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PORTADA .--Rellotge de sol del'segle

XVII ( Costumari català )

CONTRAPORTADA .- Flors ( de Rivera Bagur )

LOCAL SOCIAL .- No n'hi ha

Tothom que vulgui col·laborar que faci de

veure algú de l'equip de treball i que li

entregui els originals abans del dia 20

del mes en curs.

Tirada actual .- 150 exemplars

Imprimeix.- Fot Boñigas

Deposit Legal- 49- 1.983

Preu de venda .- 15o Pts.

A AQUEST NUMERO HI TROBAREU.-

- Editorial conjunta, per L'Associació de Premsa Forana

de Mallorca.

- Notícies locals, del que succeeix al poble, fins a

l'hora de tancar el número, per l'o.C.8.

- Ajuntament, resum del Ple Extraordinari celebrat a 1'

Ajuntament el dia 8-03-86, per Joan Sastre Joan,

- Hàbitats i tècniques d'estudi ( 13 part ) estudi rea-

litzat per M2 Lluïssa Fuster Mascaró, pedagoga de l'es-

cola de Sant Joan, sobre si els alumnes del cicle-Mitjà

de la vila saben o no estudiar.

- Trilogia, breu assaig sobre fets ocorreguts al nostre

poble recentment, per Joan MOrey Company.

- Ella, el meu gran desig, " Dies de Pau ", poesia de

M3 Teresa Munar Caimari, guanyadora local del 15 Certa-

men Poètic Verge de Consolació.

- Flors d'ametller- 86, glosât de Bàrbara Mates Sastre,

sobre els temps present.

- Estadístiques, breu estudi sociològic sobre 100 socis

de l'O.C.B. a Sant JOan, per Miquel Company Florit.

- Bestiari, el llagost, entretengut article sobre aquest

insecte botador, per Joan MOreyCompany, Cosme Nigorra

Fiol i altres.

- Històries ferestes, histèries col·lectives, conte

curt, recomenat a tots aquells que les agrada moure

malintencionadament la llengua, per Joan Sastre Joan.

- Passatemps, per Joan Sastre i Joan MOrey.

NOTA.- S'adverteix als possibles lectors de

Mel i Sucre, que aquesta revista, amb els

seus escrits i comentaris pot ferir la se£

sibilitat dels esperits no acostumats.



EL CONGRES INTERNACIONAL DE LA LLENGUA CATALANA .-

La presentació pública del II Congrés Internacional de la LLengua Catalana i la constitució del

Consell d'Entitats Promotores de les Illes Balears celebrades a Manacor el passat dia 2 de Febrer, han encetat

les activitats que tot al llarg de 1.986 es realitzaran a Mallorca entorn de la llengua catalana.

A 80 anys del I Congrés promogut i inspirat per Mn. Antoni M2 Alcover com a inici de la tasca

fixadora de la normativa gramatical, el present II Congrés té per objecte sentrar- se en l'estudi de l'ús so-

cial de la nostra llengua. Es, per tant, un Congrés de Sociolingüística. Un total de set àrees científiques en

centraran el debat al llarg de tots els Països Catalans: Plantejaments i processos de normalització lingüísti-

ca ( LLeida ), Lingüística social ( Palma ), Mitjans de Comunicació i noves tecnologies ( Perpinyà ), Llengua

i dret ( Andorra- Barcelona ) , Ensenyament ( 'Tarragona ) i Història de la llengua ( València ).

Al costat d'aquestes sessions de convocatòria especialitzada i més aviat restringida, una unió

d'actes de caire més popular i divulgatiu són a punt de celebrar-se per totes les terres de parla catalana.

Tant en un cas com en l'altre del que es tracta en definitiva és de reivindicar — com resumeix el lema del

Congrés — el dret de " viure en català, oberts al món ".

