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Els articles publicats reflecteixen
únicament l'opinió dels seus autors

La millora dels recursos hidràulics del Pla de Mallorca i la recerca

d'alternatives vàlides pel sector agrícola de la comarca és un dels

objectius fonamentals del Pla Territorial del Pla. Aquesta també és

una de les conclusions a que s'ha arribat per part dels tècnics que

l'han redactat. El Pla afectará al desenvolupament del municipi de

Porreres així com als catorze municipis comarcals. S'ha dit que cal

preservar el paisatge i ordenar el medi rural a l'interior de Mallorca.

El que a hores d'ara no és tan segur és que hagi voluntat explícita d'a-

plicar-lo correctament per part dels nostres governants. Fins al

moment una de les poques coses que han trascendit és l'interès en

rebaixar les mesures de protecció i que han argumentat els repre-

sentants més conservadors (i no precisament del paisatge).

La manca de visió de futur i el fet d'estar avesats a una política

continuada d'improvisació no ens hauria de costar massa cara. El

terreny no pot urbanitzar-se de manera il.limitada. Cal tenir-ho ben

en compte.

L'equip d'arquitectes ha recollit com a una de les necessitats més

importants de la zona la creació de les estructures idònies per a l'a-

dequada transformació agrícola, així com el desenvolupament sos-

tingut. Un desenvolupament que haurà de ser compatible amb el

medi natural i amb els recursos que ja existeixen, sense admetre ele-

ments estranys o que no sien própis de la comarca del Pla. Aquest

hauria de ser el camí a seguir.
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Foto: Vicenç Mari. Dia 27 de gener es realitzà l'Assemblea Ordinaria de socis i sòcies de l'Agrupació en el
local social, on es donaren a conèixer les activitats de les diferentes seccions a realitzar en el curs del pre-
sent any, així com el pressupost de l'entitat.

ACTIVITATS DE L'AGRUPACIÓ

E 1 passat dia 4 de febrer, el Grup
Excursionista de l'Agrupació Cul-
tural (GEP), conjuntament amb

l'Obra Cultural d'Algaida (OCB Algaida),
realitzaren l'excursió cap els Clots Car-
bons, en el terme municipal d'Escorca.

El GEP, dia 18 de febrer, féu una sorti-
da cap a la Serra d'Alfábia (Bunyola).

Les persones interessades en sortir
d'excursió el diumenge dematí contac-
tau amb els responsables del GEP
(Miguel Morlá, Antoni Nicolau,  Vicenç
Marí,...). Ah!, també fixau-vos amb els
cartells que anuncien les eixides.

Foto: Vicenç Mari. Presentació de les Actes del Nos-
tre Patrimoni Cultural: el Patrimoni Tudat (1836-
1994), dia 12 de gener al saló d'Actes de l'Ajunta-
ment. Aquesta jou a càrrec de Joan Barceló Baucá,
Maria Barceló Crespí, Rajel Perra Martorell i Bar-
tomeu Servera Sitjar, autors d'una comunicació
sobre les malifetes al patrimoni porrerenc. Aquest
acte va esser organitzat conjuntament per l'Agrupa-
ció Cultural i l'Ajuntament de Porreres.

IV Cicle de lliçons

Dissabte 15 de març
a les 20.30 hores al local social.
"El glossat i les can cons de picat" a
càrrec de Miguel Sbert .

Divendres 29 de mar-1
a les 20 hores al CP Escola Nova.
"Cuina antiga de Quaresma" a arree
de Antoni Contreras. A continuació
tendrá lloc el tradicional sopar de qua-
resma.

Diumenge 28 d'abril
a les 9,30 del matí.
Itinerari botànic pel terme de Porreres
a càrrec de Joan Sorell i Joan.

Dissabte 4 de maig
a les 21 hores al local social.
Conferencia sobre les rondalles a
càrrec de Jaume Guiscafré i Josep A.
Grimalt.

Sopar de
Quaresma

E 1 proper dia 29 de marc l'Agrupa-
ció celebrará el ja tradicional
Sopar de Quaresma. Abans del

sopar hi haurà una xerrada sobre la
cuina antiga de Quaresma a càrrec
d'Antoni Contreras, metge i afeccionat
a la Història de la gastronomia. Les
persones interessades en degustar els
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ACTIVITATS DE L'AGRUPACIÓ

Foto: Vicenç Mari. La primera Lliçó del Quart Cicle
de Lliçons de l'Agrupació fou a càrrec de Joan Bar-
celó i Baucá Aquest tractà el desconegut i suggerent
tema de l'origen del Parenóstic, comptant amb una

més que nombrosa assistència.  

plats que es prepararan per aquesta
ocasió, ho poden fer mitjançant una cri-
dada (deixant el seu nom al contesta-
dor) al número 64 71 86, o també con-
tactant amb algun membre de la Junta.

Escacs XVIII Torneig Social.

D urant els passats mesos de
setembre i octubre es va dis-
putar el XVIII Torneig social

d'escacs. En aquesta edició es varen
veure bastantes cares noves dintre de
la nombrosa participació, i que es
varen poder medir amb els ja habituals
en el transcurs de set rondes. Va esser
un dels últims torneigos més disputats
i en el transcurs del qual no hi faltaren
resultats sorprenents. Però al final els
favorits varen encapçalar la classifica-
ció. El guanyador fou Gabriel Gornals
amb un total de sis punts, seguit en
segon lloc per Jaume Cerdà a mig punt
i en tercera posició un grup de quatre
jugadors amb 4,5 punts, comandat per
l'anterior guanyador del torneig Salva-
dor Estelrich, i fins un total de divuit
jugadors.

Campionat de Mallorca
Individual.

D eu jugadors de la secció d'es-
cacs de l'Agrupació Cultural
varen prendre part en el cam-

pionat de Mallorca individual per cate-
gories, disputat a la Fundació del Tea-
tre de Manacor, amb la participació de
240 escaquistes de la nostra illa.

A la máxima categoria, Preferent, en
Salvador Estelrich va esser l'únic repre-
sentant de l'equip porrerenc, assolint un
meritori resultat amb 3,5 punts, i aixi,
aconseguí mantindre la categoria.

A la primera categoria, diversa sort
pels jugadors porrerencs. En Gabriel
Gornals fou el millor classificat. En Jordi
Oliver va conservar la categoria, mentre
que en Jeroni Palerm va baixar a segona
juntament amb Jaume Cerda que  quedà
desqualificat a la quarta ronda

A la segona categoria, bona actuació
dels debutants, Jaume Sorell i Angel
Oneto, que aconseguiren quatre punts.
Pau Sorell va desaprofitar l'oportunitat
de quedar en segon lloc i així aconse-
guir l'ascens, fallant a l'última ronda.
Gregori Barceló i Miguel Rossello
varen fer un torneig irregular, quedant a
la meitat de la taula classificatória.

Continuam endavant amb el
colleccionable conèixer
Porreres

Com vàrem informar el passat número
de la nostra revista, tenim en marxa el
projecte del col.leccionable Conèixer
Porreres; per de prompte s'han consti-
tuit una serie d'arees de feina amb res-
ponsables a cada una d'elles. La idea és
dividir aquest treball en set àrees dife-
rents: Geografia i Patrimoni natural
amb els responsables Joan Sorell i Joan
i Rafel Picornell i Manresa; Patrimoni
Monumental, dividida en tres subàrees
(art, arquitectura i arqueologia indus-
trial), en són responsables Maria Bar-
celó i Crespí, Rafel Ferrà i Martorell i
Bartomeu Servera i Sitiar; Indústria i
Artesania amb Ferran Ribas i del Blan-
co i Bernat Baucá i Garau; Personatges
té com a responsable a Joan Barceló i
Baucá; finalment, Cultura Popular amb
Aina Sansó i Rosselló i Joana Mora i
Cerdá. La part fotográfica estará for-
mada per Sebastià Vidal i Vicenç Marí.
Seguirem informant en els propers
números de la nostra revista de la
marxa d'aquest projecte.
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NOTES HISTÓRIQUES

Un plet entre Porrerencs Llucmajorers
Joan Barceló i Baucá

A finals del segle XVIII s'originà
un curiós plet entre els habi-
tants de Porreres i els de Lluc-

major. Els carros de la nostra vila,
carregats de vi i aiguardent, passaven
continuament per Llucmajor en transa
cap a Ciutat (1). Resultava que havien
espanyat tant els carrers d'aquella vila
"que quasi es imposible pasar por ellas
con el Viático", segons havien explicat
a la seva denúncia.

Per això se proposava la desviació
per un carrer forá on hi havia un abeu-
rador i la tradició d'haver-hi passat
anteriorment. Els llucmajorers al.lega-
ven que per aquesta travessia sols es
trobaven dos cantons, mentres que per
l'altre camí n'hi havia sis. Els porre-
rencs s'aferraren als drets immemo-
rials i a situacions semblants de Fela-
nitx i Santanyí. Deien també que l'itine-
rari alternatiu significava fer molta vol-
tera i que no hi havia "mesón alguno a
donde acogerse para comer y bever" i per

afegitó l'aigua que indicava el batlle veí
era insuficient i bruta.

Els traginers porrerencs tenien
interés en travessar pel centre de Lluc-
major per la varietat d'hostals que esta-
ven situats precisament davant els
abeuradors d'aquella vila.

Certament, sembla que els rudi-
mentaris carros de parell destruïen
amb les seves rodes plenes els carrers.
Tot aixó complementat amb la molèstia
que suposaven deu o dotze carros esta-
cionats a l'abeurador. Finalment, un
Reial Acord va resoldre que no se
podia impedir el pas, però si l'aturada
(2).

La disputa, convertida en dissensió
de veins, se va perllongar fins a l'any
1802 amb diversos episodis més. Per
exemple, l'Ajuntament de Llucmajor
insistia en que els carros "no hagan
mansión en la calle dels Abeuradors y
Hostals de la misma" imposant una
multa de 25 lliures als hostalers. Des-

prés d'adobar el carrer s'aficaren unes
estaques per impedir la circulació men-
tres no s'hagués consolidat. Fins i tot el
regidor París comminava a l'hostaler
Sebastià Monserrat "Barril" a que no
admitís porrerencs...

NOTES:

(1) ROSSELLÓ VERGER,Vicenc M' "Mallor-

ca, el Sur y el Sureste". Gráfiques Miramar,

Palma, 1964.

(2) "Real Acuerdo", 1794, expedient núm.27.

Arxiu Històric de Mallorca.

ASSESSORIA LABORAL I SEGURETAT SOCIAL

JAUME VIDAL BAUÇA
GRADUAT SOCIAL COL N' 298

Assessorament a l'empresari, treballador i pensionista.

