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A aquest numero hi trobareu...

NEL I S U C R E , n9 4ff Abril

de 1.984. ffolletí in format iu .

de 1*0.C.B. a Sant Joan.

Local Social- C/ Nou - ff

Portada - Els vents del Nórr

Tothom que vulgui col·laborar

que faci de veure algú de l*e-

quip de treball.

Tirada actual 120 exemplars

Deaòsit legal - 49-1.983

Imorimeix- Fot.Boñigas

Preu de venda: 100 ptes

- Motícies- locals, del que succeeix à.

al poble fins a Ignora de tancar el

número, per 1*0.C.3.

- Si estimes aquest planeta, visió de

futur, per Frances-Xavier floratinos

Jaume.
%

- Classificació del V- SEP1I-P1ARATHOON,

de Sant Joan, celebrat a la nostra vi-

la el dia 8-4-84.

- Quatre contestes, una vertadera.

Quaestionari cultural sobre el nostre

poble, per Miquel Company Florit.

- Ajuntament, resum del ple Ordinari

de 5-4-84, per Joan Sastre Joan.

- Ull de sol a fora vila. Poema de

Bàrbara nates Sastre, que ens oarla

de la primavera.

- Problemes de lògica, i solucions als

anteriors, per Joan Moratinos, Guillem

Flofrit, i Joan. Sastre.

- L'arrel de l^enveja, de niquel Bota

Totxo, retall de la revista "Artà".

- PER A TU, MARE ESTIMADA? Poema gua-

nyador al Certamen Poètic "Verge de

Consolació" d'enguany, premi lacai,

oer Margalida Estelrich Blanch



NOTICIES LOCALS

! — Com cada any par les festas da Pasqua als " quintas" dal

poble n"han fat de les seves. Tenien la casa veinât dg la da l'O.C.3. Eis

vespres hi havia renou, coets,, corregudes, ous, torongas,....

— El dijous Sant el vespre, as realitza pals carrers del nos-

tre pabla la típica processa d'aquest dia.

—- Un camió cisterna pla d'herbicida va esauitxar les vorsras

de les carreteres del Consell dins el nostre tarma, sense avisar oportuna-

ment els ciutadans de la vila. Això pot suposar un perill de salut públi-

ca, degut principalment al consum i cerca de caragols per les voreres

d*aquestes carreteres.

— Per a la mitjana festa de Pasqua els " quintos " de Sant Jo-

an cantaren panadas. Per aquest menester foren acompanyats dels xeremiers

de la vila, interpretant les típiques cançons de capta de panades, n Can-

çó d« panades " i " Dota dels quintos".

— El passat dia 8 d'abril tingué lloc al nostre pobls al U

semi- marathon de Sant 3oan, amb gran èxit de participants i la visita

del consellar de cultura D. Francesc Gilet, molt perseguit per admiradors

seus.

— Durant el passat mes de flarc es contabilitzaren 86,8 mm

d*aigua i el mes d'abril 20,1 mm. Par ara ha solvantat l'anyada i els

cultius superficials de saca, mantras que els pous es troben sense aigua.

— El dimarts de Pasqua, com ja es tradicié, ss celebraren

els romiatges al santuari de Bonany i a 1*ermita de Sant Miquel de Hon-

tuîri.

— El passat dia 5 d'abril sa celebra a l'ajuntament al pla

ordinari d'abril.

— Dia 24 cf abril una sobtada defunció d'una nina de 13 anys

( Cati ñatas Ginard ) commocionà al nostre oobla. Venia amb bicicleta de

fora vila amb el seu germà i d*un atac repenti caigué morta a terra a 1'

entrada del pobla per la carretera de Vilafranca.



