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MEL I S U C R E , ns 44 Febrer

de 1.984. Belletí in fo rmat iu

de l 'Q.C.B. a Sant Joan

Local social- C/ fcou- £

Partada / Figa de moro.

Tothcm que vulgui, col·laborar

que faci de veure algú de l'e-

quip de treball

Tirada actual 1GC exemplars

Deposit legal - 49- 1.983

Imprimeix - Fat Bahigas

Preu de venda: 1QC pts

A AQUEST KL'KERC HI TROBAREU

- Notícies locals, del que succeeix al po-

ble fins á l'hora de tancar el númer«, per

ICC.C.B.

- Sobre les crisis dels grups, question-a-

ment sobre la continuïtat i finalitats d'un

grup jove, per Joan f-'orey

- Ajuntament, resum del ple ordinari del

C2-02-84, per Joan Sastre.
f

- Problemes de llèçica, áprtacié de Gui-
c»

Hem Florit i Joan Morat inos.

- Bestiari, un ca làpe t , estudi d ' aques t

anímale, per Joan M o r a y , Cosme Migorra i

Joan Merat inos

Flor d'ametler, posma bucòlic sçbre

aquesta neu primaverenca a Mallorca, per

Bàrbara Kates Sastre.

- Peema de la santjeanera Margal ida Estel-

rich Blanch

- A la'vila hi viuen negres , p O f ? m a de

Jean ftarey i Cosme N'igarra sobre tensions

interpersanals a Sant Joan.

- Cubarbes, inici a la folieria, poema de

Joan Morey.

- Article de Josep Estelrich Mieres, publi-

cat al diari de N. alio rea . 24- C2- 76

Gloses pcpui«rs aplegades pel irc.l de

l 'C.C.5. d u r a n t aquest mes.

- Cementar! sebre la trajectèria esoortiva

de l'é quip de voleibol de Sant Joan.

- X I I I Certamen Poètic Verge de Consolació
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— La Cerei d- Sent Joan , secció d'adults, segons els darrers

informes ha deixat as funcionar com E, tal, el motiu pareix esser que re hi

ha hagut un entérinent mutuu ?ntre els diferents cnrpcrents re la matrix a.

En ' el passat ple del dia 7. de febrer el regidor Joan Sastre re

no és deixa enganyar pels representants del grup majoritari.», i va demanar

une informació justa sobre la subvencií de 10.CGC pts de 1.262 tsntes ve-

çedes srcmeneda darrerament.

f

— El local del bar "Centro", oareix ésser CUB sofrirà una re-

forma de decoració interior per adaptar-s e "a les exigencies actuels. El

"reservat", es convertir« en un modern pub-bar, per atendre a la jcvenea.

-- La setmana del 6 si L?. de febrer va ésser prolífica en ver-

ted es. Durant alguns dies es mesuraren velocitats de mes de ICC Km/ h, pro-

duint tota casta de desperfectes tant a la fora vila com dins el poble.

— Durant la seçcna quinzena de gener i tot el més de febrer

hi va hsver una intensa campanya de tallrrs d'estels i ciparrots er vis-

tes a les properes Carnestoltes. L'al.lctsa, que -n çr«n nombre acudia al

local de l'C.C.B. per realitzar les seves pròpies obres, estava dirigida

per competents monitors locsls titulats.

-- L'equip juvenil femení de voleibol de Sant Joan , el dia 11

del mes de febrer, es proclamaren campiones de Balear? en vencer 3 l'equip

menorquí par un clar 3- C. A l'arribada v'arer t-enir una cren recepció

amb xampan i x'eremies.

— Dia 14 de fsbrsr tots els enamorats del pcble feren cosa cros-

sa, uns reberen regals, els altres regalaran i uns altres s'intercanviaren.

toltes r'.s les cançons i glcsses d'aquest bolletí nasqueren durant SCUCE t

agrsciat dia.

— La setmana del 2o al 25 de Febrer ha estat molt freda. Les

muntanyes e¿>tan cobertes d'una espessa capa de neu. A §ant Joan durant tot

aquest mes s'han cantabilitzat 3̂ .4 mm d'aigua, la sèquia persisteix, els

pous no s'han temut.

— Unei G parelles de la vila fan un curset prematrimonial; l'any

84 pareix ésser que serà molt profitós i el nostre poble tindrà una mica de

revijfaia.



Sobre les crisis dels grups .-

Quan se forma un grup de joves, tothom ( Is cent del orup)

té dins el cap que la feina que se fg i que se farà dins aqucbt orcanis-

me éc indispensable, necessària pel poble. 3e milloraran i csnviôran les

estructures establertes. Que totjjom ( no tan sols elo elements del grup,

sino.també els de fora ) acceptaran la seva labor messiànica i salvado-

ra de la cultura, del tedi i de l'avorriment generals. Se mostrarà al

públic en genferal la gran tasca realitzada pel grup. ,

Així va la marxa i pareix que tot va bé, però arriba un

bon dia en què el grup se comença a tambaletjar. Tots els nobles objec-

tius sembl«. que a'e.« rondren per la base. Comencen 0 sorgir greus dubtes

per tots els costats. Els elements del grup no col·laboren ( hi ha aques-

ta sensació ) en la tasca que en principi s'havia propost el grup; ni

fan el que ells mateixos deien que farien.