C/ des Vent, 6 - Tel.: 16 80 38
(horabaixes)- PORRERES

ESTA\C
CA NA JAUME

Tabac - articles de regal - papereria
llibres i tota classe de revistes i diaris

Carrer Sol n 2 23- PORRERES
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NOTES HISTÒRIQUES

Ara fa 72 anys d'unes troballes
arqueològiques a es Moreis

Maria Barceló i Crespí

L 'any 1924 els destacats membres
de la Societat Arqueológica
Lul.liana Gabriel Llabrés i Rafel

Isasi realitzaren una visita a Es Moreis
per visitar el lloc on s'havien fet unes
troballes arqueològiques i així poder-
ne informar a l'esmentada Societat que
tant es preocupava -i encara es preocu-
pa- pel patrimoni cultural. Al Bolletí 1
del mes de maig, a l'apartat de Notí-
cies, es donava compte d'aquesta amb
els següents termes:

També els nostres estimats amics don
Gabriel Llabrés i don Rafel Isasi feren
una profitosa excursió a la finca dels
Moreys de Porreres. Visitaren un camp
de ametlers, de uns coranta metres de
diàmetre, emplassat al sur de un pujolet,
veinat en la part alta de un camí antic,
mirant l'enfront el bosc de S'on Tast.

Creuen que se tracta de un cementeni pre
romà, tal volta la fossa comú de vàries
poblacions de aquells voltants, singular-
ment dels habitadors de les coves de San
Lluís. Se trobaren escudelles negres cui-
tes al sol, un bocí de civella de bronze,
una tapadora de fanc negre, ossos des-
truits i remoguts, remolins de terra negra
fina que clarament indiquen el lloc del
cadáver, alguns de ells, portaven al coll
grans de sílex foradats de color blanc,
verdós obscur i morat mate; o també
altres ben grossos de vidre arredonits de
color (caramel.los dels Alps). segons
notícies, que dugueren tan bons amics,
un plater ne comprà dos mil per !oran-
ta tres duros!. El pintor Sr. Ribas i el
metje Blanes Viale conserven en son
poder rosaris allá mateix trobats.

(1)B.S.A.L. 20 (1924), p.

Maria Barceló i Crespí, doctora en

Història, Rafel Ferrá Martorell i Barto-

meu Servera Sitjar, llicenciats en Histò-

ria, des de fa temps van preparant un

estudi històric sobre les possessions

de Porreres. Han analitzat molts docu-

ments de diferents arxius públics i d'al-

guns arxius particulars. Demanen, a

través de les pagines d'aquesta revista,

que si qualcú té documentació i vol

facilitar-ne la seva consulta per comple-

tar la referida investigació, es posin en

contacte amb ells.

De quan la Purissima botava
Rafel Picornell i Manresa

A molts de pobles de Mallorca, és
costum que el dia de Pasqua, a
"s'Encontre", la Verge Maria,

en trobar-se amb el seu Fill Jesús, faci
una reverencia, (evidentment, són les
persones que porte la imatge les que
provoquen aquesta lleu inclinació de la
figura). a

Assabentats per les dites i contare-
Iles dels nostres avantpassats porre-
rencs, que la Puríssima de "s'Encontre"
en altres temps botava d'alegria en tro-

bar-se amb el seu fill, volguérem esbri-
nar que hi havia de cert en tot això.

Pareix que era així, ja que la imatge
disposa d'uns mecanismes (ara inutilit-
zats) que moguts discretament des de
la part exterior, imprimien uns deter-
minats moviments al seu cos.

Interessats per la qüestió, en parla-
rem al Sr. rector Bartomeu Tauler, el
qual ja coneixia el vent i la corrent de
l'assumpte i autoritzà el corresponent
estudi.

No podem precisar la data ni l'autor
d'aquesta imatge, però tot fa pensar
que es podria tractar de l'escultor
porrerenc Cristòfol Mora (?) Els testi-
monis arreplegats coincideixen a asse-
gurar que al manco fa seixanta anys
que la Puríssima no bota.

És curiós llegir el comentari que el
Pare Gabriel Llompart en fa, a Religio-
sidad Popular (1) tot referint-se a la
"Processó de l'Encontre" de Ciutat.
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Joan Sorell Unan

NOTES HISTÒRIQUES

"El Cristo venia a colocarse delante
del portal del Palacio de la Almudaina.
Mientras tanto, salia por el portal
mayor de la catedral un grupo de ecle-
siásticos con una imagen de la Virgen,
también rodeada de hachones llamean-
tes que se orientaban en dirección a la
del Cristo.

En un momento dado, la imagen de
la Virgen hacía una reverencia a la del
Resucitado, mediante un disposito
mecánico que le permitía inclinar la
cabeza. Entonces se entonaba solemní-
simamente el himno Regina Coeli. La
Virgen caminaba cuatro pasos más -
especifica el maestro de ceremonias- y
hacia una segunda ceremonia. La ter-
cera y última ceremonia, pedía un acer-
camiento mayor: otro cuatro pasos, era
la rúbrica de rigor. Entonces se incor-
poraba la Virgen, que se había encon-
trado con su hijo recien resucitado, a la
procesión, marchando delante y entran-

do todos en la catedral por el portal
principal 

El pare Llompart, relaciona després
alguns pobles de l'interior de l'illa com
Pollença, Llucmajor, Campos i Felanitx
per acabar referint-se a la imatge de
Palma.

"Cuya imagen según dijimos, tiene
un dipositivo para flexionarle la cabeza,
mientras que en villas se suele bajar y
levantar la figura en el momento cum-
bre para remedar las reverencias del
Barroco cortesano".

Continuant amb la qüestió direm
que el mateix dia de Pasqua de l'any
passat damunt el "Lloc Sagrat" en
parlàrem amb una de les persones més
enginyoses que coneixem per la mecá-
nica, Antoni Servera, "Verdero", el qual
es va comprometre a restituir la mobi-
litat a la figura. Se l'emportà al seu
taller, i allá va descobrir que, a més de
botar, la figura desenvolupava un

seguit de moviments que ara no des-
vetllarem.

Esperem que a s'Encontre d'aquest
any, la imatge de la Verge doni a la nos-
tra singular Processó una nosta més de
carácter.

Pensam que de cap de les maneres
s'han d'entendre aquests moviments
com a "frivolitats" sinó com a un ritus
de qué ja gaudien els nostres pares, i
són motius que enriqueixen el nostre
molt singular "Encuentro" de Porreres,
on, a més a més, es pot sentir la inter-
pretació que des de sempre fa la Banda
de Música Filharmònica, ens referim a
una obra sense títol que el poble l'ano-
mena vulgarment la "Tonada des frit".
Treball d'un autor anònim porrerenc
(2) que únicament es pot escoltar en
aquesta ocasió, el dia de Pasqua.

Seria bo que la Coral de Porreres
cantas l'antífona "Regina Coeli" que a la
nostra infancia escoltàvem d'aquelles
memorables quatre veus on l'amo en
Sebastià Meliá (Delobra) que era el
"primetxer", mestre Miguel Rosselló
(Guia), el Pare Miguel Meliá (Boten), i
altres, acompanyats per quatre músics
(un de cada corda) Bernat Sampol -
bombardi- Miguel Vaquer "Frare" -
trompeta-, Andreu Nicolau "Frari" -cla-
rinet- i algun altre.

Voldríem i no dubtam que des de la
direcció de la Filharmònica i des de la
Coral agafarn el testimoni.

Seria meravellós poder tornar arre-
plegar les diferents actuacions que es
realitzaven dins aquests acte  perquè
gaudir d'una de les festes de més arrel
porrerenca.

(1)José J. de Olaneta. Editor -1982

(2) El Pare Rosselló Lliteres és terminant en

aquesta qüestió, mentre que altres l'atribueixen a
Mossèn Benet Lliteres o possiblement a Jaume
Mulet Prevere (?).
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EL NOSTRE PATRIMONI

S'Alqueria Blanca: La conveniència d'emprar
els topénims correctes

Maria Barceló i Crespí - Rafel Ferrà i Martorell - Bartomeu Servera i  Sitiar

A I llarg de l'any 1995 diversos arti-
cles als diaris d'àmbit mallorquí
es feien ressò de l'incendi, pres-

súmptament provocat, de les cases de la
possessió de Sa Conilla Blanca, les
quals estaven en fase de restauració.

El que ens cridà l'atenció fou la con-
tínua repetició del topònim d'una mane-
ra prou incorrecta i amb les formes: Sa
Conilla Blanca, Sa Curia Blanca, Sa
Conia Blanca. La forma correcta de
denominar a aquesta possessió seria la
de s'Alqueria Blanca, fent esment a un
tipus d'explotació agrària d'època islámi-
ca; mentre que les anteriors vendrien
donades per la seva deformació
col.loquial al llarg dels segles.

La primera referencia documental
que ens consta d'aquesta possessió és de
l'any 1292, quan Guillem Cortés i la seva
muller Dolça venien a Bernat Sabet la ter-
cera part de l'Alqueria Blanca. Aquesta
denominació seria la que s'utilitzaria als
documents fins a l'actualitat, ésa dir, seria
un topònim que de manera escrita comp-
ta amb una tradició de set-cents anys; així
a un padró de finques rústiques de l'any
1880 conservat a l'Arxiu Municipal cons-
ta que Mateu Mulet i Escarrer  posseïa
l'Alqueria Blanca de Son Veny amb una
extensió de 66 quarterades; en el primer
tom de l'Enciclopèdia de Mallorca, eina
molt accessible i prou útil per a la consul-
ta dels topònims normalitzats, també s'es-

menta com a s'Alqueria Blanca. Aixima-
teix, ens trobam amb altres noms de lloc
a la nostra illa que porten el terme alque-
ria: s'Alqueria Roja (Pollença), s'Alqueria
d'Avall (Bunyola), s'Alqueria Blanca Olo-
garet de Santanyí), Ses Alqueries (redol
de cases de Santa Eugènia).

