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Els ases s'han apoderat de la

redacció Mel i. Sucre. Intenten fer-

ne de les seves.

Ja no serà com abans. Hi haurà

innovacions a partir d'ara. Primera-

ment, i per saber si estéis al dia

de la problemàtica Mel i Sucre, in-

tentau contestar el QÜESTIONARI. Les

respostes les corregirà l'asot. Hi

haurà premis.

Es tabulará els resultats segons

el que segueix:

- 19 ó 20 - No pot ésser

- de 16 a 18 - Es de l'equip

- de 13 a 15 - Festeja

- de 10 a 12 - Vos ho han dit

- de 7 a 9 - Heu copiat

- de 4 a - 6 - Anau bé

- de O a 3 - Soci d'honor i re-

breu un substanciós premi ( progra-

mes apart )

Implantaran la llei l'anarquia

•i 1'autocomplacència. Algun desapa-

reixerà.

A n i m a l a d o t e s qua h i t r o b a r e u al Mel i

S u c r e - n u m - ó ò D e s e m b r e de 1 . 9 3 5 « amb

d e p o s i t lega l 1- 1.919, e d i t a t per 8ui-

nes , del que s ' h a n fet 15-000 exemplars, per

• un preu regalat al nou local social.

- P O R T A D A . - £1 nou equip de redacció fent feina

- C O N T R A P O R T A D A - El * MASA" se passeja

- Notícies animals, fins a l'hora de tancar l'edi-

ció. Hi podrà haver subapartats:

. Qüestionari

. Envitricollament

. Anuncis classificats

. Deu fantasies

. El cometa

. Ara venc

, Poemes inèdits

. Ouè és s'ou rodó

ningú se'n vol responsa-

bilitzar d'aquests escrits.

- Bestiari ,. n Pato a la naranja ", per Cosme

NIgorra, Joan Morey i altres. 8reu estudi sobre

les distintes varietats que podem trobar arreu

de tots els pobles, de les maneres d'escaldar

una innera.

- Desembre t aquest mes, científicament estudiat

per Miquel company florit , hi llegireu tot el

que s'hi hagi escrit.

- Ajuntament, resum del ple extraordinari celebrat

a la Sala el dia 11- 12 35, per Joan Sastre Joan

- El cas de la vila, breu estudi psicològic so-

bre*ei nostre poble. Per l'equip de redacció.

- El cometa Halley, estudi tècnic. Per un espe-

cilista.

- Els regals dels Reis, estudi psicopedagogie

sobre el teme. Per el tècnic especialista.



N O T I C I E S L O C A L S

Un diari insular, del que val més no mencionar el nom, per

descriure i dir on es trobava el circuit de moto-cross d'-.Hortella, se va

emboticar de tal manera, que si estava a la carretera de Manacor passat

Montuïri, al Km no se quin, que si estava abans d'arribar a Villafranca,,

el que no va dir el cronista ( segurament no ho sabia ) era que esta dins

el terme de Sant Joan. Tot venia a conte de que s'hi celebrava una prova

pel campionat de moto- cross de Balears.

Les pagues anuals dels edils de 1'Ajun'tament de Sant Joan

durant l'any 1.985 han estat les següents:

Arnau Gayà Mayol - 25.980

Freo. Bover Gelabert 25.980

Joan Mates Gayà - 25.980

Carles Costa Salom - 25.980

Joan Barceló Mesquida25.980

Sr. Batle 120.000

Freo Bover Gelabert - 6.600.-
( delegació)

Gabriel MOra - 6.000 . -

Gabriel Company - 6.000 .-

Joan Sastre - 6.000 .•

Gabriel Mates Mas - 6.000 .-

Se diu que Lady Di ha de venir a Sant Joan a un sopar de ma-

tances; per tal motiu se li ha preparat un present a base d'una poltrii, u-

na culana, es bisbe i un botifarronarro.

Els darrers rumors que circulen per devers l'escola, són que,

com que ningú vol saber res del càrrec de director ( vacant ) i com que

la cuinera hagi manifestat símptomes, s'estudiarà la possibilitat.

Pareix ésser que el batle i el personal de la telefònica no

s'entenen gaire. Esperem que prest arribi l'entente i posin telèfons allà

on havien promès que n'hi hauria.

Prest el nostre poble disposarà d'una residència sanitària

amb tot " s'equipo ". Les obr.es, a l'antic pati de l'escola dels molins

ja han començat.

L'O.C.B.,' i com a activitat inèdita en tota la seva història,

té previst, durant les festes nadalenques, organitzar i patrocinar un con-

curs de betlemarros. Bases apart. Inscripció fins avui. Sorpreses.

Les nostres súpliques, pregàries i rogatives s'han fet sen-

tir. L'O.C.B. de Sant Joan pus mai més estirà al carrer. Pel proper any



l'ajuntament de Sant Joan cedirà el solar, el Consell aportarà l'ajuda ne-

cessària per a la construcció d'un local decent. Enhorabona a tots.

Com que s'hagi de posar nom a l'escola pública de Sant Jo-

an ( així ho manifestà l'Ajuntament ), els mestres s'encarregaren de dema-

nar als alumnes a veure quin consideraven més convenient. Passades les o-

pinions de cada un d'ells a un paper, el nom que més agrada, enjgeneral,

és el de " col·legi de Son Juny ".