Moltes de vegades el grup desapareix, o queda amb una fe-

rida mala de curar o de la que mai més se recuperarà. Aleshores, què és

el que falla ?, ¿ quines sor les causes d'aquestes terribles nafres que

sofreix l'organisme ?. Pareix ésser que hi ha tre^ coses a tenir sn cnmf-

te ( això no vol dir que no hi hagi altres motius tint o rrés importants

que els que 3e citaran a continuaci^ ). Tres ceses interrel¿cionudes

elles amb elles «mb uns teixits de misteriosos i human« fils.

- 1 .- Hi ha cent de fora que comença a reaccionar en centra,

ï que s'han pensat qui són ?. I mira- los a _n" ¿.quests aue fan. N'n tenen

res dins el csp. ¡*o les pot anar bé mai. Són una ruerda de ppluts,...

Tots aquests comentaris, ja de per sí, desanimen els di-

ferents elements de l'organisme.
i

- 2 .- Entre sis elements del mateix sexe del crue te coT«n-

cen ô crear tensions, provocades per les diferents pcsicicns jeràrquiques,

re=l = c fictícies de csda un d'ells. Pareix ésser que nirçú s=p ester ël

lloc que li corre&pcn. Hi h¿ una certa tendència nstursl ( o apresa 0

trEver? de mils i niïs d'¿ry= rie ccnduct« trib&l ) a tenir enveja i ran-

cor als altres elements, per la feina que fan c cer Is conducta que adop-

ter. D'aqueixa manera sembla cue c=da un intenta assegurar la pròpia

rrsicié dirs el crup.



- 3 .- Si hi ht elements ciel sexe contrari, se rultipliquen

desmesuradament les tensions, déçut e que sorgeixen les: relacions centi-

rr.entûls retLrals entre els dos sexes. I lurt a llum l'instint rie posses-

sió, l'instint de peder, l'instint destructor,... qu«n hi ha elements

que se senten marginats, apartats, humiliats, utilitzats pels eltr^s ele-

ments, en benefici propi. Probablement, ningú en ccncret té ie culpa"

d'això. • Els individus més sensibles són els qui prirrer rr.enife&ten rl des-

ccntent, o els qui el manifesten ¿mb nés intensitat, i s vegades sin ris

qui primer reben les ires dels altres. Però tothom té el tres de culpa

que li correspon: scm huirars, vivim agrupats i ningú é-s perfecte.

I en aquests cascs és molt difícil ¿ctu-vr correct r.mrnt i

desccbrir le veritat, perquè hi ha el ç r»" u perill <tLn ci_e rl t,ui tracta rie

salver, se ccrvertesqui ( smb les seves p¿r£ules o conducta mal entesa )
í V\

*R\J» el dimeni condemnador, destructor i enterrador del crue.

L'únic rscneble i viable que se pct fsr ( si te them o la

majoria té intenció de salvar el grup } és c-cc-ptar cada un la reva prò-

pia veritat i actuar en conseqüència. Perquè lo cert ( ccm va dir en

Joan Sastre ) és qus els pocs grups ne monœpolitzâts que hi ha 5 Ssnt

Jean ( i no ncmés els grups, r>inâ els mateixos elements ) tenen un corcot

que les rosega les entranyes i no les deixa actuar justement, i és un

tros de 5*nt Joan que se mor.

jcan morey compsny

A vegades feim cançons

que no hauríem de fer

i quan sortirien bé

no les feim per mil raons

Les violetes de febrer

fan sempre bona olor,

les de la meva amor

pus mai més oblidaré.

El mes segcn feren festa

els enamorats com jo

ara no ve « n'eixò

bena berganta és s.qu^sta.
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Restin del Ple Ordinari celebrat- a 1*Ajuntament el passat dia 2 del
mes de febrer de 1.984.

Començà el ple dévers les 8,45» ai assistiren tots els regidors.

1) Lectura i a-provació" si pertoca de l^esborrall de l'acta ds la sessió*
anterior.-

LleCgida i aprovada per unaniaitat.

2) Ratificació d*un acord de la O«!-!.?» (Comissió* Municipal Pemaner.t) da-
munt festes locals al nostre pobla -ggr a 1-.984.—

31 consistori té' la possibilitat d*elegir dos dies per,ésser dedicats
a festes estrictament locals, i la C.l·I.P. comunica al ple" que per l*ar.r
1.984»aquestes dues festes seran la de Sant Antoni (el passat dia 17 de
gener), i la degollació" de Sant Joan. (el 29 d*agost).

?oren elegits aquests dies en vista que Sant Joan de juny cau en diu
menge, i les segones festes de Pasqua i de Iladal ja han estat declarades
coni a tal per el govern central i 1"autonòmic respectivament.

31 consistori en ple ratificà la decisió" de la C.I·l.P.

3) Fest?, del "Pa i Peix", i latrocini del Certamen ooVfcic ^7er?e de Congo
lacio"".-

La C.I·I.F. comunica al ple que la festa estarà organitzada per la co-
missió" de Cultura, i probablement ai colaborarán altres entitats locals.

L*organització* estudiarà la possòbilitat ±st que la festa no se lini-
ti a un. sol dia, i te també en estudi el convocar un concurs de cartelis
de la festa a nivell local Ò escalar.

31 programa serà elaborat per la C. de Cultura, serà revisat per la
C» d*Hisenda, i finalment serà presentat al ple.

