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Quan a una població o un grup edita un butlletí d'infor-

mació se sol far amb l'idea de qua refl«ctid« la manera més exacta pos-

sibla la realitat conjunta de la comunitat en qüestió.

Una revista a Sant .Joan hauria de tractar aspectes molt

variats, referents sobre tot a coses com: cultius de plantes i arbres

fruitala, demografia, història, serveis, ajuntament, escola, i qual

sevol altre problema relacionat amb el poble.

Ara bé, com és que això no se fa. Es senzill, parqua

per fer escrits i estudis d'aquests tipus s'haurien de donar una sèrie

de circustàncies que de moment no sa donen. Que hi hagués un grup de

gent més o manco homogeni, amb interès, temps lliure, q.-a fes fain« a

Sant Joan,.... per poder-ho dur a terme.
Tot això ja sabem que no se cumpleix, parà erse que tots

els qui han collaborât dins el butlletí, tant directa com indirectament,

tenen ben clar que la feina que es fa és valuosa No reflecta globalment

la realitat social, econòmica, cultural, productiva,... da Sant Joan,

és vera. Però al manco d'ella surt l'estat d'ànim, interessos, preocu-

pacions dels individus que s'han molestat an que aquest butlletí surti

al carrer. I això ja és molt, tenint an compte que quasi tat. han cr»

cut i viscut sempre aquí. analitzant les seves paraules tenim a la nos-

tra disposició un medi que mos permet «studiar en viu al poble.

£n realitat crec que és una de les manares bones que hi

ha per conèixer i treure conclusions reals d'una comunitat.

Joan Morsy Csmoany



Co o "per a ti risme

L'èxit d'una cooperativa quasi setapre esta sotmès a les necessitats i
participació dels socis, quan aquests saben aplegar-se per a tractar uns
problemes més o manco comuns i entre tots tractant de resoldre'ls, això
ja Ss fer cooperativa.

La nostra cooperativa agrícola de Sant Joan .nasqué d'una necessitat
que precisament no era agrícola, sinó* que va ésser que després delcanvi
de regim que anuí.la els sindicats agrícoles i les Caixes Rurals que hi
havia,fou llavores que es .va crear la cooperativa agrícola per aprofitar
part del patrimoni que tenien aquestes dues entitats al nostre poble.

Tal vegada és per això que estigué tant de temps en letargia o en tant
poques activitats,per no haver nascut d'una necessitat agrícola.

Perb ha passat el temps í de cada dia hi ha més prgrés i com més progr.
és hi ha més es sent la necessitat de que els pagesos ens uniguem.D'aixb
en tenim un bon exemple:aquest anydins la nostra cooperativa en la campa-
nya de la recollida de blat.

La gran majoria de pagesos a l'hora de recol·lectar tenen dificultats
per emmagatzemar el blat,que tanmateix en pocs mesos l'hauran de tornar
treure per vendrer-lo, per això és més pràctic des de la collita dur-lo
a un magatzem he on no s'haguin de preocupar més.

Alguns socis de la cooperativa conscients de que era necessari resoldre
el problema de la recollida de blat i després de les gestions oportunes,
es va obrir un magatzem he on els socis porien recollir els sacs buits i
tornar'ls plens,i aixb fou un èxit d'acceptació per part dels socis.

Esperam que mitjançant la participació -dels socis es puguin resoldre
molts de problemes avinents.

Antoni Sastre Gaya



V 4 P£R A VCjMLTREâ. AL.LCTE5 D£ S*iNT JÜAN.

Valdria creure cue més onanco sou car" tetas les altres d£

nés, pera em féis dubtar.una mica; ss clar, llevat d'unes cuan-

tes excepcions, oue em mereixen un gran resoecte i la més sinc_s

ra enhorabona. A les altres vos trop cualcue-cesa rar=.