Cal dir que, malauradament, no és
aquest l'únic cas de deformació que ha
sofert un topònim de la nostra vila. La
toponímia tal vegada sigui una de les
parts del nostre patrimoni cultural més
malmès i més feble, on, si no hi posam
les eines necessàries per informar la
gent sobre la seva correcta utilització,
seria molt probable un augment de
malformacions i canvis artificials.
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EL NOSTRE PATRIMONI

Indicis d'una murada prehistórica
a Son Mora

Joan Sorell Adrover

Murada Talaiótica a Son Mora

Foto: Joan Sorell

E 1 talaiot de Son Mora, a Porreres,
és un dels monuments prehistò-
rics registrats per l'historiador

Josep Mascaró Passarius en el mapa
general de l'illa fet i publicat per ell
mateix l'any 1958. Aquest monument
está catal.logat en el llibre en la més
baixa qualificació del seu estat de con-
servació i el fet que només queda d'ell
una murada d'una 20 metres de llargà-
ria, amb una obertura que fa pensar si
seria l'entrada. Josep Solivelles, amo
actual de Son Mora, pensa que encara
que no sigui un dels millors monuments
megalítics de Porreres, no s'ha de dei-
xar perdre aquest talaiot i que s'hauria
de retaurar. EH ha tractat de cridar l'a-
tenció de l'Ajuntament sobre la qüestió,
tant pel talaiot com per un pou que hi ha
devora les cases que sempre ha estat

considerat com a municipal, i a on des
de sempre hi anaven a abeurar les bís-
ties de la contrada. Els seus precs varen
trobar una bona acollida en el regidor
de cultura de l'anterior consistori, Rafel
Picornell, però ara no sap si amb els
canvis que hi ha hagut a l'Ajuntament
ha quedat interromput el programa de
restauracions de pous i monuments
prehistòrics. En Josep ens ha informat
també que la possessió de Son Mora
podria adquirir aviat interés per l'agro-
turisme, ja que les cases aferrades a la
seva, actualment enrunades, segura-
ment seran venudes a uns alemanys
que ben segur realitzaran una bona
tasca de restauració dels edificis i lloga-
ran la finca a altres persones quan no hi
puguin esser. Segons afirma, les coses
venen així, tant si en tenim ganes o no,

hem de pensar en conservar el patrimoni,
perquè això és molt bo pel turisme, i ara
que l'agricultura tant malmesa hem de
cercar donar-li un cop per amunt. Així i
tot, l'única intenció de Josep Solivelles
en aquest moment és donar a conèixer
el talaiot de Son Mora sobre el que
pensa que la seva principal utilitat pels
homes primitius era de servir de mura-
da defensiva de possibles atacs provi-
nents de l'acabament de la Serralada
que hi ha entre Porreres i Llucmajor, en
concret del puig de Monti-Sion i de Son
Amat; el talaiot de Son Mora era una pri-
mera murada on es situaven alguns gue-
rrers per fer front a l'enemic, mentre
que el talaiot del Pou Salat, que es troba
darrera, shi protegia el gruix del grup
tribal talaiótic.
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L'agrupació i els seus Presidents (III)
Rafel Ferrà Martorell • Joana Mora i Cera

Joan Sorell i Juan, mestre d'escola,
fou el president de l'entitat durant
els anys de transició política
(1976-1981). Foren uns anys de
molta activitat cultural: cursets de
català, revista Llum d'Oli, escola
per a adults, la creació de la popu-
lar Festa Pagesa, coneguda a arreu
de tot Mallorca.

Pregunta.-L'Agrupació Cultural que
presidíreu durant la transició política
va jugar un paper important dins els
aspectes socials i culturals de la vida
local.Tenint en compte que el protago-
nista, dins un àmbit recital- com el nostre
poble, no sempre és ben rebut per tot-
hom, es pot dir que hi havia reticències
envers les activitats de l'AC per part
d'algun sector del poble?

Resposta.- Mentiria si deia que no era
així, ara bé, jo cree que molta de gent
no sabia molt bé el que passava. La

gran majoria de persones desitjàvem
un canvi, fins i tot sense saber exacta-
ment on podria arribar, o fins a on ens
deixarien. El perill d'involució era
constant, malgrat que la majoria d'indi-
vidus que havíem trepitjat la Universi-
tat deien que la situació no es podia
mantenir més i que el canvi era irre-
versible, pel poble encara hi havia per-
sones que ho dubtaven, especialment
les que podien recordar les realitats
del temps del "Moviment" com popu-
larment s'anomenava.
Era evident que tot un grapat de famí-
lies d'alguna manera representatives
dins Porreres no pertanyien a l'AC,
perquè en lloc de relacionar-ho amb
cultura ho relacionaven amb gent d'es-
querres que aleshores molts confonien
amb comunistes i que a la vegada ho
relacionaven amb rojos, ateus,
etc... (cal veure el que fa la ignorància i
la manca de pensament i opinió prò-
pies! ). Ara bé, a poc a poc l'AC es va
popularitzar, especialment les activitats
de caire festiu, Festa Pagesa, Setmana
de Sa Fira, excursions a diferents
indrets de l'illa, Festes de Sant Roc,
etc... i crec que el concepte de cultura
va canviar un mica, i la gent no es dei-
xava manipular tant per les veus de
sempre, i començaven a participar en
les actuacions deixant de ser simples
espectadors.
Evidentment, a l'autoritarisme de sem-
pre el preocupava aquest canvi ja que
perdia protagonisme enfront del popu-
larisme que anava sorgint de les bases
del poble.

P.- Probablement una de les activitats
de més impacte fou l'organització d'uns
actes de presentació, al local social, dels
partits polítics que concorrien a les pri-

meres eleccions democràtiques. Quins
records guardes d'aquells moments histò-
rics?

R.- Quan la Junta de l'AC va fer la pre-
sentació dels partits polítics que s'ha-
vien de presentar a les primeres elec-
cions democràtiques de la nova etapa
de la història del nostre poble,  deixà-
rem ben dar que els convidaríem a tots
sense excloure ningú, ara bé, la manca
de costum d'aquests actes suposà tot
un esdeveniment dins el poble.
En Bartomeu Juan Magarola, que ales-
hores era el secretad, tenia més feina
d'assessorar com a missér que la prò-
pia de secretari. Tenc una anécdota
que avui ens pot semblar inconcebible
o fins i tot divertida, però que llavors
produïa malestar i bastant intran-
quirlitat. El dia que el PSOE havia de
fer la seva presentació al local social,
situat aleshores damunt l'antic forn de
Can Pere, a mig horabaixa un cotxe
amb un potent altaveu es passejava pel
poble anunciant la presentació del
PSOE i a la placa hi havia una taula
amb propaganda del partit i venda de
llibres, la qual cosa suposava una nove-
tat, i de l'impacte produït se'n culpava
el president de l'AC. Quan vaig arribar
a ca meya m'avisaren que un municipal
havia vengut a cercar-me. Els meus
pares em demanaren si n'havia feta
alguna de grossa, i els vaig dir que jo
sàpigues no; i mentre parlàvem a fora
del molí va aparèixer el "sereno Petit
"demanant-me que l'acompanyés a l'A-
juntament. Quan hi arribàrem em
dugué a l'habitació del telèfon i aga-
fant-me fortament per un braç telefonà
al batle dient-li : "ja el tenc ! ja el tenc !.
Tot el que volien eren explicacions del
cotxe amb l'altaveu i de la taula de la
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placa. Evidentment no vaig poder
donar-li's perquè no depenia directa-
ment de mi el muntatge de la presenta-
ció. Aquel] vespre vengué Félix Pons,
fins fa poc President del Congrés de
Diputats. La gent no cabia dins el local.
Començàvem a fer actes amb ressò
popular.

P.- Quines activitats i de quins
moments en guardes millors records?

R.- Tal vegada l'activitat que més
influís dins el desenvolupament d'a-
quells anys fossin les classes noctur-
nes, primer de català i després de cul-
tura general. El fet era prou significatiu
perquè hi havia un grupet de 20 a 30
persones que un parell de dies a la set-
mana o fins i tot diàriament assistia a
classes a l'AC . A partir d'aquestes tro-
bades la gent s'informava dels altres
actes que s'organitzaven .  L'èxit estava
assegurat, perquè una conferencia,
taula rodona, audició musical, etc...
comptava amb l'assistència fitxa d'a-
quest grup de persones, a més de l'al-
tra gent que s'interessava pel tema.
Fàcilment s'arribava a les 40 persones.
Les excursions omplien l'autocar, per

fer teatre gairebé sobrava gent, d'es-
cacs hi havia diferents equips, als
Darrers Dies no hi mancava gent, a la
Festa Pagesa s'omplia la placa de
"toros", als actes de les festes de Sant
Roc hi participaven una gran quantitat
de persones, especialment als concur-
sos i al ralli, etc. El Llum d'Oli també
donà una forta empenta a l'entitat, per
la comunicació que suposà amb tots els
socis, i les opinions que es reflectien
dins els seus articles tenien bon ressò
dins el poble.

P.- Altres opinions que, en relació a l'AC
o al Llum d'Oli, vulguis que siguin
publicades.

R.- És evident que els temps han can-
viat molt, però segueix tenint molt de
sentit una entitat com l'AC que desen-
volupa un paper dinamitzador de la cul-
tura dins el poble i una veu de la cons-
ciencia dels partits polítics que a vega-
des, fan les coses pels vots i no per l'in-
terès general que pugui tenir l'activitat.
Crec imprescindible que manifestem
clarament quin tipus de poble volem o
som capaços de construir, a partir del
que tenim i del que som. Fan falta

idees i iniciatives més progressistes,
perdre la por a les novetats, afavorir el
diàleg i oblidar-nos una mica dels
doblers i del poder; especialment d'a-
quest poder que s'utilitza per convertir
els ciutadans en espectadors en lloc de
protagonistes del seu propi desenvolu-
pament i destí.
El Llum d'Oli mateix podria desenvo-
lupar un paper important, si l'Ajunta-
ment hi vengues a bé. Qué vull dir amb
això? que si l'Ajuntament és impotent
per editar un butlletí informatiu dirigit
als seus ciutadans, perqué no aprofitar
la revista de l'AC per a publicar les
seves notícies? Que aquestes notícies
apareixen juntes amb articles que es
consideren polèmics. No passa res,
perquè només de les critiques fona-
mentades és d'on suri la reflexió, que
ha de millorar la convivencia i ha de
produir l'avanç del nostre poble. Tots
els pagesos saben que després d'unes
grans ventades i tempestes apareixen
els temps de bonances.
Existeix la capacitat i la voluntat de pro-
duir-ho?. Tan sols el temps ens ho dirá.

BAR-RESTAURANT ES CENTRO

NOCES - COMUNIONS - BATEIJOS - MENUS DIARIS
ELS DISSABTES BALL DE SALÓ

Av. Bisbe Campins, Tel. 16 83 05 - PORRERES
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1971
Formaren la primera Junta:

- Joan Verger Garau - President
- Joan Gornals Cerdà-Vice-president
- Bartomeu Barceló Picornell-Secretari
- Esteve Ribas de la Cueva-Tresorer
- Antoni Fiol Sala-Vocal
- ni Angeles Barceló Barceló-Vocal
- Isabel Fiol Sala-Vocal

Quota: 25 pessetes mensuals.

Local Social: Carrer José Antonio nQ
14, 22. Ara Pou Florit (Antic local del
bar Sa Sermi )

1972

INFORMACIÓ LOCAL

25 anys d'agrupació

D urant l'any que just acaba de
començar celebrarem el 25
Aniversari de l'Agrupació

Cultural. Per tal esdeveniment estéim
preparant un grapat d'actes que durem
a terme al llarg d'aquest any 1996.

Llum D'oli ha començat a fer-se'n
ressò a les seves pàgines amb les
entrevistes als diferents presidents de
l'Agrupació, que han ocupat el  càrrec
durant aquests vint-i-cinc anys.

Aquesta nova secció que obrim en
aquest número pretén refrescar o
donar a conèixer actes, festes, coses
curioses i activitats que l'Agrupació
ha duit a terme al llarg dels seus vint-i-
cinc anys d'existència a la vila.

Canvi de local. Don José Salieras Roig
cedeix gratuïtament, per local de l'Agru-
pació, una casa de la seva propietat al
carrer Queipo de Llano n° 24 avui carrer
de l'Almoina (antic forn de Can Pere ).

