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COOPERATITI SHS«

A la lògica oonvcniincia d'adaptarleo a los modos i necessitata actuals,s'hi

afamei— tambó*,la necessitat do quo els' posesos os ¿untin, on grups o cooperativos,
•

per «-í-H* poder intentar resoldrà més bo* els seus problemes»

Creure que de la crisi actual on sortirem com si ros hrvguos passat,¿a d'una

absoluta ingenuïtat«

Satan davant «TK*r agricultura on crisi,por la qual hem de lluitar,per tel de

trobar noves alternatives.El cooperativismo pot esser una d'aquestes alternatives,

especialment per a les potitos i mitjanes empresos agrícoles«

_- Ü3 petits i mitjans agricultors, si no s'uneixen ara,a la llarga cl tendrán

tot perdut i desapareixeran perquè no podran fer front al nou sistema do ralaciors"

économiques que dins 1?. nostra area geo-politica poc a poc es va imposant.
jt

' SI que vol cl gran capital ¿s que el conjunt d'empreses petites os descor.ec—

-tin .unes de ics altres »per tal do Anm* •*?•* al .sector economic en què es movon»

airaquesf" poblo .nostro j croc .quo s'aconsegueix un born funcionament per".la-'cóo—

perativ-a,encaraiqno fins fa poc tcmps^no s*havion despertat oquestoa, inquietuts»

de cara. a~-l-*agrï.'cúitura. Però si OTIO en altres ospeotos els santjoancrs hem-demo g—

t·ra·t iqnB---sãfeem unir-nos i colaborar junts,com- hem demostrats on la quantitat d'en-

titats que ftineionen',com si5nrlz Penya-Hotorista,!'Assoe iacio" de. Parcs,el Club.de

?ítbol,la Soci-Q-tat/da eaçadora'iel.--dintre .Culturai,la Geraandat<;dj3ì£2;anrador3,la -

aataira-Cooperativatatcv.«

Tot ^iT^ demostra lã gran-'capacitat d'unii quo t ocia, ela sant joonora.i-

intoni. Sastro i Gaia.



EL- TZ I LA SO#I2ÎAÏ-'Dfi£COïI5UH: •

El vice's suc' feraçaíatt de ia substància líquida del reia fresc. 2s

composa d'aigua i d'àLtres- substàncies cu disaolució", entr.e-, Les que les rn.es
" ' "——. ' ^ ¿; ' ~ "••—. — . ' * T " - • » . * "™ * 7 " " " , , * .• •••'•;^j o^. •?<;, v __ _

..^.importants s<5ní 'Vjtanol, ^lifisaçLsa,,. àcid tartarzc," ̂ 02-^, així,, coin . di Terses matS-
"-•:•-;--"V Q-¿ CCI72.~.; . . - , . _ . . "'"" '"" :''" "&'.iJifCVi. -.

ries colorants i'áltrss productes no "ben conegut s,-true s«5a als que li doñea el_.
-•ca; cr/rp r., •

seu aroma particular«

'.^0 T- • - ' 3 - — <- '

Dea dâ fâ íSè SéOQ^any^ que el vi s'ha anaü preparant de la aatei_r.
- ->~* A.:»3 76 d

que- a.vui_en dia despreg1 -cr^uiïa -eleaxejitaL.tpre-Daraciô" q
-" • 'v 'v ^i~' iTCc1-- - - -..--,.'«'• ̂  - f ' ^ -• - • J ^0*-^*-";^ -~ **-,.

ens dina iwlìt qua^dséiiigary,\surten. ums vins• ̂ ïe ~qtíã££-tãTt-EO -aiasaã clara«

. Al-T 7<ítJ^-. , -
manera, pera v'â±teqiíi UÈ

Podem dubtar de. la qualitat, del vi degu-fc a cue la competència dins La

societat- de consum, obliga a abaratar el cost de la seva fabricació". Zia: pro—

, duc/tca quíaio s.; solucionen/el .problema-al fabricant:.- Tals sö*n els coLoran-ts,
• - - • ; - • • • • „ • % - " - *

certa adulöoranag, otanolj'-'àcid^tartàric^/··cr altircs-productes no tan químics'

com l'aigua, segons que en visites- als preus de venta se li vulgui augmentar o

disaimiTr -ar-ti^ioialmeat 'la s<s--«a é:aaISta·£,

Sa el cas dol "-cJ^aErpÃga^Ty •^a.&ri^sA-de^ cvíy xa "seva espuaos3Í~at nor—
. - — -.^-2 -y- ;- oojo-L~~J4^'

•nal-nep-^a.jjcppaagurs^raafa a^3£&§S^"^rtSf±c^^- "trtrl" GDZ?" '£ una aahera no natural*

L'adquisició' del. vi -preparat de -la foraa tradicional as ezc lussi va

dels rics o dels- que viseen ^sn contacto direotc amb el camp»

" - -,^Heffl-da-BlànToff.TÍa.íaltaJ-'d'íLa afScas-coH-ürcl "" de"" I a~ qual Ita-i" de Is pro—
3^"^^- — faj-.- "-- - ̂  . . . ; » • - - -

. . . .„-. . , -.— c — - -•„• rv •js·^·sr-^'j
dactas alimcsrticia' per: pajrt-ds l^-soiíori-fia-S/^oape-Sen-ií;'- Poro""él "principal csui-

aan±_ás l'a societat de consum , que du. a aituacions corn aquesta.