Elements de la Comissió de Cultura del Consell vingueren al

nostre poble per entrevistar representants de les diferents entitats lo-

cals, per tal d'obtenir informació sobre les activitats que ,es realitzen

al nostre poble. Una vegada visitats tots els pobles de Mallorca, es fe-

ra un mapa.

Els alumnes de l'escola pública de la vila volen tornar' treu-

re al carrer la revista Kromyoussa, feta per ells mateixos.

Les quotes de soci de l'O.C.B. de Sant Joan a partir de 1'

any 86 hauran de pujar forçosament. Per una part l'IVA; per altra banda les

remuneracions al personal; pagament de multes per evasió de divises; com-

pra de sintonitzadors; ... amb una paraula, a partir de gener d'any nou i

suposant que 1 'ase no es mori, seran 1.500 pts anuals i la voluntat.

El diari Baleares de l'altra dia recordava que el teatre de

Sant Joan ( i també el d'Artà ) ja feia temps que no servien per a res,

degut a que havien estat destruit per respectius incendis.

Membres del SEGONA, esquilaren el pinar de Son Juny ( enre-

voltant l'escola ), per matar les cuques de la papallona "pityocampa". D'

aqueixa manera, aquest pinar s'està convertint en un parc natural. De mo-

ment, i perquè s'hi assembli més, hi ha la mania de destrossar el vell ca-

minoi qeu anava de Consolació fins al camp de futbol, i fer- hi un camí »im

ple i asfaltat així com pertoca, per facilitar la visita a aquest paradi-

síac racó. Lo bo és que els de l'Ajuntament diuen que no en saben res.

Fa cinc anys que l'O.C.B. de Sant Joan presentà un petit es-

tudi dels noms populars de carrers i 'places del poble a l'Ajuntament, en-

cararà és l'hora que no han fet menció de res. El letarg és profund.

Al costat de les escoles noves, a la dreta, hi ha el camí

.que comunica amb el camp de futbol, idò bé, si prest no se fa un marge de

contenció, a redols s'esboldregarà.

Al barri del camp s'hi haurien de posar senyals de tràfic,

o s'hauria de mentalítzar als conductors que mirassin a la. dreta. L'altra

dia un conductor de ciclomotor, per no mirar a la seva dreta, se foté



una ceba amb un camió de 10 Tm".

51 cometa Halley ja se veu des de la Serra d'Horta, per Nadal

fera una passada pel pla de les veles perquè tothom el pugui veure de prop

i el batle té promès un dia de festa local per tal esdeveniment, i per no

ésser menys que el de Ciutat.

Per les properes festes nadalenques, al saló d'actes de l'A-

juntament hi haurà una exposició- de juguetes fetes pels al·lots de l'esco-

la de Sant Joan i d'altres cedides per tendes de 1'especialitat..Tot això

degut a l'inicitiva de la pedagoga del servei municipal d'orientació educa-

tiva, Mi Lluïsa Fuster.

Tota la premsa illenca aquests dies passats anava remoguda

posant el crit en el cel, degut a que el nou president de Premsa Forana

( elegit al I Congrés que tingué lloc a Randa ), segons pareix, és d'una

tendència ideològica no grata als polítics dominants actualment. El seu nom

és Biel Massot i Muntaner, de la revista Pòrtula de Pòrtol.

Diumenge passat, dia 1 de Desembre, visitaren el nostre poble

una colla de cornamusaires, per mantenir un intercanvi de cultura musical

amb els locals, de l'alt Ribagorça. Entre altres coses digueren que per a-

llà passava gaire bé lo mateix que per aquí.

Fotocopiaren una abella que passava per allà. Qui no ho cre_

gui que vengui a veure- ho. Els especialista no l'han poguda identificar.

A l'hora de grapar els llums s'encenen tots sols, Es mal de

creure, però dia 4 al vespre, a les 10 i quart el llum del poble va estar

apagat devers 10 minuts.

La busca del baròmetre, higròmetre i'termòmetre de l'estació

meteorològica de l'escola va destrempada. S'alça i es baixa de forma incon-

trolada: tan li és marcar 403 C els dematins, com un mínim d'humitat amb

una boira que la poren tallar,... S'ha d'arreglar.

L'altre vespre tancaren a l'entrenador i un jugador dins la

cctseta de l'àrbit. Per poder sortir varen haver d'emplear tècniques refina-

des i sofisticats materials per obrir portes.

Pel proper curs, en vistes a la gran afició a certs esports,

l'O.C.B. de Sant Joan organitzarà concursos i competicions a betzef: Escacs

ping- pong, gimnàstica esportiva, pujada en costa,...

La primera setmana de Desembre cada dia dematí hi havia.una

boirada. Els pluviòmetres recollien prop del litre d'aigua per metre quadrí



Dia dos de Desembre vàrem veure passar una barca de conside-

rables dimensions, per davant la cooperativa agrícola de Sant Joan, que ana-

va cap a Son Baró, no se sap per quins motius. Anava enganxada a un cotxe.

Mos regalaren una llengua postissa, per les gràcies.

Poble petit,llengua llarga. Un dels costums que hi ha és ba-

tiar a la gent amb un mal nom. Com a mostra agafam pedra groga.

Hi ha un sopar en marxa. Qui el pagarà ?: No se sap. Vos do-

narem la resposta per Pasqua. Per ara van davant els qui troben que no.

