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	 EDITORIAL 	

uan fa poc més d'un

any, l'equip de persones
que ara formam la junta
directiva de l'Agrupació
cultural vàrem agafar la
responsablilitat de getionar
l'entitat, ens proposàrem
uns objectius molt especí-
fics per assolir: nous èsta-
tuts, actualizar llistat de
socis, noves activitats, con-
servar les ja existents,
Llum d'Oli, obrir les portes
de l'entitat a persones
noves, ... En realitat, la-nos-
tra fita era que l'Agrupació
tornás a tenir un pes especí-
fic, un prestigi cultural que
en aquests darrers anys
havia perdut.

La tasca no ha estat gaire
difícil perquè sempre hem
pogut comptar amb la
col.laboració d'un impor-
tant grup de persones que
tenien molta d'il.lusió per
fer anar endavant l'entitat,
persones que durant molts
d'anys han fet molta de
feina dins l'entitat i a les
quals volem agrair tot el
suport que n'hem rebut.
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Una vegada coberta
aquesta primera etapa, la
junta directiva continua
amb molta d'il.lusió per
aconseguir nous objectius.
Pensam que no ens podem
conformar complint l'expe-
dient, que Porreres té gent
preparada i capacitada per
dur endavant una bona
tasca cultural i que a més
de fer moltes activitats
(d'altra banda molt
necessàries) hi hauria
d'haver més gent que parti-
cipás en tasques d'investi-
gació sobre la nostra histò-
ria, geografia, natura, cultu-
ra popular,...

Tot això es pot dur a
terme fent una tasca con-
junta entre institucions
públiques i privades, enti-
tats i particulars, i, des
d'aquí volem animar tota la
gente que en qualque
moment ha col.laborat acti-
vament en la cultura del
nostre poble i que ara ha
passat un poc a segon
terme, perquè s'animin a
prendre-hi part.

•



	  ACTIVITATS DE L' AGRUPACIÓ CULTURAL 	

CONFERÈNCIA DE JOAN
VENY

Les passades festes de Sant
Roc, organitzat per la nostra enti-
tat en col.laboració amb l'Ajunta-
ment de Porreres, vàrem tenir
l'oportunitat de poder escoltar el
filòleg de Campos Joan Veny,
actualment catedràtic de la Uni-
versitat de Barcelona, el qual ens
va parlar sobre "Varietat i diversi-
tat de la nostra llengua".

Va presentar l'acte el filòleg
porrerenc Joan Meliá que va com-
parar la figura de Joan Veny amb
personatges tan il.lustres en el
món de la investigació com Mn.
Alcover o Francesc de Borja
Moll.

Amb la sala d'actes de l'Ajun-
tament ben plena, el conferenciant
ens va demostrar ràpidament el
domini que té sobre la dialectolo-
gia catalana. De manera clara i
senzilla, per tal que tots els assis-
tents poguessin gaudir de les
seves paraules, va parlar sobre
varietats i diversitats lingüístiques
del català, i ens va permetre viat-
jar en els mots per moltes de les
terres de parla catalana.

FESTA PAGESA

El passat diumenge dia 26 de
setembre es va celebrar una
assemblea extraordinària per
debatre la continuïtat de la festa
Pagesa; la participació de socis i
sòcies no va ser gaire nombrosa,
però si molt profitosa. El que va
quedar clar va ser que l'entitat ha
de conservar festes i no fer-les

desaparèixer; d'altra banda, els
assistents varen aportar una sèrie
d'idees per intentar que la festa
torni tenir les mateixes funcions
que quan es va crear i no sigui
únicament una verbena o una
torrada com en aquests darrers

anys.
Entre altres idees, es va propo-

sar: convidar les entitats locals

que els faci il.lusió participar en
l'organització; preparar algunes
actiVitats que puguin ser de
l'interès de tothom, però fona-
mentalmentde la pagesia; fer una
major campanya de propaganda
als pobles veïns; major participa-
ció dels grups musicals locals,
perquè es puguin donar a conèixer

un poc més; i, finalment, es va
proposar que a partir de l'any que
ve es preparás un programa
d'activitats que vagi de Sa Fira

fins a Santa Catalina.

SETMANA CULTURAL DE
SA FIRA

La setmana cultural de Sa Fira,
la nostra entitat vol aprofitar per
fer un homenatge al poeta Josep
Maria Llompart, durant una sèrie

de dies es faran diferents actes en
col.laboració amb l'Obra Cultural
Balear i patrocinats per l'Ajunta-
ment de Porreres.

Els actes a què podeu assistir
són:

- Exposició sobre l'obra del
poeta, que es farà a l'entrada de
l'Auditori Municipal

- Lectura de poemes i projec-
ció d'un video sobre la vida de
Josep Maria Llompart

- En col.laboració amb les
dues escoles,també es faran unes
activitats de caire didàctic per a
tots els nins del poble.

La nostra entitat aprofitarà la
cloenda d'actes per signar un con-
veni de col.laboració amb l'Obra
Cultural Balear

- Per altra part, es tornará dur a
terme la TAULA RODONA que
els altres anys ha tengut tant
d'èxit. El tema d'enguany será:
VIABILITAT ECONÒMICA
DEL PLA DE MALLORCA. De
moment hi estan convidats: el
conseller d'Economia i Hisenda
del Govern Balear, el president de
la Mancomunitat del Pla, un par-
lamentari de pla de Mallorca, un
representant de la U.I.B., i l'eco-
nomista i empresari porrerenc Pau
Servera. L'acte es celebrará el
divendres dia 29 d'octubre a les
21'30, a la Sala Polivalent.

VISITA A LA SEU

Pel dissabte dia 20 de novem-
bre dematí, la nostra entitat ha
organitzat una visita a la Seu, en
la qual es podrá visitar el Museu
Diocesà i la catedral per la part de
dalt.

PINTURA

A partir d'aquest mes d'ocut-
bre, la secció de pintura de la nos-
tra entitat, s'ha tornat a posar en
marxa; si hi ha algun soci o sòcia

interessaT en particIpar-hi es pot
posar en contacte amb la profes-
sora Francesca Palerm o amb la
coordinadorA de l'activitat Catali-
na Oliver.

—4—



Domiciliar
sus pagos en

Tiene premio!

BANCO DE
.CREDITO BALEAR
GRUPO BANCO POPULAR

CRÈDITS

• CRÈDIT INSTANTANI

Podem avançar-li fins a 8 mensualitats

(máxim I 000,000 pts.) Es un servei ágil,

pràctic ; molt fácil d'otitenir La concessió és

instantánla amb un bon tipus d'interès

El termini de devolució és d'un any, podent

elegir-se qualsevol data dins aquest període

Si té una antiguitat de 3 o més anys a la seva

empresa i 6 mesos cobrant la nómina a través

de Sa Nostra, pot guadir-ne sens cap altre

requisit

• AVANÇAMENT NÓMINA

Resoluoólmmediata

S'amortitza amb l'abonament de la nómina

del mes

• PRÉSTEC NÓMINA

Pot sol.licitar fins a 3 000 000 pts (máxim

8 mensualitats) en les millors  condicions del

mercat

"SA NOSTRA"
CAIXA DE BALEARS

	  ACTIVITATS DE L' AGRUPACIÓ CULTURAL 	

VIATGE CULTURAL I
GASTRONÒMIC

Com ja és habitual en el pont
de la Constitució, l'Agrupació
Cultural organitza un viatge gas-
tronòmic i cultural per diferents
terres de l'Estat Espanyol;
enguany, ja que tenim un dia més
de viatge, tenim pensat aprofitar
bé el temps i volem intentar
conèixer les terres de la Comuni-.
tat Autónoma Asturiana i les de
Cantàbria. La sortida está prevista
per divendres dia 3 i la tornada
per dimecres dia 8 de desembre.

