu-
ra i societat porrerenques; a mol-
tes activitats de la vila hi faltará
la forca d' aquell vent; la forca
d' aquell amic que tantes vega-
des ha duit a bon port somnis
dels nins, joves i majors; la cabal-
gata dels reis no será mai el ma-
teix, i molt manco el sopar allá
on en Jaume ens recordava a
tots un per un; b Passió, obra 1
gràcia de' n Jaume, la Jaia Se-
rrada. també un record tret del
fons de les memòries dels Ilibres
més vells de la cultura mallorqui-
na, i tantes altres activitats que
ell estimava com si fossin seves,
sense oblidar les seves
col.laboracions a la nostra revis-
ta, ni tampoc el Grup Foganya,
fundador i director de les seves
activitats.

Seria molt Ilarg enumerar cada
una de les coses en qué en
Jaume va participar, dirigir o
col.laborar, però esperem que
aquest gran buit humá, que ens
deixa, no es converteixi en un
buit dins la societat i cultura po-
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Per amunt l'albercoc fresc, per avall
l'albercoc sec
Entre 1000 1200 quilos es perdran o es retiraran del mercal-

Francesc Llinàs

La tendencia dels darrers anys
s' está confirmant novament
aquesta temporada. Els que re-
colleixen els albercocs a má i els
puguin vendre directament al
consumidor seran els que més
rentabilitat treuran a aquest pro-
ducto. Per altra part, els que ven-

Atenció porrerencs de

so Colònia!

En Biel Cañellas
us adverteix

Francesc Llinàs

A una entrevista realitzada
al president la CAIB a un diari
de dia 5 de desembre i con-
testant a una pregunta de la
periodista Gina Cardas deia
textualment «... És cosa sobra-
dament coneguda que
aquest port que li ha costat
lentes carabasses al meu co-
seller -Jeroni Saiz- com és el
de Cala Galiota no es discu-
teix mai Os Ses Salines, sino a
Porreres. Perque resulta que
les edificacions que hi ha al
darrera de la ubicació de

hipotetic port de Cala Ga-
liota són propietat de porro-
renos que passen I" estiu allá. I
em pareix molt normal que els
sàpiga greu. El Govern no de-
fensa la construcció d' aquest
por, PERÒ ÉS CLAR QUE SI
S HA DE FER, s' ha de fer da-
munt les roques, no damunt
una piala...».

Així que estau advertits, so-
bren les nostres paraules.

dran els albercocs miljancant in-
temediaris aconseguiran així ma-
teix un bon preu. Tot això con-
tant que V albercoc tengui bona

presencia i sia de tamany regu-
lar; si no és així, únicament els
productors que duguin els fruits a
una S.A.T. en treuran un benefici,
ja que reben subvencions de la
C.E.E. i del Ministeri d' Agricultura
de 30 pts. el quilo i que segura-
ment es tara desaparéixer del
mercat mitjançant qualsevol sis-
tema. Aquest és un tema que
crida atenció del pages, no
acostumat a les regles actuals
del mercat.

Ja fa un parell d' anys que
això es fa amb altres productos
agrícoles. Abans de saturar el
mercat i provocar una caiguda
dels preus, es subvenciona la
seva retirada i així es menté un
cert nivell de preus rentables.
Aquest és el sistema que s' apli-
ca a V albercoc.

L' albercoc sec té quasi nul.la
la rentabilitat, té poca demanda
i el mateix producto turc o xilé té
mes sortida. Ho podeu compro-
var a qualsevol supermercat o
botiga. Tenen més demanda els
albercocs secs de foro que el
mallorquí; en primer Ilec pel bon
preu i en segon lloc per la seva
dolcor, té menys àcid i més
Pepa.

El. mercat nòrdic pareix que es
perd a pesar que ara els produc-
tes espanyols tenen menys im-
posts, quasi cap, es pot dir per
exportar-lo a Europa. A pesar de
totes aquestes avantatge,s no
s' aconsegueix introduir-lo a dins
aquest bon mercat.