"'-iobdcrr " 3auc:3r"> 3canrii«

,̂

i ÍK-Í'
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EIL SEHTET A MT VERSAR I.

' .Aquests dies es " ce lebra un trist i cruu aniversar i , ; - . -
al' sstè: la matarrça i el. cap -d'estat a. Xile,, L'any 1973, -
l 'onze de s e t embre el general Pinochet va acabar amb urra d'e -
lea més f lorides d'enrocrlcies d'e la Hlspancamèrica, que M1'Al—'
lenda* hanyia fo r ja t . Tots- els- xilens- recordaran duran t ¡rolt •—_
d'e temps»-, l 'entrada dels militars- al Palau d'e la floned'a-, res r;
denrcia.d&l cap de govern: assassi'na·ts un darrera l'anitra; — .--
molts d! homes; i dones, de tota casta, ITO to rnaren a veu re el
ca'l claprtt- tf'estals, els s-eus ulls fo ren tancats a cops d'e -
m etra 11 a ta,, te's martences continuaren durant un parell d'e-" —:

d'ies-, sobretot: l'entrad'a/a la Universitat amfcr tanquetas, m_i_
lars d's coss-os foren abatuts per les traïes, i g-1 trerte "tie
setembre- a 1'Estadi.de Xile-, orr també. molts d 'homes i drmes

_£oren. assasssinats, entre- s-lTs un dels més impor tants canta—-
autars, poetes i Tolklaristes de- parla casta-llana, UÍctor -"
Jara1. . . - ,

Ara vist quan qualque- cosa comença a anar un poc ha,~—
qualcú s'encarrega-de destruir-ho. La d-'amocràcia duu aques——
èey COS-H-S. ís clar, els mi'lftars xilens cregueren que era -
molt ml'llor Ter estar s-1 poble a la retxa que- no que funció-»
n a s - - a m b utr vent cim' a soci'alit^ant. La-s metrallate-s son le-s
que comanden , e-1 poble rra compta per res d'e rss, és- un -z=ro
a l'esquerra.

T encara, avu i , ' pe r acabar-ho d'^arrenjar, acuast setè--
arri'veTrsari ha- estat_ commemorad'a- amb una farsa, urr plebiscit,
sn el. qual.es d-tnnarrava el pa fri e si volia la continuació" d'e- - -
L'autarquia1 n Wmillor11 canviar de regim-; però com és clar, -
als militars; x-xlerrs ix^Tharr sortit guanyadors. U r? dictador nra-i
rro pot-perdre urra consulta, ja que si fes al contrari seria
urra total eop tra dicció». - ... ' ~

• Esperem- que els militars rro tornirr a casa1 nostra, i •=•
errs facirr'ta-ncar les portes, perquè si així fes e-stoz berr -
arrerrj^ats:^

Joarr Farrt-.

PluriaroTP .3600"- Serían 36QCT •
urro tras otra, ena o r de ei d1 es,
36HQ" matarcrr y fuerorr 3600
lirrar teas- otra . en mu d'e ci co s-.

**

La: escuela- Sta^ PTar fa La escuela Sta. ¡"ï ari a
tt-do" sangrre1 obrara , fue si estemrirrioì
la sangre- que cono-cfa d'e v i d'a- que se tnoría
scio miseria» s-cls ai a l a r ^ G c .

3500 mi rada s
oue se apsgaran,

asesiwadcs.
Fr^cmsnt ¿e la Carrtsta a



Gag una nomenclatura popular

fflCorn diu ai sau llibre,o millor dit 9 la introducció dels "Carrers de

fflontulri" en 3oan Miralles :Cada vegada hi ha una major inquietud per

recobrar en tots els aspectes la nostra personalitat com a. pobls.Rasul-
* , *

.ta evident que d%una manera P de 1"altre ffs fa necessari arribar en a—

questa nomenclatura popular i tradicional.