L'Ajuntament de Sant Joan ha promès a tots els vilatans que

pel proper any en curs fera un referendum, per demanar l'opinió que puguin

tenir damunt el que troben de les diferents maneres que té la gent, com a

costum popular ben arrelada dins el poble, trans mesa des de temps immemo-

rials de generació en generació, a viva veu, any darrera any, vetlada a vet-

lada, devora la foganya, sobre l'encistar figues figues amb anís, fonoll,

llorer, qualque garrova i altres herbes,....

Una vegada coneguts els resultats, el sr batle en persona pr£

posarà ( fera un sermó, que en sap molt, és lo seu, hi està avesat ) per

l'any qui ve ( si el ple ho troba convenient ) fer enmig de la plaça que no

té nom, i com a tal, a partir de llavors.serà la plaça seca de les figues

encistades: una encistada general de figa ( no de la " senyora " ) de la ti-

ra o altres, i llavors fer el repartiment entre els qui no tenguin " senyo-

ra ". Hi haurà premis: la millor figa serà exposada públicament, la més ben

encistada serà pel batle, que de poc ençà ha après molt sobre aquest tema,

la qui tengui més bon gust, la més fina, la més saborosa, la més negra,...

amb una paraula,... hi haurà figues per tothom.

A Alemanya, si un travela amb una pedra damunt l'acera, al qui

tengui el portal més a prop li costa de la butxaca l'haver de apgar la mer-

cromina, esparadrap, hospital,... i dietes perdudes a l'accidentat. Vivin-

do i aprenindo ! 1.

N'hi ha que se'n van per avall tots sols i altres que sonen

musica i els asots per aquí, de vespre, volen fer cançons i glosats. Pimpo-

negen i en fan de les seves ( 11- 8, 12- 10, 11- 9 ) i a la final perderen

la pilota.

Ahir dematí ( 12- 12- 85 )pintaren la retxa de terra de la ca-

rretera Sant Joan- Montuïri. I esteim molt despistats en referència als ade-

lantaments. Pregam explicacions.

Al bar del Centro hi han posat una màquina de despatxar cer-

veses. I durant aquest mes hi ha hagut molts de constipats i grips.



QÜESTIONARI============

Per tal de fer més interessant aquesta revista, pregam contes-

teu, o respongueu, o que la mos enviasseu plena, o que donàssiu la vostra

opinió, intentassiu contestar,... amb una paraula,., féis troços i la mos

enviau.

Preguntes a contestar .-

1 .- Temes de conversa dels repartidors de revista mentres tant.

2 .- A on és el lloc més sovint de reunió de l'equip de treball

3 .-A que no endevinau on tenim penjat el camaiotarro

4 .- Que li diuen al fill del batle

5 .- Quantes faltes d'ortografia' ( els accents no conten ) hi ha a

la pàgina mora.

6 .- Color, nom popular, nom científic i nom tècnic de la tinta que

mulla la ploma de l'encarregat d'escriure les notícies d'aquesta re-

vista.

7 .- Grapes que se posen durant un any

8 .- Voltes que donam a la taula i al carrer

9 .- Quin és el carrer més interessant.

10,- Nom del ca que té el lladrar tipus lleó i tamany tipus rata,

que viu a un carrer de per allà d'alt

11.- On està el marge tort ? i perquè està tort ?

12.- Quin és el soci més emprenyatiu de tots ?

13.- Quin és el carrer que hi ha més socis

14,- Què és el convent ? Data de la seva fundació. Nom del primer

Abat i dels seus incondicionals: identificau- los a la portada.

15.- Qui serà la sibil.la de l'any qui ve

16 Qui és el qui reb la revista, cada mes el darrer ?

17,- Que costa cada lletra impresa al Mel i Sucre

18.- Quants d'anys sumen les edats de tots els socis

19.- Qui va ésser el darrer soci que es va apuntar

20.- Quantes animaladotes hi ha al present número.

El qui endevini més respostes, el farem soci d'honor, li posa-

rem el nom dins una vasa,... i pagarà per tres ( pardalooooot ! í l ). Molts



No sabem si el- nostre poble és Sant Joan o San Juan. Si

qualcú ha trobat el lloc on això pugui està escrit se li pagaran unes bo-

nes tropis.

ENVITRICOLLAMENT :

Ara plou, la caixa boja no sap que diu, se mou tot sol, re-

nous, arradios, brusca, nius, bubotes, Spilberg, es test s'ha mort. A-mb

una paraula,.-., ara mos anam, tasten, tenen set, piten, perden el punt,

siurell baix, humitat, brusca, gotes. Na Judit és poca cosa, però planto-

sa, fan llum amb pila, festejadors per allà d'alt, qui ho entén que escojT

ti be, amb els llargs no podem anar, que no s'entén: 4 x 1 , se pica sa pa-

la,..., no,.., sa pala se pica,..., no,... sa pila s'apaga; serveix: hem

de sortir. -Hi ha borrasca, vent de grec, boirina, el nas cou, qui el des-

courà ?"( arribarem que no hi veurem !! ) bon descourador serà; estelles

i rock tot va junt. Sexe- droga i rock and roll, hem enfilat Son Burixó de

mala manera, no hi ha retxa, tot s'aclarirà( hi ha dubtes ) ja arribam,

brusca , ja som prop del molí d'aigua, la pila no va bé, som capaç, capaç

a quedar a les fosques amb singlot, treurem el suc. El cotxe no du aferra-

dor, anam a l'aire, s'acaba. Demà seguirem.. Val la pena fer tanta comèdia

amb singlot, un que se dorm l'altre que rosega celles, i escriu que t'es-

criu, i riu que te riu, arritmicament ens posaren a cantar. Digau la veri-

tat: no vol res. Mos ne tornam i el'que falta ho posaran ells, són 325. So

bren cinc duros i els posam a la màquina. Mos han vengut a veure, la ben-

zina ha baixat i tothom corr més que mai. Si mos hem d'apuntar hem de sa-

ber quatre coses, és mal de fer mantenir la feina, qui anirà a cobrar ?