Alguns comerciants diuen que
hi ha massa competencia (ali-
cantins, valencians, turcs...) però
pareix ésser que per altra part
augmenta el seu consum com a
fruita de taula acompanyant de
dolcos, postres, sucs o confitures i
també corn a producto cosmè-
tic.
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Solucions possibles: si es con-
trolava les entrados de l' albor-
coc provinent de fora del Mer-
cat Comú se sobria si hi ha una
producció excedentária d' Es-
panya. Per altra part si s' aconse-
guia que les administracions im-
plicades poguessin fer una cam-
panya divulgativa d' aquest fruit
mitjançant els diferents mitjans
de comunicació (que si tenen
una certa duració donen bons
resultats) una professionalització
deis empresaris i productors,
mantenir unes excel.lents fonts
de distribució, serien les úniques
esperances per aquest sector
agrícola i porrerenc per
excel.lència. •

El campament d'estiu del grup d'esplai es falla a
s'Espinagar al terme municipal de Manacor

Un any més, el Grup d' Esplai
de Porreres, organitza el campa-
ment d' estiu per a nins i nines a
partir de 6 anys. Enguany el !loe
que s' ha cercat és s' Espinagar,
devora Son Moda, al termo mu-
nicipal de Manacor.

Les instal.lacions són molt dife-
rents a les deis altres anys; també
hi ha piscina, pistes esportives,
però en lloc de dormir en, tendes
ho farem dins uns bungalos, que
són molt virguers; está molt a
prop de la mar i, qualque dia,
ens hi podrem acostar fent una
petita caminada. El tema d' en-
guany será la Història de les Ba-
lears i intentarem que lotes les
activitats (vetlades, jocs, treballs
manuals, disfresses...) vagin en-
caminades a conèixer un poc
més la nostra història: fins i tot,
ens podrem disfressar de moros,
o intentar fer de foners, mirant si
amb qualque pedra ferim el cap
d' algun monitor.

Us convidam a tots a partid-
par-hi de 1 al 7 d' agost i us co-

municam que podeu venir a
puntar-vos a qualsevol deis mo-
nitors fins dia 20 de juliol.

Grup d'esplai
•
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El servei de promoció económica de la
Mancomunitat Pla de Mallorca informa
sobre els cursos programats pel curs 93/94

El Servei de Promoció Económi-
ca de la Mancomunitat del Pla
de Mallorca, en coLlaboració
amb INEM i la Conselleria de
Treball i Transports del Govern
Balear, té previst realitzar els se-
güents cursos de formació ocu-
pacional:

CURS DE JARDINERIA

Destinat, principalment, no ex-
clusivament als joves entre 16 i 25
anys; té una durada de 500
hores. L' objectiu del curs és
aconseguir la inserció laboral
dels alumnes que hi assisteixin.
Les practiques es realitzaran pre-
visiblement als diferents municipis
do la Mancomunitat.

CURS D'AGRICULTURA
ECOLÓGICA

L agricultura ecológica és un
sistema de producció que evita
o exclou d" una manera ampla

üs de fertilitzants sintétics, pesti-
.cides, reguladors del creixement

aditius en les Ilavors. Actual-
ment, existeix una forta deman-
da d' aquesta categoria de pro-
ducto agrícola en el mercat, ja
que de cada vegada més, el
públic n' és conscient de la ne-
cessitat de comptabilitzar el
medi ambient amb V agricultura.

El pagès del Pla n' és conscient
que l' Agricultura ecológica pot
ésser una alternativa al proble-
ma del manteniment de l' eco-
nomia agrícola.

Aquest curs no sois va dirigit a
agricultors sinó que tumbé hi
poden accedir persones interes-
sades en el tema.

CURS D'ANIMACIÓ
SOCIOCULTURAL

Aquest curs está dirigit, princi-
palment, no exclusivament a
joves entre 16 i 25 anys. Pretén
servir com a plataforma per a la
detecció de possibles projectes
d Animació Sociocultural pel Pla
de Mallorca, que puguin realit-
zar-se baix el patrocini de la
Mancomunitat.

La durado del curs será de 300
hores, amb 100 hores de pràcti-
ques que es desenvoluparan en
entorns diferents a les classes
teòriques (taller, acampades, ex-
cursions...)

CURS DE RESTAURACIÓ I
RECICLATGE DE MOBLES

Els assistents en aquest curs es
formaran en els següents aspec-
tes:

-Reciclatge de mobles.
-Coneixement de la fusta i les

seves característiques.
-Història del moble.
-Utilització i manteniment de

les eines.
El curs estará destinat preferi-

blement a majors de 25 anys. Hi
ha possibilitats de treballar un
cop acabat el curs, ja que en el
camp de la fusteria es necessi-
ten treballadors qualificats.

GESTIÓ EMPRESARIAL

Aquest curs está destinat a
persones que tenguin interés en
introduir-se al món empresarial i
vulguin conèixer el funcionament
de I' empresa. Si vols, aquesta
pot ésser la plataforma ideal per
crear la teva pròpia empresa. El
curs tendrá una durado de 300
hores, aproximadament.