Un grup de- joves animats i amb afany de fer feina s"han informat i han-

consultat 1"Arxiu Municipal,Diccionari Alcover-iïlcll,el llibre citat,
L

abans i. naturalisant les consultas particulars d'e cada un de naîtras¿Per

això us gdalantarr una síntesis de lo que pot ésser el informs quîe surti,

a llumo

A cada poble determinat-tant si es un poble da- vora mar o del pla hi

ha una característics comuna respecte ßi:seu ncm de carrrersique tots

passegen ncms de significació* pal£tica0Aquests noms quasi mai sxDlen &««•

ésser' noms naturals n p-pulars sind noms imposats arr-el de diversos gov

véFna-i mé-s- ccr.cretament en tsmp-s da la guerra civil,Si'na a Sant 3oan.

basta comprovar tots aquests noms de ca¿T3 polític i ho veurem,tots £o*

foren imposats quar. va entrar ari Franco,

Llavors tenim els narss naturals 3 populars que ningd ha camviat i que

t3tho3iparlaaAquests ncm~ solan esser els -és -antics,D"aquests n
>hi ha .

dxorigcn aclssiàstic,d3 tcpcgrsfia urbana^be^safactors i habitants dei ̂

poble i ds psrscr.atças del. mdn de 2a cultura, . .,-

Gc,*n vei.TT hi ha dues classes de classificacid dels noms dels carrers:

sis ncms imposats i. sis ncms naturals o populars«,

Ara tanguant en compta tot aquest anàlisi perquè, no hem de dir:

met*n vaig peu carrar tort p-er nla calle julio Ruiz da Alda" i d"aquesta

manare aniran fant pa£s,

.Nota:qu¿. s*interescü. par ffls noms dels carrrers faria bá en llegir ei

llibre d" an 3oan (nirall3Sj"els Carrers d'e (îluntuîri"

Per aquest grup

Iflique!. Company

3o cant per sa'llaurada

amb sa llengo des meu pobla;

qua ¡nalXarca terra noble,

tants de pics trspitjada.
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P ACIMA ESPORTIVA-

per En Joan Font

3a hi tornam a esser! La temporada futbolística està
començant; i de quina manera! Enguany hi haura mea futbol
.que mai.

Aquesta temporada el Club Esportiu Sant Joan estarà
compost: per quatre ̂ equips : Alevins-, sota la direcció dl*En-
Do an Company (ferrer mena); Infantils, dirigits per En ni
"quel Gaià (fideuer) i En Kiquel Sauça (d'es saig);• Juvenils,
sota les directrius d''En Josep Ribes, i per acabar, l'equip
d'e regional, quo està a les ordres de Lluís Hamburgo.

La nostra missió és que,:a més d'estar ben entretenquts
d'aquí un parell d"'anys hi hagi un bon d'e categoria regional,-
així com que tampoc no dèsapareixi el futbol a la nostra vi-
la. Per tot això hem cregut que seria molt útil la creació
de dos nous equips :.alevins- i infantils. Tots esperem que
d'aquí a un- temps no mol€ llunya podrem recollir els fruits
que ara hem sembrat.

flauest augment en dos nous equips suposa una-petita -
pjjj.ad'a en el presupost global del Club, i per tant» això fa
que aquesta temporada les quotes dels socis sien un poc sup«
ríar° . Enguany les quotes són les següents: 3000 p tes., amb
la qual.es permet usura- tots els partits- que es celebrin al
caap d'e. Son 3uny; 2000 ptea.f amb la qual només as permet -
veure els- partit» «fe catagoria ragionai, i 1000 ptes., per -
las dones«

Cara sempre, totes las coses duen problemes; si no és -
un» «a l'altra. Per a començar 'els arbitrad ens rcbligaren a
taper el passadís de sortida, case que »ns he costat bastants
de debiera» Després el problema de l'entrenador, que fins -
fa un mes no en vam trotrar cap; el que ha fet que la nostra
preparació Tísica, en aquests moments, no sia 1'adequada. -
Una altra adversitat ha estat que N'Amador d'es Camp es va —
trencar una cama, per la-qual cosa ens hem vist obligats a
fitxar un jugador extern, En Tomeu Xorris (monturrer). També
hem d'agrair l'excel·lent col·laboració al porter Tolo Bar-
celó (vilafranquer), que també ha estat fitxat per no res,ja
tue nonrés hi havia un- porter. I ara el problema dels juvenils
1 nostre'entrenador pensa que necessitbm dos jugadors més,

un central i un centre-campista, i com és clar, nosaltres ho
demanàrem als juvenils, però es negaren en rodó, pel que, -
L'entrenador, quasi quasi ens obliga a dur dos estams més ,
cosa que avui encara no succeït per problemes de treball. - .
Pel que a ni respecta esper que això no sia una realitat, ja
que m'estim més m jugar amb als santjoaners que hi. ha que no
haver d'emprar gent forana.

I. era passant a parlar dels resultats, que és el que
més interessa, hem de dir que no és que ens hagin estat molt
favorables, ja que els alevins han sofert una greu derrota,_
7-0, amb un equip de Hanacor, i un empat, 2-2, amb el Sineu.
pel que respecta els infantils, la situació encara és més d¿
fícil, ja que ban perdut els seus'partits per bastants ds -
gola de diferència; però hem de pensar que aquests dos equips
conencen enouany i és molt normal que la primera v/eaada ma ela
vagi també com tocaria. Els juvenils guanyaran el primer pa_£
tit, 1-Q,'amb el Vilafranca,! perderen el segon contra l'Are-
nal, 3-0. Quant el que respecta ela de regional direm que el
nrvmar 3-1. el seqon 2-4 i el tercer 5-1.



tJOL3 I PAHATÎSM3.