— El diumenge dia 29 d*abril tingué lloc el XIV trial orga-

nitzat per la Penya Motorista- de Sant Joan. Escasa assistència de públic

comparat amb anys anterióss

— La Caixa, per tal de fosmentar la éultura al nostre poble

ha fet entrega d'un lot de llibres i d'un diccionari enciclopèdic a la

biblioteca municipal de Sant Joan. Són els llibres qua des da fa un

estol d'anys se venen regalant per Sant Jordi. A 1*0.C.3. de Sant Joan

ens ha fet obsequi dels llibres d"anguany.

.... Piada Antonina- Aina "Reimoro", la qui fou tants d'anys

cuinarà da 1% ascola de Sant Joan deixà, cf astar amb naîtras per passar

a una altra vida.

— Al bar dal " Cantra " ha començat el torneig da futbolín

amb 13 parelles participants, i ja veurem qui guanyarà.

I ja van tots ben gats

a les dotze da JLa nit

i ningú escolta el que he dit

mos ne podem anar piagata

a dormit com el ropit

bestiars incontrolats.

Una òliba ha passada

i l'he sentida cantar

ara ja me" n puc anar

la ravista està acabada

El sbtil pareix qua passa

de l*aigovés da darrera

me poasaré a la vorera

o escriuré dins la bassa.

la darrera per avui

estic cansat ú~ pensar

un nou dia ja vendrà

sense saber el que vull.

DEDtCAT A
hANÜEL
ESCARA
MAGAR I ÑOS
Que FEU
OBJECCIÓ DE

CONSCIÈNCIA
A LA CASER N A



51 ESTIMES A1UI3T PLANETA

Si estimes aquest planeta és el títol d'un^ osi.licula-docunen-

tal "uè torna reincidir amb el t--=ma, tan evident con cruel i esga-

rrifador, com és el del perill real de autodestrucció pel cue las^a

la raça humana en cas de confrontació nuclear.

is una pel·lícula que tracta-'el tena des del punt de vista de las

conseqüències que pot ocasionar una explosió nuclear; no vull parlar

aunt per punt d'aquestes qüestions, ja que són prou conegudes 3er

tots nosaltres. Simplement volia comentar un exemola que nosa una

senyoreta que surt a aquesta pel·lícula diguent que no s'exclica la

aassivitat de la gent en general davant una amenaça tan real com aquej

ta. I ho explica així: una mare, si té un fill en perill, que estigui

molt malalt, i pot fer el que sigui oer salvar-lo, no ha dubtarà un

moment i s'hi tirarà e.n cos i ànima, i fera, no el cue pugui, sinó

molt més per intentar que no es mori. El cas de l'armament, -segueix

diguent- és idèntic. Tatn om ha sentit a dir el creu perill que courem

tots, nosaltres i els nostres sers estimats, i no feirn res oer evi-

tar-ho. Si la gent, el poble, la humanitat ho tencuas clar i assumit

rro hi hauria lloc per a cap polític ni militar hristèric que defensas

el que defensen els que ara mateix comanden, ni per ^. plans de:rdefen-

sa" que posassin en perill el nostre estimat globus cel. Pero no és

així; sents a dir: "Jesús, això no és cosa nostra!, " o :'i tanmateix

que podem fer?" o "tanmateix feran el que valdran ells!", a "a ni que

me deixin en pau (!), que no vull complicacions!."

Ja no hi ha temps per adaptar postures ambigües ni tolerants. Es

precís crendre part en el joc, ja que som tots els imolicats i juga-

dors.

Jo desconec les causes que motiven aqu?st oa~sotisme suïcida de

massa, aero està clar que s'ha de fer alguna cosa ier moure la csnt.

Sudòs qua és interessant partir neis al·lots a l'escola, educant c?r

la aau. També s'haurien de Trooosar alterna4:! v = s rsals i raon-des

( ner exemple, la creació d'un exèrcit raoular na violent); i =cai~r

tots els naviments oacifistes, a fi de cue v=çi~ ~ue ~o san ~u3trs

rates, etc, etc.

