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BEL I SUCRE,num. 9. «brii, 81

butlletí informatiu da l'Obra

Cultural Balsar a Sant 3oan,.

par als socis.

portada: ampanada i rubial,

realitzat per 3oan Moray,

Tothom qui vulga col·laborar

que faci de veurà algd de l'e«

quip de treball.

Cl curset de català ás cada

dimarts i dijous, a las 9,30

a l'aula de cultura.

Girant fullas hi trobareu;

- caminant, un article que fa edito-

ial.

-notícias locais,sobse el que suc-

caix al poble per l'O.C.8.

-ja està de ^situacions diglòssi- .<

ques per 3oan Font, en defensa de la

atacada llengua catalana,

-tipus de fubiol( apèndix pag-2)

per 3oan Moray// dades tècniques

del fubiol( apèndix pag-4), també

pe.r 3oan íïlorey.

-fulles i flors, glosas a la colo-

rida primavera de Na. Bàrbara ¡Hates.

-la biblioteca i el nin, Airado r

Gaià ens acostaen aquest tema tan

delicat.

-planali d'una excursió que pretén

ésser la orimera d'un grapat de progra

maries .

-cançons, lïliqual Gaià ens anima

amb un poc d'humor.

-festa del quart diumenge, el sím-

bol de ies coauetes, de la más petita

a la más grossa per 3oan ITlorey.

-la televisió", una droga actual(2}
I

l ' in trovert i t quixd oer Francesc ^.

¡ïloratinos.

-costums que fan h is tòr ia , al pa-

sseig i jocs in fan t i l s per ¡ïliquel

Gaià i A m a d o r Gaià.
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En un tamps ni massa liarg ni massa curt sr.s hem decl_a

rat ai ncstrs poble amb la intenció de fer-li arribar tot tlpus d'ex-

pressions d'àmbit cultural referents a la nostra identitat com a poble".

Com a delagació de rubra Cultural Balear que som, la

nostra tasca consisteix en donar a conèixer la cultura pooular al la

gent malgrat les nostres petites passas. Es clar al nostre objectiu

de defsasar la normalització de la nostra llengua i un afirmar el nos-

tre esforç en fer pals.

La nostra labor, fins ara, hg sstat senzilla i bàsica.

Hsm trat un butlletí, Mel i Sucre, medi d'expressió cae els socis,

que intentant complir la seva missió surt periòdicament.

Entre les activitats duites at tarme hi ha que senya-
f

lar vàries excursions d'índcl didàctic- cultural; unes pel ncstrs tar-

me ( puig de Sant Nofre, Son 3rcndo, Son Baró, Son Fernes,'....) i les

altres arreu de la nostra geografia mallorquina ( La Trapa, L'Ofre,..)

Es recolliren una sèrie de firmes avalant la postura presa per

l'Ajuntanent de canviar el nom del nostre poble. També elaboraram

un petit estudi sobre ei canvi dels noms dels carrers, aus va ésser

enviat a la corporació.

La darrera activitat en funcionament és un curs de

català on la gent ha respost d'una manera satisfactòria, i aixi ho

ha demostrat amb la seva assistència, agraint l'amabilitat d'en

Joan Font que desinteressadament imparteix les clas-ses.

Ara bé, hem tençut les limitacions que sclan oatir les

delegacions da poble on llur economia és feels i està mantinguda per

les •quotes dels socis. Per altre banda les limitacions que catim

al poble on l'oposició dels que sempre han dominat no poden resignar-

se a perdre el poder.

La nostra organització no semore ha estat aficaç, sn ,

el sentit de que quan hem intentat donar resposta a cada moment no

hem arribat de pis a la base. raro la nostra intenció és Defensar sis

nostres interessos com a csmuritat amb una història i amb dret a te-

nir futur.

El com i els meais del volar continuar ás c'acsstsr-ncs

cada pic més als socis i al poble 2n general i csmolir amb els csjac-

tius per a dur- els a terme.

Delegació ds l'O.C.5. Sant Joan
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-—-21 mes passat tingué lloc I'assemblea ordinària de l 'O.C.2. en la
que es tractaren diversos punts. Les conclusions més importants a eue
s'arribaren foren: la realització d'un curset de cátala; la presentació
a l'ajuntament d'un estudi sobre el canvi dels noms dels carrers de
Sant Joan; i la proposta de•fer una serie d'excursions per dins el nos-

tre terme.

——Cea cada any el dia del Quart Diumenge de Cuaresma es va celebrar la
romeria al puig de Consolació: Hi acudí molta gent, com ja es costum. Jil
•desiati es celebra una carrera semí-maraton i una missa concelebrada. À
l'horabaixa gn^à la fasta la banda de mùsica de ^cntulri i si bali de
bot. Posteriorment es llegí la desició del jurat del certamen joetic
Verge de Consolació.