Totes les persones que hi estiguin

interessades o vulguin conèixer-

ne els detalls, es poden posar en
contacte amb qualsevol membre
de la Junta de Govern de la nostra

entitat.

ACTIVITATS DEL G.E.P

EXCURSIÓ AL TORRENT DE
PAREIS

El passat dia 5 de Setembre es
va realitzar la XIX Travessia del
Torrent, l'excursió més emblemá-
tica de totes les que dur a terme la
nostra Agrupació.

Cal destacar el nombre
d'excursionistes, 94 persones de
totes les edats, que passaren un
dia força agradable ja que a més
de poder fer la travessia del
torrent pogueren gaudir d'un
refrescant bany a les blaves aigües
de Sa Calobra. Dinàrem a Cala
Tuent aprop de les oliveres que
avui per desgràcia romanen ja cal-
cinades pel foc.

Des d'aquí volem donar les
gràcies a tots aquells que prengue-
ren part en l'excursió, per la mos-
tra de civisme que demostraren al
no deixar cap tipus de deixalles al
seu pas. Fins i tot alguns ens
donaren tot un exemple, recollint
escombraries que havien deixat
excursionistes poc responsables.

ACAMPADA AL PUIG DE
MASSANELLA

Els dies 25 i 26 de setembre el
G.E.P va organitzar una acampada
al Puig de Massanella.Encara que
el temps pareixia que n'o havia
d'acompanyar-nos no ens va
impadir acampar còmodament i
sense brusca. Això sí, molt de
fred!



'

Foto: Rafel Picornell

EL NOSTRE PATRIMONI CULTURAL

Pou de la Dama

Rafel Picornell Manresa

El pou del carreró de la Dama
és sens cap dubte un dels dels més
plantosos i senyorívols de dins el
nucli urbà del nostre poble.

La configuració externa del coll,
de planta rectangular i de parets
lleugerament inclinades, u dóna
l'elegància i l'esveltesa de les cons-
truccions rurals que adesiara tro-
bam espargides per les nostres con-
trades i que reuneixen a la vegada
senzillesa i harmonia.

L'antiga sínia o pou que avui
comentam está situat més al centre
del carrer del que sembla a primer
cop d'ull ja que aclucaren la boca
del pou i d'una amplada d'180 m.
es passà a una d'1,35 m. Així com
una de les parets interiors del pou
ve amb tirada amb el coll de l'altra
del qual en surten unes tibes de
pedres (que a la força han de dur
llargària vist el contrapès) on carre-
ga l'altra paret del coll. A partir
d'aquí van unes peces de marés de
gruix de emperador, prou triades i
lligades, que són de mesures varia-
bles, solen tenir 40 cms. d'altária
per 68/70 d'amplària per 30 cms. de
gruix que coronen fins a la mol.lura
el redó de tota l'obra. Tot fa pensar
que la inclinació de la paret i la
mol.lura es tregueren de la mateixa
obra, rebuidant les peces una vega-
da muntades.

Les testeres de davant i darrera
són ben diferents de les altres.
D'una pedra molt fina i de gra molt
atapeït, vist 'que l'esforç i
l'esquinçament que havien de sofrir
seria superior les altres.

A l'envestida del pou s'hi acce-
deix amb una Hoya/escaló de pedra
de 90x50 x?

Damunt el coll del pou i a la
part interior hi trobam unes engas-
tes velles fetes al marés que fan

pensar que altre temps aquest es
trobava protegit per un reixat segu-
rament (vistes les mesures de les
engastes) de fusta (ullastre-ame-
tler?)

Encaixa el trenca-closques, per-
qué de les tres barres que surten de
l'enfront, només dues arriben

davant, on fort i no et moguis hi
hem de tenir la porteta de tanca-
ment.

Els dos pilars que fins ara han
suportat el través de la corriola són
uns cantons de marés totalment
extens als origens del pou (vegeu

—6—



El POU DE LA DAMA després de

la restauració

EL NOSTRE PATRIMONI CULTURAL 	

fessionals especialitzats, fins a per-
sones sense cap especialització,
(pagesos, paredadors, etc.) i totes
coincidiren dient que les columnes
evidentment no eren pròpies del
pou. Afegint que el millor era subs-
tituir-les per unes de noves, per()
sempre amb un aire diferenciador
de l'obra original.

El Sr. Antoni Arques, ens va
indicar que seria molt millor acabar
el capitell amb un toret entremig.
La comissió de cultura aprova la
proposta hi encarregàrem l'obra de
marès a Joan Mora Estarellas a
Serena.

Havien de cloure la feina amb
una corriola i optàrem per fer-hi
una de fuell giratori, tot pensant,
que seguint la història del pou
aquest era més que un pou/abeura-
dor un pou/traginer. Sinó digau-me
si hi heu conegut mai cap pica.

Així amb una corriola de fuell,
cadascú portava el seu poal i corda,
i acabades són cançons.

Precisàvem d'una bona pega
d'ullastre i ho diguérem a en Barto-
meu Vidal Grimalt a "Moi" i un dia
es va presentar amb una soca grui-
xada, abrinada i sobretot seca.

Quant li diguérem que dugués el
compte a l'Ajuntament volgué
sebre perquè s'havia d'utilitzar, i
ens va dir que amb molt de gust,
per un pou ho donava al poble.

Muntàrem l'enreixat de protec-
ció i clavàrem unes rajoles que
diuen:

Pou de la Dama. Ajuntament dr,
Porreres. Patrimoni Cultural.

Fitxa del pou:
coll exterior: Alt 125/127 cms.

Ample 135
Llarg 240

fotografia).

Són peces de marès de diferen-
tes procedències i de dimensions
variades, que fins i tot presenten a
les cares exteriors les clàssiques
regates per l'abeurador que solen
fer exteriors les clàssiques regates

per l'abeurador que solen fer els
picapedrers, això indica que confor-
me anaven desapareixent les velles,
es substitueixen per les que es
tenien a la..

–
A l'hora de fer les columnes

d'aquest pou s'han consultat pro-

coll interior: forma-rectangular
fondària - ? (sense escurar).
Nivell de l'aigua 8'40 m.

Qualitat de l'aigua: Els veïns la
donen per potable. •
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EL NOSTRE PATRIMONI CULTURAL
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Visió de Porreres. Quadre conservat a l'Aula de Gramática de Monti-Sion
(Foto Vidal).

EL NOSTRE PATRIMONI CULTURAL

Preservem el nostre Patrimoni Històric-Artístic:
Creus de Terme. Làpides Sepulcrals

Maria Barceló Crespí

Ara fa 100 anys que Joan Feliu i
Jaume en el seu llibre Noticias His-
tóricas sobre el santuari de Monte-
sion de Porreras, a les planes 128 i
129 feia un comentari sobre la
importancia artística i histórica de les
creus de la vila així com també del
seu estat de conservació. Creiem que
val la pena reproduir aquelles parau-
les:

"En los alrededores de la pobla-
ción y en los puntos en donde arran-
can las carreteras que llevan a los
pueblos comarcanos de más impor-
tancia, vénse cruces labradas en pie-
dra que, siglos atrás, el Municipio
mandó levantar y que son otros tantos
monumentos arquitectónicos de reco-
nocido valor artístico. Muchas de
ellas han sido destruídas; pero nos
complacemos en consignar que el
Ayuntamiento tiene acordado que
sean restauradas. No dudamos que
este trabajo será llevado a cabo con-
forme a las reglas del arte, y que será
digno del gusto que se desplegó en su
construcción".