Jo particularment ha veig difícil, asra es cue si astinss a.cuest

ilaneta, es precís lluitar.

francese x a v i e r morati n os iajrüa



CLASSIFICACIÓ DEL V SERI- MARATHON DE SAHT JOAN (08-04-34 )

PIIMI- FEMENÍ - 13 Cati Karraany Jaume ( Sant Joan )

FUNI- MASCULÍ - la Estaban Barcelá Carda ( Montuïri )

43 'Miquel Verd Gaia ( Sant Joan )

BENJAMIN FEMENÍ - la Bel Duran Gámez (Atl. Campos )

32 Maria Alzamora Bauçà ( Sant Joan )

BENJAMIN MA5CULT 12 Joan Pons Mas ( Joan Capá - Falanitx )

4S .Arnau Gaià Company ( Sant Joan )

ALEVIN FEMENÍ

ALEVIN MASCULÍ

INFANTIL FEMENÍ

18 -Carmen Raja Torres ( Círculo Sollarense )

42 Cati Joan Dalmau ( Sant Joan )

12 Mateo Bennàsser albons ( Joan Capó - Falanitx )

63 Miquel Sastre Bauçà ( Sant Joan )

13 Catalina Lopez Gea ( Joan Capá - Felanitx )

63 Catalina Bauçà Ginard (Sant Joan )

INFANTIL MASCULÍ 13 Antoni Peña Picà ( Joan Capó - Felanitx )

163 Benigno Company Pérez ( Sant Joan )

JUVENIL 5ENI9R
FEMENÍ

JUVENIL MASCULÍ

VETERÀ MASCULÍ

MILITARS NO FE-

DERATS

SÈNIORS MASCULÍ

JÚNIORS MASCULÍ

MODGNES

la Araceli Ollé Garcia ( Club Hermes )

23 Antonia Fontirroig Gual ( Sant Joan )

12 Bartomeu Torrens Gili ( Círculo Sollerense )

73 Bartomeu Nicolau Català ( Sant Joan )

13 Basili Martínez Jimérez ( Bodega Oliver )

13 Joan Massenet ( Altos )

28 Sebastià Jaume ( Sant Joan )
i

13 Mateo Domínguez Sanchez ( Club Hermes )

32 Amador Bauçà Bauçà ( Sant Joan )

12 Vicente José Qgazán Mari ( Bodega Oliver )

22

13 Jerbnia Mesquida

21 Olga Provenzal

33 Franciscà Martorell



QUATRE CONTESTES, UNA OE VERTADERA

I - L* edifici actual de 1"escola graduada , que anteriorment va exercir

per allotjament militar ha complit durant molta d" anys la funció d" es-

cola graduada, quan va ésser construïda ?

- 1.919

- 1.920

- 1.924

- 1.936

II - £1 primer concert de la coral de Sant Joan va esser un dia corres-

ponent a una d'aquestes festes següents: Quina va ésser ?
•

- Festa Patronal de 1.97S

- Festa del Quart Diumenge de 1.976

- Festa del Butifarra de 1.976

- Fira de Sineu de 1.983

III - Així mateix els santjoaners podem gaudir d'una obra arquitectònica

bella i a la vegada és patrimoni comunitari de tots els santjoaners. Es

el Centre Catòlic, però quan és va construir ?

- 1.924

- 1.922

- 1.916

- Encara no esta acabat

IV - El santjoanar Antoni Karmany fou tres vegades consecutives nrsy de

la montanya " a la volta ciclista Espanya. Vos recordau.de quins anys

va ésser campió ?

- 1.957 - 58 - 58

- 1.961- 62 - 63

- 1.963 - 64 - 65

- 1.981 - 82 - 33

V - En torn de la dècada de 1.920 - 30, els santjoaners gaudien del de-

lit de dues bandes de música, la dels exploradors i s'altra, quin nom

tenia ?

- Banda municipal de Sant 3oan

- Union musical de San 3uan

- Unión Protectora de Sant 3uan

- Patronato Musical de San 3uan



VI - O*aquest quatre pous següents, n'hi ha un que no compleix la fun-

ció d'ésser pou públic durant els segles XVI i XVII, quin és aquest ?