31 pressupost inicial és de 20.000 pts.
31 Sr. I·lora demanà a la presidència si aquesta quantitat sería sufica

ciant, i el batle respongué que fins en tenir un programa fix* no seria
possible doçar ima, xifra exacta» A pesar de tot recalcà que és una de les
festes que surt més barata a 1"Ajuntament.

4) Informe del -president de la Comissió d^dbres damunt 1*accés al nou co!L-
legi d*3.G.3. ,-

îîo es tractava d*acordar res en concret, tan sols pariser de las nego-
ciacions f i obrar en conseqüència.

31 caní d*entrada pareix ésser que seguirà essent, el mateix, però els
tlcnics di ven que la via d" accés ha de tenir un m-f^im de 10 a 12 rn. (in-
clatfnt unes aceres de 1,5 a 2 m.)

I*unic- problema per^aconseguir aquesta ampiaría està a la part d*a-
baix (dévora "Sa Matança"), on per/ altra part s"intentarà fer una desvia-
ció" cap el camp, per^canalitzar els futurs alumnes cap allà, desviant-los
de la carretera de ciutat»

31 sr.Company demanà quí havïa de pagar tot el que no só'n les escoles
pràpiament dit (rarxa de clavegueram, ampliació de la via,aceres, asfaltat,
instal·lació" eléctrica exterior, ... ). Li fou comunicat que tot això ho
havia de pagar 1*Ajuntament de la forma que fis, i que possiblement «0

-»'aconseguiria qualque subvenció".
Demanà també el sr.Company si llAjuntament tenia cap tipo; d* autoritär»



per vigilar Iss- o "fares. La resposta fou que noj l'empres., constructora fa
l'obra serons els cànons dictats pel Ministeri d*3ducació", i quan està
acabada és entrenada a l'interessat, prèvia inspecció" de les autoritats
competents.

5) Obres cl* acciò" comunitària 1.984«-
ïlq_mé<3 es tractava de comunicar al ple la possibilitat d*emprendre "

una nova obra comunitària a través de Govern Civil (.'.acordem el cas de la
pftTllongacio" del carrer Mestre I·Ias fins el camí de "3a Bastida")» 2st ara-ra
3*acordà deixar les portes de l'Ajuntament Œ obertes a qualsevol su^erâaá.
cia.

6) Pro .léete adicional d%adecentament de la part colindant ?.ls vestuaris
del car.rp de fut bol. -

Les casetes á noves del camp de futbol estan plenes de cruAs, i a ±z
llar^ plac amenacen ruïna, degut als moviments del terreny argilós damunt
el que estan ubicades.

31 grup majoritari del nostre Ajuntament ha fet les gestions oportu-
nes amb un tScnic especialista é»4 la matèria per miiar de posar-hi remei
Aquesi tècnic diu que per salvar les noves casetes, s'han de fer desaiglieg
enrevoltant,•i s'han d'enrafcjolar els voltants (possiblement fins a uns 8
Ô 10 m. enfora), per evitar que 1*aigua se filtri per davall sa caseta, z
evitant així els moviments del teneny argilós.

31 sr.Z'ïora demanà fins quan* se seguirà pagant cada any per les case-
tes (al·ludint a un termo nou i a infinidad d'apadaçades), i comentà si
no sería millor i més econòmic fer-ne unes de noves» 31 sr.batle respongué
que-si tot anava bé, amb aquesta reparació quedaría tot arreglat.,

31 3r.Sastre solicita que se comunicas al tècnic encarregat da l'op^
ració, la necessitat de tenir en concie la vegetació* circundant ^especial-
ment els pins), ja que de la marxa que va la cosa, amb uns quants anys ten^
dríem un. turd pelat, i llavors 1*hauríem d"enrajolar tot.

7) Avant projecte de Unitat Sanitària.-
3s tractava de y*i T «t fe», f x la possibilitat de soK-citar a In s alud la

construcció" (a Haro plac) d*una Unitat Sanitària al nostre poble, i l'ob-
jecte del punt era que el ple donas la conformitat a la confecció1 de l'a-
vant-projecte, per llavors, a l*hora de cursar la solacitut no haver d'a-
nar amb presses.

3*acceptà per unanimitat el punt.

8) Precs i -areguntes.—
X.Mesquida.-
Comunicà al Consistori que la üanccmunitat del PIS t5*la gaantitat 4

de 8 papereres destinades a Sant Joan, i l'Ajuntament ha de decidir la se-
va ubicació. La presidència atorgà l'honor i la responsabilitat a la Comi-
aio d"interior, que se prestà a acceptar suArencies.

J.Matas.-
Comentà que el brollador quant està en marxa perd una quantitat apre-

ciable d'aigua, degut a una petita deficiència de construcció", i per això
no pot estar «n marxa toit de temps, haguent-hi d'af«̂ ir aigua de tant en
tant. Després de discutir les possibles solucions tècniques, i d* exposar
casi tothom el seu parer, el sr.batle delegà la responsabilitat a la Comi-
3Í$ pertinent



Cf. Company.-
Va demanar el "balanç econòmic de la festa del "Pa i Peix" de 1.983,

per saber quina quantitat havKn hagut de pagar els organitzadors. Res-
pongué el sr.Costa que aquests (els quintos d*aquell any) havían pagat a
V Ajuntament un total de 2?.COO ptea.