—Ss presentà, a l'Ajuntament l'estudi que ha sortit sobre el butlletí
i que fa referència al canvi dels noms dels carrers encapçalat per la
següent nota:

"L'Obra Cultural Balear a Sant Joan en vistes a contribuir a
la recuperació de la nostra cultura i a la normalització de la nostra
llecgua. ha realitzat el corresponent estudi sobre ei canvi dels noms dels
carrers ae la nostra vila; per la qual cosa hem pensat-de presentar-lo
a l'ercel.lentissim ajuntament de Sant Joan. Bsperant la seva col·labo-
ració amb el nostre criteri. ."

—_Ca, grup de gent toma insistiren posar el nom popular a la Jlaça
.Nova, potser aprofitant la concurrència de la diada del Quart Diumenge.

O.C.5. de Sant Joan
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JA EãTÀ cÉ SITUACIONS DIGLCSâlCL'Eâ.

Desiris de veure sis atacs sc-Parts per la nostra llengua

cua han dut terme alguns individus (cuasi tcts slls castëilana-

parlants) a través dels diaris es r^drid, el Principat, si País
Valencia i les illas, en oarlsn d'un sucasat impérialisme del -
Català cue, secans diuen, obliga a alguns professionals de l'a_n

senyar.snt a deixar les centrades dsls Falses de Parla Catalana ;

no ens queda altre remei que, cCn a mírrin, de^ansar.-la.

Sembla que després del frastrat cep d'Estat tornàaslm una

vintane d'anys enrera: por a narlar de£ las més cus ben clares -

nacicnalltats cua fernen l'Estat Eso?nyalr i per tant de les s£
ves cultures, tesa molt oerilicsa, Ja cue cedem arribar a desa-
parèixer ccm a poble amb una cultura pròpia,

El que hem de tenir bsn clar és cue la llengua que parlem,

el Català, ás, en pot-ència, ben igual que cualsevol de las al—

tres que existeixen arreu del món; és a dir, cue ningú tá dret
a reprimir-la, quan arribem a tanir tot sixc més c manco ben

clar, serà quan acabarà la situació diçlcssica sn cue sns trenem,

Però, la realitat no és acuesta. En aquests menen15 el Català,
encara, només comença- a utllitzar-se- en públic i d'una manera —

més c manco oficiosa; és tractat com a una llsncua estrancerà a

les escales (ccm a mcit es donen tres hcrss setmanals, i de cui
na manera!); la majcria de castellanc-parlants cue vénen a viu~

re antre ncsaltres ne l'accepten ("«habla sn cristiano« ).

Per a resoldre tot això, perçue acuesta ne desapareix!, ne

ens cueda altra alternativa cue" sxiclr a l = s autoritats, =n 3 —

cust cas insulars, l'cficialitat del estala.

Aquesta oficialitat ens suposaria molts d'aventatgas, =c^
brstot una millora en l'aprenentatge dels ai.let s a las escoles;

jaqué està ben demostrat cua si hom parla una llsngua 3 casa -

seva, aprsncr?. mclt més aviat las materiescue allà els mestres

li ensenyaran. Persarsslrrsnt, psns c-e =1*0 ss la clau cu= =rs -

psr-2-.ria cue la slr-acid diclcssica c^e acuì tani-n re rarivss
•

cap a la desacarició es la lle-cua ¿c-lnatía, si Català.

Esperem c--e acuesta desaparició ne arrin -p=i, i cue tcts

Junts, ben aviat, peguem parlar da l'allibero c lé rs is lis n c-j s -

CsítsJLana.



DIFERENTS TIPUS DE FUBIOL (tamanys naturals)
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Fullas i flors.

La primavera ens abriça

i mos tapa da verdor

de sol, flora i da color

refresca nostra fatiga.

Tot convida a reposar

escoltant la cantadissa,

dels acalis per la garriga

que dolç canten sense par*»,

Sentim l'agradós aroma

de la flor del taronger

i l'argelaga florida .

i la flor del cirerer.

ti damati en la roada

que bé canta el rossinyol

a la sortida del sol

gaudint la nova diada.

Os nostra vila sortim

pals caminois anam trescant

fulles i flors anam mirant

de tot co-lor en tenim.

Veim grogues nargalidatos

blanques i color de cel,

i contemplam en abril

estepes i violetas«

Flors de card i romaní

com l'espinós gueranyer

que la blancura*que té

as de bon veure i molt f£.

I així que ho ás de primera

i Agradós contemclar

lamuntanya i al pla

en la dolça primavera.

8.m.s.