Cursets: "Comprendre el món" era el
nom d'una serie de cursets donats per
Antoni Tarabini i n'Andreu Ferret
on es parlava d'aspectes del món capi-
talista, socialista i del tercer món.

Secció de teatre i música: Repre-
sentació teatral a càrrec de la secció de
teatre de l'agrupació de l'obra Don
Ventura Veranea.

Excursions: Excursió a Eivissa els dies
29 i 30 d'abril. Preu 1750 pessetes pels
socis/es i 1850 pessetes pels no socis.

Assemblea General.- El president
informa, als trenta socis/es assistents,
que l'agrupació conta amb 94
socis/es dels que el 70% no arriben a
30 anys. Representava un 2% dels habi-
tants de Porreres en relació a les per-
sones que podien ser socis/es.

1973
Sopar: Dia 26 d'abril es compleix el
2on Aniversari de l'aprovació dels
estatuts de l'entitat. Per tal esdeve-
niment s'organitzà un sopar al Santuari
de Monti-sion. Preu 115 pessetes.

Concerts: Dia 24 de Novembre II
Concert de la Capella Mallorquina.
Dimissió: El president Joan Verger
Garau presenta la dimissió per motius
de residencia i feina. En reconeixe-
ment als seus serveis i a les seves qua-
litats humanes es anomenat, per l'as-
semblea, President Honorari.

Nou vocal: Segons estableix l'article
17-4 dels Estatuts Socials, s'elegeix un
nou vocal. Posada a votació la proposta
a l'assemblea, va resultar elegit el soci
Miguel Barceló i Mas qui present a
la Junta, va acceptar el càrrec.

Nova secció: Guillem Llinàs será a
partir d'ara el coordinador d'una nova
secció de l'Agrupació anomenada
"Expressió Gráfica"

Nou President i Vice-president:
Reunits en Sessió Extraordinaria, la
Junta Directiva elegeix nou president a
Joan Gornals Cera i a Miguel Bar-
celó i Más com a vice-president.
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La XIV Rua Porrerenca un èxit de
participació i públic, però...

E 1 passat dia 17 de febrer, enmig
de llum, color, música i una alta
participació tan de públic com de

carrosses, comparses i disfresses en
general, es va celebrar la XIV edició de
la RUA porrerenca. El jurat que estava
format per membres de distintes enti-
tats porrerenques atorgà per unamini-
tat els segiients premis:

En l'apartat de carrosses se'n
dugué el primer premi MASCARES
VENECIANES, el segon fou pels ELS
POUS i el tercer per la carrossa LA
MAR.

Quant a les comparses, el primer
premi va esser per LA MAR el segón
per MASCARES VENECIANES i el ter-
cer per ANEGATS FINS EL COLL.

Totes les carrosses i comparses
que no obtingueren premi foren gratifi-
cades amb 5.000 i 10.000 pessetes
segons el nombre de components, les
millors disfresses individuals foren
obsequiades pels distints bars i restau-
rants de la Vila amb un berenar-sopar
per a dues persones.

Després de l'entrega dels premis hi
va haver els comentaris habituals, que
com és de suposar n'hi va haver per a
tots els gusts. Uns deien que les grati-
ficacions no bastaven ni per començar,

altres, els més contrariats, deien
que sempre guanyen els mateixos,
però el que va quedar clar, és que a-
questa festa de cada any va a més i per
això el que s'ha d'intentar és contentar
a tothom de la millor manera posible i
evitar la rivalitat que pareix que ha sor-
git aquests darrers anys entre les enti-
tats participants ja que sí no es així l'ú-
nic que conseguirem és que la gent
"passi" i que la festa que tanta feina ha
duit tirar endavant acabi com tantes
coses en un no res.

ler Premi de Carrosses.
"MASCARES VENECIANES"

ler Premi de Comparses.
LA MAR

I 4



INFORMACIÓ LOCAL

SAbEt J QUE...
...hi ha gent que té ganes que l'autopista
Palma-Manacor, travessi al terme de
Porreres; ja només ens mancava aquesta.

...a la processó de les filles de Maria del
dia 2 de juny de 1935 hi váren participar
més de 600 persones, entre nines i dónes.

...per sollicitar la Sala Polivalent i l'Audi-
tori Municipal a l'Ajuntament, s'ha de fer
per escrit, però la resposta es dóna per
telèfon.

...els dies 29, 30 i 31 del mes de març es
faran a Sineu unes jornades d'estudis
locals, organitzades per la Mancomunitat
del Pla.

•..la construcció de casetes a la zona del
camí de Son Pau i de les Pedreres ha
adquirit nivells d'il.legalitat preocupants.
No es veu cap mena de iniciativa per part
de l'Ajuntament per aturar-ho ni tan sols
controlar-ho. Deven pagar llicència munici-
pal?

...1' Ajuntament ha elaborat un projecte
per a la normalització lingüística i cultural
dels carrers de la vila. Ja era bén hora.

...el nostre consistori ha destinat uns qua-
tre mil.lions a l'esport porrerenc.
Esportista suat d'aigua freda tem.

...d'aquests quatre mil.lions només en des-
tinen un 4% al futbol. I al basquet? I a l'atle-
tisme? I al ciclisme? I a la natació? Quasi
segur que menys.

...les jornades teatrals seran gratuïtes i
així tal vegada hi anirà més gent.

...els que encara no sou subscriptors de la
nostra revista ho podeu ser lliurament,
tranquilament i democràticament. Basta
que telefoneu al 64 71 86 i deixeu les vos-
tres dades al contestador automàtic i ja ens
posarem en contacte amb vosaltres. AU,
QUE NOMES SON 1.500 PESSETES
CADA ANY!

...el deficient servei d'autocar qué cobreix
la línia Porreres-Palma o viceversa cada
dos per tres puja el preu. I això que les
carraques continuen essent les mateixes
de sempre.

...ben aviat Porreres comptarà amb un
pavelló esportiu cobert? Será possible !

...Mossén Alcover va publicar al "Bolletí
de la Societat Arqueológica Lul.liana" una
rondalla titolada Ses carnes des retgi-
dors de Porreres?. Aquesta rondalla des-
prés es va recollir a l'aplec general de Ron-
dalles que enguany es commemora el cen-
tenari de l'aparició del primer volum.

...les darreres cases del carrer Jaume I no
tenen accés al clavegueram de les aigües
brutes?. Són del tercer, quart, cinquè...
món?.

...no s'hauria de reivindicar el terme Car-
nestoltes, ben emprat en la llengua medie-
val de Mallorca i avui encara ben vigent a
Catalunya, com a sinònim de Carnaval?.

...en Miguel Ángel Nadal va fer el servei
militar en es Puig?.

...l'artista porrerenc Bernadí Roig ha
triomfat a la fira ARCO de Madrid?.
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Les entitats
locals
Porrerenques
Bernat Bauçá i Garau

Introducció.

A partir del proper número de la
nostra revista podreu trobar un
reportatge mitjançant el qual

intentarem donar a conèixer a tots els
nostres lectors les diferents entitats
porrerenques (les seves activitats,els
seus objectius, les seves il.lucions,
etc...), com també un recull de dife-
rents revistes, estaments o altres her-
bes que han tengut una important
influencia en la vida social del nostre
poble.

L'aparició de cada un d'aquests
reportatges no tendrá res a veure ni
amb el nombre d'activitats fetes, ni un
ordre cronològic, ni amb l'arraigament
dins el nostre poble.... L'objectiu real
d'aquest reportatge és que tots les
poguem conèixer un poc millor.

La metodologia de feina será mit-
jançant una fitxa técnica, on hi haurà
els principals fets i les dades de cada
una d'elles: - Any de la seva fundació, -
Qui la va fundar,- Activitats més desta-
cables durant la seva història, -Objec-
tius principals,-Actual pressupost, -La
junta directiva actual, -Nombre d'asso-
ciats i quotes, - Objectius més imme-
diats, - Problemes més freqüents per
seguir endavant...

Les entitats estaran classificades
segons les seves activitats més fre-
qüents. També, intentarem fer un
recull històric de les diferents entitats
que durant aquest segle han tengut
una important participació en la vida
social, cultural i esportiva del nostre
poble.

A més de la fitxa técnica abans
esmentada, també hi haurà un entre-
vista al seu president o presidenta o a
una altra persona que sigui representa-
tiva de l'entitat.

De les entitats actuals parlarem de les:

Cultural: Patronat de Música, Fil-
harmònica Porrerenca, Coral de Porre-
res, Agrupació Cultural, Aires de
Monti-Sion, Associació de la Tercera
Edad, Grup Foganya, Grup d'Esplai,
Associació de Mares i Pares del CP
Escola Nova, Associació de Pares del
Col.legi Verge de Monti-Sion, Confra-
ria dels Amics del Vi, Estol Porrerenc.

Esportives: UD Porreres, Societat de
Caçadors, Club Colombófil, Moto Club
Monti-Sion, Club Bàsquet Porreres,
Club Ciclista Porreres, Peña Ciclista,
Club d'Atletisme Porreres, Penya del
FC Barcelona, Penya del Reial Madrid.

Eclesiàstiques i Socials: Consell
Parroquial, El Full Parroquial SEMILLA,
Cárites,Confraria de la Santa Faç, Con-
fraria del Sagrat Cor, Confraria de Sant
Felip Neri, Confraria de Monti-Sion,
Associació de Lluita contra el Cáncer.

Agrícoles i comercials: Cooperativa
Agrícola de Porreres, Associació de
Comerciants de Porreres. Societats
Agrícoles de Transformació.

Històriques: Hem d'esmentar que
cercarem a diferents reculls  històrics
entitats de les quals en aquests
moments desconeixem la seva existen-
cia, de moment tenim el record: Banda
de Música de Santa Cicilia, Associació
Lul.liana, Centre d'Acció Católica, Cau
de Jovent, Club de Futbol Porreres
Atlètic, El Porvenir, els diaris La Voz de
Porreres, i Porreras.

Grup d'esplai:
gran festa
de monitors

Com vos contàvem al passat número
de LLUM D' OLI, l'entitat prepara una
serie d 'actes per celebrar els 15 anys
de feina dins el poble de Porreres.

Sens dubte, un dels actes més des-
tacats será la gran festa de monitors de
tota l'Illa de Mallorca que enguany
organitzarem a la nostra vila el proper
27 d'abril. El tema que hem triat és el
fons de la mar, i ja tenim en marxa,
amb molta d'il.lusió, tot el decorat i la
música que ha d'ambientar la gran tro-
bada. Estam segurs que será una nit
molt divertida.

D'altre banda, vos informam que
segueixen amb un notable èxit de par-
ticipació les activitats de tots els dis-
sabtes horobaixa, sí hi ha nins i nines
que tenguin ganes de venir-hi encara
ho poden fer, només cal que venguin al
nostre local qualsevol dissabte de les
15 a les 18 hores. Val la pena!