J.Sastre.-
a) Sol·licitant informaci<5 damunt unes subvencions als bulletins d*in_

formació locals i a la coral, reflezades a les actes d*un ple de desembre
del 82. Després d"un petit i furibund enfrontament verbal el sr.Costa ex-
plicà que hi havía hagut un. malintès, que posteriorment i per part del
grup majoritari, s*havfa donat una interpretació a la redacció* de l*acta,
que no concordava amb la que havía suposat el regidor J.Sastre, que mani-
festà tenir la senoació & que li estaven rentant la cara.

b) Demanant resposta a una instància per ell presentada, dirigida al
sr,batle el mes d"agost de l*any passat, i aprofitant per solicitar una
major atenció per part del sr. bâtie a la seva correspondència.

D*aquesta manera, i devers les 11 del vespre, s*acabà el primer ple
de r any 1.984.

ITOTA.-
Degut a problemes estrictament tècnics, acuest present resum (ple or_

dinari de 2-2-34) ha estat elaborat exclusivament damunt apunts per escrit
presos directament i al moment. Per això pot ésser que hi hagui petites
discrepàncies aab la redacció definitiva de l*acta oficial. 3n oas *• que
aquestes discrepàncies fossin considerables, el texta del resum podrà HS
ésser objecte de futures rectificacions.

joan sastre Joan

·T»*"j»«Í"'3o·C*Ví*·'· ' .••·*̂ »-ïiJTv·"*Tr·̂ *̂ ·"**"·1-3?x^-:5%& -f* -. :'»T̂ r-V̂ T;̂ r: -
' - -- 'ïi**JÍ . - .",; '., -, , . .".,- •

•̂̂ V'"fe £



F R O B L E K E S

Un tall d? segadors hsvia de seçór dos ssmrnters rie f a v e s ;

un eie el doble de gran que l 'altre, f'iiç jornal tot -1 personal anà al se-

menter gran; en h a v e r dinat una mei ta t quedà al sementer gran i l 'altra co-

m e n ç a *1 petit: A q u e s t ho raba ixa s ' scabaren els dos f - e m e n t r r r s , li-vat d ' u n
I

racó del petit. un segador totsol hi vs haver de posar un altra dia srr.crr.

Ce Quante de secsdcrs era el tall ?

Tenim un cub de 43 cm de ccstst.

Una formiga carnissera ha trobat un gra de su-

cre de 3 çr al punt A, i el vol dur al formi-

guer que té l'entréda al punt E. Li sabrien dir

quin és el camí més curt ?

(VO co r/VE
tV*

ESC
*/7

?
<0
-T
3

^

o
o
IP
(TI

\r

Aucell voldria tcrnar

per pcd^r velar molt amunt

i veure lo que fas tu

quan acabes de treballar

Ens ha sabut molt de cr*u

no pnd-r torntr csntar,

aixft així no acabarà

si sa moral no s'ajeu.

Asseguts a una cadira

un dissabte ho rabs ixa ,

tots ires crat&rc ta p a n x a

i *1 t»me F pee a poc expira

Vnls que te faci una cançü ?

una cançó te faria

i llavors le tr d i r ia ,

parlérieiT de l ' a r c r .
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El calàpot ( Bufo viridis)

éb un animal rraleit per la cul-

tura popular de nclts de pobles.

Ob jec te de supersticions, inju-

ries, calúmnies,..., basad -s

com moitas vegades, en una mala

0 superficial observació dels

seus costums o çn un desconeixes

ment total d'ells.

Se diu que va ésser l'únic

animal que no csnta quan nas-

qué Jesús i que per això té la

veu tan dolenta. Lo cert és que

durant l 'època de zel els mas-

cles canten per atreure les fe-

melles i ho fan inflant el coll

1 fsnt passar l'aire per uns re

plegaments de la pell. Tot això

ho fan amb la boca tancada; DO-

d(?n cantar davall l'aigua.

També se diu que van a ma-

mar 1* llet de cabres i nvelles

( igual que les serps ) i que

llavors la mameta on han xuclat

s'infla i pus mai en torna fer.

igualment se diu que si el to-

o,uen tira verí. Lo cert és que

a la cell té unes glàndules verinoses que poden produir una forta cc'itja a

les mucoses dels mamífers ( ulls, boca, ...., i segurament tsmbé el br^cuer )

si entra en contscte amb elles. Si un carnívor ( ca, moix, çeneta , ... ) oe-

gs una mossegada a un calàpot tot d'una l'amollarà per Is coitja que li pro-

duirà a la boca, i si a pesar d* tot no l'amolla i el ='-nvia serà una exo--

riència que mai més oblidarà, ja que li farà mal tot el tub digestiu.

Aquest verí de la pell, tractat adequadament serveix oer les

dolènciss cardíaques.

El calàpot és un amfibi: necessita de l'aigua embassada per

la reproducció. Posa els ous dins el líquid element i els col·loca en forma

de rosari. Viu dins ell fins que ha superat totes les fases d« la metamorfosi .



cabnt de calàoot

L'sdülfc viu scT.pre rr, terra,

ous de calàoot

L

si b é cerca llocs humits ( horts, síquies, / \

carafrulls • de pedres,... ) i sol sortir només

a pasturar durant l_a nit. Els seus ulls est'sn

adaotsts a l'cscuritat.