Les aue normalment sou oer la vila sembla com si només -

vos interessas cercar un "ncvio" foraster, festejar dos o trss

anys i llavors casar-vcs; aens cue vos hauríeu d'aturar a aensar

una mica. Tot això no he sabut a cuina causa abeeix; nera, m'ho

imagín:-un pobla més bé conservador, a?res cue no vos comprenen

gaire, amics cue no vos ajuden a obrir sis ulls. Potser wv els

santjoaners no som ccm els altres, es re crec cus aixa na és ve-

ritat. Crec cue més o manco som cem als altres; potser nosaltres

taTbá tenim una part de culpa: scm una mica creçuts, un coc em-

pagaldors... Potser la solució seria eue vos alliharassiu una -

misèria més' en bastants d'aspectes} si nosaltres també ho faiem

no estaríem tan allunyats.

Ara diré unes coses les cue viuen, normalre^t, a Ciutat i

possiblement sien un coc més "procres", cue diuen;

Vos demanaria cue la forma de viurs cue teniu per CijJ

tat 1'abandonassiu, perçue sembla cua cuan veniu a Sant Joan

sou totalment diferents. Mo sé si és cue teniu por a les pcssii?

bles crítiques cue vos puguin fer o son altrss raons oer mi des_

conegudes; però,aixb és el eue sembla.

Crec cue com a oersones aue sou teniu eis mateixes -

drets a aensar i fer el mateix a Ciutat, a S3nt Jean c alla en

sieu.

L'alliberació de la dona pens cue na només és ^er creure

a l'home cue ha d'escurar, o ha de rentar o ....

Esper respostes de culacue dora com a persona, una perso-

na.

PTicuel Company Jaume*



CULTURA I POLITICA.

Dias lèsta* espanyol hi ha actualment una gran polèmica respecta a I'aspecte

lingüístic,sobre si is necessari I'TÍS del castellà a pobles on aoraalaent no es

parla,si ás necessari aprende la llengua propia de cada pobla (pregunta que,in-

comprensiblement, encara hi ha gent que la fa)...

Acuesta polécica no es pod entendre si deiram apart 1"aspecte economic que a-

quest probleaa planteja«3o poden parlar de confrontació* entre dos pobles,o entre

dues llengües,sinó quasi exclusivament,d'una lluita econòmica5 està ben clar que

si un poble està. sotmès culturalment,ho estarà econòmicament.

Probablement aquest sigui un dels punts bàsics de la diferència entre grups

d'ideologia d'esquerres i de dretes.Generalment els esquerrans defensen,bastant

me's que esl dretans,la llengua autòctona, d'un poble.Això dona una idea ben-clara

del poder de la llengua i de la cultura en general,

Si un. poble vol dependre solament d'ell mateiẑ ha de .defendre la seva cultu-

ra davant possibles atacs culturals (i per tant econòmics} provenents d'altres ?•

pobles.naturalisent al r* no vol dir que no s'aprenguin altres llengües per tenir_

más facilitat a l*oora d'eatendrer-se aab individuus que no perteneixin al poble

propi,sinó que aquesta llengua,apresa per propi voluntat,no ha d'ésser inposada

de forma que pugui fer perillar l'existència de l'autòctona.

mateu sastre i joan.



QUATRE CDSES SCSRE

INSTRUMENTS MUSICALS

POPULARS

per joan morey company

pag-1

Qualsevol poble del món i al dir poble me -reférase a una

ètnia cultural com per exemple paren ésser els indis guaranís., als grecs

els àrabs, o en al nostre cas als mallorquins, té una tradició1, uns cos-

tums, uns ritus, cants, balls, llengua,... que ha anat evolucionant a

través dels secles.

Si analitzem els instruments musicals antics de tot el món

notarem que tenen moltes semblances i són quasi iguals a pesar que ob-

servem una tribu d'Africà, Europa, Oceania o Amèrica.

Es degut a que l'home emolea materials vegetals i ani-

mals de les mateixes característiques i els mateixos procediments. Clar

que si estem a la índia la canya serè de bambú i aqui sara mallorquina.

A l'Africà emplearan pell de camell, de lleó o d'antílop i a Mallorca

serà d'una cabra, d'un coni o d'un moix, per fer tamborines i ximbombes.