han d'ésser tres, un per un tenen problemes, però de tres en tres tot ani-

rà bé , s'ha aturat. Que hem de fer ? contestau ! eh 1 , no, i és ben vera.

s'ha d'entendre un poc així mateix, perquè ningú ho entén.

ANUNCIS CLASSIFICATS :

- Vendria una pilota gorila (d'aquelles d'un temps ) per

jugar a brum. Té botador i fa mal,en ferir. Informes, equip de redacció.

Preu, ja ho veruem.

Vendria barram d'ullastre fet d'un fuster, amb incrusta-

cions d'ivori i banús. Bones referències.

- Músics anònims es volen llogar per divertir el personal,

els festius i segons quins dies laborals. Els especialistes intenten trans

criure el seu himne: " s'ase s'ha mort ". La tònica és el Do, però no és

així, la dominant és el Si. Armonització, s'ase secundari. Sortirà el mes

de Gener l'interessant article a la secció del bestiari que tindrà per tí-

tol " La somera Flabiolera ", i vos ho aclarirà tot, música incluida. Les

veus seran així: sopra, s'ase petit, contralt, s'ase pelut, tenor, s'ase

vell, baix, s'ase guenyo, sopranillo, sa somereta del tió, contrabaix, s'

s'asot.



En vistes a que'la CPU ha denegat la petició per construir

un xalet a Cap Pinar d'Alcúdia per esplai d'altes personalitats del go-

vern, l'Ajuntament de Sant Joan ha fet les gestions oportunes per fer- ne

un devers el Revellar, o en el cas, habilitar una caseta de la Sera des

Ca Tos.

Se diu que la vila ja no serà pus mai el que era, un poble

sense vida, a partir d'ara tot són innovacions : una tenda de pastissos

al carrer Fray Lluis Jaume ( pel cap damunt), una barbacoa a Baix de la V_i_

la i un mostrador de cotxes nous per allà baix.

Ja que l'escola de Sant Joan emplea sovint sovint la fotoco-

piadora de l'Ajuntament, aquest ha decidit regalar- los la màquina i així

no hi haurà aquests embarasses.

-— Els garrovers, arbre típic del sol Mediterrani, que combi-

nats amb els ullastres formen el bioma característic de Oleo- Ceratonia,

idò, ni així, a l'Ajuntament no troben conveniant que aquest arbre se sem_

bri dins el recinte escolar. I llavors feran sermons de " lo nostro "

Dia 12 del present una Comissió de la Delegació d'Educació

varen visitar l'escola per rebre .definitivament les obres.

La quota de soci de l'O.C.B. de Sant Joan és la mateixa des

de que vàrem començar, fa cinc anys. I en vistes a les eventualitats ac-

tuals ( IVA incluit ) l'executiva, reunida el 27- 12- 85 ha decidit augmen_

tar proporcionalment al nivell de vida. Això suposarà que seran 1.500 ó

2.000 pts cada any, ja ho comunicarem.

Ja ho havíem dit abans, Sant Joan és el poble del futur. Se-

gons fonts dignes de crèdit, pel proper exercici, s'ha aprovat un pressu-

post per a la construcció d'un Casal de Cultura a les escoles velles.

Encara no sabem si haurà el coeter de la Sibil.la.

Els comediants del Mel i Sucre preparen la representació del

saínete líric ( sabem que agrada al personal ) titulat " Ai Joaquim que

has vengut de prim ". Programes apart. Hi haurà invitacions. Se montará

un escenari damunt quatre caixons de cebes,

A l'escola han fet un betlemarro que guanyarà el primer pre-

mi. Cal destacar la cova i els pastorets fets pels propis allots. A darre-

ra hora els faltava la mula i el Bonjesús.

No és la primera vegada que denunciam robatoris pel poble-.

Entren dins cases particulars, amenacen,fan por,., i quan se'n han duit

el que poren, tornen sortir.

La penya motorisât San Juan celebra el 29 aniversari de la



seva fundació amb un opípar sopar de matances.

El qui endevini qui són els personatges del gràfic de la da-

rrera pàgina de l'article l'ajuntament del mes d'octubre, tendra un premi

de 1.000 durets, per cada un endevinat.

El consell, com-ens té acostumats de cada any, ha subvenció- .

nat a la revista Mel i Sucre, per la seva bona feina en divulgar cultura

per tot arreu, amb 50.000 pts. Això, esperam que ajudarà a aixecar els à-

nims a tresoreria, i anar grossos l'any qui ve.

—— El sr batle mos passarà la pàgina de llengua catalana a les

revistes locals, i així tots els santjoaners aprendran el que pertoca.