També vos podem contar que com
altres grups d'esplai de Mallorca, el
passat dia 27 de gener vàrem anar en
tren de Palma fins a Sóller per poder
participar en la manifestació en contra
del projecte de la carretera de Deià-
Sóller; la veritat és que el grup de
Porreres es va fer notar durant tot el
dia per la gran bauxa i la festa que
vàrem organitzar, tornarem molt can-
sats però contents d'haver participat en
una causa que nosaltres consideram
molt justa.
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Les Eleccions Generals a Porreres

N° de vots dels principals partits polítics a les Eleccions Generals

UCD

1979 1982 1986 1989 1993 1996

1641 889

PSOE 425 521 631 628 555 672

CD 214

259

1471

320

UN 101

PSM 99 97 83 95

PCE 22

PP 1247 1045 1260 1424

CDS 95 206 222 26

EU 19 32 44 90

UM 311 174

1979
	

1982 

4% PSM 1 % PCE 5% CDS 

17% PSOE
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1986

1% EU

1993

12% UM

1% EU
10% CDS

1989

1996

6% UM
3% EU

INFORMACIÓ LOCAL

DUES NOVES ENTITATS A PORRERES PLUVIOMETRIA

Dia 16 de gener es va constituir al nostre poble la GENER 	  59 litres per m 2

Junta Local de Noves Generacions. Pau Mora Sitjar va
resultar elegit president i Miguel Sagreres, secretari.	 El dia de més pluja va ser dia 11 que es recolliren 14'71.
Per altra part, també a principis d'any, es creà l'Asso-
ciació de Comerciants i Empresaris de Porreres, inte- FEBRER 	  42 litres (fins dia 26)
grada dins la federació de la petita i mitjana empresa
de Mallorca (PIMEM). 	 El dia de més pluja va ser dia 1 amb 19'9 litres.
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PP i UM, enfrontats pel tancament
de l'escorxador municipal

Joan Sorell i Adrover

A questes passades setmanes ha
començat un enfrontament
polític entre el grup del Partit

Popular que governa l'Ajuntament, per
una part, i les juntes locals d'Unió
Mallorquina i Convergencia Porreren-
ca per l'altra. És difícil esbrinar qui va
encendre el foc en aquesta lluita, però
el que sí és cert és que ara ha esclatat
amb tota forca, com és desprèn del fet
que les dues formacions han editat uns
fulls informatius que han fet arribar a
tots els veïns de Porreres donant a
conèixer les discrepàncies que hi ha
entre els dos grups. Un d'ells és prou
dar, amb l'escut de l'Ajuntament i no
del partit que governa, ja que l'as-
sumpte afecta a les decisions que pren
Josep Roig com a batle. En el parèixer,

i segons es desprèn del que es diuen
uns i altres, el batle i la Conselleria de
Sanitat ja fa temps que tenien pensat
prendre alguna mesura contra la Socie-
tat Cooperativa Limitada d'Usuaris de
l'Escorxador que en tenia la concessió
des de l'any 1982, pel fet que aquesta
no responia a les comandes que l'hi
feien des de l'Ajuntament, en el sentit
que es posas fi a diverses irregulari-
tats, i tampoc les de la Conselleria de
Sanitat que veia com els concessionaris
anaven esgotant les pròrrogues sense
adaptar l'escorxador a les normatives
de la Unió Europea. Així i tot, els de
Unió Mallorquina pensen que el batle
ho ha fet malament quan s'ha negat a
qualsevol classe de diàleg en el
moment clau de la finalització del con-

tracte d'aquests concessionaris, donant
a conèixer a tots els que s'hi acostaven
per demanar-li sobre la situació de l'es-
corxador la seva intenció de tancar-lo i
convertir-lo en un centre cultural.

L'escorxador hem duu molts de
problemes, estic mirant de donar-li una
altre utilitat diuen que repetia Josep
Roig als carnissers que volien xerrar
amb ell sobre aquest assumpte. I degut
a l'actitud del batle, els de Unió Mallor-
quina consideren que se l'ha de fer res-
ponsable de la situació a la que s'ha
arribat, en que l'escorxador esta tancat
i és improbable que sorgeixin noves
ofertes, a part de la que mantenen els
de la Societat cooperativa si el batle no
s'asseu a negociar amb ells.

ESCORXADOR
	

Foto: Vicenç Mari. Gener-96
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III Jornades teatrals Jaume Rosselló
i Verger

E 1 proper mes de maig, l'Auditori
municipal de Porreres acollirà les
que seran III JORNADES TEA-

TRALS JAUME ROSSELLÓ I VER-
GER, organitzades pel grup FOGANYA
i patrocinades única i exclusivament
per l'AJUNTAMENT de PORRERES.

Tot això ha estat possible gràcies als
contactes mantinguts entre els mem-
bres del grup i el regidor de cultura el
Sr. Jaume Gil; aquestes jornades ten-
dran com a fi, intentar que els porre-
rencs es tornin a ficar com feien encara
no fa molts anys dins el màgic món del
teatre. Per això el grup Foganya con-
juntament amb la regidoria de cultura
del nostre Ajuntament ha elaborat un
atractiu cartell que de cara al públic pro-.

met ésser de lo més interessant ja que a
més de resultar totalment gratuït, s'hi
ha d'afegir la comicitat de les obres la
qual cosa és de agrair. Les dates de
dites jornades seran en un principi els
dies 4, 11, 18 i 19 de maig, obrint-les el
grup de teatre ES PORRASSAR d' Algai-
da en la obra CA NOSTRA de Joan Mas
i Bauzá, una obra que ja va ser repre-
sentada a Porreres l'any 1978 i que va
tenir un enorme èxit; una setmana des-

Grup Foganya

prés será el grup de teatre L'ESTEL de
Campos el que mos delitará amb l'obra
IGUALS PERO DIFERENTS de Miguel
Fullana i Vidal; i ja per a concloure les
jornades, el grup FOGANYA posará en
escena la obra de Álvaro de la Iglesia EL
CASO DE UNA MUJER ASESINADI-
TA, adaptada al mallorquí pel mateix
grup amb el títol SOMMI DE UNA NIT
D'HIVERN, una peca cómica en tres
actes que ben segur vos farà passar una
nit molt divertida.

Bé, esperant la vostre assistència,
només dir-vos que les properes setma-
nes tendreu més informació al respec-
te, mitjançant uns cartells o unes octa-
villes que tant nosaltres com l'Ajunta-
ment vos ferem arribar.

Miguel Gayá,
fill predilecte de Sant Joan

L a revista LIUM D'OLI vol adherir-
se als actes d'homenatge que el
poble de Sant Joan dedica a Miguel

Gaya i Sitiar amb motiu de proclamar-lo
fill predilecte d'aquella vila.Val a dir que

aquest poeta i home de lletres va néixer a
Son Castanyer i la seva mare era pone-
renca. Ell n'està ben orgullós d'aquesta
cama porrerenca. Enhorabona.

CLAR 1 CATALÀ

L'Agrupació Cultural no comparteix
les paraules de la regidora de festes del
nostre Ajuntament publicades en una
nota aparescuda al Diario de Mallor-
ca del passat dia 17 de febrer. Segons
el que va recollir el periodista numero-
sas entidades socio-culturales locales se
pronunciaron en una reunión que man-
tuvo con ellas a favor de que se hicieran
fiestas con carácter mallorquín y no
catalán és dar, que la nostra entitat,
una de les convidades, no forma part
d'aquestes nombroses entitats. Com si
no es fessin Ferias de Abril a Ciutat o,
fins i tot a Porreres actuaren distintes
agrupacions folklòriques de regions
com Múrcia, Extremadura, Castella-
Lleó, etc... i ben bé que ho feren. Sense
dubte l'excusa careix de fonament.
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El que necessitis
per practicar
el teu esport

ESPORT ESPLAI

Sala 7 Porreres Tel. 16 83 13

CULTURA POPULAR

Gloses i Glosadors

D urant la meya época d'estu-
diant de filologia catalana vaig
realitzar un treball d'investiga-

ció i recerca sobre la vida i obra de dos
glosadors porrerencs. Malauradament
un d'ells morí fa uns anys, i amb ell mor
també una part de la cultura popular del
nostre poble. Aquest és el motiu princi-
pal que m'ha incitat a fer públic aquest
treball, a fer-ne una síntesi una mostra,
de la producció literària d'alguns
homes i dones de Porreres que dedica-
ren part de la seva vida a divertir la
gent, a commemorar algun esdeveni-
ment important, a divulgar alguna idea
moral o política, mitjançant la produc-
ció d'una glosa, ja fos improvisada per
plasmar un moment concret o bé pen-
sada i escrita expressament per aquel]
dia especial. No podem oblidar la litera-
tura produïda pel nostres glosadors,
sinó que l'hem de rebre i integrar com
a co1lectiu, ja que defineix les essèn-
cies d'un poble, parla de la nostre gent,
dels nostres costums, del nostre passat.

El glosador i la glosadora que feren
possible el meu recull de les seves glo-
ses foren l'Amo en Tomeu "Perequela"
i n'Apol.lónia "Robina", mitjançant el
mètode de l'entrevista del propi autor.

Antoni "Pubil"

Cap del dos glosadors no era un
glosador de comba Aquests, davant
una multitud de gent, combatien amb
gloses. Era un atac i resposta continu
entre ells. Moltes vegades, però, estava
un poc preparat (mai la improvisació
no és absoluta) i concertat, també, qui
havia de guanyar. A Porreres ja fa
molts d'anys que es va poder gaudir
per darrera vegada d'un espectacle
com aquest. L'amo en Tomeu va ser
convidat en alguna ocasió a participar
en un combat de gloses, però sempre
ho va refusar. Ell, malgrat que era un
glosador que improvisava, li agradava
fer-ho a un moment concret i atractiu
per a ell. Un dia, per exemple quan par-
lava amb un veí (el glosador ja era vell)
de les feines del camp Ii va dir.

Me vaig casar amb una Serra
per tenir bon esmotxar
i ara tenc sa llenya en terra
i no la puc aixecar.

També era, pero, un glosador reflexiu,
que escrivia les seves gloses a un qua-
dern per deixar un testimoni de la seva
vida als seus familiars i amics.

Ses feines que jo tenia
només eren arreglar
dues perdius i un ca
i dos muls quan me llevia.

Un temps quan jo festejava
sa dona que vaig aconseguir
si parlava de sortir
sense sa mare venir
som pare permís no em dava.

Generalment era un glosador que
improvisava o escrivia, com veim, com-
posicions versificades de quatre o cinc
versos, que es el que es coneix amb el
nom de Glosa, cal-10 breu o corranda.
Mentre que n'Apol•lónia Robina és
una glosadora que prefereix les com-
posicions llargues, siguin de quartetes
o de quintetes, i que es coneix amb el
nom de Glosada o Glosat, que és la
forma més exacta i usual de definir-ho.
Vet aquí com a mostra el seu primer
glosat, escrit l'any 1954, en motiu de la
construcció de la carretera de Monti-
sion pel poble de Porreres, i que titulà
Sa Carretera És una glosadora que
prepara els seus glosats per a un dia
especial. Mai no improvisa.