Si estás interessat/da en realit-
zar algun curs dels que hem pro-
gramat, no esperis al darrer mo-
ment, telefona d' hora:

Servei de Promoció Económica
Mancomunitat del Pla
de Mallorca
C/ Hospital, 24, Petra
Telèfon 83 00 00

Probablement, els cursos no
s' iniciaran fins al setembre que
ve.
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Pobres arbres!
Joan Barceló

Hi ha una ciència que tracta de l' esment i del cultiu dels arbres.
L' arboricultura, que és així com s' anomena, exigeix -com qualse-
vol altra ciència- uns coneixements teòrics i pràctics.

Hi ha una professió, la de podador, que és una de les formes
pràctiques d' aplicar la coneixença de l' arboricultura. Per esser
podador no fa falta comptar amb uns grans coneixements tèc-
nics, però sí seguir els dictats de la ciència 1, sobre tot, tenir sensibi-
litat i sentit comú.

Hi ha una altra professió, la de «mutilador» d' arbres, per la qual
no fan falta ni coneixements, ni sensibilitats, ni sentit comú: sols es
necessita una destral o una motoserra.

La bona gestió de l' arbrat públic de La Vila i de les carreteres
necessita d' arboricultors competents i de podadors experts, que
coneguin el seu ofici i siguin sensibles. També hi ha d' haver el
control corresponent, per tal d' establir criteris, quan la lógica i la
raó no entra dins el cap de qualcú.

La poda dels arbres de davant Ses Forques n' és un bon exem-
ple del que no hauria d ésser. De arrabassada d' arbres ja no
en parlarem, porqué això és una guerra antiga.

Les lesions que s' han provocades a aquests arbres són de tal
calibre que la seva vida perilla fort ferm.

Sembla que la culpa no és tota de la Corporació municipal.
Però sembla que les fulles del arbres -algunes- anaven a parar a la
piscina...

Caldria començar a demanar-se qui decideix corn, quan i per-
qué se poda d' aquesta manera.

I que quedi ciar. No dic que no s' hagi de podar, si no que se
podi bé.

El que corn a mínim 'se pot demanar és que la poda la realitzi
personal competent, i que se miri per la salut dels arbres i per l' es-
tética del poble. Perquè els arbres són de tots.

Per això, els responsables de abusiva mutilació dels arbres de
Ses Forques convendria més que es dediquessin a una ultra cosa.
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Vacances: cara (1)

Andreu Genovart

Cada any, en acabar el curs
escolar, i no em parlam en tocar
el mes de juliol, dins les famílies
dins la societat en general hi ha
una gran moguda en torn a un
fenómen anomenat vacances.

Avui, aquest período de des-
cans estiuenc s ha arribat a fer
del tot necessari donat el ritme
de vida estressat que portam ha-
bitualment. Les vacances són un
temps apropiat per carregar les
piles o les bateries del motor de
la nostra vida, sovint gastades de
tants d' esforços i envestides que
ens veim obligats a fer la resta
de l' any.

Ja sabem que un creient no té
mai vacances de fe, ni de vida
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celebrativa, ni d' ajudar als ger-
mans, però basta pegar una
ullada al calendari diocesà
d' activitats pastorals per veure
que aquestes queden estronca-
des els mesos de julio l i agost, Ile-
vat de les colònies i acampades.

Les vacances són un temps pri-
vilegiat per troncar la monotonia
de lo quotidià i poder fer aque-
lles coses que suspiram i mai no
trobam un moment per a dur-les
a terme: llegir algun llibre, realit-
zar un viatge, anar d' excursió,
descansar...

Però les vacances són sobre
tot un temps per a la relació, per
conèixer nova gent, per aprofun-
dir amistat, per visitar aquelles
persones que fa temps que no
hem vist...

Les vacances són un temps

T'interessa
Si ets una persona amb as-

piracions investigadores o sim-
plement vols conéixer el que
és un Pergamí de prop, pots
acudir a la casa de la Recto-
ria i trobarás una important
Col.lecció d'uns 300 Perga-
mins del S. XIV fins al XVII que
pertanyen a Arxiu Parro-
quial. Actualment es troben
amb molt bones condicions
per ésser consultats, grades a
la tasca realitzada per dues
persones porrerenques.

EL 061

El Centre Coordinador d' Ur-
gències Sanitàries és un servei
depenent de l' INSALUD, creat
per a coordinar l' atenció a
les urgéncies i emergències. a
Mallorca.