Oins una societat tan mancada- d'esperit combatiu, per aconseguir que la nostra llengua esdevengui

l'idioma d'us normal i generalitzat per a qualsevol àmbit i funció, la celebració d'aquest II Congrés Interna-

cional i totes les activitats paral·leles que poden enrevoltar- lo, ens sembla una ocasió propícia per enfortir

la feble i malmenada consciència lingüística dels mallorquins.

Des del nostre caràcter de publicacions acostades al poble, i d'acord amb les resolucions del

nostre I Congrés que proclamen que:

13 - La Premsa Forana de Mallorca assumeix la funció que li correspon en l'empresa de

normalització lingüística del nostre poble. Les publicacions que l'integren s'esforçaran

en la mesura de les possibilitats de cadascuna, a aconseguir en un futur com més pròxim

millor l'ús de la llengua catalana com a vehicle normal i habitual d'expressió, i al ma-

teix temps mantindran una línia de contingut encaminada a orientar la consciència dels

lectors cap a un més respecte envers de la llengua pròpia, evitant tot allò que puga man-

tenir els prejudicis que li són contraris i la desinformació respecte del seu origen i

identitat.

22.- La Premsa Forana és conscient del paper que pot representar en l'establiment d'una

tradició de bon llenguatge periodístic, que només un llarg temps de normalitat pot conso-

lidar. En conseqüència, procurarà usar un llenguatge correcte, senzill i natural que ten-

ga un màxim de possibilitats d'anar imposant- se com a model a seguir.

32.- Les ajudes de caràcter econòmic destinades a afavorir la normalització lingüística

que les publicacions puguin rebre a través de l'associació serán repartides de manera pro-

porcionada a la presència efectiva del català a les pàgines d'aquelles, d'acord amb uns

criteris de computació que establiran a tal fi.

La Premsa Forana fa pública la seva adhesió al II Congrés Internacional de la Llengua Catalana

i es reafirma en la voluntat de treballar, enmig d'un panorama profundament castellanitzador de molts de mit-

jans de comunicació illencs, per un ús normal i correcte del català a Mallorca.

A.P.F.M.



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

Dia 12 tingué lloc el Referèndum sobre la conveniència de

que l'estat espanyol es mantingués o no dins l'Aliança Atlàntica ( OTAN )

Els resultats a Sant Joan foren els següents:

Districte - 1 Districte - 2 Total

NQ votants -

Abstenció -

SI

NO

Nuls

En blanc

NQ vots ....

766

487

95

140

5

39

279

- 63,

- 34,

- 50,

- 1,

- 13,

- 36,

58%*

05%

17%

79%

97%

42%

809

486

137

152

9

25

323

- 60

- 42

- 47

- 2

- 7

- 39

,08%*

,41%

,05%

,78%

,73%

,92%

. 1.575

973

232

292

14

64

602

- 61

- 38

- 48

- 2

- 10

- 38

,78%*

,53%

,50%

,32%

,63%

,22%

* Percentatges sobre el número de votants.

Els altres percentatges estan trets sobre el número de vots.

En vistes als resultats, l'equip de redacció del Mel i Sucre

ha guanyat la " vaca ", ja que va fer les apostes pel resultat 3-2.

Tots els santjoaners censats al poble, dies abans del refe-

rèndum reberen una carta del President del Govern, Sr. Felipe González, de_

manant el SI. Per altra banda, simpatitzants del PSM, repartiren paperetes

demanant el NO..

El dia del Quart diumenge, a l'hora de la inauguració del

Centre Sanitari per part del Sr. Gabriel Canyelles, va passar una comitiva

de cotxes del PSOE fent renou i demanant el SI al referèndum.

El sr. Canyelles, a l'hora de fer el sermó corresponent, ja

prometé una residència pels vells, als terrenys que ha cedit la família

Solivelles al respecte.