- DOU des Prat ( al barri de"l%ensanxe" )

- Pou Comú í al cap damunt del poble )

- Pou de la Plaça ( al carrer Mestra Nas )

- Pou de Son Santos ( anant a Consolacio )

. •

RESPOSTES DEL PIES P A S S A T

I - 1.903 IV - 22-04-1.945

II - Els Calderera V - 1.919

III - 1.941- 47 VI - Josep Rossella i Ordines.

Hiquel Company Florit

DADES DE SANT 30AN A TEP1PS ENRERA

Població a 1.891 - 2.181 hab

Veterinari - Guillem Gaia

Notari - Pep Bauçà Pujol

Hetges - Antonio Fernández i ftateu Gaià

Farmacèutic - Plateu Camps

Hospadatge - 3can Fullana

Ferrers - Cosme Bauçà, Bartomeu Gaià, níquel nates

Comestibles '- Antoni Bauçà, 3auma Nadal, Bartomeu Riera i

Francesc Veny

Fusters - Amador Bauçà, Rafel Bauçà, Antoni Blanch, Jaume

Font, Arnau Flunar, Amador Nigorra i Bartomeu

Nigorra

Població de 1.928

Batle - Toni Oliver i nas

Secretari - Xim Bauçà Gaià

Jutge - Biel Gual

Fiscal - Niquel Sastre Gari

Secretari Jutjat - Joan Bauçà



A J ÏÏ ZT T A II 3 IT T

2e sun del Pis Ordinari celebrat a l'Ajuntament de Sant -Joan si n as-
sai dia § d*aori1.

A pesar d'estar convoco,-!;, por las 9-30 del vosprc, co m ¿n?, à el ?l« nas-
sades les 10, amb l'absència dels regidors Gabriel llora i 3x11 em Gay-à.

1.- Acia del FI-3 ar.terigr.-
7ou lletgit l'esporrai, i va esser aprovat per unanimitat.

2,- Ifodificacions.. al r>ro jacte de "Alcantarillado Zona 3", aprovació, si T
•pro ce dej::. -

A una part dels carrers que contempla l'antic projecte, la xarxa de
clavegueram ja h.a estat instal·lada'pels veïns, a títol particular, de ma_
nera que,Ilogicarnent, aquests carrers se poden excluir dels projecte. No
obstant, i a proposta de la. flomissi<5 de Ties i Obres, pareix ésser que se-
ran sv.stituxts per altres carrers que no constaven dins el projecte, i aati
que encara no disposen de la xarxa, de manera que el pressupost econòmic
final (veure resum P.O. 1-12-33, a "I·Iel i Sucre" n 2 42)' quedarà "bastant
equiparat a l'inicial, ja que el número de metros excluits del projecte
inicial ás sensiblement igual al número de metros induits a la reforma.

L'instal·lació de la Xarxa a la. "SonaB", sortirà un poc més cara que
a la"Sona A", no obstant la comissió pretinent saaor comunicà que intenta-
ria igualar el cinst mas possible el cost. per usuari, encara que se mostra-
ren, molt pessimistes en aquest aspecte, degut a 1'antigüedad del projecte,
i a unes subvencions que se torben a arribar (resum P.O. 6-10-34, a "Ilei
i Sucre" a.a 40 ).

Quant a la part legal, Secretaría comunicà que per preparar els rebuts
de les Qontribucinrts Especials, sería necessari tenir Tin noiria pla de totes
les cases i solars dels carrers induits dins el projecte; el sr. Company-
manifesta que ell recordava l'existència d'un. pla d'aquestes característi-
cas dins els ar±Lus de 1'Ajuntament, i el sr. batle deicidi cue se compro-
varia la seva existència, i en tot cas, s'encarregaria la seva co-ifeccios
a un aparellador.