Aquest Centre diposa d' un
telèfon de tres xifres, el 061, al
que poden cridar els usuaris
de qualsevol punt de Mallor-
ca, per a sol.licitar atenció sa-
nitaria en cas d' emergencia:
accidents, malalts que preci-
sen assistència inmediata o
trasllat urgent...

hábil per a la gratuïtat: passejar
sense més pretensions, prendre
la fresca escoltant i dialogant
amb els veinats, dedicar més
temps a la familia...

Aquest període de descans
ens invita també a descobrir mi-
llor la naturalesa, a gaudir d' una
sortida o posta de sol, a contem-
plar a les nits 1 estelada, a pre-
gar assaborint el silenci d' un ho-
rabaixa o el sondroll de la mar.

Les vacances ens poden aju-
dar a recuperar la pau, la sere-
nor, equilibri, a retrobar-nos
amb nosaltres mateixos...

Tots aquells que durant l' any,
des del lloc que ocupen, s' han
esforçat per complir el seu
deure, tenen ben guanyat
aquest temps de descans quan
la calor és més feixuga.

NÓMINA
VIVA

CA/XA Æ aALIAR -
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SONDEIG

Els porrerencs desconeixen el contingut
real del Fons Artístic de l'Ajuntament

Sobre l anomenat MUSEU i
FONTS ARTíSTIC DE PORRERES,
LLUM D' OLI ha demanat quina
opinió en tenien els propis parre-
roncs. El Sondeig s' ha formulat a
88 persones distribuïdes de ma-
nera proporcional entre els dife-
rents grups d' edat.

Les preguntes han estat les se-
güents:

1.- Sap de I" existencia del Fons
Artístic de l' Ajuntament de Po-
rreres?

3 Com 'es pot qualificar?: a)
Simple coltecció d' obres d' Ad,
b) Museu, c) magatzem.

Com es pot apreciar a través
de les gráfiques, en general, els
enquestats saben de l' existencia
d' aquest Fons o millor dit «que a
la Sala hi ha quadres i escultu-
res», però, més aviat desconei-
xen el seu contingut real així com
el seu possible interés.

Molts no I" han visitat expressa-
ment, tan sois una simple ullada
quan han assistit a algun acte al

Saló de sessions. Els motius que
s' esgrimeixen per part d' aquells
que no l' han visitat són: desco-
neixement de I" horari de visita,
manca d" informació i que no
desperta massa interés.

Altres opinions en relació a la
tercera pregunta són que mes
que un Museu, es tracto d" una
Collecció d' obres d' Art, «però
si no s' adequa un local i s' am-
plia semblará ben aviat un ma-
gatzem» (aquesta era una de les
respostes d' una enquestada).

Un Museu requereix un lloc ben
acondicionat, amb control
d' humitat, d' il.luminació, venti-
lació, seguretat, personal qualifi-
cat; establir de manera ben pre-
cisa els criteris de selecció i ad-
missió de les obres, classificació i
catalogació. Per altra part, els
Museus actuals no sols han de
pensar en exhibir les pintures o
escultures, cosa prioritária, sinó
que les tasques de conservació,
les tasques didàctiques, divulga-
tives i culturals han d' ésser un fi
primordial de tot Museu.

Sobre el FONS ARTÍSTIC de Po-

12

0
1 16-25 26-36 36-45 ; 48-55 ! 56-651	 .65	 i

!
161	 Nig 1 7 10 7 5

1
8	 ! 9	 !

!No M ' 2 2 1 2 3	 I 3 	I

2.- L' ha visitat alguna vegada;
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MAGATZEM I TENDA: Dissabtes tancat el mes d'agost
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SONDEIG

rreres s' han publicat moltes
notes i s han fet reportatges a la
premsa, però en ha cridat l' a-

tenció una nota publicada al
diari EL DIA de dia 8 de setembre
de 1987 a on el periodista es for-

mulava aquesta pregunta «on
quedará ubicat definitivament el
museu?» i seguia 1' article dient:
...«El Baile és conscient de que si
el ritmo de donacions es manté
arribará el moment en qué
s' haurà de seleccionar cada
una de les obres que s' expo-
sin...» el moment ha arribat, han
passat sis anys i les donacions
han seguit un bon ritme, (ara ja
passen les dues-centes), no hi
suficient espai per collocar a
fotos les obres, trobam obres per
tot arreu, per les escales, per
terra, damunt algun banc i per
totes les dependències de la
Sala...