Li agrada v/iure ¿1 meteix redol tota la vida que pot ésser

Tirlt llarga, se diu que els de l'aspècia Bufo Rufo ( a'Vsllorca no r'hi ha

poden arribar a viure més de 3C anys. Té amagatalls on s'hi posa durant el

dia ¿i és sec o calorós, per evitar que se sequi la pell qu» sempre té hu-

mida. Aquests amagatalls també li serveixen per aiutareor-s'hi durant l'hi-

vern, èooca escasa d'aliments.

N'enja tota classe de petits insectes que caça amb la llengua

viscosa; la tenen per enrera doblegada dins la boca i la projecten ner an-

vant per agafar 1 « presa. També li agraden els mcluscs ( caragols, llimacs)

cucs i larves.

A l'època an que s'alimenta molt. Canvis de p-11 al menys un

pic cada deu dies. Comença a esqueixar-se per l'esquena i se frega fins que

li fuig tota. Havers en fa una bolla que se la menja, ja que té molts d'e-

lements nutritius.

El mascle és més petits que la

femella. La fecundació dels ous és exte-

rior, en pndsn prsär uns 1C.CGC. note pec

i l'adult no té eoa. Quan sin cabcts res-

piren per branquias, els adults oer pul-

mons i p=r la peli.

Fer in t imid i r als coss ib l f s f i-

nem ics t ? ' i n f l e n oer p = rè ixer rrés g r o s s e s .

56n poc int. el. l i -en t 3 , r, i sé hn sin m é s

que e l s seus pa ren t s f i ranc ts . L e s b r u i x e s ,

a les seves reunions po r t en un r a r n = t de

calàpots que f a n de consellers. I n t r o d u i t

a les Balears per l ' h o m e o r imi t i u ; se'han

t robat restes fòssils del Rlalistocé a la

cova de N ' u l e t a .

-oi



FLDR D" AKETLE3

Branca d ' a m e t l f f r f lorida

suau p - r f u m apreciat

color de perla garrirla

que »nl luerni-s es sembra t .

Es mes ds Narç fo ra vila

pas les síquies o .-1 to r r an t

les f lors d ' ame t l e r t ' e s^ul len

i se les empor ta el vent .

Pareixen flobis ds neu

que per a l'aire vcl?tegen

damunt l'herbam dels camins

els ocells hi juçuetegen.

D ó n a goig l ' smetlersr

dins la verdcsa p a s t u r a

flors grogues de l l nvamà

resur ten de l 'espessurs.

Se sent el picarolein

i el flaviol d ' u n pas ter

d f f l s »metiers, bona clcr

ens ho duu *1 vent drl l lcbf i ic .

r v r-
1 * 1 • —

Mil^Ö



A LA VILA HI VIUEN DEGRES

A 1« vilah hi viuen negres

sí, n 'hi viuen

pensa- hi,nina

pensa- hi

fes- hi qualque cosa

i si t'havies temut et demanaria1:

" foe faries una cançó

que anomeni els esclaus,

negres que tenen els caus

a cada part del carrer ï-a j or "

A la vila hi viuen negres

sí, n'hi viuen

si no me creus pregunta al qui est« anb tu

Sí, n'hi viuen

i tota tenen la seva nròoia cançó

insultant i opressora

pens»-hi, nina

pensa - hi

a la vila hi viuen negres

si, n'hi viuen.

j c an m? r-y

ccsrre n ice:



Voler recórrer al món i no trobar-eta

anmig da l'aira da la matinada.

Cuan las serps del foc s'aixequen

no rebutges la teva impotència.

Qui voldria asser 1 'hombra de la pluja

per resguardar-se dal raig del sol.?

Oui voldria deixar aauest món d'escuma

piar un que ans diuen aue és un tresor.?

La tramuntarra bufa- efes del nortr

i amb una mà atures la gelada.

Però quan la boira banya el teu nom

et senten escruixir dins la lluna.

Per què els homes ploren per besar-te

si als taus llavis són de baixa fona.?

Per.que ens fas nàixer la venjança

després de decidir la matança.?

Un resplandor de llum ens du el nou dia,

on no hi haurà oor, ni fred, ni fosca negre,

Ces flors sarán les que aregonin

'el nou intent per sembrar l'alegria.

Margalida Estelricti Blanch,

m
m



CUCCREES

Terrible cucs ¡

cucorba verda,

•fs niu al mis profund:

allà on ninçú hi vol arrib«r,

allà on tothom s'hi perd.

Ferò sí,

•lis coneix cl camí

fet per ella mateixa,

ss fica i se fica

per dins les petitas encletxes

que ó veçades deixa la veritó

arrabassa trossos de csda
/

le- E'ence leix

. n s qu" pot passar,

soscava els fonaments;
\

per rosegar^no te dents, ,

ßero xucla

que xucla,

estira que t'estira^

aconsegueix petits bocins

del preci^t aliment

i el fa part dpi propi ser

i així

cada v e g a d a t e r n a

més greixosa,

liefiscas a,

11 irnos a,

va patinant;-

les sevso e n t r a n y » F en C ' · m a n e n m é s

i m é s ,

ho necess i t en

i d ' h o s t e l logater

se c o n v e r t e i x er. ano -Tnf i t r ió ,

els dos ?e c n n f c n e n

dins un solini cue m^i rr-s r roe t i ré .

joar. rror-y - GE'. ER -3¿



Pasado, presente y futuro
agrícola de sant Joan

* Hay buenas tierras, excelentes agricultores, pero fallan

las dimensiones de las unidades de cultivo y falta

.espíritu asociativo. Tras un pasado floreciente, Sant

Joan se encara a un difícil futuro

Rita imagen tita condenai!:; a desaparecer de loé fierre* de Sant Joan e.n donde loi
frac foret instituyen a lot antiguos método» de labranza.