Com a cosa inèdita, i da darrera hora, mos atrevim a comuni-

car que la cisterna de Consolació ha acabat l'aigua. Vessa per baix. Espe-

rem que qualcú si vulgui amollar per tapars quatre crulls.

El carretet d'En Perdut, es ben probable que ja no el tornen

veure pus mai. Ja que els seu propietari ha regalat les galindaines que

contenia als al·lots de l'escola.

Un dia vingué un aventurer dels viatges pel món amb mobylette

a l'escola per passar unes diapositives de tot Europa, però al final no les

va passar ja que estava tot emprenyat amb l'Ajuntament die nostre poble, ja

que ( segons diuen ) el varen rebre malament i no li volgueren donar una

subvenció de 2.000 pts que demanava, al·legaren que ja havien gastat molt

amb l'escola.

Convent en marxa/ S'olia grossa de fer xocolate. Se preparen

accions camuflades. Coets per llarg....

-— De fonts ben informades i no massa dignes de crèdit., la redac-

ció Mel i Sucre ha pogut accedir a informacions confidencials damunt la pre-

gunta que se farà al Referèndum de l'OTAN, serà:

. "J'ai perdu la plume dans le jardin de la OTAN. Est- ce que vous a-

vez perdu la plume ?. Oui o ui. Si no mos hi apuntam ara, ja no mos hi a-

puntarem mai. "

Dia 8 del present mes, tingué lloc el II Congrés de la unió

de Pagesos de Mallorca. Es va elegir una nova junta permanent. Entre els

nous membres hi figuren dos santjoaners. Com se suposa socis d'honor de

l'O.C.B.

L'IVA ja és aquí, tot són conferències a càrrec de la Conse-

lleria d'Agricultura. S'informa als cooperativistes per estar al dia.



Se diu que en Mikel Zabaltza se li va aplicar una terrible

tortura psicològica: " Llegir 50 vegades les animaladotes del Mel i Sucre

i traduiries a 1'euskera "

Hem descobert recentment que ROMASA tenia accions secretes

al Mel i Sucre. Vàrem trobar l'abella.

Sanitat ha detetat dos casos de SIDA a Mallorca, se diu que

un d'ells és de Sant Joan, i l'altre en té una cama. Si prest no operen la

malaltia ( que és contagiosa ) se pot estendre.

L'equip de redacció Mel i Sucre ha cercat davall les pedres

per oferir la gran quantitat d'interessants notícies als seus lectors. Ha

desplegats tots els seus efectius, per tal de poder oferir amb els doblers

que queden una informació imparcial i verídica de tot el que passa al nos-

tre voltant. La secció especial n'ha tornades fer de les seves amb l'ajuda

d'un sintonitzador parescut al de l'any passat.

Per substituir al director de l'escola ( Andreu Gelabert Ga- .

ri ) la Delegació Provincial del Ministeri d'Educació ha contractat els se£

veis del santjoaner Cosme Nigorra Fiol.

A un altre santjoaner l'han fet una cossa grossa de la Fede-

ració Ciclista Balear.

Gran jornada esportiva de Basket a la plaça de la Constitució.

Vengueren dos homes d'aquests tan grans, a dirigir uns jocs apropiats per

aquest esport. Hi vengueren més d'un centenar d'al.lots de Llurito, Sineu,

Montuïri, Sant Joan i Petra. Hi hagué diplomes per a tots els participants,

no al basket, sinó a unes carreres que hi va haver el mateix dissabte dema-

tí dia 14- 12- 85.

En ple extraordinari celebrat dia 28- 12- 85 a 6 h.-g.m.t. L'

Ajuntament de Sant Joan assessorat per un tècnic especialiste amb la matè-

ria, prengué la irrevocable decisió, i per unaminitat ( 1 vot en contra ),

de no canviar pus mai més ( " in eterneum " ) el nom de places i carrers del

nostre poble. Així serem endèmics, rara avis, únics,i els socio- lingüistes

( no socialistes ) s'interessaran per aquest esdeveniment, faran estudis,

tesis doctorals', tesines, ens retrataran,, sortirem pel diari, per la TV,.,

i noltros,.. més caparruts que un porcell de llet.

L'O.C.B. de Sant Joan comprarà la possessió Es Calderers,del

superàvit que té. Les cases com a local; baixos com a bodega; alt, l'obser-

vatori; centre, estudis-; i a la terra l'han d'omplir de lletugues i carxo-

feres. S'han entesos amb la senyora.

Aquest cul de setmana es celebrarà el 54 'Congrés a l'Aula

Albèniz de l'Auditorium de Ciutat de Mallorca. MOlt interessant.

... " es la ilusión de todos los días ..



Es realment incomprensible com a un poble tan petit hi passin

tantes coses en tan poc temps. Increíble.

A l'escola vella hi ha dues barques. Si qualcú es vol embar-

car estan venals qui boten. L'Ajuntament de Sant Joan, en vistes a aquesta

eventualitat convocarà un concurs oposició restringit ( els qui no saben ne_

dar tenen avantatges ) ( no hi haurà endolls ) per a patró de barca.

A darrera hora hem trobat de baixar un poc la quota de soci

perquè degut a l'IVA ( Indiots Vells Amagats ). D'aquesta manera tendrem

moc a voler i no importarà barrinar- ne a ningú. Serem autosuficients.