El tema és preocupant 1 conti-
nua sense resoldre. Qué passarà
d' aquí cinc anys? Només pot
passar dues coses, o que l' Ajun-
tament acondicioni un local per
ubicar-hi el FONS ARTISTIC o que
comenci a regalar algunes
obres.

Fotos: Macià Lladó
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Vins i vinyes: una pinzellada
.Joan Oliva

(Membre de la Contraria d'Amics del
Vi de Porreres)

Com ja dèiem al passat Llum
d' Oli, els municipis do Felanitx,
Manacor, Binissalem, Porreres,
Sencelles i Llucmajor conforma-
ven les tres cinquenes parts de
teta la riquesa vitícola de Mallor-
ca. Els quatre primers pertanyen
als municipis que més superficie
de vinya tenien en relació amb
la seva extensió productiva. Des-
taca en aquest aspecte el muni-
cipi de Binissalem, amb la meitat
del territori dedicat al cultiu de la
vinya,

Com era una veremada fa
cent anys?

L' Arxiduc sempre tan curiós i
detallista ens ho explica a DIE
BALEAREN: «La verema té lloc a
la fi de setembre i començ
d' octubre. El raïm és tallat amb
ganivet o trinxet, es coloca dins
la senalla o covo i després a les
portadores, - especie de petites
botes amb anses per poder esser
transportades per dos homes. Els
raïms són transportats al cup, on
el dia següent són trepitjats per
homes forts amb els peus descal-
ços, la resta és premsat és prem-
sat amb una premsa. El most se
deixa 20 dies passats els quals
s' omplen les famoses botes con-
grenyades».

Per cert, el nom de «congren-
yada» el reben dels claus de
ferro que s' usen per juntar i cla-
var els taulons de fusta de la
bota, aquells claus són congren-
yes; i la fusta usada normalment
és I" alzina, encara que també
s' utilitzi olivera de gran gruixa.

Diu Arxiu que ha vist a Lluc-
major botes congrenyades de 15
pams de diàmetre i 240 cortins
de cabuda i n' ha contades 36
dins el mateix celler.

Amb una producció mitjana
de 36.000 cortins de vi, Felanitx
amb la cinquena part de totes
les vinyes de Mallorca, és el mu-
nicipi més destacat, seguit per Bi-
nissalem i Porreres. La major part

aquest vi es dedicava a la
destillació d' aiguardent per a

I" exportació, sobretot a Améri-
ca.

Deixem un moment I' Arxiduc i
tornem un moment a rera. Qué

això d' un cortí?
Un cortí és (era) equivalent a

20 litres i 28 centílitres, normal-
ment era el resultat obtingut
d' un quintar de raïm. Tornam
estar igual. Qué és un quintar? És
una mesura de pes equivalent a
40' 70 quilógrams; normalment
s' usava el múltiple de 3 quintars
anomenat somada o càrrega
equivalent a 122 quilógrams de
raim del qual s' obtenien una
mitjana de 2 cortins i mig, és a dir
50 litres i 70 centílitres. Amb tot
això ja ens podem fer una idea

sobre la bóta de 15 pams i 240
cortins de qué parlava Arxiduc
la qual tenia una cabuda de
quasi 5000 litres que ens dóna la
sensació de ser més gran que
240 cortins.

Ja parlàvem anteriorment del
tipus de ratm, segons fos raïm per
fer vi o rdim de balança per
menjar. Fent memòria, ens n" a-
donàrem que la majoria de
noms han desaparegut dels nos-
tres camps, substituïts per altres
que ens són més habituals: man-
tonegro, fogoneu, callet, tem-
pranillo. etc,.. sonso deixar de
banda les noves varietats proce-
dents de l' estranger, principal
ment de França i autoritzades
per la recent Denominació Espe-
cífica Vins de la Terra del Pba i
Llevant de Mallorca: Cabernet
Sauvignon. Merlot Chardonnay,
Pinot Noir. Tetes aquestes varia-
tats nobles, la Chardonnay per a
vins blancs i, escumosos, cava
mallorquí? i la resta per a vins ne-
gres de qualitat.

D' aquestes i d' altres qüestions
en continuarem parlant en el
futur, però si teniu ocasió podeu
fer una visita a la possessió del
termo de Perreros ES PAGOS on
trobareu botes congrenyades al
manco tan grosses com les que

Arxiduc admirava a Llucmajor.