Avui,dins un mó"n cada vegada mas poblatïa gent necessita d'uns ídols,unes por—

aones a les quals mitificar i ideali t zar, per for d'olla els sous araos i senyors, c3s

-qfoals,com ás de suposar,no tendrán cap fallada i serán infalibles de cap als sous

seguidors}per tant podrrji far i desfer així com voldran i senso donar cap tipus de,

explicació1 a ningú.

Là gent,on general,néeossita d'aquests ádols,van darrora. ells,degut,principal—

"aent "a la bona publicitat que van d'ells- els mit jans informatius (hem de tenir en

compto que aquests ídols surten sempre,o quasi sempre,gracies a les labors dels po-

derosos capitosts do les multinacionals,que dominen d'aquesta manera tot cl mó*n fi-

nancier,i per tant social)«Això fa que s'amili,on molta de casos,la capacitat do '

crítica dols seus seguidors, d'aquesta manera van darrera ells amb els ulls tancats,

sense raonar gens sobresi oi quo fa 'cl sou "Ídol" e's perjudicial o bcnofició*s per

els-seus seguidors,i per tot el poble en general. ... .

Aquests ídols,com he dit abans,surten quasi sempre gràcies a los labors do los

multinacionals,ara bd.aquestes multinacionals,tenen unes raons bon estudiades,pes

fer surtir una determinada persona com a ídol,i quasi sempre,per no dir sempre,so-

len ésser économiques*

ArriSa ujj moment en el qual la capacitat de crítica dels seguidors dels ídols

ha estat totalment anulada,d"aquesta manera els ídols,poden regir el ndn(sempre"̂ -

conaollats" per als seus respectius senyors).

Està- ben clar el perquè ozio hi ha ídolsrla gent els necassitajara ai_i2> darrer

"ja no està tan clar.Perquè els necessita?,aquesta is una pregunta bastant mala de

contestar.Pot-aer sigui que la gent ja està tan mentalitzada de. la seva existència

^que ja els vcvan com a una, realitat quotidiana,que forma part do la seva vida,as a

dir,la gent veu tan normal el tenir una casa,uns amics,uns fills,etc...,com el

•tenir el seu propi ídol. :-

O pot ser tamba,que la humanitat- hagui arribat a un*, etapa de conformisme j a-

linoament total, que ha fet dels sers humans unes màquines vi ves, seguido res incendi-

•cionals d'uns ídols(que pocs pics representen uns ideals),en els quals vevcn refies

zades les seves pròpies ilusions i tot allò que voldrien esseríd'aqujC que es donin

als pobles i ciutats,els "petits ídols",que san una imatgeria més acostada possible

a l'ídol real).

O po"t" ser,tambe,que sigui una mescla de'tot això,i de moltes altres coses más,

tcrtrê rcgidcs i controlades per els capitosts,que volea for dels pobles un esbart

de màquines que visquin els seus paus,i fer—se rics i viure be' gràcies a aquesta

llista i-tcrsinabl^dû f.ir.c, c^riidc^ c ia.condisic:-2.1c.

21 que està ben clar.és qu2 moltes injustícies acabarien si les persones deisas-

sen de creure amb ideismi en tot el que ells reprèsBnien,i aprenguessin a viure per
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¿u w^.Tj-A A. 1'ialiUJd.UA

Dca do fa ura cert temps, acabla que la gent; eocriu ma's sovint en català,

cosa que no ocurría temps arrcra.

Molta de feta ens donen testimoni d'això: Hi ha moltes empreses o enti*-',

"Üal'3 que es posen cl seu nom cu català; de cada vegada surten mcV revistes i pe-

riòdics en català; i inclus, la gent corregeix cl seu nom posant—lo en català.

La llengua catr.lana ha subsistit; malgrat; les repressions que ha hagut

do soportar. A.-aquesta-renescuda que ha fet cl català hi' ha que donar-li 1?, ben-

vinguda i que scguesqui cndcvcnt.

Però alerta.! Pot haver—hi unn, confusió* ema el nom de català, que ha

oeta't-craisa de moltes discusions. Quan. deim que s "ha de xerrar en català, no es

traàtc de parlar cl català qtco es.' xerra a Catalunya. Això és un mal entesa. La

•«arietait mallorquina que xcrrsm a Mallorca ds català, ai TÍ com ho <5a cl menorquí,

cl llcidota, cl valencià, ejte. El ma.tciz.oas ocorreix en qualsevol altre LLcngua,

com per exemple la que concixcar tots, cl castellà, que t<5 unes varietats idiomà-

tiques o dialectals (l'andalús, cl murcià, cl madrileny, clic.).