José Estelrich

M-feBRen-nW

5-
*
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tal fecha »e trasladaron a
Sant Joan las primeras
autoridades civiles y
militares de la provincia,
haciendo el recorrido en tren
desde Pa lma , siendo
recogidos en la estación por
carruajes pan asistir a una
demostrac ión de las
modernas técnicas agrarias
que debía tener lugar en el
predio de "Es Caldere«"
regido por uno de los más
expertos agricultores de
entonces, L'aino'n Toni
Olivar.

Hoy, que tanto se habla
de planificar y programar las
explotaciones agrarias,
asombra ver que hace
sesenta años ya había
colonos, como l'Amo Toni
que tenían sus campos de
experimentación, donde
probaban los resultados de
los nuevos abonos químicos
y de las nuevas variedades de
sem Olas. Todo ello anotado
meticulosamente en libros
de registro, cuyos apuntes
son hoy documentos de gran
valor.

El trigo y los cerdos
cebados eran dos fuentes de
riqueza y los productos que
llenaban las despensas de
muchas casas de Mallorca.
Muchos recordarán que en la
escasez de alimentos de la
postguerra (1939), era Sant
Joan (junto con los otros
pueblos limítrof«) el
granero de la isla,.y que los
agricultores de nuestro
pueblo conocieron entonces
una época de relativo
esplendor económico.

crisis y
progreso

El uso de fertilizantes
químicos y el empleo de
máquinas • motor ha
determinado el profundo
c a m b i o q u e t o d o s
conocemos en el sistema de
l a b o r e o . Hicieron su
aparición en Sant Joan casi
simultáneamente, aunque los
agricultores fueron bastante
reacios en adquirir
maquinaria motorizada.

Las guerras (española y
mundial) interrumpieron por
espacio de dos décadas todo
progreso, e incluso hubo
recesión, tanto en el sistema
de producción, como en

rendimiento.
Fue necesario que la

expansión industrial se
reanudara, y con su
lanzamiento de máquinas
nuevas y nuevas productos
químicos hiciera posible el
aumento de producción con
menos esfuerzo humano.

En Sant Joan, como en
todas paites, hubo un
profundo cambio: el
progreso provocó ' un
exceso de productos
alimenticios, lo que motivó
el hundimiento de los
precios. La mayor parte de
pequeñas explotaciones
agrarias familiares no fueron
rentables. Hubo una masiva
emigración de agricultores
(sobre todo jóvenes) hacia
las ciudades industriales y
zonas de afluencia turística,
dando lugar a una crisis
'agraria seria. Por primera
vez, desde que se recuerda,
comenzó a bajar el censo de
habitantes de la villa, ï pesar
de que el acceso del
automóvil a la clase obrera
hiciera posible que muchos
trabajaran lejos sin
abandonar del todo su
domicilio.

En la década de los 60 se
va agravando la crisis,
mientras, paradójicamente,
va en aumento vertiginoso el
parque de maquinaria, así
como el uso de fertilizantes
y fitosanitarios. Podríamos
äecir que la crisis no es de
p r o d u c c i ó n s i n o de
rendimiento económico.
Sólo los agricultores mejor
preparados logran capear el
temporal, y los pocos
jóvenes que siguen pegados
a l t e r r u ñ o se van
capacitando en sucesivos
cursillos que, en el Teleclub
o en U Hermandad de
Labradores, imparte el
Servicio de Extensión
Agraria.

A pesar de que su
subsuelo no es rico en
caudales acuíferos, una gran
parte de los agricultores de
la villa se dedican a cultivos
hortícolas, en cuya actividad
se convierten en expertos,
teniendo fama en toda la isla
sus tomates, que producen
en grandes cantidades.

Algunas perforaciones
profundas han venido a
demostrar que en algunas
partes del término hay
enormes depósitos de aguas,
pero el minifundio por una

parte, la falta de recursos
económicos suficientes y el
e n v e j e c i m i e n t o de la
población agraria por otra,
hacen lenta y difícil la
transformación del secano
en regadío, porque sólo 64
hectáreas de las 3.000 de
que consta el suelo
cultivado, son regables. Y
aun así, se hace muchas
veces desde pozos de ínfimo
c a u d a l , ahorrando al
máximo el líquido elemento.

La mayor parte de las
tierras de Sant Joan son
a p t a s para cereales,
dedicándose a estos cultivos
herbáceos unas mil hectáreas
anuales, de las que 400
corresponden al trigo
(actualmente predomina el
Florencia Aurora) con una
producción media de unas
600 toneladas.

Dos cultivos arbóreos que
tuv ieron antaño gran
importancia, como eran el

'de la higuera y el del
almendro, han degenerado
en viejas plantaciones
actualmente poco rentables;
sobre todo en lo que
respecta a los higos, que
debido a lo laborioso de su
recogida se dejan pudrir bajo
el árbol, teniendo además
esta fruta la desgracia de ser
atacada por la mosca del
Mediterráneo. Otro árbol
que últimamente ha venido a
menos es el albaricoquero,
cuyo cultivo sigue siendo
rentable y que se ha visto
atacado por el gusano
cabezudo.