Del xiulet que fa l'aire sortint de la boca vingué segu-

rament l'idea de fubiol, i l'home el construí de canya, d'os, de fusta

i modernament de metall.

Oel ao procuit quan bufam a dos' fulls de paper o a una

canyeta d'ordi acopada, sortí l'idea del renou d'una xeramia, després-

si acoplaren altres trompes, una pell d'animal per disposar d'aire a

voluntat. Hem de recordar que l'home vivia al camp i es dedicava a l'a-

gricultura i ramaderia.

A una soca buida si li peçam amb la mà o amo un bastó,

produeix el so del tam-tam. Posant-li una pell seca i estirada a cada

banda tendrem un tambor.

Dels budells de certs animals, secs i estirats f-rsm

arpes, lires, guiterrons,...

Anem doncs a veure com els instruments populars mallor-

quins estan fets amb materials que 3e troben a qualsevol pobla i amb

procediments que tothom interessat és capaç de far.
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A Mallorca hi há dos tipus de fubiola a) per tocar amb una

mà b) per tocar amb les dues mans.

- A) Per tocar amb una mà . >

Es pot tocar amb la mà dreta o esquerra. Tapen 5 forats

FUBIOL DE FUSTA

Col·locació de la màAquest fubiol pot esser de

canya o de fusta tornejada.

Oe canya n'hi ha de diferents

tamanys, desde el d'un cigarret fins

al de uns 25 cm de llarg.

Pels de fusta tampoc hi ha una

mida única, si bé solen tenir1 de llar-

gària un pam gros i d'ample entre 2 i

2,5 cm. I el forat interior un poc més petit de 1,5 cm.l
*f H

. Les millors fus tes per fer,fuJ3¿pl3 són jles de ginjoler,

smetier, cirerer. Z si volem fus ta d ' importació, eben^/rj granadillo ( abans

se duien de Cuba ).

El fubiol de fus t a £s el que normalment empiaaVTM.es colles

de xeremiers. Els pastors d ' an tesy to t s el sabien sonar iyho feien mentres

la guarda pas turava.
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Quan, fou Is. no s tr?. -art ida
record que anaves vestida
anà -tota normalitat

lles avui tu ets sortida
a l'usanca medieval

• l'uniforme de bat?lla
per s. caçar un nou ¿alan

Potser és se fur jo era
•sortit com el brotem tendre
de 1'arbre innocentai
.jove sense experiència
aucell que no sa-n riar

Per això a tu colonst
cus v/ns de qualsevol lloc
jo t'anuncií í e~ort
de la presència i del cos
d 'una. "fercidor privila

Que si per cas duus la ventura
de cs.ure en le- seves inans
dolça i enbria-sadora
és s e sur que et sembler^.

Psrò coa. "és tancé —é~ ^ro—^ts
la tristes?, i 1'an?-rgur£
dintre de la teva c e ss. d-.tr?.
de tu es faran comrnys

Tot això avui t'ho conta
cui f=rit de nort de prc~pte
.ha hagut de coarrovar
la trista desesperança

,0.3 no "ooder—la oblidar
•
?er tot aiXv st v.ill dir
cuan n*. enfuar̂ Ts. la ~ristcr
que si t'-ias de decidir
la deircis fer *rer ^ 11?.vor

Potser jo no ?r£ diine
ri "l'havia d 'af ics.̂
inr-̂ "3rt del content
d^ ""t̂ s 1 'â no"" lli ce r?. 1

w"i c v s 1 ^auca



Ei meu propòsit Is cantar coses cue em sucpfsixen cada dia,

fera fer una anàlisi prcfundasina més bé breu.