ZI fc-fc quo s"hagi volgut confeccionar una gramàtica mallorquina, no t£

rea de ser, as tirin, aberració'» La gcn"ft quo esta a favor d'aizô demostra o M PTT^

manca de oultuzalització", o bí unes ganes de destruir la nostra cultura pcir inpc—

sarasos «""n altra. Seria cl matSiz cas quà voler ferr unn graoitica andalusa«

La llengua ¿3 un concepte abstracte. 2stà fornada per diversos dialec-

tos que es parlen a cada *"*»• do les distintes parts da la aona quo abarca, SL mo—

-dol ideal, de tots els dialectes as la llengua, la llengua escrita o la que empren

ela- literata i escriptors»

Joan Pont,



CARTA OBERTA A DON DOAM! FARCELO.

Dem Joan Barceló, batle de San Juarr:
Uu'll fer l'ni una recriminació í al irrataix temps' u fr -

cri fr a la conciencia- d'els sant joaners.
. Víaig r iagir,per las pasa-d'es- Testa?, urra pe-frita "compo-

sició" upoetisi ca" exposada al r rou- tau ló d'anuncis- í l . lunrínafr
d'e- davsnt l 'ajurrtament (el frauln, a lmanco , mol t decoratiu, -
esper que sia popular , ja que l 'ha pagat el p o b l e ) , f i rmat ' -
per vostè- qua em vs indignar pa r t i cu la rment . Deia així:

n Tancar els- U'ils
i

veuràs sempre fostra
liavas- sab-ras. e-1 que és

r

'urr i'n vi d'en*"

Deix'snt de banoà la solemnitat d:a l'acta a'l que feia -
referència, va stè- creu que tasta tancar els- ulls per s-afrer

_el que 3-3 on invidènfr9 Creu que es; frarr senzill?
Senyor .fira fri e, aix-o és- senzillament rro veuire—n-i-I. Urr íi>-

v.ddent és- fra t al m en Ü- el contrar i que- vostè a af i rmat . (£s n-o—
csssari recordar aqu£ que els invidenfrs son pe r sones? ) . U ï r~ -
ínvident d'a naix-amenfr s'ha d'xîmaginar~ urr m o n , pcrau.^ pe-r rro
n'fti" ha-. Mo com nosaltres, ja que- arrs- el donen fefr . Per ell
rronTCS e^xistaix un món ca sensiiírilifrgit. i serrs-aciarrs. Wi sen——
frsn més ("í no pari d'orelles precisamant ). Sórr rrrss hunrans«. I
si part inr d'e què- als invití'ent's son més humans que nosaltres-,

• els vidants, crrr.t. que fcrasta tancar els ulls? Ubsfrè é^' urr h o m e
d-'xes-tudicT7 no pot d'ecepciona-r d'aquesta maneira. Quina mars -
pcfr Ter cas-.del que ensenyen els mestres-, si vos~hi d i u - a i x c ?
Wo Don Joan. rrcf <as això; ésser invidenfr és més compia*, és -
qusi una perfactrió, par all no exi te ixen les parets , nemes -
hi ha barrares; per ?qu£ pas i per aquí no p=rs-,. i així han -
d'e viure. És més tr.is-fc i més seriós que s implement tancar . -•=•-
als ulls»

Per urr inv iden t d''accident, pots-ar, és= més "trr.:rt ença
ra. Hfi ha els records da les cosas ja viste?, un t reuma ín-su_
peracie-, semblant al que senten els vells, pensant ' arr la sa>-
\tPL joventut» Aquí rro hi ha l ' ex t rema solució d ' ' imaginar frofr
carn els d'e naix-sment- Aixa és qcas-i. urr corcel Fer ells no—
mé-s= fri ha la diversió.- I quina diversió pot trobar un in vident?
LJfra cosa té superació, superació i super-ació» Doncs- no és -
com molts de nosaltres" que deixen pas-sar.la vid'a, nv«T" venir0

que d'i u e re. -Ella han de lluifra-r_par suplir de qualque manera £
que-s-t d'efecte. . De-s d 'un principi- "itcsira . que són persones, d 'un
altro .que t-anen més personalifra-fr, a causa da la seva Haifa ,
Encara creu que basata- francar els ulls? Senyoir batia« vostè- h-a-
d'es-infarmat incons-cientmenfr el poble de la -realitat d'els in—
'/ddènts. A i x ò - é s cuasi una aoolacia d'el terrorisme»

Res m é s , p e r d o n i la pe s sibila d'ures-a,
rro he creu així?

pere 2s n"^^««••n•

rieri
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L¿ 3ICTAIXJRA AMB CAPA DETIOCRlTZCA

Actualment cris fen creure cuc estam c. un país democràtic.