Avui hem de convenir que com-
partim aquesta opinió i que ens preo-
cupa la seva vigència. Efectivament,
el conjunt de les creus porrerenques
ha sofert incidents de diversa índole
com és el brutal atac que patí la Creu
d'En Monroi, la desaparició de la
Placeta, etc. a l'erosió manifesta que
es pot contemplar a les creus gòtiques
del camí de Monti-Sion a més de la
capa de pols que les cobreix.

Ja l'any 1574 el bisbe Diego de
Arnedo en una visita pastoral manava
que els 'jurats reparassin les creus
públiques i assenyaladament -en
aquella ocasió- la Creu d'En Net.

És ver que es va restaurar la Creu
situada vora el Pou Nou i que es
minora el seu emplaçament a l'igual

que la del Pou d'Amunt. Però encara
manca molt de camí per córrer fins
assolir l'acondicionament que es
mereixen. Cal fer les passes necessà-

ries per aconseguir-ho ja sigui a
nivell municipal, insular o autonó-
mic. Sens dubte, tots tenim el deure
de preservar el nostre patrimoni cul-
tural però també, i al mateix temps, el
dret de eaudir-ne.

Al trespol de l'església del san-
tuari de Monti-Sion hi ha dues lapi-
des sepulcrals del segle XVIII. Els
anys i les potades de les gents han
desgastat la pedra i han erosionat les
lletres. Sortadament, encara avui es
poden llegir i per a que en quedi
constancia en el futur, vet ací la seva
transcripció:

SEPULTURA DEL Rd SEBAST-
IA ROSELLO Pre TITULAR Y
MESTRA DE ESTE ORATORI
DE N° Sra DEL PUIG DE M-
ONTESION DE ESTA UILA
QUI FONCH ALECTO ALS
14 JULIOL DE 1771 I MORI
EN DIT ORATORI ALS 18
MARS DE 1781 DE EDAD
DE 34 AÑYS 4 MESOS Y 2 DIAS

SEPULTURA DEL D"
EN MEDECINA MA-
ThEU VERDERA
MORI ALS 22 MAIG
1792 ANIMA EIUS
REQUIESCAT IN PACE
AMEN

—9—



Els Cossiers de Manacor

CULTURA POPULAR

Els Cossiers a Mallorca: passat i present (II)

M'u Sansó

ELS COSSIERS DE MANACOR

Amb els entrebancs de la guerra civil,
i després d'uns anys de franca decadèn-
cia, els cossiers de Manacor es perderen.
En aquests darrers anys la dansa s'havia
degradat bastant. Els dansadors -sis i una
dama, que també era del sexe masculí-
eren quasi infants, ja que segurament la
gent major hi havia perdut l'interès.

En aquell temps, els ensenyava l'amo
en Bernat March, molt afeccionat a
aquests truis, i també a fer-se rues al cla-
tell. El músic era l'amo en Pere Carago-
ler, un homenet que vivia a l'hospici.

Hi hagué una brevíssima sortida a
rotle dels cossiers l'any 1952, quan Don
Baltasar Pinya, prevere manacorí amant
de les tradicions populars, n'organitzà
una colla i la menà al III Congreso
Internacional de Folklore realitzat a
Palma. Aquesta sortida no tengué cap
ressò ni cap continuïtat dins el poble de
Manacor. Pero) serví per a la recuperació
posterior dels cossiers, ja que el sonador
d'aquella ocasió ens deixà enregistrar les
me1odies tal i com ell les recordava.

L'any 1981, després de prop de tres
anys d'investigacions i recerques, fent ús
sobretot de testimonis directes i fonts
orals, fou a la fi possible el ser recobra-
ment. Jo mateixa vaig participar en
aquesta recerca i puc donar fe de la fideli-
tat absoluta a aquestes fonts. Dos antics
cossiers, l'amo en Bici Galmés (a) Jua-
net i l'amo Antoni (a) Gorrió, entre
molts altres, ens facilitaren, amb la seva
bona memòria, el nostre treball de recons-
trucció de melodies, figures, passes, ves-
tits, etc.

Els vestits dels dansadors segueixen
la mateixa pauta general de tots els cos-
siers: faldeta vermella, camisa blanca,
calces i espardenyes cordades, calçons
amb bufes, una capeta amb cintes de
coloraines i els capells amb una ala tom-
bada. Els colors dels calçons i els capells
Són grocs, verds i cels. No duen casca-

' vells, segons els darrers testimonis que
obtenguérem, en canvi sí que en duu la
dama, tant en el vestit com a la filoa que
porta a la mà. El 1981 es va fer un vestit
per a la dama seguint una fotografia de

l'any 1932. L'any passat se'n va fer un
altre segons una fotografia de 1897.

No hi ha dimoni amb els cossiers,
segons els darrers dansadors. De fet, no
apareix en el document fotogràfic més
antic que es pogué trobar. També hi ha la
possibilitat que aquest es perdés, si tenim
en compte que a Manacor, des de molt
enrera, els dimonis són protagonistes de
les festes de Sant Antoni. Hem de dir aquí
que el 1952, quan la colla de Don Balta-
sar Pinya anà a Palma, se'n menà un
dimoni de Sant Antoni amb els cossiers,
molt possiblement per "esser com els
altres". No oblidem la importància que
tenia el "folklore de mirar d'asseguts"
durant la passada època política.

Quant a les danses que es fan actual-
ment, són les següents: EL PEUET i LA
BALENGUERA (no la confongueu amb
"La Balanguera" popular, que és un ball
de cadena infantil) es ballen amb moca-
dors a les mans. El ballet de E5 BRO-
QUERS es pot comparar al ball de bas-
tons del Principat. Els cossiers duen a les
mans un bastó i un escutet (broquer) de

fusta, amb els quals marquen el ritme
mentre evoluciona el ballet. Aquesta és
rúnica dansa d'aquest estil que ens queda
a Mallorca. Aquestes tres danses són
còpia exacta de la memòria dels antics
balladors. S'hi han incorporat també dues
danses més segons les descriu Don Anto-
ni Pont, amb tots els pèls i senyals, al
DCVB (Diccionari Català-Valenci à-Bale-
ar): una altra versió de LA BALENGUE-
RA i una dansa d'acompanyada, LA
PROCESSÓ.

Segons els darrers testimonis que
col.laboren en la recuperació, en els
darrers anys els cossiers havien ballat a
Manacor a les Festes de Fartáritx per
l'Ascensió, i per Sant Jaume. En els pri-
mers anys de la nova etapa, han ballat per
la Fira de Maig (el darrer diumenge
d'aquest mes) i a les festes de Fartáritx.
Actualment ho fan el dia del Pregó de les
Fires i Festes de Primavera com a festa
civil i el dia de la festa del Sant Crist (cin-
quagesma) a la Parròquia dels Dolors,
com a festa religiosa. •
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Conversa amb Bernat Ferra "El sabater Angel"
L'home més major del nostre poble

Bernat Ferrà, més conegut a
Porreres com Es Sabater Angel va
néixer al carrer Passaraix l'any
1.895. Es casà amb na Bárbara
Vidal Vaquer de Can Moi als 23
anys. Els cinc fills nascuts del
matrimoni són actualment els únics
amics que li queden "... ja no em
queda cap, els meus fills i filles són
els meus únics amics..."