Per primera vegada en la seva història el Mel i Sucre ha es-

tat denunciat. Hi ha un traidor. Ens han fet la " clau des lloro " Però la

festa no s'acabarà així com així. Veurem qui engronsarà més el carro.

La millor notícia cultural que poriem oferir:

- A Sant Joan se prepara la reedició de totes les publica-

cions hagudes i per haver- hi. A saber:

1.- La pandilla 2.- El republicano

3.- Documenta 4.- S'ou rodó

5.- Sant Joan 6.- Kromyoussa

7.- Mel i Sucre . 8.- L'ase flabioler

9.- L'asot de la Sala 10.- El músic ceremoniós

11.- i MEL I SUCRE , postmodernista

En vistes a tot això hem desbancat a PREMSA FORANA,davant

tot aquest boom periodístic.

No anam de res i i

The tractor- Man amb l'arada en punta de'n Beò intentarà llau_

rar el " bot des cans ", que d'aquíendavant se dirà el pla de les ovelles.

-— La pista poliesportiva se crulla per el sòtil. Hi ha goteres.

Varen venir tècnics especialistes i digueren que era el que pertocava.

' L'any qui ve a l'escola ensenyaran a fer de porquer, adobar'

cuixots d'aglà a fer matances ( botifarrons, llonganisses, carnaiots, sobras

sades, bisbes, poltús, culanes, cucorbes, camaiots des morro, camaiotarros)

per aprofitar millor la fruita de l'alzina de molt de valor proteïnic. S'in

tentará implantar la varietat de porc negre mallorquí caparrut.

Hem acabat un altre any no massa plogué. Resum pluviométrie:

Gener - 52, 1 mm Juliol - 0,0 mm

Febrer - 10, 6 " Agost - 0,0 "

Març - 89,9 " Setembre - 30,2 "

Abril - 12, 1 " Octubre - 78,6 "

Maig - 65, 7 " Novembre - 97,2 "

Juny - 2,4 " Desembre - 15,0 mm ( fins dia

TOTAL - 453, 8 mm



Pels dies 20 i 21 de Desembre tingueren lloc moltes refies. La

loteria va regalar certs doblers, també hi va haver ( al nostre poble ) ri-

fes d'una panera ( al·lots de l'escola ), rifa dels " quintos ", rifa per

aconseguir doblers per una fotocopiadora a l'escola.

Divendres dia 20 tingué lloc a l'escola la festa de Nadal or-

ganitzada pels alumnes i mestres del centre. Inicià l'acte un petit concert
•

de la coral infantil de 1' escola que interpretà tres cançons. I la'resta d'

actuacions foren play- back's. Al final es varen repartir un donatiu del

carretet de'n Per dut i llibres de Bàrbara Mates Sastre que també havia rega-

lat a l'escola que tenien per títol " Inici d'un Cançoner "

El temps va com a desbaratat, tan li és fer fred com calor. El

dematins hi ha moltes gelades, i durant el dia un sol inusual. Esperem que

torni a la normalitat.

Les maitines foren lluides de tots. Bones interpretacions de

cançons apropiades al temps. Cal destacar l'interpretació de " Es avui Nadal"

on hi participaren les xeremies i un " solo'", la sibil.la,i " Dadme albri-

cias "

Al·leluia, al.leluia !, Qui no mata porc no menja xulla i

Ha sortit al carrer el num- 5 de la revista escolar Kromioussa

.Els qui vingueren a fer una demostració de bàsquet feren un

obsequi de balons a l'escola de la vila.

Les jugadores femenines de voleibol de Sant Joan se proclama-

ren campiones de Mallorca d'aquesta especialitat. No faltaren els "forofos "

Com cada any per aquests temps el carrer Major està ple de

llums per adornar durant les festes nadalenques.L'any passat digueren que

cada any canviarien el lloc i carrer per col·locar els llums, se veu que

no hi han pensat.

a S'ASE S'HA MORT
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S'ase s'ha mort

oh ! quin disgust,

no el veruem pus,

anar de trot.

Els seus germans,

tots;? van diguent:

Preguem per ell,

ah, ah, ah, ah.



Es bona, sobretot rostida ( varietat " a la naranja " ). Per

saber si una annera mascle ja és menjadora, s'ha de mirar si les plomes

caudais ja li fan caragol.

Són animals que els agrada brutejar epr dins l'aigua: neces-

siten del líquid element per tenir l'hàbitat ideal ( llacs, prats humits

basses d'aigua, la mar,... ); tant per obtenir aliment com per la seva hi-

giene personal. Si l'aigua és bruta, més que fer- se netes s'embruten. Bo-

nes nedadores, tenen les cames situades molt enrera del cos i els dits jun-

tats amb una membrana interdigital, el que facilita els desplaçaments dins

l'aigua. Per en terra se'n desfan de qualsevol manera: lentes, difícil e-

quilibri, peus cap a defora,... a vegades se la compara amb una persona de

caminar dificultós ( per exemple una dona embarassada )

El seu vol és pesat i les costa molt envolar- se. Usen el

vol per desplaçaments migratoris. A l'hivern baixen de nordi centre- Euro-

pa cap a països de clima mediterrani i a l'estiu se'n tornen. A pesar de

tot n'hi ha que queden i necessiten ( igual que les domèstiques ) bassiots

d'aigua per refrescar- se i fer un poc l'annerot.. Viatgen en perfecte for-

mació d'uve, per millor tallar l'aire i cansar- se menys, ho tenen ben es-

tudiat ( ( com els millors equips de rellevament de ciclistes ). Solen efe£

tuar. els viatges de nit. Mentres volen, les rémérés de l'ala produeixen un,

renou característic de fregament amb l'aire.