Sabateria- riparteria

(Y\*

Opiegaik ~1.
Correr l'Almoina, 35 - Tel. 64 74 21	 PORRERES (Mallorca)
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CULTURA POPULAR   

Sa carretera

Tu que no hi eres
jo t'ho vull contar
va ser gros, molt gros
com de cap manera pots imaginar.

S'ecónom, que tant treballa
perquè estigui bé Porreres
fa algun temps que va agafar
una idea de ses seves.

Com, deia ell, un Santuari
bell con és Monti-sion,
el deixareu que s'esbuqui
tant com l'estima tothom.

Lo primer i més necessari
fer una bona carretera
perquè allá poguem pujar
sense passar tanta pena.

Se veia que no era empresa
de floquets i banderetes,
saps que havia de costar,
un caramull de pessetes !

Per això feia tants d'anys
que assumpte se miraven,
mirant i tornant mirar,
però res adelentaven.
S'ecónom i Ajuntament
en parlaven de debò
diguent, si Porreres vol,
els obstacles no fan por.
Es gest des propietari

també ha estat molt d'estimar
regalant tot es terreny
per on volguessin passar.
Es catorze de gener
fou es dia assenyalat
ningú mai havia vist
es poble tan animat.
Feren sis hores de feina
i ho deixaren arreglat.

Nodos, revistes i diaris
fotos n'han publicat
on se veu que tot es poble
allá estava treballant.
Fins i tot es parte oficial
de Madrid en feu memóri
quina página més brillant
s'ha escrit a sa nostre història!

Uns exclamen : es miracle?
altres diven : pretensió,
jo dic que uns i altres
pot esser tenguin raó.

Si sa fe mou ses muntanyes,
que no farà s'unió,
quan ets hornos de Porreres
hi posen tots es braó.

Allá amos i senyors,
rics, pobres, petits i grans...
tampoc no hi varen faltar
ses monge i capellans.

Ses dones, riques i pobres,
joves i velles mesclades,

pareixia que se provaven
totes, a llevar senalles.

A sa dona porrerenca
molt bé se li pot cantar
ni se vincle ni se trenca
ni se romp ni se rompí-a.

Com a nota curiosa
s'equip de sanitat,
metge, coto i infermeres,
tot molt ben organitzat.
Per Mallorca, tot Espanya
i fins per terres estrangeres
hem vist tots amb sant orgull
com s'ha anomenat Porreres.
Com a bon fills d'quest poble
de cor que digui tothom:
no s'hi arreli mala planta
mai la discordia no hi retron,
vos invocam Verge Santa
des Puig de Monti-sion.

Aquesta ha estat una breu intro-
ducció de les característiques de l'obra
literària de dues persones de Porreres
que, com tantes altres que ja no tenim
entre nosaltres, es dedicaren a divertir
o commemorar algun fet rellevant amb
les seves gloses. En els propers núme-
ros de Llum d'Oli, i en aquesta mateixa
secció, apareixerà una informació més
amplia i detallada de la biografia i obra
d'aquestes dues persones tan conegu-
des i apreciades en el nostre poble.

FUSTERIA 

LLITERAS GARI

Portes i Cuines fetes a mida

C/. Major, n 61 -07260 PORRERES (Mallorca)
Telf. 64 71 54

PUB RESQUILLS
ES TRUI DE PORRERES

C/ Pou Florit, 14 - PORRERES
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Han hagut de passar quinze anys perquè la norma-
lització lingüística torni als carrers de Porreres

Gaspar Barceló i Barceló.

A 1 Llum d'Oli passat vàrem argu-
mentar la incapacitat dels con-
sistoris porrerencs d'aquests

darrers 15 anys per dur a terme una to-
tal normalització lingüística i cultural
dels carrers de Porreres; però també
assenyalàvem una altre data molt signi-
ficativa: la de l'aprovació de la LLEI de

NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA i
que 10 anys després poques coses per
no dir res han canviat.

11Article 15. 1 de la llei diu el següent:
La retolació pública, es farà en llengua
catalana, acompanyada sí calgués de sig-
nes gràfics que en facilitin la comprensió
als no catalanoparlants. La retolació en

catalá o castellà s'emprarà quan així ho
aconsellin les circumstàncies socilingüísti-
ques (es veu que per alguns les cir-
cumstàncies sempre són les mateixes).

És clar que pel que fa als carrers és
més que suficient l'encapçalament de
l'article: la retolació pública, es farà en
llengua catalana, per sí això no fos prou
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clar l'article 14. 1 diu: els topònims de
les ILLES BALEARS tenen com a única
forma oficial la catalana, i el 14. 2
Correspon al Govern Balear, d'acord
amb l'assessorament de la UNIVERSI-
TAT de les ILLES BALEARS, determi-
nar els noms oficials dels municipis,
(alguns mitjans esportius de Palma
encara no s'han assabentat que és
PORRERES i no Porreras) territoris,
nuclis de població, vies de comunicació
interurbanes en general i topònims de
la Comunitat Autónoma. Els noms de
les vies urbanes han d'esser determinats
pels própis Ajuntaments, també amb
l'assessorament esmentat, donant pre-
feréncia a la toponímia popular tradi-
cional i als elements culturals  autòctons.

Aquest és el segon argument amb
el qual es demostra la ineficácia o el poc
interés dels baties i regidors responsa-
bles davant el fet de la defensa del nos-
tre PATRIMONI LINGÜÍSTIC I CUL-
TURAL.Peró no tan sols això, sinó que
el fet de l'incompliment de la llei té un
altre nom, IRRESPONSABILITAT. Els
poders públics són els vet.11adors de les
lleis i per tant tenen l'obligació d'esser
els primers complidors, perqué sí no és
així, ¿Quina autoritat tenen per fer com-
plir les lleis als altres ciutadans?

Ara fa 15 anys que es canviaren una
dotzena de noms de carrers i (nunca más
se supo) ara fan comptes de canviár-ne set
o vuit més. A aquest pas molts de noltros
ja no ho vorem).Un dels noms que diuen

que canviarán és el de la placa, actual-
ment PLACA D'ESPANYA, el nom com
tots ja sabem está lingüísticament nor-
malitzat i ja que el butlletí de l'Ajunta-
ment del mes de gener de 1996 així ho fa
constà i sense més; jo demán, Quin nom
fan comptes posar.li? ¿El mateix? ¿Amb
una altre llengua? ¿Tenen realment un
servei de Normalització Lingüística i
Cultural? Pel que hem pogut llegir a
aquest butlletí, sembla de que no..

Els altres carrers que acompan-
yarán a la PLACA D'ESPANYA? són:
carrer d'en Frau, el carrer de l'Hospi-
tal, el carrer dels Horts, el carrer de
Jaume II, el carrer d'en Monroi, el
carrer de la Roca, el carrer de Santa
Creu i el carrer de la Torre.

I tots aquests altres són els que con-
tinúaran essent forasters: (esperem que
no estigüin 15 anys més) "calle" Cerdá,
"calle" del Call, "calle" de la Rosa,
"calle" Molinos "calle" Juan Feliu,
"calle" Pasaraix, "calle" Portasas,
"calle" Vileta, "calle" Cid, "calle"
Ramon y Cajal, "calle" Goya, "calle"
Magos, "calle" Rectoría, "calle" Luís,
"calle" Caridad, "calle" Dama, "calle"
Canónigo Barceló, "calle" Orell, "calle"
General Barceló, "calle" Príncipe,
"calle" Nuño Sans, "calle" de la Gloria,
¿Quina glòria? "calle" San Felipe,
"calle" Sala y Verd, "calle" Rvdo Agus-
tín Font, "calle" Sol, "calle" Luna,
"calle" Gran Capitán, "calle" Dulzura,
"calle" Poniente, "calle" Cristóbal Co-

lón, "calle" San Jaime, "calle" 13almes,
"calle" Mora, "calle" José María Qua-
drado, "plaza" Antonio Maura, "calle"
Sala, "calle" 31 de diciembre, "calle"
Bestard, "calle" Trinidad, "calle" Costa
y Llobera, "calle" Ramon Llull, "calle"
Fray Buenaventura Sitjar, "calle" Fray
Junipero Serra, "plaza" de la Iglesia,
"plaza" de Santa Catalina Thomas,
que és santa mallorquína i tants que
no acabariem mai," idó sí "aquests són
els rètols i noms del 75% dels carrers
d'un poble del pla de Mallorca, d'un
poble on rares excepcions tothom parla
mallorquí, però que la gran majoria vota
partits forasters la qual cosa es reflecteix
en els rètols i noms dels carrers, que a la
vila de Porreres els anomenen "calle".
¿És tan dificil complir la llei? Suposam
com ja vàrem dir al Llum d'Oli n' 51 que
l'Ajuntament esmenerá aquesta actuació
i encara que sigui a pas de "tortuga",
acabará complint en la seva totalitat amb
la llei de Normalització Lingüística i Cul-
tural; la tasca que té l'Ajuntament no és
gens fácil i com tot costará un bon grapat
de pessetes, (s'han tudat tants de
doblers amb coses que no han servit per
res) no valen ses errades, no val a badar,
s'ha de fer amb molt d'esment, per tant
cal un bon assessorament que el nostre
Ajuntament sembla no tenir massa clar,
la primera fase (vegeu el butlletí de l'A-
juntament de Porreres del mes de gener
d'enguany) n'és un clar exemple.
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Mallorca, l'illa de l'oci
Damià Duran i Jaume

L ' antic ja era desitjada tota ella per
a la folgança i el plaer. Pens si
foren Claudi i Consensi els que hi

haguessin volgut viure sempre, un per
sentir-hi les placideses de la peresa, l'al-
tre per fer de la luxúria el culte a la seva
personalitat. Molts d'altres vengueren a
l'illa per cercar-hi la pau o la salut. Cho-
pin, per exemple, tot i que George
Sand, no entengué mai el carácter dels
mallorquins. La novel.lista francesa
Armandine-Aurore-Lucie Dupin a
Un hivern a Majorque (1841), ens deixa
entreveure més la seva condició aristó-
crata que la plebea, i segurament per
haver rebut la seva educació en una ciu-
tat com París, va captar més les
exceliencies de la Mallorca natural, els
seus rierols, les flors, el sol, la diversitat
harmònica del nostre camp, que no la
dura lluita dels pagesos i l'esforç
menestral. No obstant això, un altre
il.lustre visitant, l'Arxiduc Lluís Salva-
dor, l'estudia a l'illa, s'interessà pels cos-
tums de la nostra terra i ens deixà un
ric contingut cultural, tant en les mane-
res de treballar com en les de gaudir.