•

3«- Itati fi caci ò* de 1* acord de la Comissió Municipal Permanent damunt̂ l.?., ^
contratacid d^unaa*. Póliza 8.' Assegurança de Responsabilitat, Civil.-

A eíectes de cubrir econòmicament possibles accidents ;rrfr TrtT? en els
quals l'Ajuntament pugui ésser culpable directe, i sempre que l'accident
se produeixi dins el temé municipal de la vila, l'Ajuntament, per obra
de la C.M.P. (sessió del 9-3-34) contractà els serveis d'una eopresa es-
cialitzada amb aquests assumptes.

2feplica e:ctensament el sr. batle la cobertura de .la pòliaa, dietas,
medicines, st'estància a la clínica, ... fins a un grapat de milions*

ZL cost anual da Iz pòlisa es de 43.a20 pessetes.

4,- Proposta de la C.'.!.?. d?,.~unt canvi d'horari is les_ secsions^ordinàri-ajã.-
Se.^or.s aquesta proposta, s'adaptaria l".iorari de les sessions ordi-

nàries durant els mesos d'estiu, per raons Ilo riques a un poble pagès.
L'horari actual (com3r.ca.m3nt ds sessions a les 3,30 del vespre) serx.

modificat durant els masos d'abril, V'aij i Octubre a las 9,30 , i als m=-
sos de jurr?-, Juliol, agost i setembre a les 10.

Saccenti la proposta.



5«- Autorità-ciò*, a ESA nor ._l%oc·.ror.cii5 d'un solar al carrer Consolr-.oión -ler
7.1: i c r. c i <5 : r. oil transformador ^ Láctric.—

ZL transformador ro.3 sorvai:: al barri des Camp comença a nuedar netit, dc-
£ut a la creixent demana de potencia eléctrica, ocasionada pej? la constancció*
de nous edificis a anuest borri de l'aixampla.

La comparçrL?, GUSA, conscient d'a-uest pro "cl ana, ha estat cercant un solar
per poder-hi posar un nou transformadorj 1'Ajuntament ha ter.~ut la possibili-
tat do solventar aquest problema, i unànimanant els regidors han. decidit do.
concedir '.ina aortoritzaci<5 d'ocupaciá d'tm solar d'uns 20 m , al ca..-.í de Con-
solació", just davora l^ar.oatmat "car.í de 333 Perdudes".

32cret?j?ía <iei:c?. ciar rué el to^ts de rautoritsacio" i:icl-Jirà una cláusula
per la qual 1*A.jtíñtar.ent seguei:: essent el propietari, i en cas de nccessit?,t,
o ruant el trar.sfomador deini de fer la feina per la cual lia estat cedit el
solar, acuest passarà altra Tolta s. mans de 1*Ajuntament.

6*- ?rqc3_i pre.gjntes.-
-> Gabriel Co.apan-r.- Demanà informació* danunt la "3 ,̂"brica" (repr^racií de c?.-ii2B).
J.IIatas .re^pongi-ié cus estava tot en narna, i q_ue anava per "oon ca™í.

- Francisco Bover,- Proposà sol·licitar l*TJnitat Sanitaria cuestionada al ple
de 2-2-oA (resiin ?J. "3Iel i Jjicre" a2 44) a tra,vers de la Comunitat Autònoma,
per considerar cue al oa.T.£ de la tramitació* seSía nas curt i nés se^or. UH sa
"batle accept* la proposta i consultà a^/b "Secretaría i anfo els rendors la pos-
sibilitat de tramitar la sol.licitut per urgencia.