L'amo En Bernat volia esser
Guàrdia Civil, pero) un relleu en el
Quarter del Carme, quan feia el ser-
vei militar, canvià les seves aspira-
cions per les de sabater.

"... el Govern En
Franco em va prendre
el material. No podia
comprar sola ni pell
perquè la volia per a ell
per fer-ne sabates per
als soldats".

Començ à d'aprenent, a Cas
Sabater Serra, quan només compta-
va 10 anys; més tard i durant dos
anys treballà a Can Pixa i llavors ja
es va posar a fer feina pel seu
compte. Des de l'any 1.941 fins el
1.945 l'amo En Bernat es veié obli-
gat a tancar el seu propi taller "... el
Govern En Franco em va prendre el
material. No podia comprar sola ni
pell perquè la volia per a ell per
fer-ne sabates per als soldats".

Passà a ficar tatxes a "So Saba-
teria" (una fábrica que donava feina
a més de 50 persones, entre homes i
dones), propietat d'en Miguel Mulet
de Llucmajor.

"... En vaig ficar mig any!. Lla-
vors les tatxes 's'acabaren i vaig
començar a treure formes de les
sabates i marcar els números a la
sola...".

Sap escriure i llegir. Anà a esco-
ta a Cas Mestre fins els 10 anys.
Després només anava els vespres a
Ca Don Joan Mora.

"... fins i tbt sé escriure amb els
ulls clucs el meu nom..."

Partem un poc sobre la vostra
professió, la de sabater, que avui en
dia a Porreres ja no en queda cap.

Qué guanyaveu quan
començareu a fer de sabater?

- "Guanyava dues pessetes, i
feia molta feina! Mon pare, ma
mare i el meu germà anant a Cas
Notari fent feina a foravila tot el

"... ja no em queda cap,
els meus fills i filies són
els meus únics amics..."

dia, guanyaven 7 reials (una pesseta
i 75 cèntims)".

- I un parell de sabates que
costaven en aquell temps?

- "Abans de la Guerra amb un
duro o 3 pessetes se feien les saba-

—1 1—
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tes. Més tard les sabates bones
vallen 25 pts. les dels homes i les de
dona 18. Un dia vaig fer-ne unes de
xarol bo a un home i li costaren 30
pessetes. les va dur 7 o 8 anys
només els diumenges".

El sabater Angel va ensenyar el
seu ofici a una bona partida de
"mossos" que en aquell temps ana-
ven a ca seva per aprendre l'ofici i
mentre tant Ii ajudaven. Se'n recor-
da de "... mestre Pedro Pelut, es
sabater Botera, mestre Joan Costix,
en Toni Mollet i en Rafel Tibeu.."

- A més de Vós, recordau
quins altres sabaters hi havia a
Porreres?

- "Si, hi havia els sabaters
"Pixes": Mestre Antoni tenia la
sabateria davant "Ca n'Ingotis" al
carrer de Sa Galia; i mestre Pep la
tenia a davant Cas Ferrer Carrai-
xet..."

fins i tot sé escriure
amb els ulls clucs el
meu nom..."

"Avui ja no en queda cap de
sabater. A n'en Biel Salieres, que
ara només fa esperdenyes porque-
res li vaig regalar totes les eines
que tenia: unes "cuxilles", unes
estenalles..."

L'amo en Bernat fa memòria, de
vegades sembla com si tornás a
viure per uns moments en aquell
poble, Porreres, amb la plaga sense
enrajolar, sense semàfors, carrers
sense asfaltar plens de bicicletes,
bísties i carros i de tant en tant plens
de cagallons de cabra. Aleshores
eren altres temps

- Com se divertien els joves?
- "La gent jove, quan tenien 15

anys, anava als balls. jo anava amb
En Tia Mianes. Se feien en els
salons. En feren allá on era Can
Rafel (cana Molleta) i a damunt
Can "Pepin"

- I Sa Fira, com era?

- "Feien una lira molt grossa a
Sa Plaça. M'aixecava de bon matI
Tot el dia estava per Sa Fira. Hi
havia juguetes, xiulets, xeremies,
gorres, capells.... Els homes i les
dones compraven olives per tot
l'any"

No se'n recorda de la primera
televisió que hi va haver a Porreres,
pero) sí del primer cotxe que va
veure del poble "... El Primer que
vaig veure aquí era el de mestre
"Nilo" que fundà Sa Sabateria. Tot-
hom sortia per veure'l passar".

- Aleshores, fins i tot en els
funerals hi havia categories, no es
ver l'amo en Bernat?

- "Sí, n'hi havia de tres catego-
ries. Quan es va morir mon pare,
als 82 anys, en demanaren quin
funeral volia. Jo els vaig contestar:
A ca nostra som de tercera i de ter-
cera l'hem de fer, i a ma mare
també".

"Hi havia sabaters,
sellaters, ferrers,
picapedrers, cordadors
d'olles, boters,
cabrers... i botiguers.
Botigues n'hi havia una
a cada casa! Can
Delobra, Can Peret,
Can Porquera, Cana
Mariaina Renya...".

- Quina diferència hi havia
entre els funerals de primera,
segona i tercera?

- "En els de primera hi assistien
7 o 8 capellans, moltes banderes i
anaven a cercar el mort a ca seva.
Si era de segona menys capellans.
els de tercera només hi anava un
capellà, s'escola i cap bandera".

Passem a parlar de coses més
alegres.

- Qué feien per les Festes de
Sant Roc?

- "Ball a SaPlaça. Llavors no
estava enrajolada!

- Com l'heu vista a Sa Plaga?
- "Hi havia tres o quatre cases

enmig: Can Rafel de Sa Gotera...
llavors hi havia dos "casinos"
davant Ca Ses Jaumes: Can Vico i
s'altre ... (no se'n recorda).

"Ara només mengen
carn i més carn, i en
lloc de morir vells
moren joves. Peguen
una panxada i ja
está"!.

Ha vist l'Ajuntament ubicat
damunt allá on és ara el Café Can
Toni i se'n recorda de quan En Xesc
de s'Hostal tenia habitacions i hi
quedava un home que arreglava
paelles amb estany. El darrer "pae-
Itero" vivia davant el Forn de Can
Cortat (ara Can Grau)

- A més de fer de foravilers, a
qué se dedicaven els porrerencs?

- "Hl havia sabaters, sellaters,
ferrers, picapedrers, cordadors
d'olles, boters, cabrers... i boti-
guers. Botigues n'hi havia una a
cada casa! Can Delobra, Can
Peret, Can Porquera, Cana Mariai-
na Renya...".

- Per a Pasqua i Nadal quins
menjars feien?

- "Panades i robiols per Pas-
qua. Coques i torró per Nadal.
També per Nadal mataven un conill
o un gall, encara que pel cos no és
bo. Convé més, menjar col i un os
de porc. Aquella escudella que
feien...! Allá era Bo!.

"Ara només mengen carn i més
carn, i en lloc de morir vells moren
joves. Peguen una panzada i ja
está"!.

Actualment l'amo en Bernat no
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camina gens però menja de tot, no
fa règim i no pren quasi cap medici-
na.