Entenc per nació* democrática, aquella en. que cl poblo czccrcciz cl podcir

prem part activrv en Ics decisions poiítiqucs dol país.

Airó, pot parèixer a. quale! una bencitura. 2s une. bcncitura per la gairi-

que pensa que do política just so n'han do preocupar els. política, i ois altres,

ccm que no sin polítics, just; so n'han de preocupar de creure ela qui les gover-

na»

Participar do la política, no vol dir militar on ura partit, polític a es-

ta dins el govern.« Bes doll moment que urn persons, viu CE: societat, conviu i es

relaciona amb els altres, ¿p. fa politica, i encara m¿s si paca u:-*«? imposts.

Al nostre país-, encara no no n lie temut de que cl poció cxcrcesqui. cL

poder; tant a aivolJ local com nacional. I riirft que estan a ur. país democràtic,

no se" que passaria si no hi estiguéssiu. Anió una paraula, encara cstazt en cl des-

potisme il·lustrat: "Todo parr, cl pueblo, pero sin ci pueblo".

I err: •f-'-i en Lluís, le- del"centralisme democratic-,- aî cò si que ac fa

esclatar da riure""-. -2s la presa de pel rac s grossa en tota la història del segle.

La gcr.t que vota aizò c"s enganada. ZLs partii .3 majoritaris empren tìcniques de

propaganda per fer creure que san ells els millors, cosa que aconsegueircn, i clar

com que durant, aquests passats quaranta anys estàvem avesats a fer lo que ens

feien fer com un mcnct de cordoi^a, encara ara hi ha gent que sagucrLz: la mateixa

trajectòria«

Perì jo em deman: ¿Com ¿s possible que um senyar/ amb americana i ccr>-

"Sata, assegut a un esca C030^ sofaccaia)1 del parlament: pxigui defensar, els drc-tr

dels pagesos que se n'han d"anar cada dia "fent si plou com si fa sol a sembrar fa—

^.ves_..o a cavar llobaa.es, si no coneix ni viu els seus problemes?

ü: quant en cl que es refarei:: a la democràcia a nivell de ~,c~.~ Jean,

iGccions, la gcr.t va ¿Icgir cl parti"' l'un, rotlct vcmcll i verd ar.b la cara



à'ua senyor al costat. Supôs que ho f cren nJyf parqua erarían quo ¿quasi senyor

óa cl quo coneix oillor i el quo pot roaoldro més b<5 ela problcnes quo tonia c.

Sent Joan. Poro os quo : .¿¡No-- tá dret tothora on decidir sobro los qüestions dol

sou,pobla?, i. ¿quin drot tá un senyor por-decidir drjnunt ela altres?. Si ens -
*

contesten que el poblo els hi ha donr,t qqucsta confiança, això no ca ac*3 que

irpr. trampa r. on hi cau molta gent.

En el cas do los autonomies, hi ha per dir/ alio de "-apaga i v̂ aos",

Quan oi poder, a trevas dels mitjans de conunicació* £r>. creure quo es conccdeizc

l'cs autonomies. I nocòlítrea,. ponsrut tonir tots^ els forats-' tapats pcrquò no

antrin les rr.tos, llavrsrs ons entra la rata oellarda pel portal aa^or«-

, I ea que con diu on Tjl"»1**', no 63 això- companys, no ás això, Si" vx>—
t

lent for poble,, no hen. do deixar quo el mos facin 4 &• 5: persones parquo no si--

ri al nostre pcblor siri oi seu poble«.

Qui t3 fred. do- peus quo el so tregui!

Joan Pont



3SSD7.3¿¿a LA ÎT03 "LI PULT " "A* ' : : ~ •
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La recuperació ..« -A o: „-A iuantitat prozia, ás una f sina'hera da fer entre tols

i qua ham da comentar con més nrest millor,si no volem cus l'allorca perdi aquesta

"—"zaBntitat.cultural propia,i copiin una altra cultura,que no es la seva,ni gai l'ha

artr-.t.

¿questa tasca da recuperació* ds la nostra cultura, ja ha contener ¿de nioaent,
»
anb la publicació i posta en pràctica del decret de bili=.̂ uisme4encara que em per-

^métese dubtar de l'eficàcia d'aquest decret).

Ferft no Kam de deirar la feina nomás per els professors,qua serán sis encarre-

gats d'ensenyar la nostra cultura i la nostra llengua a les escales,nosaltres tan-

ta hi hem de colaborar.Ho ens podrem sentir realment mallorquins mentres a les nos

tres places i carrers,encara hi ha els rètols en castellici molts d'ells de clar

matís polític) jhcm de començar ara mateis a demanar al nostro a juntament, que canvi

connais prest millor,aquestes inscripcions,perquè,quina dabta hi cal?...crec que a

tots els santjoaners ens caurà molt mas familiar aquests noms en la nostra llengua?

encara que l'actual sigui el castellà.