£1 cue tene bsn clar Is cua la neva principal aspiració -

en acuesta vida és conèixer-me; Is a dir, tenir un control cuasi

total sobre mi mateix. Potser adtxò sembli a molta cent una cosa
• ,

anormali encara cue Jo pens que hi ha melt cue discutir sobra -

la paraula anormal»

al çue vull dir a*mb això de conèixer-me a mi mateix Is al

següent:

A causa de qui vivim dins un món eue va molt depressa,

qua ens volen tenir a tots ben controlats°umitjancant la socie-

tat de consum ena volen llevar al dret a pensar i fer "al cue -

realment ens agrada., Crec^oue l'única manera de fugir de tot -

això és intentant protestar 'contra cuasi tot. Aixa ens pot cre-

ar «altíssimes complicacions amb la família, amb els amics, amb

la cent del pobls, per tant pens pers oue Is Amportantissim te-

nir confiança' amb tu mateix, i fotzH-se'n del cue diguin o pen-

sin. 31 tu creus cue allò cue ^as et déna satisfaccia no tens -

perçue tenir cap mena de por el cus diran. Amb això ne vull dir

aue fer el cue vulguis sia rompre nassos a la rant, espenyar

cases, sina cue només viure la vida, cue de fet Is molt curteta,

no tornar una màquina, fera fer mal aningu; perçue oer exemple

estar d'acord amb un moviment "gai", o no anar a niasa, o no v£

1er oue ens espenyin més la nostra terra, o vestir així con vcls

... sigui fer nal a qualcú. Fens cue fan melt rrés mal els cui ne

valen oue facem ax o pensem el cue nosaltres volem, oue els -

cul oensam això* altre, Is a dir els ancrmals, cua diuen ells.

I^icuel Company Jaume.



Sovint la gent es sent decepcionada de les medecines modernes, argu-

mentant que no existeix una medicina oficial, una medicina legal que es

posi a nivell del malalt.De fet la medicina estatalista ha fuit solt so>-

Tint de la condició del malalt;les condicions de les classes mitges sol-

seme n t arribea a una ànformació a nivell general que moltes de vegades ÏB

ni existeix un contacte entre metge i malalt(ens referim a un col·loqui

que sempre pugui ajudar a un millor pronòstic de la malaltia).De fat si

atenem a una medecina especialista,aquesta infornaciò no existeix quasi

mai.No podem oblidar - mai que el malalt té el dret de saber el que

pateix.

No podem culpar sempre i tant meticulosament la feina el.laborada

de metges que molt sovint entren a camps més complicats per salvar vi-
« t

des i perqueno dir-ho també per ajudar a crear un ambient invers al que

citàvem abans.De fet la medicina de la ruralia havia estat bastant d*a-

cord amb aquesta ideologia, amb aquesta argumentació de la medicina ai-

xl's com hauria d'ésser.

Com a contapartida a aquesta degeneració de la medicina estatalis-

ta ha sorgit altra vegada com a resurgiment potser popular,com potser

una medicina d'antany,la medicina de les herbes milagroses.Basta veure

per la ciutat les botigues amb aquest sentiti potser comercial,potser

com a assegurança de les esmentades-herbes).Tampoc hem de creure amb la

milagrositat d'aquestes,ja que també el seu excés o al seu defecte poden

ocasionar trastorns a la sang.pero ens podríem atendre per demostrar

l'eficàcia d'algunes herbesCque no sempre són plantes,sinó que de vegades

utilitzenper exemple mocador de llana,o de seda) en que els que neixen

per exemple el dia de la conversió de Sant Pau tenen la saliva curativa

de picades de moscarás i de abelles o per citarun altre prou conegut

direm que una bavarada d'e menta ajudar a curar el constipat.

Amb aquest anàlisi,el que vull fer veure és que la medicina:? .»»S.

oficialista avui dia té molt que desitjar en tant que no cumpleix amb ]a

seva finalitat d'efectivitat cap al malalt i al mateix temps oferir-noâ



unes noves alternatives per poder optar a una medicina ¡nas popõiiar i

mês aprop del malalt.Així's Ss com la medicina pot arribar al malalt.

Per altra banda es podia mis informació damunt la medicina que

anomenarà pararela,tal vegada així es podia optar per una de les dues.

Miquel Company Florit.

Qualoue cossi damunt races autòctones

^ t



Cota-sabem a Mallorca hi havia unes especies domèstiques,les quals

eren autòctones i que avui estan a punt d'estingir-se sinó ho han fet .