Li pareix molt bé que a Porreres
hi hagi l'Associació de la 3Edat,
encara que ell no hi pugui anar. El
seu humor no li impedeix cantar-
nos dues o tres cançons fetes seves
en castellà.

"Sempre m'ha agradat
molt cantar, cantàvem
amb amics pel carrer i
a damunt s'era"

"Sempre m'ha agradat molt
cantar, cantàvem amb amics pel
carrer i a damunt s'era"

Malgrat sia l'home més major
del poble no n'està orgullós. No li
fa por es morir-se.

"Pagaria per esser mort. Es on
estan millor, no gemeguen".

"M'agradaria veure la mort
perquè és una cosa que no l'ha
vista ningú mai i com que jo som un

"ángel" per ventura passaria per
malla. Me diven en Bernat "Ángel"
no és que ho sigui, però me pens
esser-ho"

El carro i la bicicleta foren els
seus únics mitjans de locomoció.

"M'agradaria veure la
mort perquè és una
cosa que no l'ha vista
ningú mai 1 com que jo
som un "ángel" per
ventura passaria per
malla. Me diven en
Bernat "Ángel" no és
que ho sigui, però me
pens esser-ho"

No ha sortit mai de Mallorca, ni ha
anat en barca ni amb avió per?) a la
platja hi anava molt sovint.

"A la platja, molt! La meya

dona, els meus fills i jo anàvem a
Ses Covetes amb una bístia que
teníem. Empràvem una o dues
hores. Partíem ben dematí Només
hi havia 4 cases de senyors; noltros
dinàvem dins el pinar".

Els records li van sorgint com si
»d'un No-Do es tractás.

"El Metge Rosseó" vivia allá on
és el cine de Cas Botarins (actua-
ment l'Auditori Municipal).
"El Senyor de Can Mora
s'ha comprat un mocador
per anar a veure el sol
amb el metge Rosseó" (recitat)

- I "Curenderos", n'hi havia a
Porreres?

- "si els Curenderos llevaven
fics i curaven les sedes amb saliva.
El meu sogre, En Joan "Moi" con-
tava els fics i ja estava! Fins i tot en
va llevar dos a un ca. Llavors
també hi havia "Sa Pedassera" que
curava cremat. Els que curaven el
cremat no havien de beure ni men-
jar res que hagués tocat ferro. El
dia de Sant Llorenç havien de fer el
dejuni de Sant Llorenç"

També se'n recorda de "Sa
Catarata"

"Jo estava a la flor del món,
encara". "La feien a una casa del
carrer Tort. Vestien un "Baluarte"
de dona o d'home la s'en duien a
enterrar a foravila i llavors dejen
(recitant):
"Tots els qui li feien llum
quan la duien a enterrar
sa catarata donará
un duro a cada un".

I ja per acabar aquesta conversa,
quan duim a prop d'una hora i mitja
encara vos faré la darrera pregunta.

- Les sabates que duis ara, són
fetes vostres?

- "No, ara ja només duc unes
espardenyes d'espart que són molt
cámodes".

Gràcies per haver-nos dedicat
aquest horabaixa i que ben prest
vegem complir el vostre centenari.

Fins prest.
Foto Vidal.

•
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La història de les Balears al Campament d'Estiu

Bernat Baula

Durant la primera setmana del
mes d'agost, més de 140 nins i joves
del nostre poble varen poder desco-
brir la història de les nostres illes
d'una forma dinámica i alegre. Foren
moltes les activitats que es varen dur
a terme: jocs, vetlades, representa-
cions teatrals, treballs manuals, etc...,
totes encaminades a descobrir què ha
passat a les Balears durant molts de
segles.

Els homes primitius, els seus cos-
tums i formes d'alimentació varen
ser, entre altres, les activitats que
encetaren el campament. Cada una de
les etapes de la nostra història va ser
coneguda pels nins i joves de dife-
rents maneres: vàrem construir
talaiots, les famoses taules menorqui-
nes, fones, diferents vestimentes de
cada una de les èpoques, siurells, etc.
-Als jocs, les preguntes teòriques
foren un poc difícils de contestar,
però amb l'ajuda dels llibres, i de
qualque ma caritativa en forma de
biblioteca ambulant, varen ser la
solució; a les proves practiques la
imaginació i la il.lusió, feien una
bona combinació per descobrir coses
noves.

A les vetlades, els nins i joves
feien el millor que sabien per esceni-
ficar les diferents etapes de la nostra
història, pea), tal vegada, el més des-
tacable va ser la representació de
l'obra de teatre MAR I CEL, que els
joves prepararen amb un sol dia i dei-
xaren els nins enlluernats, tant per tot
el que representaren, com pels deco-
rats,Ilum, escenografia etc.

En definitiva, que les terres de
S'Espinagar per uns dies estigueren
dominades per diferents poblats, dife-

rents cultures i sobretot per molts de
porrerencs, amb ganes de compartir
uns dies plens d'il.lusió. Amb tot
això els monitors del grup d'esplai
sortirem molt animats per seguir
endavant amb la nostra tasca, la qual

cosa es va reflectir a l'acampada on
més de 30 monitors del grup celebra-
rem els propassats 18 i 19 de setem-
bre al Santuari de Lluc, per realitzar
la programació del curs 1993-94.
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Dos gegants i un grapat de grallers

Bernat

Durant les passades festes de Sant
Roc, el nostre poble va tenir uns visi-
tants poc habituals als nostres carrers,
una parella de gegants de la Garrotxa,
i un grapat de grallers que es passeja-
ren i acompanyaren als dos alegres
personatges.

Tot això, que sembla molt inte-
ressant i divertit, per unes festes d'un
poble, canvia de cap a peus, quan
sabem que aquesta gent són d'un
poblet de Catalunya que es diu
PORRERA, i que la seva visita no
era d'una forma involuntaria, ni
casual, sino que responia a una
il.lusió de comunicació, entre dos.
pobles que tenim moltes coses en
comú. Els nostres il.lustres visitants
varen poder disfrutar de l'ambient de
les festes i quedaren molt contents de
les diferents mostres d'afecte rebudes
al nostre poble.

L'Agrupació Cultural va iniciar
aquests contactes l'any 1984 amb una
visita a Porrera i al seu entorn; els
que varen poder disfrutar d'aquell

viatge encara compten, el gran acolli-
ment que els varen fer els veïns del
poble, on surten les arrels del
nostre topònim; posteriorment
l'Associació de la tercera edat del
nostre poble, acompanyada d'alguns
membres de l'Ajuntament, tingué
l'oportunitat de poder comprovar que
la distancia no representa un impedi-
ment perquè dos poblets puguin tenir
unes bones relacions.

És una Ilastima que aquests con-

tactes no s'haguessin començat molt
abans i realment seria molt trist que
ara es quedassin amb uns senzills
actes de tipus burocràtic i per quedar
bé. Tal vegada estaria bé posar en
marxa una sèrie de contactes a nivell
Institucional i oblidar que els contac-
tes personals són molt interessants,
perla és trist que servesquin per tancar
les portes a qualque entitat com és el
cas de l'Agrupació Cultural.
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L' Església de
Porreres informa
ES PREPAREN ELECCIONS
A NOU CONSELL
PARROQUIAL

Aquests dies s'està naimant
un bon grup de persxones de la
comuhiat cristiana de Porres,
perquè col.laborin en el proper
Consell Parroquial, que té una
durada de tres anys. L;animació
pretén arribar arnés de 40. ha -
ors, els dies 23 i 24 d'cotubre, 6
membres seran elegits per
l'assemblea i 8 per les difrents
cmissions. L'elecció es farà als
finals de lesmisses, tan de la
parròquia com de St. Felip.