ESPORTS

Dolors Enamorado, velocista de
l'atletisme en pista
«Només em dedic en això i comprenc que he de donar el cent per cent»

Joan Barceló
Joan Sorell

Dolors Enamorado Lladó (20 anys), és una porre-
renca que destaca en el món de l'atletisme femení.
Enguany ha realitzat excel.lent temporada, tot i que
una lesió ha fet que darrerament perdés una mica
la forma.

Únicament competeix dins les pistes. Ana on
diuen es troba l'atletisme en estat més pur. Dolors
Enamorado practica esport des de joveneta. No
compta en cap subvenció ni ajuda. No obstant
això, se desplaça molts de dies de la setmana a
Palma per entrenar. De moment, únicament viu
d'-alegries i satisfaccions».

-En quines especialitats partici-
pes normalment?

-En les de velocitat: 60 metres,
a V hivern; 1 00 metres; 2(1) me-
tres: a vegades 400 metres.
També en les proves de relleus.

-Tu pertanys al Club Colon ya,
de Pollença, i l'any passat corries
amb el Club Costa de Calva,
per qué es va produir aquest
canvi?

-Cada grup té els seus equips i
la gent amb la que jo anava es
va canviar al Colonya. Degut a
que estam molt units jo també
vaig decidir fer el mateix.

-Ara tens vint anys, quan co-
mençares a dedicar-te a Palle-
tisme?

-Des de que era petita, corria
a Porreres.

-Com descubrires que la teva
capacitat era per a la velocitat?

-En les carreres que corria de
petita les distancies eren de fons.
Arribava en les primeres posi-
cions, pena no m' anaven bé.
L' any passat vaig començar se-
riosament a practicar la velocitat
i me' n vaig adonar que era el
mes adequat per jo.

-Aquesta temporada potser
sigui la millor que has feta, has
aconseguit bones posicions, et
sents satisfeta?

-Sí, bastant.
-Des de que et dediques a

ratletisme en pista has ten gut
oportunitat de participar en pro-
ves de nivell estatal, es suposa
que aixa ha significat que t'ha-
guessis de desplaçar bastant,
has hagut de fer malles sortides?

-Per a acudir a les competi-
cions importants he de sortir a
fora. A Mallorca no hi ha grans
proves, solen ser a Barcelona. Sa-
badell, etcétera.

-T'has especialitzat en proves
curtes, quina és la técnica per a
afrontar aquestes curses en les

que tot passa tan rapid?
-De 100 a 200 metres canvia

totalment la táctica. En els 100
metres has de sortir explossiva, i
no tens temps de pensar. Els 200
metres s" han de fer emprant un
poc més el cap, has de sortir
ràpid pera no massa, i així com
vas correguent s' agafa veloci-
tat.

-T'ha costal Molt arribar a ser
una corredora 'important en
l'atletisme femení?

-Fa un any i mig que ho practic
i ara és quan començ a sebre
com he de córrer. Crec que en-
cara em manca un poc de
temps perquè em puguin consi-
derar com a una destacada.

-Hl ha molla de gent que es re-
tira, és molt cansat anar tots els
dies a entrenar, a tu com te va a
aquest aspecte?

-És grades a mon pare I a ma
mare que ho puc fer. No falg
feina i vaig tots els dies a Palma
a entrenar. Només em dedic en
això i comprenc que he de
donar el cent per cent.

-Penses que pots arribar a un
punt que et permetl ser una figu-
ra?

-Per a viure de l' atletisme no
és suficient ser una figura a Es-
panya. S' ha de ser-ho á tota Eu-
ropa o a tot el món. Veig molt di-
fícil continuar més envant en •

aquest esport.
-Malgrat tot tens moltes ale-

gries satisfaccions...
-És de l' únIc que vlsc, d' ale-

gries I satisfaccions. En I" atletis-
me en pista no hl ha premis, ni
res paresc u t.

-Esta un poc marginada la
pista respecte a les carreres po-
pulars?

-Crec que sí. En el meu cas,
fins. que em vaig dedicar de bon
de veres a I" atletisme no conel-
xia res de les proves de pista. Als
pobles hi ha públic que presen-
cia les proves, pera a les pistes
com no siguin familiars no ve
ningú.

-Es produeixen molles lessions
en les proves que tu corrs?

-Sí, rompudes de fibra, sobre-
tot.

-Per aquesta temporada quina
lita t'has marcat?