Dic "eren autòctones" perquè hi ha estudis que així ho demostren.A aés

dels estudis en zoo tecnia,també podem oferirque la seva denominació

popular així ho demostra:cavall mallorquí, colomde casta grossa,etc..

Ara bé,quin ha estat el fet o fets perquè s'hagi arribat a aquesta

situació tan precària? Potser podriem contestar amb paraules del sindi-

cat pagès,Unió de Pagesos:"El fet sociopolític de la substitució d'unes

formes de.producció típiques de Mallorca per unes altres imposades so-

bre tot amb intencionalitat lucrativa tal vegada sigui la primera cau-

sa d'aquesta reducció.

El sistema socio-economie capitalista amb el seu caràcter massifica-
É

dor i unificador ha passat per uns potencials ramaders autòctons per im-

posar-ne uns de nous,sempre aliens a aquesta sona."

De fet als paTssos europeus es troben amb una situació parescuda.

Però la » producció i rentabilitat d'aquestes races nostres es teniam.

que potenciar i millorar, ja fos per la seva adaptació al medi,ja fos

per guardar un tressor culturai.Aixb és la realitat actual de les nos-

tres races i que es fa precís salvaguardar-les.

Per altra banda la rentabilitat d'aquestes races enfront a la de les

races estrangeres és parescuda,tal vegada millor.Es clar,que les estran-

geres superen a les nostres quan estan supeditades a una alimentació

i un maneig a tècniques també importades.però el temps tamcé dira el

seu,de fet ja ho hafet,sinó basta veurà com les ovelles el seu rendiment

és prou superior a les externes i mateix procés passaa amb les blsties.

Bé,potser que analitzem les distintes races matitzant alguns aspec-

tes concrets de les mateixes, però això ho férem un altre dia, es adir,

al proper butlletí.

Miquel Company Florit.
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FAGINA ESPCRTIVA
Per En Joan ront

Pía la ura dan en t, les cosas continuen ben iguals. Els dos e-

quips representatius de la nostra Vil^r Juvenils 1 afeccionats

dela Regional, a la pràctica estan en les mateixes condlcicns -

aue Ja esmenàvem a la passada ediciá de Pflel i sucre. 0e moment

duen un mal carni. Però, l'afeccld i els mateixos Jugadors sem—

pré tenen l'esperança d'un ressorgiment.

La lliga acaba de començar i tots dos estan 3 la zona més

baixa de la classificació; más encara cel cue resoecta als de -

I' Regional, cue fins avui no han aconseguit cap punt, la seva

casella esta a zero. Els Juvenils, potser amb més Qualität, man

tenen la casella a tres punts: una victòria a casa i un emoat a

fora.

L'na de les úniaues cases cue ni els afeccionats ni els --

resoectius entrenadors poden negar és l'afany de lluita i l'IM-

terès durant els partits, sobretot oel cue fa als de 1' oeeio--

nalj Ja aue els Jucadars, amb més o manco sort, es deixan la

pell al camp, corren fins a la mort, fins eue s'aguanten drets.
Tot això és una cosa cue a la llarga potser esclati en bons-pa_r

tits, és a dir en guanyar qualcue vegada.

Els resultats cue els de la yecional han obtingut san els

secoents: ,

Consell, cuatre- S3"*, Joan, 2. Sant Joan,un- Esporles

dos. Soledad, un- ¿a n t jcan,zero. Sant Joan, z = ro- A. Llubí,tres

Cada-3eauera,quatre- Sant joan,un

Amb aquests resultats podsm vuers l'estat sn cue ss troba l'ecuip

,ês a dir, desesperant.

Els dels Juvenils, en canvi, san aquests:

Sant Joan,un- Espanya,dos. Santanyi,un- sant Joan,un.

Sant Joan,un- Felanitx,zsro. Porreres,cinc- Sant Jc?n fz=ro. -

Sant Joan,zsro- Escolar,un.

4 c ui, COIT. podsm vsure, els resultats sen una mica més sscerança-'

dors.