OBRES A LA TEULADA DE
L'ESGLÉSIA PARROQUIAL

Dia 14 de setembre comença-
ren le obres de reparació d'una
gotera, causada per una antiga
canal, situada a uns 25 metres
d'altura. Els crivells havien per-
judicat, durant molts d'anys, les
parets del presbiteri donant
humitat. El pressupost d'aquesta
obra -que es feia urgent- puja a
unes 850.000 pts.

ALTRES OBRES I
PROJECTES

Aquests dies ens visitará
l'arquitecte Sebastià Gamundí,
per assessorar a la Comissió
d'Economia i Patrimoni Parro-
quial. Se li mostrará un passadís
del pis de la Sagristia que pre-
senta mal estat. A la vegada es
demanarà un estudi de la planta
baixa del mateix passadís per
una possible habilitació per
l'exposició en vitrines deguda-
ment assegurades dels orna-
ments més antics i valuosos de
la Parròquia.

... els contenidors de vidre.
instal.lats a diferents llocs d

ePorreres, són . pel,:. .posat;-hi els

':els utiitzen peerrgnueels ninS
vidres dedins,
	 ef rI i

 que

'Tetes.
... el full Parroquial Seminal

ha canviat d'imatge i que real-
rri 	.mentnnquedat olt bé; deu

 etpel nou Mackintosh de la- Par' rsb : :-
quia.

•
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Quin paper hi
juga la religió a
1' escola?

Bartomeu Tauler

Tothom que els seus , fills
"facin la primera comunió". És
un fet general, i ben conegut...
Peró, ens dpmanam qu é és allò
que motiva les famílies. Será fer
una festa? Será "posar davant
els ulls dels abres la capacitat
gastar?..." Hem de suposar quel
hi ha qualque cosa més.

A rel de les Primeres comu-
nions, corn nimbé del bateig
generalitzat, és necessari
se plantejar a veure quin paper
hi juga la "religió" a l'á•Seola.
No és lògic ni coherent que uns
pares que han fet babar els fills i
demanen la primera comunió,
Havors no siguin capaços d'ele-
gir per a ells la classe de religió.
No será moltes egacles per
comodina, o perque no s'hi ha
pensat gaire?

Acceptar la fe és una qüestió:
de llibertat... però -també de
coherIncia.

	  OPINIÓ 	

15 % IRPF: Això ja és massa

Bernat Baulá

La trista mania que té el Govern
Central del PSOE de fer la vida
impossible a les illes és totalment
insuportable i -mentre governi el sen-
yor Cañellas- insolventable.

Per una banda, els de Madrid
l'únic que fan és prendre mesures que
a poc a poc debiliten l'economia de
les nostres illes: "Como los de Balea-
res tienen mucha pasta, vamos a chu-
par de allí, y lo gastamos en Andalu-
cía o donde nos pueden dar más
votos?

Molts dels medicaments ja els
hem de pagar, els empresaris han de
pagar els primers 1 5 dies de baixa per
malaltia, els treballadors ja no poden
cobrar el subsidi d'atur així com
havien cotitzat, les inversions a les
Illes són mínimes... això sí, ens volen
fer la preciosa presó que els altres no
volen, per poder-nos enviar persones
de la península.

En poques paraules, som els que
pagam més, els que manco reben i els
que manco competències tenim.
Supós que tots sabeu que som l'única
Comunitat Autónoma amb llengua
pròpia que no té les competències en

educació. Per Barcelona i Sevilla
pogueren gastar tots els doblers
necessaris i ara per celebrar la Uni-
versiada del 99 a Palma, resulta que
els han acabat tots.

Són massa concidències perquè
després el PP i el PSOE signin pactes
autonòmics amb la contemplaiva
mirada del senyor Cañellas i ens
facin més Obres de cada dia. Però,
tranquils, arribades les properes elec-
cions els tornarem a votar: perquè
puguin anar al Xacobeo a malgastar
els nostres doblers o puguin tenir els
seus amiguets d'assessors a les res-
pectives conselleries, o puguin can-
viar la normativa vigent per governar
tranquil.lament o ajudar-se de tràns-
fugues.

Mentrestant, ens tenen entretin-
guts durant un parell de mesos par-
lant de l'IRPF perquè com més
s'allargui la polémica més culpa
poden seguir donant als partits nacio-
nalistes. Amb tot això, ni els de
Madrid ni els d'aquí durant tot aquest
temps no han pres cap mesura econó-
mica per sortir d'aquesta rabiosa crisi
que ens afecta tots de bon de veres.
Això és massa!!!! •
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BAR PUB
ES FAROLET
L'Almoina, 58 - PORRERES

	  OPINIÓ 	

R.I.P.
Es Passeig. Un passat ben mort

Xesc Llinàs

Els adults i molts ja ben "carro-
zas", no tan sols porrerencs sino més
bé de tots els pobles veïnats, recorden
com si fos ara mateix l'anomenat
"passeig" que els dijous, dissabtes i
especialment diumenges i festes de
guardar -que fa uns quants anys
sovintejaven- es feia per l'actual
carrer de l'Almoina, que durant els
anys cinquanta i seixanta, era dels
més concorreguts i animats de
Mallorca.

A aquest lloc físic si produïen,
doncs, els fets més importants per la
joventut d'aquells anys, ja que era
aquí on es produïen normalment els
primers i quasi únics contactes ver-
bals i "lleugers fregaments físics"
entre al.lot s . i al.lotes. Sempre en
grup, mai mesclats... rialletes, ulla-
des, gestos i qualcuna galtada pels
més atrevits... com ara. No hi falta-
ven mares, ties i fadrines, fins i tot
sempre hi era la parella de "serenos" i
guàrdies civils que vigilaven els bons

costums. Era un món totalment dife-
rent, tenia el seu encant i quasi tots
esperaven aquest "passeig" que con-
sistia en passejar per amunt i per
avall, del bar Can Pepín fins al Cine,
sols interromput per entrar a Can
Pepito a comprar cacauets o cara-
mels. Els homes entraven al bar Can
Beltran i les dones es quedaven a
fora, fins que s'obriren les granges
Monaco i Sermi, que van esser els
primers bars on entraren per primera
vegada les més llançades, fet que va

• donar per xerrar a la població.

Al "passeig", que com dèiem
abans era dels més coneguts de
Mallorca, hi venien joves de tots els
pobles veïns, en bicicleta i cotxes de
lloguer la majoria. Fins i tot, de Lluc-
major durant bastants anys van venir
amb una furgoneta DKW, tota plena
de Ilucmajorers que "la cercaven
porrerenca", com diu la cançó. Per-
qué d'això es tractava, a falta d'altres

oportunitats de cercar parella i cap a
l'altar, després de superar tota classe

de proves i dificultats, que no eren
poques -sogres, germans... i millor si
tenia disponibilitats econòmiques-.
Així es realitzaren molts matrimonis
que segurament recordaran amb força
aquells "passejos" que l'arribada de
la televisió i els vehicles han fet desa-
parèixer.