Tenen el plomatge molt espès i el poden impermeabilitzar gr¿

cies a una substância greixosa "produïda per la glàndula uropigial i que,

l'animal, a la seva toillette personal diària, s'encarrega de repartir per

totes les plomes del cos amb el bec. En estat salvatge, les plomes són de

color terrós ( les femelles ) i'els mascles adornen les del cap, coll i a-

les amb colors verdosos, blavencs, blancs,.... Fan la muda un pic cada any

i perden totes les plomes d'un cop..
•

Bec aplanat i llarg, característic del gènere, amb llamine-

tes interiors, que li serveixen, juntament amb moviments de la llengua, per

filtar l'aigua i així obtenir partícul.les alimentícies. Hi ha espècies

d'ànneres que tenen el bec especialitzat en agafar peixos. De coll llarg i

en general se diu coll d'annera a coses que hi tenen certa semblança.

De fet hi ha moltes espècies d'ànneres, i en podem definir

dos grups ben diferenciats:

•- a) Nedadores: S'envolen directament de l'aigua. Ungle del dit

gros i cul característic ( veure dibuix ) . Entre elles podem des_

tacar: Coll blau ( única que cria a les Balears, i antecessora

de la domèstica comú ), coer, siulador, cullerot, sel.la blanca,

sel.la rossa, sel.la marbrenca.

-b) Capbussadores: S'envolen després d'una carrera sobre l'ai-

gua ( veure gràfic ). Cal destacar: Moretó comú, moretó de pu-

put, moretó capbussó, bec vermell.

a) annera nedadora

b) annera capbussa-
dora

Cada una d'elles es caracteritza per emetre sons diferents

amb la siringe ( aparell foandor de les aus ). El so típic és el de " cuac-

cuac ", però n'hi ha de mudes, i diuen que són les més bones dins l'ollla.



JOve, si fossis callada,

no ho diguessis a ningú,

compraríem una annera

per partir- la- mos jo i tu

Domesticada des de temps immemorials per la seva carn, o

simplement com animal de companyia i ornament. També l'home s'ha deixat se-

duir per la seva caça als llocs de pas o estância estacional ( prats i al-

buferes ) .

Molt ceremonioses a l'hora de l'aparellament, Una vegada fo£

mada la parella, la femella incita al mascle a que ataqui als altres mas-

cles, que també són despreciats per ella, que els mira per damunt l'espatla.

Sempre fan el niu { si poren ) al mateix lloc on va néixer la vella. Una

mica enclotat en terra on hi col·loquen plomissó del seu cos. Posen 15 ó

més ous de color blanquinós i llargues. Les anneretes neixen des cap de 28

dies i tot d'una ja van darrera la vella i ja saben nedar. Si la vella és

una lloca ( a les domèstiques ) també li van igualment darrera fins que són

grosses i no les importa gaire el canvi.

Les agrada menjar segó i tenen fama de brutejar dins ell i

l'escampen per tot. També les agraden els caragolins, als que hàbilment les

saben treure la banya.

La vista molt lateralitzâda, això fa que per mirar a l'aire

o al front hagin de girar còmicament el coll: és graciós verue una guarda

d'inneres que miren passar un avió.

Animals bastan primitius dins la sèrie evolutiva, ja apare-

gueren al miocé. En general són animals gregaris. Modernament se'ls fa viu-

re a granges, per millor aprofitar la seva carn, principalment el fetge

per fer- ne foie- gras. A cert lloc ( del que val més no recordar- se'n hi

ha granges d'oques: fan viure l'animal dins una gàbia individual paral.le-

lepipèdica, només poren treure el cap per menjar, els engreixen tant fins

que l'animal agafa la forma de la gàbia. Quan pesen lo suficient, les pen-

gen a un fil ( per no perdre temps en matar- les ) fins que moren. Lla-

vors les treuen el fetge, que arriba a pesar devers 2 Kgr

L'escriptor de contes infantils Andersen, immortalitzà a

aquesta espècie d'animals a l'obra " El patito feo ".

Hi ha una certa tendència generalitzada per part de l'espè-

cie humana per imitar a les ànneres i a fer l'annerot smepre que es pot.

.-ferv̂ ·ftr» .¿W.̂  -flf* 'ftf\. £̂ vüí\_-:£



DESEMBRE .-=========

" Si plou per Santa Bibiana, plourà quaranta dies i una setmana "

" Per Desembre, en es pesebre "

Desembre està caracteritzat per un apreciable descens de les

temperatures condicionat per les freqüents baixades de pressió que es dóna

en el Mediterrani Occidental. Aquesta situació atreu, per una part, els

fronts freds de les borrsques atlàntiques i per altra banda i com a conse-

qüència de l'anterior les invassions d'aire continental. El resultat és plu

ges moderades i freqüents baixades de temperatura.