Esperem que els resultats ens acompanyin més i així sis -

dos ecuips as recuperin ben aviat.
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Pocs oficis hi ha, que treguin tant con. el is zilitar,(i"oficials per anunt,s'en—

ten, cabos-, soldats i ienés d'aquesta casta no) no en f otes d broti b± surten gua-

n7ant,al cab ie l'azr/ (o dala nesos)runa "sona "bossa, de diners.

iy?er- supost,el3 dinars que ells s'esfcutraquea els paguen satre tots nosa!*»

tresTpobres .civils que no en tenia cupa de rés.

Seatres tant,el govern central da Madrid ens diu que no hi ha diners per a ••

coastruTr escoles pu"aliquss,que no hi ha diners per a pagar als prof essors, que »

• no hi ha diners per pagar als obrers de^ l'atur ("paro"),que no hi ha diners per

proporcionar llacs de treball,que no hi ha diners per a. ras.,.,però n*hi ha per

comprar avions,vairells,tanques,atc,(de guerra,no conerciala),2eal:nent e1 s nos—
,-c • ..-'¿+ . • :
tres goTTernsats tenen noIta de cara,crec que ás aoIt aás profitas culturitcar al

poble i proporcionsr^li llocs, da treball,que arr:ar-lo;i a.o;¿s a násrazr:ar-lo de

,cara a' una guerra que de prodnTr— senseria catastr&ficaron na ili aauria guanyados

per qua tots serien vençuts.

Ara que taabé caldria pensar si al que s'està amant- 5s al poble o solaaeat

-ala .ailüara (d'alta, graduació") rper qua,si es as!,con nosaltres ens desbanden un

poc,estan ben arreglats...una altra "operaciín galaria" ben organitzada i tota z.

estrenar fáretres i presons.

Zstà ben clar que les ames que tenia noné*s servelzen per ccnbatre als r.oros

4i encara ells cada dia s'en riuen da nosaltres apresam; vaixells i "é's vaixells

de pesca),però si els aaericans o els russas s'^nprenyenj-o quedarà re's de nosal-

tres.

Ber tant,basta ja de conprar arr.anent in-itil i a invertir els pocs dinerz ys

tenia en enpreses beneficioses per al peble,¿s a dir,a construTr zls escoles (prî-

blique3,âo privades),i a proporcionar nas llocs de treballs ala quasi dos nil.li-

ons *» d'obrers aturats que hi ha actualment s. lupanerà (aquest minero Ta en aug-

nent),que per air.5 els votants han elegit a l'actual govern,i no per qua compri

¿uguetes als ninots grans que s<5n el nilitars.

nat eu sastre i. Joan.



dibui- cus fa referencia al passât article..

Per quants carrers 1"hoce haurà àe passar,

abana que s e Irai gai ascoltar.

Di^uoa quants aars li caldrà travessar

abar.3 da poder descansar.

Pins quan les tombes hauran d'esclatar

abans quw no en quedi cap.

Tiren tias» i tiren bo-jes,

i no saben sv.3 '̂ - l̂y, d3 fer

cuan no en tañen más a r.a.

.....

poeaa anSnia.

2ob DT-IM, (cantautor nord-america).
31ox-rin*in the ;-.-ind (escolta—ho an si Tent)

ITCTAral passat mísero tres de la revista da l'CCB a 2ant Joan vai£ co^etrs 'uà

errala,vai.~ dir a l'article titulat: "33t ar.73 da la nort ce Tictor Jora" cus

Salvador Allende -orí el vint-i-uz de S3to-'cre,.tiuan sn realitat va esser l'onze

d'acuest Datais aes,al -atais dia rue es va donar el cop d'estat. CELLS 133.

r.at3U sastra i j o an.
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UNA- HORA FEñOU9A?

Acuì na desiç sxpassr ras an cancrat. Nones escriurà car
passar el temps, essas cue an acuests mateixos tenants ve.ig. -
Avui dilluns vint d'actuara ds l'any mil ncu-csnts vuitanta a

les cinc manco deu minuts.
Estic dins as l'aula catorze da la ^acultat ds Llatras.