Per ventura no ens sona molt millor plaça aova,que plaza del general rraE.cc?..

¿o plaça Vella o de l'Església,que plasa del General God*d?...o plaça des pes des

porcs,enlloc de plaza de José Calvo dótelo?...o carrer ïcnavista,enlloc de calle

de José* Antonio?„».o .carrer tort,enlloc de calle de Júlio Ruir de Alda?.*o carrer

de Petra,enlloc de calle da Petra?...o carrer de Fra LLcis Jaume,enlloc de calle

de Fray Luis Jaume?., .etc.0 senzillament dir Sant Joan,enlloc de San Juan.

1 Alna 3ant Joan hi ha actualment 51

_. carrers,dels quals ..." n'hi ha tan so3s

tres amb la nostra llengua:carrer de Mes-

tre Has,carrer de Mestre Rosselló* i ca-

rrer del pare Rafel Ginard Eauçà.

L'Obra Cultural Balear a ¡"íant Joan,

ha elaborat un escudi sobre els carrers

de Sant Joan i la sava antigua o popular

denominació',que présenter?, a l'Ajuntameit

juntament amb r̂»?r petició* de canviar els

noms en castellà per els noms en català,

esperam que sigui aceptada,qua haviat es

canviin,i que,aaturs.lm3nt,*àts els sant-

joaners la recclsin.

mateu sastre i jcan.

X /
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TQ~S - P f l S O T f l S
Vivim-a una'epoca social molt complexa , on és dif íci l

i""rncl de fïr comprendre" la situació real que a t ravessam.

Una serie de tonterías i benei tures f a n - que la cent

.visca més separada, incomunicada^" incompresa que a cep altre període

històric recordat,

Ün.a casa molt f reqüent és la m a n i a d'encasellar a les

"persones i grups socials» posar una etiqueta a tothom com una peça

de museu. El que afavoreix la separació, a pesar de que pred iqu in

unió, identificació amb el poble, treballadors, marg ina t s , . . , .
:- Aquells són d ' U . C . D . i no hi ha res q u e f e r . L'al-

-£xa-_del R . S . Q . E . , . J 3 pots veure qui són. Aquel l? , alerta, és un rea£

cionari del P.S.M». El de más enllà és comuniste, no és dels nostros.

Uns són centralistes o nacionalistes, radicals, moderats , de drstss

a d 'esquerres , . . .»

Tothom n 'és servit. Ningú se 'n pot escapar. Els que

diuen que tot això no les interessa i passen d 'aquest rollo, se les

"denomina "passotas", "marchosos ",*... se porten i reaccionen igual

que tots els altres» S'única diferència que hi podriem v e u r e és que

s'identifiquen amb gruos d iguem—les—hi , . . . . no polítics. Però és el

mateix cas, perquè sabem ben ceri: que quan hi ha uner , forces que

mouen gent., hi ha "política".

Els humans ens ident i f icam amb un grup o an b perso_

nes que convenen a un deterrrinat m o m e n t . Q u e d a m - una mica ceqats o

enlluernats mirant coses que estan bastant e n f o r a i no veim la rea-

litat que trepijam, I duim marxa de no veure-la m a i « ' I ses persones

que no van ceçades pel mateix que naîtras le consideram e n e m i g u e s

a combatre. Sensa caure en que són ben içual que r.oltros, i el mal
: . — t

-que pensam veure dins ellas no és més que un réf lexe del que duim

al nostre interior, però no ho volem reconèixer per essf j r més sen-

zill dar la culpa als alties.

Hem d'anar ben alerta a les ceses que deim i sobre

tot a les que escrivim {.»near és més perillós). A l 'edst m i t j a n a

ersn casaçns de cremar- te- c carr^gar- te de cadenes per a r o n u n c i a

~ú~n a b l a s f emia , una he re tg i a ~ dir que la t e r r a és r ccona . L = s

b las femias i here tç iss han canv ia t . Tal vol ta no ts c remin . Psr i
r. ' *"• i ^ s u ~ ~ c 'j ° v 3 f d r a n ~ 3 r t u - I s ~ t r c c — r b s t c t sol 3"~ 1. ' .1 n—

prssió d ' é s s e r un e l emen t e x t ra n y. i\- ' h i h H u r i a r ' •~. ave r m c ^. ~~ c u e

oass3£?ir , d 'a ixò.