Tímidamente, se han
hecho algunas plantaciones
de perales, manzanas y
naranjos; aquellas que han
sido bien cuidadas han
respondido bien.

En lo que a ganadería se
refiere, es el ganado porcino
el que ha dado renombre a la
cabana de Sant Joan. Este
animal, era tradicionalmente
engordado a base de higos y
cebada, aunque últimamente
s u d i e t a e s c a s i
exlusivamente de piensos
compuestos. Durante los
diez últ imos años las
pocilgas se han visto
cruelmente azotadas por el
virus de la peste africana,
aunque en la ' actualidad
parece que la zona está sana.

Tienen mucha aceptación
los embutidos elaborados en
la villa, como lo demuestra
la gran masa humana que
asiste a "Sa Festa d,es
Butifarró". Al porcino ligue

en importancia el bovino,
existiendo alcuna« vaquerías
muy bien montadas, con
razas selectas. Lo mismo
podríamos decir de la
especie ovina.

Esta es, a grandes rasgos,
la situación agrícola actual
en la villa. Hay buenas
t i e r r a » , e x c e l e n t e s
agricultores, pero fallan las
dimensiones de las unidades
de cultivo y falta espíritu
asociativo. Existe una
cooperativa, aunque de
momento sus actuaciones
son muy limitadas, tal vez
por no exigir más los propios
'socios.

Porvenir
La primera gran Urea

para la supervivencia de la
agricultura santjoanera
consiste en mentalizar al
a g r i c u l t o r y adaptarlo
después de una completa
preparación para que no
caigan en saco roto las
posibles intervenciones que
en la programación de la
futura agricultura vayan a
t e n e r los organismos
o f i c i a l e s . S ó l o c o n
agricultores conscientes de
los problemas podrán
afrontarse éstos ensayando
soluciones que tengan como
meta la concentración
parce lar ia , el cu l t ivo
c o m u n i t a r i o , l a
transformación en regadío,
implantación de nuevos
c u l t i v o s herbáceos o
frutícolas en plan intensivo,
creación de explotaciones
ganaderas de mayor censo,
especializarse en menos
variedad de productos, para
ganar en cantidad y
selección, y, por último,
e l e v a r la d i g n i d a d
profesional del agricultor y
su nivel de vida, lo que ha de
conseguirse elevando sus
conocimientos, cultural« y
sus ingresos económicos.
Hay que esforzarse para que
Sant Joan tenga un grupo de
agricultores comparable a
aquel pionero que fue
" L ' a m o ' n Toni d'es
Calderers" y unos campos
t a n c u i d a d o s a m e n t e
cultivados como a principios
de figlo. Laborar, no sólo
para una agricultura mejor,
sino para unos mejores
agricultores, que »ytulen *l
bienestar colectivo de todo
un pueblo.



G L C 5 A T

Si no vcls quedar fariri

i tens melts feitegera

enamorat d'un« petrera

i veurss que r!u bon fi.

'¿i no t'agrada «rrsnca

i no Is tornis nir&r

h e rr t q u e vel festejar

que ne vagi a Vilafranca.

N fs hrrnr.Si pntre tr.il

ne ss'n veuen c¿d« dia

si v cl 'j u és em casaria

amb filla un guardia civil

Jo te dirs sa darrera

per dsr- t P un poc da consci

val més que estiguis tct sci

que amb dera vilafranqusra.

A iti d c ir,Ä ï m'enamora

una rossa de cabells lldr^s

ferì eie vint i ur pel f-arç

i a l'instant sera doctor«

A dôrrrra la Sants Creu

her pesat una verdolaga

ã. mi qui la'm fe. la'm paca

i qui no la'm paga la'm deu

Dona que tfi es cao pslat

i e^ cap des n¿s ben vermell

fe- hi li per de»r li renai

monja de la caritat.

N'oit m'agradsn sas paelles

encara más es ros titj

si te'n vas ã P'elanit*

hi trobaràs bones femelles.

Saps que diu el p*r? Tcreu

predicant H¿nurt st trcn¿

que dcrrés hi h. ur. ací Deu

i heu de tenir una sela dera.

Han t ¿r c et -E pr.-t ; upc« t

•rrb sup-ràvit d'un billet

més valdria festen net

tots es comptes d;3 r^hcLt
x

i així sabríem es cost

rsal des nostro pcblst

nas demansr audiència

ai anr,b s.c bâtie vols xerrar

i després de fer constar

tu, sa tevaAssistència

ja me diu l'experiència

que aquest homo ra vendra

Ets una dona sincera

amb això m'he de fixar,

i així podré ccnfirrcir

que ets dona santj o«n era.

I ara per acabar

teta Equesta exposicir,

EClament una qüestió

que no podem oblidar

i ro *s rrés. que fer ccrstar

que enguany ha fet c¿mpió

el nostre equip f»men£¿

però per dur bé aquest fi

auçmentau la subvenció.

No vps enamcreu fadrins

de fadrines estufaries,

que són com ses cols acleçod-s,

que són pndrides per dedins.