Per contribuii a un millor llenguatge i a un coneiasar paraulasí

«'ha de dir

aprsndís

entararosa

ansai

seguro

assunto

acalantar

avian

banya

aprenent

assabsntar-se

assaig

assegurança

assumpta

avansar

avià

bany
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Un deia problemes greus pel que passa la societat i l'escola eix

particular és la total manca de llibres i d'una biblioteca (tant pú

blica com escolar) per a què els nins i els adults puguin consultar

un determinat tema, interessant per a ells i potser no per els seus

educadors o pares..

Si per una part pareix difícil montar una biblioteca per l'altre

crec q. u e no és impossible.

¿Per que un al.lot de ciutat à de tenir més avantatges què un

al·lot d'un poble? Dic això perquè ho sabem tots que un nin de ciu-

tat té a la seva disposició moltes biblioteques, llibreries, etc.).

(encara que aquestes estiguin destinades a gent més madura).

Però el que ens interessa és el nostre poble.

La biblioteca de la nostra escola encara.que últimament ha aug-

mentat el nombre de llibres (historietes, llibres de texte, d'art,

etc.,) crec que està molt desfavorida i reduïda, ja que la majoria
•

dels llibres són vells i actualment la sacietat viu un canvi social ,

polític, cultural i sobretot educatiu, que fa necessari la aodernit-

zació de la nostre biblioteca escolar.

Per una part, el Ministeri de Cultura dedica un pressupost ridí-

cul a les biblioteques i menys a les dels petits pobles, però ¿què

s'ha de fer per a resoldre aquest problema?

La mateixa "Associació de pares", "les diverses entitats bancà-

ries locals", etc s'haurien de preocupar d'aquests problemes que re-

percuteixen tant i tant en l'educació dels nostres nins.

lío es tracta de fer una biblioteca escolar en dos dies, sinó d'aug

mentar el volum de llibres progressivament. Després solament manca

un coordinador o responsable, ja que han d'ésser els mateixos nins

que s'han de preocupar de controlar les scrtiaes i entrades dels lli

bres.

La selecció dels llibres també és molt important i ha d'anar a

càrreg d'una persona ben enterada en psicologia infantil, en els pro-

blemes dels nostres nins, eis temes preferits i seleccionar llibres

adequats a totes les edats.

La millor manera de poder ampliar la cultura és posseint material

adequat i també que els temes que tracten estimulin al nin (hi ha D'Ha

ver tota classe de llibres: còmics, contes, rondalles, d'aventuresjetcfc

Amador Gaià.
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La madona d'una possessió que es diu £1 Capará tenia una

vintena d'indiots i els volia vendre. Va trobar un comprador, que li deien

Jordi Roca, i els hi va vendre. Llavors En Jordi pensà: si li vaig a •

prendre els doblers, tendre els doblers i els indicts; i així ho va fer,

però no li va anar molt bé i va haver de matar la madona.

L'agafaren i li feren judici. Li va caure pena de mort a la

cadira elèctrica.

Quan estava damunt la cadira a punt de cumplir la pena, a-

questa es desferra:

Madonatdes Caparà

En Jordi Roca vos crida

Assegut a sa cadira

Que vos demana perdó

A Sant Joan per tocar l'orga Franjcis^ca fe bonda

Posen dos porcs"dins un sac M'ha dit un àngel del cel

Un fa nyic i s'altre nyac No enganyis En Miquel

I s'avenen coro un rellotge Que Déu ho tendra en ccmpte

M. Gaia
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FESTA DEL QUART DIUMENGE

SANT JOAN, 29 DE MARç DE 1.981

Anomenada també del Pa i Peix. Romeria
i

antiquíssima de pujada a Consolació. El dematl

missa i l'horabaixa altre pic visita al san-

tuari.

Una de les estampes més típiques que han

perdurat a través dels anys dins aquesta fes-

ta san les coquetee. Es reparteixen durant la

missa. Estan fetes de pasta sensa llevat:.' Per

les seves inscripcions recorden la multipli-

càci ó dels cinc pans i dos peixos que realitzà

jesucrist quan anava a predicar pel men.

Són de forma rodona i ia figura que jnés

recorden .és la d'una rossasse (claraboia)

d'església.

A la seva configuració ̂ Êfk-'í?3-3 ^» 8 ̂

? divisions del cercle i pal que sembla no te-

nen cap significació concreta, més bé deusn

ésser fruit de l'arbitrarietat, ja que els

números màgics dins la cultura mediterrània

són el tres i el set.

joan morey company
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31 pes passât varea veure coin la televisió podia actuar coa
una droga perjudicial pels televidents cue abusaven d'ella. Les prime-
res conseqüències eren les derivades de la seva .aiate i za naturalesa (in-
trínseques). Avui analitzaren el segon aspecte que no ens afecta direc-
tament, sinó que davall-davall, fora que ens n'adonem, pero que a la
llarga és tant o més perjudicial com el primer: Són les conseqüències
que provoca a nivell ideològic.