-M" agradaria aconseguir el ré-
cord de Balears de 100 metres, si
és possible, pera ho veig molt di-
fícil. Enguany voldria fer una
bona temporada d' estiu, i des-
prés plantejar-me si he de seguir
a l' atletisme.
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Gabriel Barceló, President de l'Unió
Esportiva Porreres analitza la temporada
en les diferents categories

BENJAMí: «Va partir malament,
ja que quasi tots els jugadors
eren de primer any i no havien
jugat a futbol. Vàrem partir de
zero. Gràcies a sa bona tasca
dels dos entrenadors, Javi Gue-
rrero i Llorenç Cerdà, i sa bona.
voluntat dels nins, s' ha consoli-
dat un equip de futur per a pro-
peros temporades. El comporta-
ment tant dels pares com dels
nins i dels entrenadors, ha estat
encomiable i al final varen rebre
un homenatge en una festa on
vàrem donar un detall a cada
jugador».

INFANTIL: «Vàrem començar
amb inferioritat de condicions,
degut a que la plantilla era un
poc curta. Però gràcies a la
tasca feta per l' entrenador Mi-
guel Angel Muñoz, vàrem que-
dar sises a la Higa, dintre d' una
categoría molt competida. Pons
que V any que ve partirem amb
més bonos condicions que en-
guany, i que la feina feta fins ara
donará els fruits desitjats. El premi
per aquest equip ha estat un
viatge a Menorca, ja que durant
tota la temporada han fet feina
amb il.lusió i al final es mereixen
un premi».

CADET: «Aquest equip, baix el
meu punt de vista, és el que mi-
flor i més futbol ,)a fet com a
conjunt. Al final no han pogut
aconseguir el subcampionat
peró s' esforç i es pundonor que
han fet conjuntament amb el
seu entranador Jaume Martorell,
han pogut estar davant en la
classificació d" un grup molt
igualat i difícil, on els altres
equips presentaven més enver-
gadura, i si s' ha arribat tan alt
ha estat a forca de molta técni-
ca i lluita>).

JUVENIL: «No era per jugar en
aquesta categoria. Era per cir-
cumstáncies especials, ja que fa
dos anys no vàrem poder fer

equip per manca de jugadors.
Hem hagut de jugar a una cate-
goria on hi havia molta duresa i
poc futbol, però gràcies a la
seva técnica I voluntat han
aconseguit fer campions de lliga
i subcampions de sa Copa Presi-
dent d' una manera brillant.
També cal destacar la tasca del
seu entrenador, en Joan Rosselló.

SENIOR: «Crec que teníem una
plantilla que tampoc jugava a la
seva categoria. Una plantilla que
no té massa forca però que té
molta classe. Vàrem començar
molt disciplinats, gràcies al seu
entrenador en Miguel Vilar, que
amb molta feina i il.lusió han fet
una temporada molt regular, on
s' han perdut molt pocs punts
amb un digne rival com l' Algai-
da, que va Iluitar fins al final.
Creo que tumbé part de s'  èxit el
devem a s' equip de feina que
ha tengut equip. Unes persones
que han enrevoltat a s' entrena-

dor, el qual s' ha trobat molt a
gust, i en un clima que ha estat
extraordinari».

JUNTA DIRECTIVA

«La Junta Directiva sempre ha
cercat que dintre de cada
equip hagui una germanor i una
gran amistat, i per això vull des-
tacar la tasca dels encarregats
de cada equip, que pertanyen a
la Junta Directiva i així aconse-
guir una gran armonio i coordi-
nació dintre del Club. Aquests
encarregats escolleixen el seu
propi equip de feina, principal-
ment amb els pares dels nins».

AIRE NOU

«Tots els joves al final han aga-
fat un aire nou i gràcies a la línia
que les hem marcat des de la
Junta, ells han sabut veure molt
bé el canvi. Un aire nou que nol-
tros volíem introduir dins l' unió
esportiva Porreres, porqué no pot
esser que una entitat torni gran,
si els integrants no ho són. Sa
gent no pot ser gran si no són
amics uns amb els altres i no hi
ha germanor i no se conjunten.
Crec que això és a part de s' èxit
esportiu, baix el meu punt de
vista es s' aspecte que més hem
aconseguit. Llevar un poc de
mala atmósfera i crear un clima
nou, d' amistat i de ganes de fre-
bailar».