Mel i Sucre vol saludar

a l'eqmip juvenil de voleibol,

de les Balears és el millor
i part d'allà la mar.

Contentes varen arribar
anyoroses de la seva terra,
ses petites a darrera,
millor puguen quedar.

Dia vint-i-sis varen arribar
les jugadores des voleibol,
xeremies, tamborino i flabiol
per lo bé que varen quedar.

Podem donar gràcies a Deu
per tenir tan bon conjunt ,
en Rafel Primater d 'adjunt
i d'entrenador mestre Andreu.

Sant Joan és una gran vila
terra millor de Mallorca,
en sortir de ca nostra
solem dir: som de foravila.
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Fa uns quants dies l'equip juvenil (femení) de voleibol

de Sant Joan es proclamà campió de les Balears.

Composició de l'equip; Franciscà Barceló 17 anys
Maria Bauçà 16 "
Jerònia Morey 16 "
Antònia Fontirroig 15 "

Entrenador Margalida Company 15
Maria Munar — 15 "

Andrey Gelabert Cati ßauca 14

Rafel Bauçà (ajudant). Cati Jaume 14 "
Maria Comapany 12 "

Partits
Petra (3)
S
S
S
5
3
C
3
C
S

Disputats ;
S. Joan (1)
Petra (O)

S. Joan (3)
Vicente (í)
Joan (3)
José' (2)
Joan (3)

Joan (3)
Vicente (l)
Joan (3) S
José (2)
Joan (3)
Calvià (O) S
Joan (3) C. Calvià (2)
Millor (0) S. Joan (3)
Joan (3) C. Millor (3)

S
S,

Cassificació

S. Joan 19 punts
C. J. Petra 18 "
San José' de la M. 15 "
San Vicente de Paul 15 "
C. D. Calvià 13 "
B. C. Millor 1Ü punts

La lliga fou molt disputada però, a pesar de tot, el dar-
rer partit no va influir per res en la consecució del títol, ja que
s'havia decidit tat abans d'aquest partit.

Llavors s'hagué d'enfrentar amb el campió de Menorca per
a disputar-se el campionat de les Balears a "San Fernando" (Palma).
E. resultat fou el següent:

S. Joan 3 (15 - 1 ; 15 - 9 ; 15 - 4) Joan Ramos O
Dia 24 l'equip partí cap a València per a ení'rentar-se

mitjançant una lliguilla amb un parell d'equips d'aquesta regió.
Són els següents:

Almamsa (Albacete)
Cervantes (Valencia) El primer d'aquesta lliguilla va
I. Cachero(Alicante) a la final d'Espanya.
S. Joan (Baleares)

- L'equip cadete femení també s'ha proclamat ca:npió de
Balears. Dia 10 i 11 també aniran a la península.

Actualment aquest club compte amb uns 70 socis.
Gràcies als socis, l'aportació municipal, un parell de

simpatitzants i sobretot a la magnífica labor de X'Andreu i d'En
Rafel, els dos equips han pogut aconseguir tots aquests èxits.

També cal donar un excel·lent a l'afició santjoanera que
quasi tots els partits acudeix a animar al seu equip.

Jt Nota: A darrera hora ens ha arrib.at notícies sobre els
resultats aconseguits a Xàtiva (València): .

Cervantes 3 S. Joan O
3. Joan 3 Almansa ô
3ElJS*njoan hi quedat Ïfslgon Classificat del grup i no es sap

segur si podrà passar a l'altra eliminatòria.
Amador Gaià



XIII Certamen Poètic
i.

V E R G E DE CONSOLACIÓ

"FESTA D'ES PA I ES PEIX"

Patrocina: MAGNÍFIC AJUNTAMENT DE SANT JOAN

Organitza: CENTRE CULTURAL DE SANT JOAN

-K3««««

1)- Podran prendre part en aquest certamen tots els poetes que ho desitgin.

2)- Els treballs, que es presentaran per triplicat, podran tenir una extensió
minima de H versos, i ésser escrits en la nostra llengua

3)- Els poemes duran títol i lema, però sense signar, acompanyats d'una
plica dins sobre tancat, que conlengui el nom i l'adreça de l 'autor i el lema
a l'exterior del sobre Els concursants al premi local ho faran constar n
continuació del lema

4)- El tema dels poemes haurà de fer alguna menció a la Verge de
Consolació, al seu Santuari o a la festa que se li dedica.

5) EI termini d'admissió acabarà ei dia 15 de Març de 1984. Les obres
es podran entregar, o enviar per correu, al Centre Cultural de Sant Joan,
C/. Princesa, 24

6)- S'estableixen els següents premis:

i." dotat amb deu mil pessetes i Placa d'honor.

Accèssits consistents en una placa, que es concediran segons
el criteri del Jurat.

Tres mil pessetes i Placa d'honor al millor poema d'autor local.

7)- Els premis podran ser declarats deserts, però no podran ser dividits

8)- El veredicte del Jurat, que estarà format per diferents personalitats de
les nostres lletres, serà inapel·lable. El lema de les obres guanyadores es donarà
a conèixer abans de la festa, per la premsa. L'entrega de premis s'efectuarà a
l'horabaixa, en el Santuari, durant el transcurs de la festa.

9)-Tots els poemes seleccionats pel Jurat seran publicats a la revista
Sant Joan, que edita el Centre Cultural.

Sani IOO.H, fâôrer IQ84-.
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