En acuests moments tanc clas.se de Literatura-Medieval. La pro-
fessora és una al·lota d'uns vint-i-cins anys, cue per cart -
està ben plena, espera un infant, està apunt da parir. Ouu els
cabells amolláis, aue li tapen mitja cara j san d'un color com
a rassenc; un vestit granat amb uns petits tapats da no sé ban
bé quins colors. Fuma duca.ts, el seu fum l'hi omple la cara, -
embullant més encara la meva pcbra vista. Exactament no sé ds
cuè caria. 4 la pissarra hi ha una espècie am d'escuemes cua -
no sé cens perçue hi són. Ja ho veurem} aualcú em deixarà als
apunts.

»

La Pacultat ests bastant plena de gent. E3tic assegut ve
ra els finetrals cue donen a una«spècie de pati Interior, par
on homes k* i dones passegen, i per on també s'arriba al cas_l
no, oue supòs estarà ple dff gent. Veig les aulas d'enfront, hi
ha gant, però no fan classe; sembla aue oarlen. Altres ttaves—
sen, parlen amb els prcfasors; en veig un aue sembla parla tct
sol, està assegut en terra, potser sia un boig.

De cop, ara he vist En Perfecto Cuadrado, prcfaasor da - *
Portuguès, aue és un individu bastant estrany, parc al mateix
tamps Is una bellissima persona; 1'anècdota d'acusst heme és la

relació" cue el seu nom té amb el ssu cos: homs petit 1 arasaat^
duu una barba força espessa 1 els cabs-lls llargs, tot això fa
aue sembli un quadrat perfet. Potssr ell ho sap i d'acuì les -
seves rarases aue f?n cue sembli tenir un camplax d ' in-raricri-
«at.

Estic enrevoltat de dones, de tetas I=s edats; joves, ne
tan Jcvss 1 més velles. Acuestas,san rsalment inacuantables, -
entre tetes duas suren uns cant anys, tañen si casle de veler

ésser molt nés eue pis altres i 'an els eerpèss 3 tothom, sen
oat

uns elements haurlende casaoareixsr. Son l'únic masela cua a~

vui ha assistit a classe. A la fi ha aparsout, psr la pcrta, -

el meu company Pep, aue amb 9 mi sem els des únics mascles

cua normalment anem a las classes, i de *et som els únics ma—
trlculats al curs sencer. L'hora s'acaba i Jo m'envaic al cas.1
no . P<1¿« i Joan ~ont



A l'assemblea celebrada el passat divendres, dia des-et d'oc

tubre, as orençueren als següents acords:

1- Formació d'una junta directiva de l'Obra Cultural

Balear a Sant 3oan, que quedà formada per:

Présidant: 3oan Clorey Company

Secretari: 3oan Font Roig

Tresorer: níquel Company Florit

Vocals: Miquel Gaia Hates

Francesc Xavier Moratinos üauma

3oana Sorell Jaume

3oan Sastre 3oan

Guillem Florit Caimari

2- Es fixaren les quotas de suscripciá per als socis,
i

qua san:

anuals: 1.200 pts.

trimestrals: 300 pts.

3- Formació del: equip de treball de la revista Piel i

Sucre (revista d'ús intern pels socis, i oberta a tot acuall qui

hi vulgui col·laborar). L'equip cuadà format de la següent manera:!

Ooan Font Roig

Niquel Comoany Florit

Cosma Nigorra Fiai

3aana Sorell 3aume

üabrJLe.l Ccmoany !*latas

i totes acuelles persones cue hi vulcuin

fse-hi feina.



.MOTA.

S/admeten'totss les suçgersncias dais socis, encaminades a

un millor funcionament de l'entitat.

S'ha trobat convenisnfc rue -es contasti aquest qüestionari

per sabar si podem dura tarme las activitats a cua fa referència.

Retallau al requadre i entregau-lo a quslcú de l'ecuio ce treball.

f" ~ 7" — — — — %~
'. 1- Assistiríeu a un curset de caÇalà?

a si
D No

I

I 2- Què tal la proposta d'un torneig de "futbito"? Hi par-

ticiparíau? ;

L l̂ .