- J. "escuida.- Informa -.uè la Mancomunitat del Pla, en un A i-ater.j; de m-ncomunar
altres serveis a més del dats £ recollida de fems, està ift¿23SZ5¿3± las posai-
Mlitats de contractar un psicblec per 3O

•

- J. Sastre,- Sol·licita informació* damunt 1* estat le.-al de l'escorxador Munici-
pal, 3.3spoiigueren el sr, "batle i el sr. 3ovar, coincidint ánodos en rue la si-
tuació* dels permisses siesta tomant insostanible, i 1* administracií se mostrs
intransigent a.a"b les normes vigents, L* e s correado r lia d'estar a SCO del casc ur
"b?., i s±zò es impossible de cumplir per 1* actual escorxador da Sant; Joan. Ilo
obstant, continuen les negociacions per trob?,r una soLuciá,

Sol·licità tc_ab5 informació' damunt al tema dui pei::, correi d"una d^scarro-
^ada d'iins ouan-írs ~uilos d^acuosts animalets datant el portal de la Qasa Sonsi^
torial. 3L sr. batle aclarí cue tot estava controlat, i cue si 1*autor de la
feta no demanava les disculpes pertinents, seria denunciat el fet a l'autori-
tat competent. Aprofità l'ocasió*, el sr. batle, per clarificar que 1"Ac"untr,*a
ment. no ha prohibit mai la venda de peix per peixeters ambulants, no més sels
exigeix un tiermís del Veterinari aue demostri cue la mercancía està en bones
condicions.

Damunt el nou col.122-1. d'DSB, i dav?ait la possibilitat de I~. conoe-ürió*
per part del Ministeri d"'Jdv.cació i Ciència d'una plaça de Preescolar ?. la
nostra vila, apuntà r-ue sèria interessant comenr.ar a cercar un lloc ade~uat
peí la futura ubicació* de l'aula de preescolar, ja cue seria llastimós haver
de sacrific-.r tr*a de les dependenoies dei 1" edifici do les sscolît :iovîst '~^
sr. b-tle manifsstà cue la majoria era conscient; dal problema, i -ue 1,- solu-
ció* •se cercaria en el seu moment.

3* acabà el ?le passades l=s asd^ del vosrnre,



ULL DE SOL A FORA VILAmnmmmmmmmmmmMitmmmmmmmm

Començant al mas de Plaig

entra argelagues florides

i flors d'estepa eixerides

besa el sol amb el seu raig

Pel camp tot és verdor

els semanters al sol brillen

les rosálias as destrien

amb el sau vermell color

Flors, en vaim de tota classa

da groguas per tot n'hi ha

morades, color de rosa

blanques dignes d'admirar.

Amb l'alegra canturia

da tota casta d"ocells

manifastan 1%alegria

tot l'univers és per ells.

Oronellss i valzies

ho diuen en to joiós _

ja se'n va la primavera

l'estiu va a visitar- nos

Oh primavera estimada

color da tots els colors

plaent suau i daurada

protectora dais amors.

B.n.S.



P R O B: L E. N E S- de L O G I C A=======================================

1.- La jaia Babaia coixeu-coixeu se*n va anar a comprar una toma-

tica de casta grossa per poder-ne sopar. Quia un moneiot de cent

pessetes i li tornaren el canvi amb pessetes d'aauellas ro.sses.

Quan va ésser a ca-seva, una vegada ben sopada es va dedicar a fer

caramulls de pessetes. Primer les va posar de dues en dues, però

n"hi va sobrar una. Tota empipada las torna mesclar i fa caramulls

de tres modedes, però li sobraren dues rosses. Les torna mesclar,

fa caramulls de quatre i n xhi sobren tres. Després les fa de eins,

i n^hi sobren quatre, i fent-los de sis n*hi sobren cinc. Però ...

ja que la jaia Babaia no sap comptar més amunt de sis, vosaltres,

atents lectors li haureu de dir quants de doblers li han tornat de

canvi.

2,- Uns ocells se posen damunt un artare. Si a cada branca de l'ar-

bre hi ha un ocell, quedan N ocells -volant, i si a cada branca o-

cupada per ocells hi ha N ocells, quedan M branques lliures.

Quants d"ocells hi ha, i quantes branques té 1*arbre?.

SOLUCIONS dels problemes anteriors.(nS 43)

1) 3o tens 56 anys, i tu 42.