Ö-AftA ; ALLEMOE
3SÜ- AHY3 SB LA HORT DB VICTOR JARA»

EL passât dosoet do setembro os ve*

„¿.ren cumplir sot anys do le. mort dol con

tant sud, Victor Jara,probablement un?,

do Ids figures ra£s dostaccdos do la no-

va cançó* xilena»i do la canea protost?,

mondial«

Victor Jara acri ol dossot do setom— _^

bns do 1 'any 1973,a 1"estadi Ziletsituat >vĴ *ff*VL Ã '*'— *~^*J/

a la capital zii cue., on era pr as, juntament amb troa oil risconta obrorn.ra nans d d.

general 'Augusto Pinotxet.ol Q.U&1 vr. donar un cop d.'oatat contra ol govern,ologit

domocraticament,do Salvador Allqndq(Allende taabiS ya porir,ol vj.nt-i-un do soten»

toe)»

Victor Jara«a mas de cantant,va, aaser tambe* ol dirodtor d'us delà toatrcs mà

vanguardistas de lilo.7a cantai>fentro oltres.cab el conjunt- QuÍÍapajrun.mazim re-

presentant do la oano<5 zilena a l'osili. '

Cai no oblidar quo hi ha pa£sos al ma*n an-Ics llibertats han ostat tropica»

das cari ¡ninni mont y amb un said do all ors da morto a la sova esquena» «• ont r o oils «

Victor Jara i Salvador Allende«

/
* V
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To rocuardojAaanda,

la callo mojada

corriendo a la fábrica

donde trabajaba Manuel.

La. sonrisa ancha...

la, lluvia «n cl-Vela,

no -r imperí Aba ¿adaV'*

ibas a encentrarle con al,
* \

q.uc .partió" a la sie.rrr^

^•uc nun.&a 'AÍ ao np.da,

fcv-̂ r-U.̂  ¿^ (̂ c ¿cevTA-vS. 7 en cinco minutos

oucdó* destrozado...
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^ Ds principi vull que la meva pos tu re qued i clara. - .-
m

Crec que no rerveix per res. Intentaré nxnlicar-me.

2 El primer número d'aquesta revista anomenarà

,/ "mel i sucre", paraula màgica que servia als dèbils per allibe-
/> ;

T • rar-se d 'una persecução a cf'un càstig a un ' d'aquells jocs in-

> fantils que tots recorriam, t ingué una tirada de 3CC exemplars

de 12 fulls cada un. Són- molts de 'ulls. Massa quilos de paper.

¿ - -El cerón fou un poc més racional, foren 90 exem-
' • .-- " . ;

¿ plars de 23 fulls cada un.

S Totr pensem que quen feim un article a una rfivis-

> . ^--$^, o un acte de cera al poi-ile cunnlim el sagrat deure d ' a j u d a r

J a l 'altri, a la seva alliberació, a veure les cores clares. Se
)

D fan estudis, tesis doctorals, s"imprimeixen tones i tones de pa-
• *

per, se canta i se balla, se xer ra ' i se pinta, i niï coses nés

amb l 'excusa de ' cu l tu ra popular, d 'ensenyar coses al poble igno-

t rant. 3es més contrari a la veritat. Ho feim per sa t is fer si

^ nostra propi desig.

j . . Ido , què s 'heuria de fer per "-nsenysr" els al-

fe -tres. La resposta tal volta siga ben sezilla, i com a tal, ma—

^ li la de comprendre i de dur a terme: no fer-res , procurar co-

"Ì nèixer-se a un- mateix i arribar a ser el que som.

_) Ho podriem comperar a un que té una casa nova

' buida i la vol omplir. S'hi porsn mil coses que rairabé no ser-

/ vèixen per res. Per- les p^rsts , pels racons, per d a m u n t i per

J davall la taula, pel' corral i per dins «Is airovessoc, cadirs«,

D
' llits, pottes-, cortines, quorlres, llibres, revictes, caixes,...

per tot hi axriba a haver trastos i xirmes. I n i n p ú cau en que

T •-•• f més senzill, i pràctic tot el contrari. La casa més bonica i

" s . . . respetuosa és lo de cartes tribus i pobleF menu t s i oblidats en

' ~1 - que la seva estancia és una única habitscia que serveix pe r mol-

i> tes coses i no hi ha quasi TPS: una llitera en terra, una ribe-

llo per rentar-s'hi, una ca t i f a , .... i res més. Aixa las bacta.

¿ Gran Ilici, si la sapiçuèssitn aorof i tar .

$
~| Joan y¡orñy :.cm^¡any

<

D



SUSCRIPCÌQNS A L'OBRA CULTURAL BALEAR DE 3ANT- ;KjAN

MODALITATS.-

i « / « •

Íaa- Soci par un any a l'Obra Cultural Balea-
1 e o o « i<.200 pti^-

2a.- Saci per masúa a l'Qbra Cultural Baleas , „ 010Dpta0cada,maa

3a,- Soni a la raviatg da l'Obr* Cultural a 0 7° !»*» P
er oflda "a
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xxxxxxxxxxxxxxxxx
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NüTAa-

Iviu sa publicará- cap areici:? que no vagi signat pel
i llinatges da l 'autora

nom

'L'opinid exprassada en aïs articlua manifesta únicümanc

la ciel seu autor, i no necessàriament Is dels altre« coljl^^O'

radora ds la rauiatan