Ens ho passàvem molt bé, pot
esser perquè no hi havia res més.
Podríem contar-ne moltes d'anècdo-
tes i succeïts! finalment cal contar-ne
una que va esser molt comentada.
Durant el mandat no record bé si del
batle Fiol o Barceló, es va produir la
substitució de les primitives bombe-
tes que just il.luminaven el carrer per
veure-hi, el que era considerat un
atractiu més -i no dels menys impor-
tants-, per uns potents tubs fluores-
cents, dels primers que s'instal.laren
a l'illa. Això va ser molt protestat
pels joves i parelles -les "carabines"
tot al contrari- i fins i tot li van donar
la culpa de la decadència del "pas-
seig".

Foto UlDfIL 
Porreres

FOTOGRAFIES D'ESTUDI

REPORTATGES DE NOCES, BATETJOS, COMUNIONS
AMPLIACIONS 1 REPRODUCCIONS
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VIAJES COLÓN TRA VEL, S.A.
BAL 182

o me, pope , viatde

31 Desembre, 31
07003 Palma de Mallorca

	 Tels. 76 15 50 - 75 34 40
PORRERES Tel. 64 70 00

	
Telefax 49 29 44

LlájUL
materiales para la construcción

• FABRICA:
Carretera Porreres - Campos. km. 1400
Tels. 64 71 63 y 64 73 64 - Fax 64 77 13

• EXPOSICION PAVIMENTOS,
REVESTIMIENTOS,
SANITARIOS Y DECORACION

C/ Duzay, 36 - Tel. 64 72 71

07260 PORRERES (Baleares)

	  OPINIC) 	

Vacances: Creu (i 2)

Andreu Genovart

En el darrer número de Llum
d'Oli (N° 39) descrivíem els aspectes
positius de les vacances d'estiu; és el
que podríem dir la cara de la moneda,
però, com totes les coses d'aquest
món, també hi ha un caire negatiu, és
el que podem anomenar la creu de les
vacances.

Els primers en patir aquesta creu
són aquells que, per les raons que
siguin, no tenen possibilitat de fruir
d'aquest temps de descans i esplai
que suposa la ruptura de les tasques
habituals.

Hi ha també tot un sector que no
té vacances a l'estiu, senzillament
perquè treballa a l'àrea de serveis.

Són aquells que es dediquen a fer
possibles les vacances dels altres;
aquí hi entren des dels xofers d'auto-
cars i guies turístics, passant per les
cambreres, els cuiners, el personal de
neteja i acabant en general per totes
aquelles persones que treballen a
l'hosteleria. Aquest servei als altres
fins i tot es pot convertir en servilis-
me quan s'han de fer hores d'excés o
quan amb dificultat es pot trobar un
dia lliure.

Les vacances de certes persones o
personatges entren en el plat negatiu
de la balança senzillament perquè les
realitzen en pla d'exhibicionisme
econòmic: viatges, hotels de luxe,
iots, festes desorbitades... aquest con-
junt de coses constitueixen un agravi

per aquells que per manca d'una eco-
nomia sanejada els costa viure en
unes condicions dignes.

Es pot considerar també negatiu
el fet que alguns malgastin els ves-
pres de les vacances bevent de forma
desmesurada fins altes hores de la
matinada, agafant gateres que pertor-
ben l'estat d'ànim i que acaben també
sovint per molestar els veïnats.

Finalment en el revers de la
moneda hi hem de situar els nombro-
sos accidents que es produeixen
durant el temps de vacances i que fan
que acabi en tragèdia familiar el que
en principi havia de ser un període de
descans i fruició.
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Ilustracions: Anagrama de les dues denominacions
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Denominacions d'origen (I)

per Joan Oliva

Per controlar i agarantir la qualitat
dels vins amb Denominació d'Ori-
gen, es crea l'any 1972 l'INDO, Ins-
titut Nacional de Denominacions
d'Origen, que té com a tasca princi-
pal orientar, vigilar i coordinar la pro-
ducció d'elaboració i qualitat dels
vins i altres productes emparats per la
Denominació d'Origen o altres deno-
minacions.

Amb tot això queda ben clar que
l'INDO, i per tant les Denominacions
d'Origen, no emparen únicament vins
d'una determinada zona o qualitat. Hi
ha d'altres productes també protegits
per una Denominació d'Origen que
no tenen res'(o molt poc) a veure amb
el vi. Així tenen aquest segell de qua-
litat de productes tan diferents com el
formatge, l'arròs, llegums, oli, pernil
i és clar, vins.

Els vins són, amb molta diferen-
cia, els més nombrosos ja que supo-
sen un total de 34 Denominacions
d'Origen de les 45 que estan protegi-
des per l'INDO a tot l'Estat.

La comunitat més nombrosa en
Denominacions d'Origen vinícoles és
Catalunya amb vuit (no hi ha cap pro-
víncia catalana que no en tengui al
menys una) i Tarragona té el record
absolut amb cinc denominacions
(Priorat, Tarragona, Conca de Bar-
berà, Terra Alta i part del Penedés).

Balears gaudeix des de 1989 de la
D.O. Binissalem i la D.E. Specífica.
Vins de la Terra del Pla i Llevant de
Mallorca. Parlem un poc de la D.O.
Binissalem.

La zona está situada al centre de
l'illa a la comarca coneguda com el
Raiguer i compren els termes de
Binissalem, Sencelles, Santa Eugè-
nia, Santa Maria i Consell que sumen
en total unes 400 Ha, essent Binissa-
lem la que dedica més superfície al
cultiu de la vinya.

Les varietats cultivades a la zona
són: Manto negro com a principal,

tempranillo, callet i monastrell per
vins negres i moll o prensal blanc
(principal), parellada i macabeu com
a varietats blanques.

Es produeixen 'vins negres que
tenen com a base manto negro i amb
una graduació alcohólica entre 11'5° i
14°. Una part d'ells es dediquen a
criança, que segons la normativa del
Consell Regulador ha de tenir una
duració mínima de dos anys naturals,
dels quals al menys 6 mesos en bótes
de roure d'una capacitat máxima de
1.000 litres.

Els rosats arriben als 12'5° i els
blancs, de 10'5° a 13°, són d'una gran
frescura i fruitositat.

Els vins de la D.O. Binissalem,
com tots els vins de la Mediterrània,
són càlids al paladar, pero) més frescs
que els del Llevant peninsular i
acompanyen perfectament la variada
gastronomia mallorquina. Els blancs
combinen bé amb els peixos i mariscs

a la planxa, i també amb els guisats
mariners mallorquins com la famosa
caldereta de llagosta de Menorca i
Mallorca, poden esser també un bon
acompanyament per a les carns de
pollastre, indiot, etc.

Els rosats casen bastant bé amb
els arrossos i les pastes. Els vins
negres es beven per acompanyar les
carns rojes, sobretot a la brasa, i els
formatges semicurats i curats de
cabra i ovella, i com no amb el famós
formatge de Maó (per cert també amb
Denominació d'Origen).