Si tenia en compte que la televisió.arriba a la majoria de ca-
ses i que els televidents l'hi dediquen moltes hores , comprendrem que
tot el que s'hi reprodueix repercuteix directament damunt la ment dels
•qui estan± baix el 'seu radi d'acció. Aquest aspecte ja fa anys que fou
avistat pela hàbils polítics que, aprofitant-se dels aventatges, 1'em-
pren com a arma de poder per defensar els seus interessos.

Si algú vol assebentar-se del que passa al món, se sue davant
el "caixS" i escolta passivament les notícies, fora saber el que en rea-
litat ocorre. Dic les notícies perquè és la cosa que més és manipulada
(la radio i els diaris són molt més fidedignes), però en realitat, en
to-s els aspec-es van colonitzant la nostra ment, decidint què és el
que hem de saber, davant el que ens hem d'indignar, etc, etc.

¿n poques paraules, la televisió (entre altres coses) ha su-
plit de forma molt subtil el que fa uns anys era una dictadura Tggraazra
yisg personal en una dictadura tecnològica hàbilment camuflada i que es
diu democràcia.

Davant això, la solució més apropiada per desfer-nos-en d* a-
questa"mortífera droga" es lluitar contra ella; si no podem a nivell
col·lectiu, al manco a nivell personal. ?er exemple, es aconsellable
que la televisió no estigui dins el menjador o dins la sala d'estar.
Ei ha persones que la tenen dins el rebost i la treven quan projecten
un programa bo. .4'hi ha d'al-res que, vegsnt la manipulació a què són
sotmesos, l'han rirada per la finestra. Altres n'han fet una conillera...
¿'ot són solucions.

irancesc x. uora-inos jaune
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INTRODUCCIÓ

La recordança d '• una sèrie de tradicions, del nostre poble, no molt

antigues però sí històriques, ens ha duit a pensar i comentar coses que

potser siguin interessants pels santjoaners.

Tan sols en citam dues però la nostra intenció és, amb el temps, se-

guir trevallant, cercant altres costums endemés de les- que tenia pensa-

des.

E L P A S S E I G

Els diumenges els joves es passejaven per uns determinats carrers

senyalitzats amb diacs que prohibien la circulació dels cotxes perquè

la gent pogués recórrer-los amb tota tranquilitat. Era una costum de

fa molts de segles i que abans ocupava tota la mançana principal del

poble (Carrer Major-Consistori-Josep Antoni-Carrer de Palma), i després

quedà reduïi a un sol carrer: el de Josep Antoni, aprofitant d'aquesta

manera la plaça nova.

La finalitat del passeig era la de entretenir la gent els diumenges,

nasquent així unes relacions i amistats entre els joves. També era un

passa-temps pels majors i fina i tot per a la gent molt vella, que te-

nien tema per xerrar i xafardejar _ assegudes damunt els padrissos de

la placa.

A altres pobles encara continua aquesta tradició, però en el nostre

ja comença a ésser història degut al progrés que ha experimentat la nos-

tra societat (cotxes, doblers, discoteques, televisió, etc), desplaçant

als joves de cap a altres diversions.

J O C S I N F A N T I L S

No podem considerar al joc com una costum antiga perduda, ja que

la relació joc-nin és necessària. Però sí podem considerar els canvis

que han e-xperimentat els joves al llarg del temps.
•

Temps enrera els nostres pares es diverTien amb juguetes fetes per

eils aateixos aegu* a ia carència de aedis (las nines s'havien da fer

les pepes â b padaços i serradís; al igual que els al.lots hi feien les

pilotes).

2n el nos-re tec»ps encara perdurava un poc la imaginació dels al. lots

en els jocs, però començava a notar-se un caire destructiu (brum, maga-

corretja, guerres de bañaos, etc,). La imaginació es feia present a



l'hora de cercar les juguetea que' quasi sempre feia l'al.lot o que cos-

taven poques pessetes. Però a partir d'aquí les nines començaven a te-

nir les seves juguetes comprades (pepes, cuines) i els nins es diver-

tien en bolles, Valons, cotxets, soldadets.

Actualment els jocs infantils careixen totalment d'imaginació, (per

tenir més juguetes de les que vol, siguent incapaç de fabricar-ne i de

crear altres jocs), inclus l'al.lot quan arriba als 5-7 anys es compor-

ta d'una manera passiva davant el joc, dominat completament p.er la te-

levisió.

Miquel Gaià.
Amador Gaià.
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