La temperatura del mar ha davallat i està amb equilibri tèr-

mic amb la que presenta la superfície de les illes. D'aqiesta forma les tem-

pestes són excepcionals i les pluges lentes i contínues. La imatge, però,

del desembre amb una quantitat suficient d'hores de sol justifica, almenys,

durant alguns dies, la consideració turística del clima balear.

Al camp, però la feina no s'atura. Es hora de sembrar, prep_a

rar terrenys per alls i cebes, espargir adobs, etc. El goig nadalenc queda

réduit a poques hores, tot i que les festes són abundants.

Estadísticament, el Desembre és un mes on les precipitacions

fan presència durant prop d'onze dies i al contrari del caràcter tempestuós

dels mesos anteriors, el Desembre és un mes meteorològicament moderat. Les

pluges, encara que no regulars, són una constant al llarg del mes. Avalua-

des les estadístiques, les mitges dels períodes observats varien sensible-

ment passant dels 43,4 mm del període 1.905- 1.931, als 67,4 mm de 1.945 -

1.977 i els 60,8 de 1.978- 1.984

POCA PRECIPITACIÓ REGULAR I ELEVADA PRECIPITACIÓ
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Resum del ple Extraordinari de dimecres 11- 12- 85

La sessió va començar devers les 9 del vespre, faltaven els

regidors Francesc Bover, Arnau Gay à, Gabriel Mates i Joan Sastre.

1.- Lectura de l'acta de la sessió anterior

Fou llegida i aprovada per unaminitat.

2.- Aprovació definitiva de la taula de valors de plusvalúa

Les rectificacions a aquesta taula, acordades a un ple ante-

rior, foren exposades al públic el temps reglamentari, i com que no hi va

haver cap reclamació, queden aprovades definitivament i seran vigents du-

rant dos anys.

3.-Baixa de la quota " Pòsit Agrícola "

Al pòsit agrícola és un compte que té l'ajuntament dins el

pressupost per deixar doblers als pagesos ( una espècie de préstecs ). La

quantitat que legalment es pot deixar és molt baixa, i per això d'un pa-

rell d'anys ençà ningú s'ha interessat per aprofitar'ho. Al pressupost de

1.984, ja no se va incloure aquest apartat, i al de 1.983 hi havia 143.970

pts que no s'han gastades.

El consistori va acordar doanr de baixa aquests doblers del

compte dins el pressupost 1.983.

4.- Col·laboració a l'edició de les Memòries de Miquel Gavà Sit-

jar .

En vistes a la pròxima publicació de les memòries d'aquest

poeta santjoaner, l'ajuntament de Sant Joan col·laborarà a aquesta edició

amb una quantitat aproximada a les 100.000 pts, que s'hauran d'incloure

dins el pressupost 1.986.

5.- Felicitacions de Nadal.

Com cada any l'ajuntament donarà les bones festes i molts

d'anys als vilatans amb les costumades felicitacions.

6.- Patrocini Cavalcada del Reis 1.986.

L'ajuntament patrocinarà la festa, i Carles Costa serà el

coordinador entre l'ajuntament i els organitzadors.

7,- Informe d'una reunió a celebrar amb entitats locals per la

programació d'activitats per 1.986

Carles Costa va proposar convocar una reunió en tots els

representants d'entitats lo cals perquè presentin un projecte de les acti-

vitats programades per 1.986, i un pressupost aproximat de les mateixes.



8.- Informe d"una circular del Consell Insular de Mallorca da-

munt ajudes per a la retolació dels carrers amb llengua catalana.

Se vallegir la circular del C.I.M. de 21- 10- 85 damunt la

campanya de normalització llingüística, oferint ajudes econòmiques als a-

juntaments que sustituesquin la grafia de les plaques dels carrers del cas-

tellà a català.

A petició del sr batle se va acordar enviar un escrit a.l

C.I.M. ratificant la voluntat de l'ajuntament d'acollir- se a tal ajuda.

Se va delegar al regidor de cultura perquè convoqui les reu-

nions que cregui oportunes per tractar el temé, i discutir el sistema a a-

doptar.

Damunt els vials sense nom ( no identificats oficialment )

se va acordar assignar- los una lletra per ordre alfabètic segons la se-

va situació.

9.- Convocatòria de les bases per la plaça de saig ordenança.

Degut a que mancaven quatre regidors a la sessió i a la

importància del temé, es va decidir discutir el punt a un pròxim ple, on

es decidirà si se segueix les mateixes bases i si se rectifica alguna de

les condicions.

No obstant es va delegar el primer tinent batle J.B. Mesqui-

da perquè coordini aquest punt.

10.- Informe de les gestions realitzades amb GESA damunt instai Ja-

cio subterrània al carrer de Palma .

Referent a una nova instal·lació de conductors elèctrics que

fa GESA per dins el poble, l'Ajuntament passarà escrit a la companyia per-

què el troç d'instai.lació que ha de creuar per davant l'església, al ca-

rrer de Palma, sigui subterrània.

Acabada la sessió la presidència va informar als assistents

de la concessió per part del Consell insular d'una subvenció per a la cons_

trucció de la casa de Cultura als edificis de les escoles velles del carrer

José Antonio. Aquesta subvenció ascendeix a quasi 11.500.000 pts Recordem

que el pressupost total de l'obra ascendeix a uns 17.000.000 pts.

La sessió es va aixecar devers les deu i quart del vespre.

Joan Sastre Joan
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