La nova Mallorca, nascuda durant
els anys cinquanta, és ben diferent a la
que contemplà la Guerra Civil espan-
yola (1936-39) precisament per haver-
se descobert com a lloc de vacances. I
nosaltres, els que descobrírem la llum
mediterrània durant la Segona Repúbli-
ca, sentim dins el nostre tarannà el
sotrac d'aquesta revolució cultural i
económica essent a la vegada, testimo-
nis, d'un engrandiment productiu de Pi-
lla com área de ser veis, oferint-la a tots
aquells que desitgin l'espai sobre les
nostres platges, durant els hiverns i les
primaveres, perquè durant l'estiu, com
no hi vagis atrenc d 'alba, la recerca
d'un metre quadrat per estendrer-hi la
tovallola és tota una aventura.

Vet ací, com en la Mallorca actual
s'hi destrien dues maneres d'ésser ben
diferents i a la vegada complementà-
ries : la de l'oci i la del negoci, un nego-
ci que nega i afavoreix el nostre propi
oci. Tant és així que per aconseguir el
nostre oci, hem de consentir a que l'oci
dels altres ens molesti prou ja que
Mallorca, a l'estiu s'ompl de gent, de

cotxes d'autobusos, de camions que no
se cansen de transportar queviures i
materials d'una banda a l'altre. L'índex
de consum s'aixeca, i els bars, les dis-
coteques, les sales de festes, s'afanyen
en fer els seus durets.

Un sistema així, avesat al negoci,
dificilment retrobarà ja aquella altra
Mallorca feta de llegendes, de  màgia,
pagesa i artesana, calmosa i sòbria.
Encara record que anar a la mar, anar a
nedar o anar a la vorera de la mar era
un esdeveniment transcendental, una
festa d'estiu d'allò més bufarell, no
debades rompia el ritme del treball tot
cercant l'espai sobrer i agradívol de les
platges.

Ja a sortida de sol, els carretons
amb molles, els carros o cabriols, carre-
gats de gent, desfilaven cap a les cales i
els arenals. Cada casa, cada poble, tenía
els seus camins preferits. L'eixida dura-
va un dia emperò n'hi havia prou per
viure aquella aventura tan especial. Les
famílies de Son Macià alegraven la seva
anada tocant simbombes i corns fins
que arribaven a cala Virgili o cala

ES TRENC
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Magraner. Les figueraleres des Monjos
(Porreres), cantant i tocant guitarres,
preferien banyar-se a Ses Covetes o Sa
Rápita; altres porrerencs es dirigien a
Sa Colònia de Sant Jordi, rica en peix
fresc i molt especialment saborós. A Pe-
tra i Ariany els enlluernava l'estimulant
i llarga platja que discorr ran de Son
Serra de Marina; els felanitxers Porto-
colom; els vilafranquers s'Illot; els Iluc-
majorers s'Arenal 

"Anar a la mar", no era tan sols una
sortida, sinó una festa profana de la
qual en parlàvem amb il.lusió dos
mesos abans i el reviviem fins un any
després. A ca nostra encara ho férem
alguna vegada a aixó d'anar a la mar a
l'antiga usança. M'agrada recordar-ho
perqué mai s'esborrarán de la meya
memòria aquelles inoblidables diades.

L'arenal de Sa Rápita d'aleshores
s'entregava generós, ample, net, solita-
ri, rimat ran de l'aigua per les mil tona-
litats en qué jugaven els colors : trocets
de copinya, de roca de Déu sap d'on i
de quins fondals, de particules de coral
i alguns brins d'alga.

Més cap a l'interior un estol de
cards verds i espinosos s'estiraven sota
la llum tórrida del sol. Davall els pins,a
l'ombra, la bístia, el carretó amb molles
desenganxat, el senalló del menjar i la
placidesa de veure com la mar entotso-
lada, inmensa, blava, anava i venia
segons les ones, com si s'engronsás.
Tocar-la, sentir-la i capbussar-nos dins la
seva transparencia era un privilegi del
qué tan sols aquest dia podríem gaudir.

Cap a l'esquerra s'obria el paisatge
de ses Covetes i es Trenc,cap a la dreta

havia sentit anomenar ets Escars d'en
Corrnet, s'Aigo Dolça, es Guix, sa
Pedra Alta.Dins aquells paratges de
ningú,únicament per devers can Bar-
but hi destriàvem unes casetes baixes.
Per a mi mateix era un jornal sencer de
jugar incansablement, corria, botava i
bracejava com si fos un petit foll entre-
gat a tota aquella quimera. Allò era un
oci sense cap negoci que l'estorbas.
Acostumat de nin a veure un paisatge
sòlid, vegetal,fet de tanques i de parets
de possessió, espès d'ametllerars i
figuerals, la mar en canvi m'entusias-
maya per tot allò altre, l'altre món, el
símbol de la llibertat.

El plaer de beure, viñas de Gain 1992
El món del vi

Francesc Grimalt

1992

VIÑAS DE GAIN

RIOJA
!I V.1,110, PI UU., CALMA.

75 el.	 s 1¢011ED.	 13%1'01.
COSECHERCIS ALOESEY St IACA'ARD. 	 15.

ARTADI

Viñas de Gaín, que en la llengua Euske-
ra significa entre alzines, s'elabora a la
bodega anomenada Cosecheros Alaveses,
on es vinifica junt amb el famós Artadi
(que és un vi negre jove molt conegut).
El vi en qüestió s'ha elaborat a partir
d'una exhaustiva selecció de raíms de la
varietat Tempranillo, complementada
només en un 15% amb les varietats Gra-
ciano, Mazuelo i Garnatxa. El Temprani-
¡lo regna per excel•lència a tota La Rioja
i és molt abundant a altres zones viníco-
les. Gràcies a una elaboració acurada,
dirigida per l'enòleg Benjamín Romero,
aquesta varietat veu afavorides de la

millor manera les seves virtuts orga-
nolectiques, resultant un vi original, amb
aromes complexes, amb tocs especiats.

S'elabora mitjançant llargues mace-
racions i després es realitza una
criança durant catorze mesos amb bóta
de roure americà. S'aconsegueix un vi
de color cirera, d'aromes intenses,
complexes, que recorden a la fruita
madura, amb tocs especiats i balsà-
mics. En boca, és llarg, equilibrat i pos-
seeix una càrrega tánica rica i madura.

És un vi que hom recomana per
acompanyar plats de carn molt elabo-
rats, així com també per embotits.

26



  

OPINIÓ       

Vint  anys de PSM ( I 976- I 996)
Catalina Oliver-Secretària Agrupació local del PSM

E 1 passats dies 16,17 i 18 de febrer
a la sala Polivalent es va fer l'ex-
posició commemorativa del 20é

aniversari del PSM, presentada per
Maria Antònia Vadell (cap de llista al
congrés) i Pere Sampol (vice-president
del CIM).

El dia de la inauguració assistí un
nombrós públic, aprofitant la candidata
del PSM per encetar la campanya elec-
toral, recalcant que el poble mallorquí
"ARA SI", tenia possibilitats d'aconse-
guir un escó, si es repetia el mateix
suport electoral que just ara fa nou
mesos votarem PSM. Si així es produís
Maria Antònia Vadell seria a Madrid
defensant els interessos de la gent de
les Illes, cosa que no han fet fins ara
els/les represetants/antes que hem
tingut pel fet de dependre de partits
centralistes que sols no ens han repre-
sentant, sinó que han fet de les Illes
Balears i Pitiüses la Comunitat Autóno-
ma on el govern central ha invertit més
poc a tot l'Estat pagant anualment cada
persona de la nostra comunitat a l'Estat
espanyol 200.000 ptes. més que el
govern es gasta en cada un dels habi-
tants de les Illes Balears i Pitiüses. Un
total . de 150.000.000.000 ptes. que

Madrid es queda i no les ens torna. En
linees generals així ha anat fent el PSM
el seu esperit ple d'honradesa i de tre-
ball desinteressat per aconseguir una
major qualitat de vida a les nostres
Illes.

El 18 de febrer de 1976, i des de la
clandestinitat, es presentava pública-
ment el Partit Socalista de les Illes
(PSI), rebatiat un any més tard com a
PSM. La necessitat de bastir un projec-
te polític mallorquí, nacionalista i d'es-
querres aglutinà a molts diversos
col.lectius ciutadans i sectors socials a
l'entorn d'un partit al servei del poble
de Mallorca.

Foren anys plens de coratge en un
medi hostil i on el PSM hagué de cer-
car l'equilibri entre la resistencia i l'a-
daptació a la nostra societat, endormis-
sada per tants anys de dictadura i cen-
tralisme.

Ara fa vint anys d'aquella presenta-
ció; vint anys amb errors i encerts,
però vint anys necessaris per a haver
aconseguit arrelar el nacionalisme a la
nostra societat.

El camí del PSM ha estat i és el
camí del retrobament dels mallorquins
amb el nostre país. Han estat uns anys

difícils, lluitant, i massa vegades ben
tots sòls, per l'autogovern, la preserva-
ció del territori, la justícia social i la
solidaritat.

Altrament, el PSM ha vist recompe-
sat el seu treball constant, tant a les ins-
titucions com el carrer, rebent un
suport electoral sense precedents en la
història de Mallorca.

Mai una opció nacionalista no havia
aconseguit esser la tercera força políti-
ca del País, ni aconsegir un grau de
representació tan significatiu.

El 14% dels vots del mallorquins,
cinc consellers, set batlies, prop d'un
centenar de regidors, representació al
Parlament Europeu....Garanteixen la
defensa de la nostra llengua, de la nos-
tra economia, dels espais naturals, la
població necessitada, i tot allò que ha
marcat la història del PSM: el naciona-
lime d'esquerres i ecologista.

Ara som més que mai i la dinámica
electoral és ascendent amb la mateixa
il.lusió d'aquell Ilunyá 18 de febrer de
1976, per això seguirem fent nostre el
clam de Salvador Espriu: "ens mantin-
drem fidels per sempre més al servei
d'aquest Poble.
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El pla territorial del Pla de Mallorca

C?
 uan qualcú o qualque institu-
ció prepara un pla pot usar
tota la inspiració i fer anar el

capet molt enfora, encara que no sem-
pre surt bé, de vegades per molta
voluntat que hi hagi es pot mirar enfo-
ra i caure aprop.

Això, sens dubte, és el que pot pas-
sar amb el ja famós Pla Territorial del
Pla, un hermós projecte per protegir el
Pla del desastres urbanístics que pot
acabar per ser un pla per urbanitzar
aquesta zona de Mallorca.

Totes les masses fan mal i tenir tot-
hom content, més que difícil, a mi em
sembla impossible ; és evident que 7
quarterades segons en quines zones és
una quantitat exagerada, entre altres

Bernat Bauçà i Garau

coses perquè dins aquesta extensió de
terreny també es poden fer auténti-
ques barbaritats. Per un altre costat, es
deixa que es puguin beneficiar un pocs
(fonamentalment estrangers, per perju-
dicar molts d'altres ).

Però, el que no pot ser és que l'e-
quip redactor i el Govern Balear que-
din en mans de les pretensions i els
capritxos de cada un dels ajuntaments i
que, poc a poc, tota l'il.lusió i les neces-
sitats del Pla de Mallorca quedin en no
res pel poc consens dels ajuntaments
que l'intregren.