Des de la seva creació la produc-
ció ha experimentat un increment
important des dels més de 800.000
quilos de l'any 1990 fins als
1.100.000 quilos de l'any passat
esperant per enguany sobrepassar el
milió i mig de quilos. L'exportació
arriba l'any passat als 28.000 litres.
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Estivália

Manel-Claudi Santos

A mi m'agraden les estacions de
pas. Les climatològiques, vull dir (i
les altres també, però ara no ve al
cas). Sóc més partidari de la primave-
ra -amb el seu mes més cruel, que va
dir aquel], inclòs- i de la tardor que
no de l'estiu o l'hivern. Aporten una
certa sensació de provisionalitat,
d'esperar alguna cosa que no sabem
ben bé que será. L'esperança sempre
és molt més amable, mentre que la
confirmació d'una determinada
expectativa acostuma a deixar un aire
inconcret de frustració. Per  això, pro-
cur no fer gaires plans durant l'estiu.
Quan veig aquelles famílies senceres
que es traslladen de punta a punta del
planeta en viatges insospitats, la veri-
tat és que no em fan gaire enveja. La
meua tendencia sedentària s'acreix en
aquests moments. Entre altres raons
perquè la visió infernal de l'aeroport
de Son Sant Joan durant l'estiu en
caps de setmana punta em provoca un
pànic gairebé atàvic: tots aquells
bípedes que intenten pujar a un avió,
en realitat, no viatgen; simplement
posen en práctica un ritual modern
que consisteix a aprofitd el mes de
descans (la societat del benestar, ja se
sap) per carregar unes maletes enor-
mes plenes de les coses més inconce-
bibles, per reproduir en petit les
comoditats que deixen enrera, i anar
fins on les agencies de viatges orde-
nen i permeten. Els xerpes de l'Hima-
laia no són res comparats amb tots
aquests centenars de pares de familia
de colesterol abundós.

Quedar d'observador no resulta
avorrit i és més descansat. No és cert
que el món s'aturi durant aquest mes
de vacances normalment pagades.
Només canvia de lloc. Per exemple:
passejar pels carrers de Ciutat el mes
d'agost pot provocar sentiments con-
tradictoris, ja que te trobes rodejat per
milers d'extraterrestres vestits amb
calçonets curts que contribueixen de
manera definitiva a confirmar l'opi-

nió deplorable que de l'evolució de
l'espècie m'havia fet en abstracte; per
una altra banda, per?), aquests matei-
xos carrers s'omplen d'esveltíssims
cossos d'almívar ferotgement desves-
tits de dones que tenen la mania
d'estimar qualsevol altre individu que
no sigui jo. A més a més, durant
l'estiu fa massa calor per fer res que
valgui la pena. Fins i tot jo, que no
sóc practicant de la migdiada, després
de dinar no estic per res i m'entra una
letargia somnífera molt poc gratifi-
cant. Les lectures que amorosament i
ingènuament prepar i reserv cada any
per aquesta temporada segueixen
acumulant pols damunt les cadires
(una tendencia curiosa, aquesta de
deixar els llibres per les cadires i els
sofás, com si sempre tengués la casa
plena de convidats amb els qui par-

lar). Els cines tampoc són refugis
gaire recomanables, perquè solen ofe-
rir productes que semblen saldos dels
distribuidors; i, per acabar-ho d'ado-
bar, els implacables devoradors de
palomites, que indubtablement se
m'asseuran a banda i banda de la
butaca, incrementen l'activitat depre-
dadora els horabaixes d'estiu. Ni cul-
tura ni amor; l'estiu només ofereix
suor. Queda la solució final de la nit,
que de tant en tant regala la troballa
perfecta d'alguna papallona fugaç
d'un dia i ales fràgils que s'amaga en
els racons més foscos de les terrasses
estibades d'insomnes. Recuperar, per
un moment, l'olor a terra banyada de
la tardor que s'insinua, encara que
només sigui en un record voluntària-
ment mentider.
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La llengu
fein

de  tot

ESPORTS

Jaume Cerdà

FUTBOL
Acabat l'estiu, l'esport competi-

ció dóna inici a una nova temporada.
Tant a l'esport col.lectiu com indivi-

dual el poble de Porreres es troba ben
representat.

El Futbol és el més representatiu
amb un total de sis equips que partici-
pen en les diferents categories:
Senior, Juvenil, Cadet, Infantil, Ben-
jamí i enguany amb la nova incorpo-
ració d'un equip de Futbol-7 que par-
ticipará en el torneig que organitza el

Consell Insular. La Unió Esportiva
Porreres intentará, -al manco, repetir
l'èxit de l'anterior temporada. Una
tasca difícil, però que de sortida es
pot considerar un triomf el fet de reu-

nir tants de jugadors i col.laboradors
en un poble com el nostre.

BASQUET
En quant al bàsquet, destacar

abans de l'inici de temporada de
remodelació de la Junta Directiva,
que ara presideix en Maties Lladó, i

la forta campanya de recaptació de
socis, ja que enguany no s'ha trobat
un patrocinador i les despeses són
elevades. En el terreny esportiu s'ha
creat la figura del coordinador espor-
tiu, que s'encarrega de la part técnica
del club. Bernat Bauça ocupará
aquest càrrec que compaginará amb
la direcció de l'equip Senior. A més
s'han inscrits dos equips més, a la
categoria Junior i Cadet.

ATLETISME
L'atletisme és un esport que

també atreu a molta afició, principal-
ment gent jove i del sexe femení, que
és on més èxits s'han aconseguit. En
el ciclisme destacar, com sempre, a
Joan Llaneres que malgrat no dispu-
tar cap prova important per etapes, ha
aconseguit estar davant en diferentes
curses i disputar el triomf a corredors
de renom en el món del ciclisme.

També hauríem d'afegir altres
esportistes que practiquen el seu
esport tant a Porreres com a fora.
D'ells informarem en properes edi-
cions.

Secció d'escacs

Campionat de
Mallorca individual
d'Escacs

La secció d'escacs de l'Agrupa-
ció Cultural de Porreises participa

amb sis jugadors (Ramon Alenyar;
Jaume Cerda, Aurelio Mauro i Jero-
ni Palerm a la la Cat.; Bartomeu
Roselló i Pau Sorell a la T Cat.) al

Campionat de Mallorca individual
corresponent a la temporada 93-94.

Maria de la Salut és la seu de la
competició que es celebra per cate-
gories (Preferent, Primera i Segona)
i mitjançant el Sistema Suïs.

Les dates de competició són: 2,
9, 16 d'octubre, 6, 13, 20, 27 de
Novembre; 11 i 18 de Desembre. El
número de rondes pot variar segons
els inscrits.

EL BALEAR TEMPORADA 93-
94 A.C. PORRERES

Biel Gornals Mesquida 	 2020
Salavador Estelrich Sansó 1990
Ramon Alenyar Suau 	 1970
Jaume Cera Tomás 	 1965
Jeroni Palerm Barceló 	 1960
Jordi Oliver Garí 	 1960
Aurelio Mauro León 	 1945
Pau Sorell Nicolau 	 1945
Gregori Barceló Márquez  	 1930
Bartomeu Rosselló Bauçà  	 1925
Miguel Servera Toledo 	 1925
Jordi Oliver Feliu 	 1905
Jaume Gil Cuenca 	 1905
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Han transcorregut cinquanta anys
entre les dues fotografies del Centre
d'Acció Católica de Porreres, conegut
popularment amb el nom d'Es Centro.

Molt diverses han estat les activiats
que s'han duit a terme entre les seves

parets. El local, construït durant la Sego-
na República, es va projectar com a cercle
d'estudis, lloc d'ensenyament del catecis-
me, escola parroquia, escola nocturna i
lloc de conferències i reunions de les
associacions parroquials, segons les prò-

pies paraules del rector que va dirigir les
obres, el rector Lluís Crespí.

Les fotografies mostren la seva evo-
lució al llarg d'aquest temps. Una evolu-
ció orientada vers unes activitats més
lúdiques, fins a convertir-se en un bar res-
taurant.

Aquell era, evidentment un altre
temps.

R.F.

•

Porreres, ahir i avui
L'evolució urbanística de Porreres