2), El primer doctor es posarà dos parells de guants al mateix temos,

Després el segon emprarà només els que l'altre s'havia posat damunt,

que estan contaminats per la part exterior degut al contacte amb ta

pacient. Finalment , el tercer doctor es posarà ppimer els guants

que el segon no havia usat (i que no estaven contaminats interior*

ment pel primer doctor) després d'haver-los girats, i damunt aquests

els altres, naturalment, sense girar-los.

3) La Eiutat té set mil milions d'anys.



Parrel de

Pen veja,
T>er MT-jniL 30 TA ÏOTIÏ)

L*amo 2n Cristòfol,
<ie Son. Hopit.

L*amo 3n Cristòfol de Son. PiOpit
anava cora a tras-feo mat, perquè l*aiao
3n Jordi de Son Jonc li va dir, en to
confidencial t

- Don Sebastià de Ca*n Joia té
•ozia enveja que cangrena.

- 3mreja?, i de atte?
.'VT.0

- 3ui sap?, de la teva salut, de la teva sencilleza, de-tot allô que
tu fas -te surt "be'. I. tantes altres virtuts oue tu tens, sense que te r/ado
nds. A tu,. TÒfol, t*estima tot el po"ble.

— 3raperò, això nia "basta, vfordi "benvolgut. 3n- cas d*haver-hi notiu, q
qui hatería de tenir enveja som ja. Don 3e"bastià tá milions i jo no tene
resj elT. és advocat, economista i fiscal. Jo no tanc cap carrer?., només
sé fer comptes,, i escriure allò cue m"ensenyaren los. monges i els frares.
A més, don Sebastià és diputat i viatja i corre i guany-a tot allò que vol;
i neda dins 1* abundància. Quan a ca meva, qualca vedada hi mance», allò tan
especial que tota familia anhela. 3nveja,dius?

- ïïi més ni pus, Tofolet.
— Dóna* t per "ben sortat, To f oi. ^uè no saps què és lse:iveja? -digué

liarão 3n Eafel Colom, aficant-se en la conversa-. Idò, ai:o es...

L*AH33L DE L'EUVSJA

L* enveja rerau^a i put.
com un?, f'^ra salvatge.
L*enveja és la trista imatge
de l*"honie-qua ja-aa perdut
la llum, la pau, la virtut,
la llibertat, 1"*lio-ritsó.
Tici Ss el més traïdor
de la criatura humanay
urra boca rue demana
més ?ue un. bec fals ds falcó.

Què és 1*enveja? Un bonr/ de pus.
Què és l'enveja? Un ras pudent
nus obstruei;: el Densament.
Un al^ podrit que inclòs,
ser.se filosa ni f'ls,
san filar- cucs i llimacs
con O-VUT de .junca els sacs
teircits pel blat ¿*or do l"era
de la noitr?, primavera,
ara sana bruta cTatacs.
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PER A TU, PART ESTIBADA.

Par un solc- dal teu cor
faria el mar cantar,
obriria las finestres-
perquè el teu alè entrà?.

Par la llura dels teus ulla
apagaria e~l sol
per veure tots els astres
que fan el teu mirar.

Par una mà allargada
faria el món aturar,
per ser a temps a l'hora
que tu em vulguis parlar.

Par tantas horas lliures
que no sabem trobar,
les donaria als dies'
par fer-los- molt més llargs^

Per aqràir-te la vida
serien tots aquets
i mai no em cansaria
de dir-te el que sant»

Per l'home que no as trofra
jo at demanaria:
un sentit per la vida
que li obrís el cor.

.Per un camí que ans dones
entre mars i deserts,
trencaria les pedres
per fer al camí planer.

Per un amor tan gran
que et tanc, mare estimada,
enlaira el tiraria,
l'aspergiria al vent.

Pels homes- que ens revolten,
aquest vent els donaria-:
tota la meva vida
i el teu amor etern.

Margalida Estalrich Blanch