Ja se sap que és molt dificil que
qualsevol batle pugui ser objectiu a
l'hora de donar els conseqüents permi-
sos d'obres als seus familiars, als seus

amics, al veí o a aquell afiliat al partit.
Per mi només hi ha una solució: un
organisme supramunicipal amb un pla
director seriós i que es dugui a terme.
Per acabar, dues reflexions:

A. Manca primar fomamentalment
la qualitat de les edificacions i oblidar
el xabolisme que tant mal ha fet a tots
els pobles més propers a Palma.

B. Que el Govern Balear doti així
com cal cada una de les millores que es
pensen projectar en el Pla Territorial,
perquè per molts de poligons, piscines
climatitzades, centre cultural 	 , que
es planifiquin, si no está dotat de les
partides pressupostàries correspo-
nents, tot quedará com sempre, amb
moltes promeses i poques realitats.
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Ovella rotja a Porreres, in memorian
Agustí Tomás Rosselló

S empre que es venen possessions i
finques i darrerament aquesta és
una notícia que es repeteix amb

molta freqüéncia, s'ecolten diverses
opinions, unes de comprensió perquè
coneixen les circunstácies que envol-
ten l'operació, altres recorden que és
una pèrdua més d'una propietat rural
que canvia de mans, i aquests nous
propietaris no son d'aquí. Es una fatali-
tat que pesa damunt les terres del Pla;
per mi l'alarma té un origen doble,
d'un costat tenim l'experiència del
que s'ha fet a les voreres i per l'al-
tre que ara toquen als sementers.

La conseqüència d'aquests canvis
és una modificació a l'explotació, o de
l'ús, que ara són econòmicament poc
rentables. S'arreglen les cases, el
patrimoni immoble queda a l'atzar del
gust del nou propietari. Restauren les
parets que envolten la possessió i
posen una bona "rejilla", (això de la
rejilla és molt important, dona estatus)
També es colloquen unes bones
barreres a camins que si no "de lliure",
"de facto" havien estat de pas lliure.

Tots aquests canvis esmentats i
altres, fruits del temps que corren, es
poden quedar amb això: canvis deri-
vats d'una época, i en una pèrdua de
senyals de identitat importants, els
quals afecten a tots, i no només als
nous propietaris. Me referesc al patri-
moni genètic, perdues que en un sentit
molt ampli afecten a la biodiversitat. A
Mallorca s'han perdut varietats de blat,
d'ordi, de melons i algunes races autòc-
tones, que la seva baixa població difi-
culta la no existencia de línies consen-
guínies, i aixó no és recuperable.

Per qué aquesta llarga introducció
per parlar d'ovelles?. Me direu que n'hi

ha moltes, que sempre que anau per
foravila en veis, és cert, dins el nostre
terme s'ha venut una guarda que no era
com les altres. Era l'única guarda d'o-
vella rotja mallorquina que hi havia
dins el terme, la guarda de Son
Vallets. Aquesta, censada a Campos,
estava formada per 40 exemplars i pas-
saven temporades a Son Cadell
emperò la genética és originària de
Son Vallets i Albanyeta. Alguns exem-

plars d'aquesta raça es poden trobar
mesclades a altres guardes però tota
d'ovella rotja només coneixia aquesta.

La raça d'ovella rotja mallorquina, es
una raça autoctona que segons la definició
de la FAO es pot considerar com a: local,
rara, en estat de reliquia i en perfil d'extin-
ció. Pel que coneg el seus efectius estan al
limit de poder asegurar la diverisitat gené-
tica dins la ruca, hi ha moltes linies que
són consangüínies. Però com a tuca
autóctona es fruit del treball de molts
d'anys, amb incorporació de races foráne-
as. Sanchez Belda suposa que entre d'al-
tres estaria la raça berberisca del nort d'A-

frica; res estrany si recordam el comerc
amb Alger al llarg de la història. Aquest
treball de segles anava encaminat a con-
seguir un ovella rústica adaptada al clima
sec, a temporades resec, amb poc menjar.
Les marines de Llucmajor i Campos, área
geográfica de distribució preferent, no
s'han caracteritzat pel seus esplecs a bal-
quena i amb un tipus d'explotació en guar-
des petites molt tranquiles.

Entre les característiques producti-
ves s'han de destacar que són de cicle
ovàric continuitat, alta precocitat
sexual i amb una proporció de parts
dobles; aquesta darrera característica
productiva era molt acusada a la guar-
da de Son Vallets. Les característi-
ques generals de morfotipus son d'un
perfil subconvex, tamany de mig a
gran, mesomórfiques, color roig, coa
ample i llana entrefina. El cap hi havia
una particularitat que no s'ha vist mai
amb la freqüència que es donava
aquesta guarda, a les orelles, a la cara
externa i central hi havia un petit
l'ha a una o a ambdues orelles, era
una característica morfológica quasi
fixada genèticament.
Aquest petit lòbul, es el que donava

la senya d'identitat a les ovelles de son
Vallets, al qual, juntament amb la gran
taxa de naixements de bessons que
preservava el que ara es perd.

Patrimoni genètic que es perd, ara
només quedaran exemplars aillats a
diferents guardes locals, apreciats pel
seus carácter tranquil i per la seva pro-
lificitat. Paulatinament s'anirà diulent
amb creuments per absorció amb
altres races, fins que d'aqui a uns anys,
probablement el recordi l'aparició acci-
dental de descendets que presentin el
petit lòbul a les orelles.
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Presència femenina a requip de futbol 7
benjamí de Porreres

Bárbara Cerda Obrador i Aranbca Sánchez Rofes

Foto: Vicenç Mari

E 1 passat 8 de febrer fou un dia
assenyalat i que segurament pas-
sará a la història del FUTBOL 7

porrerenc. No es produí cap resultat
espectacular ni es va lesionar ningú,
simplement va tenir lloc el debut de
dues migs campistes: na Bárbara
Cera Obrador i n'Arantxa Sánchez
Rofes de 8 i 9 anys respectivament.

Ens cridà l'atenció aquest fet, no
molt habitual, per desgrácia, i amb elles
tenguerem aquesta simpática conversa.

P.- D'on vos vé la idea i la curolla
del futbol?
Bàrbara. - Jo, ja de petita sempre jugava
a futbol amb el meu cosí i de llavors enea
m'agrada jugar-hi també el temps de pati
a l'escola.

Arantxa.- Sempre m'ha agradat el fut-
bol. Quan vaig a la Biblioteca mir llibres
de futbol i quan puc trec en préstec cintes

Joana Mora i Cerdá

de video sobre les millors jugades del
Mundials.

P.- Com es produí el fitxatge amb l'e-
quip de Futbol -7 de Porreres?

A.- En un principi ho vaig demanar als
meus pares i em digueren que no, ja que
havia de fer altres activitats . Més tard vaig
insistir i finalment aconseguí el que jo volia,
jugar a futbol amb l'equip de Porreres.

B.-Jo em vaig apuntar, però quan ma
mare va saber que era l'única nina no
va voler que jugués. Llavors quan n'A-
rantxa ja ho havia aconseguit ja em
digueren que sí.

Na Bárbara i n'Arantxa ara juguen de
mig campistes a la mateixa categoria,
Benjamí, però l'any que vé n'Arantxa
jugará a una categoria superior i no
saben el qué passarà. En aquests
moments no hi ha altra nina que jugui a
futbol ni que en tengui ganes. Les juga-
dores porrerenques tenen esperances,
ja que a Algaida hi ha un equip que
també hi juga una nina i está federada.

P.- Qué opinen els nins del equips mixtes?

B-A.-Alguns troben que está bé que
juguin nins i nines en el mateix equip,
altres no ho veuen tan bé.
El partit que disputaren dins el Camp
Municipal de Ses Forques contra l'equip
de Cala Millor acabà amb un resultat
d'empat a gols 5-5, un resultat al.lenta-
dor i amb una bona actuació de les mig
campistes novelles.L'entrenador del
Cala Millor els hi oferí la fitxa per jugar
amb el seu equip, cosa que rebutjaren
de cop ja que el que aspiren és poder
lluir algun dia el color vermell de les
camisetes de l'equip porrerenc.

P.-I als vestuaris, com vos arreglau?

B-A.- Ara en els partits amistosos utilitzam
les dutxes de Várbit . Llavors quan facem
partas de lliga no sabem com ho farem.
Na Bárbara i n'Arantxa encara que
compartéixen afició, a l'hora d'escollir
al seu equip favorit no es posen d'a-
cord, una és del Barca i l'altra del
Madrid però això sí, totes dues han
visitat els camps dels seus equips.

P.- Quins són els vostres ídols futbolistics?

B.- N'Iván de la Peña i en Jordi Cruiff.

A.- N'Iván Zamorano i en Raul.

P.- Qué opinau del vostres companys
d'equip?

B-A.- Del qué més ens queixam és que mol-
tes vegades els nins es centren entre ells i no
ens passen la pilota durant els entrena-
ments. Una altra cosa que no ens agrada
gaire és que l'entrenador ens faci fer coses
diferents dels nins a l'hora d'entrenar.

P. I ja per acabar que fi dirieu en els
vostres amics i amigues porrerencs?

B-A- Que s'animin a jugar ja que és
molt divertit jugar nins i nines junts.
Per altra part també volem dir als nins
que han d'acceptar que les nines també
formin part dels equips i no rebuigar-les;
d'aquesta manera segurament hi hauria
més nines que s'animarien a jugar.
Des d'aquí volem desitjar molta sort a
les dues novelles futbolistes i que ben
aviat els seus esforços siguin un exem-
ple clar de l'igualtat entre l'home i la
dona en l'àmbit esportiu.
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L'equip Porrerenc de II Regional
ocupa plaga d'ascens

Equip de la Unió Esportiva Porreres.
Temporada 95-96. Foto: Vidal

L 'equip porrerenc que milita a la II
regional de Mallorca está duent a
terme una deles millors tempora-

des, la qual cosa fa que actualment, i
després de haver-se jugat la vintena jor-
nada, (11-11-96 ) ocupi la 3 1 placa a la
clasificació i per tant tengui el dret de
seguir així les coses a jugar la tempora-
da que ve a una superior categoria.

Aquesta bona marxa es deu princi-
palment a la regularitat duita a terme
fins ara, la qual cosa és inprescindible
per complir les expectatives marcades
a principis de la temporada, que no són

més que de recuperar la categoria per-
duda l'any passat.

Dels 20 partits disputats a l'hora d'es-
criure aquestas retxes, n'ha guanyats 12,
n'ha empatats 4 i només n'ha perduts 4;
ha marcat 38 gols i n'ha encaixat 19.
Encara queden 14 partits per disputar-se
que amb la normativa dels tres punts per
victòria fan que tot i la bona classificació
que ostenta actualment, no es puguin
llançar les campanes al vol. Esperem
que la regularitat duita fins ara no es
rompi i al final l'equip porrerenc estigui
al cap damunt de la classificació.
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