PLANTILLA

No es pot parlar de l'U.E. Porre-
res sense parlar de que és l'únic
equip que juga en la totalitat de
la plantilla del poble. No hi ha
cap persona que cobri, ells ma-
teixos posen el seu propi vehicle
pels desplaçaments. Es modélico
sa forma que ha duit aauest
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club, quant a aquest aspecte.
L' únic que es fa, si s' ha generat
riquesa al final de temporada, es
reparteix amb un viatge o amb
un detall. Amb els anys a molts
d' altres clubs no els quedará
més remei que canviar aquesta
política de pagar a jugadors ex-
terns i tenir jugadors locals sense
jugar».

Remarcar també que la prime-
ra plantilla está assegurada i
quan es fan mal cobren un poc
cada dia, cosa que no s' havia
fet mai dintre el Club. Jo era una
de ses coses que més me preo-
cupaven: veure una persona
sense guanyar res i a més de

esforç que fan per jugar i entre-

nar, que estiguessin un mes de
baixa fora cobrar res».

«Me preocupen més els pro-
blemes socials, els problemes de
ses persones perquè darrera
d'un jugador de futbol hi ha una
persona, i són moltes les que in-
tegren la família del futbol».

AFICIONATS

«M' agradaria que els aficio-
nats tornassin anar al futbol, a
passar dues hores, a veure el seu
equip i tenir un poc més d' aten-
ció a ses coses de més aprop,
que són del seu poble. Hauríem
de tornar fer l'equip nostro, que
el nom de Porreres tornas a

sonar, no vull dir a la mateixa al-
tura d' abans porqué costa mol-
tíssims de doblers i no pot ser».

«L'esport és esport i no són do-
blers«.

AGRATMENT

«Vull agrair a tota la gent que
ha fet feina, porqué aquesta
empresa d' enguany hagi sortit
bé. Agrair a tots els jugadors del
club el seu esforç i la seva tasca i
aquesta gran afició que hem
tengut, i una menció especial al
Porreres Atc., que han manifestat
el desig d' unir-se a sa nostra em-
presa; d' aquesta manera pons
que podrem arribar molt enfora».

•

Unió Esportiva Porreres (1.992-93): una
de les millors temporades    

Mateu Rosselló

L "Unió Esportiva Porreres, en les seves diferentes categories, el dio de la
celebració del campionat

Jaume Cerda

Després de finalitzada la com-
petició, es pot dir que l' Unió Es-
portiva Porreres, com a Club, ha
realitzat una de les millors tempo-
rades. Dos campionats de Higa,

equip «Senior» a la 2' Regional i
equip Juvenil a la 3° Regional, i

a més han aconseguit ascens.
Un quart lloc per a l' equip
Cadet, igualats a punts amb el
segon classificat, en un grup molt

igualat i dificil. L' equip Infantil,
amb un sisé lloc, ha hagut de su-
perat diverses condicions adver-
sos i equip Benjamí, amb un
mal començament, al final s' ha
consolidad com equip, a l' espe-
ra de la propera temporada.

L' equip «Senior» bat récords:
U.E. PORRERES: J: 34. G: 27. E: 4.

P: 3. GE: 79. CC: 22. Pt.: 58.
L' Unió Esportiva Porreres 'cam-

pió de 'liga de la Segona Regio-
nal, en una temporada molt re-
gular, ha aconseguit sumar 58

punts, tan sols ha perdut un total
de 10 punts (3 derrotes i 4 em-
pats), i dintre de les diferentes 'li-
gues de l' illa ha estat equip
menys golejat, i a nivel l nacional
tan sols superat pel Lleida, amb
un gol menys.

El màxim golejador de l' equip
ha estat en Mateu Rosselló, amb
un total de 22 gols, tants com el
que ha encaixat equip Porro-
renc. L' any passat havia tengut
diversos ofertes d' equips de su-
perior categories. Per a la prope-
ro temporada és previsible que
doni el salt, possiblement a un
equip de tercera divisió.

•
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Porreres, ahir i avui
L'evolució urbanística de

Porreres

La Placa sempre ha estat el
centre neuràlgic del poble. A la
Plaga han rebentat alegría de
la festa i la bullícia del mercat.

La placa és el testimoni mut dels
moments de glòria i de misèria
del nostre poble. La diferència
entre les dues fotografies no és
urbanística: els edificis gairebé
són els mateixos. El que canvia
és l' aire que les impregna. De la
desolació de la Placa de post-
guerra als arbres de l' amor de la
Placa d' avui. Juntament a
aquests arbres novells creixen les

noves generacions que no co
neixen més placa que la de la
testa.

Al fons, el rellotge del campa-
nar marca el temps de la Histó-
ria.

R. F.

Fotografies de Fexposició «Porreres,
ah/rl avui» feta a PorreresUany 1989
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