El Centre Sanitari va quedar a punt d'inaugurar el dia abans

( dissabte del Quart Diumenge ), i durant el vespre ( del 8 al 9 ) el Gua£

da Jurat de Sant Joan, el guardà tota la nit; per evitar possibles anoma-

lies per part dels " grups d'acció directe " ( naturalment del nostre po-

ble ). Vivindo i aprenindo i i

Del dia del Quart diumenge cal destacar, a més, els següents

actes, o accions:

- El batle de Sant Joan entrega la vara de mando al sr. Canyelles



- El concert a l'església parroquial de peces populars de la mú-

sica, a càrrec d'un pianista, una sopra i un baríton.

- La lectura dels guanyadors del certamen poètic Verge de Conso-

lació, on el guanyador local fou Mà Teresa Munar Caimari.

- Tothom pogué observar les reformes que es van fent per devers

Consolació: eixample del primer revolt de la pujada; camí que va
de Consolació al futbol.

- Sortida al carrer de la revista Més Sant Joan n°- 2

- Reedició d'una llibret "99 chistes " de Miquel Fuster. La prime-

ra edició del mateix fou realitzada pels anys 30.

- Inauguració dels rellotges de sol de Consolació a càrrec de Ra-

fel Soler ( el dissenyador i cap de construcció )

- Exposició de pintura al saló d'actes de l'Ajuntament.

Dia 10, al vespre, els de Premsa Forana tingueren una butifa-

rronada al local d'aquesta Associació a Sant Joan. Cal destacar l'assistèn-

cia de diferents personalitats de la Conselleria Cultura de la comunitat
autònoma ( entre altres el sr. Gilet

A la pietà d'Hortella tingué lloc una prova pel campionat de
Balears de moto- cross.

El diari Ultima Hora publicà el següent

escrit referent a Sant Joan, el dia 14-03-86, i fent

referència al Referèndum de dia 12-03-86-

Al darrer partit de futbol a Sant Joan

a dia 16-03-86 ( els locals guanyaren ) es va consti-

tuir una Penya d'animadors, i sembla que va tenir bon
resultat.

Dia 23 de Març, festivitat del R a m , com

cada any, al nostre poble, tingué lloc la típica pro- u^

VILAFRANCA Y .
SANT TOAN

El sesenta por ciento de
abstención en Vilafranca y
Sant Joan, feudos de la de-
recha pero con cierta im-
plantación nacionalista y
escasa del PSOE, podrían
explicar la victoria del no,
pero es indudable que es-
ta negativa recibió la.ayu-
da de algunos recalcitran-
tes de AP que vieron en el
referéndum una oportunt
dad de castigar a los socia-

cessó de carácter religiós, amb paumes i rams d'ullas-

tre o olivera. També els "quintos" del 86 passejaren

i rifaren un me i una porcella.

Miquel Bauçà Salom és actualment el corresponsal de Sant Joan

a la revista semanal de Manacor " A tota plana ". Així ja són dos els col.

laboradors de la vila ( l'altre és el nostre batle ).

Dissabte dia 22 del present es va acabar de montar l'hiverna-

cle a les escoles noves, plàstic de dos anys induit.

El halley se'n ha rigut de nosaltres; ja que la seva traject£

ria dificulta bastan la visibilitat ( amb telescopi ) des de la terra. A-

questa visita del cometa no passarà a la història, més bé quedarà oblidada
dins la ment popular.



A l'encreuament de la carretera Montuïri- Porreres, amb la

carretera Palma- Mancacor, hi va haver un accident de tràfic ( no és el

primer ) entre un R- 4 amb cinc monges que venien d'un funeral de Porreres

y un autocar. Perderen la vida tres monges.

Se rumoreja per la vila que es vol crear un equip de bàsquet

entre els joves. De moment ja han concertat un enfrontament entre ells i

un altre equip parescut.

Durant aquest mes de Març, i com a cosa inèdita, sembla que

hi ha gent que ha trobat esclata- sangs.

El camí de Ses Casetes està més ben senyalitzat que abans.

Així, antes d'arribar ( si anam per avall ) al camí Des Calderers hi ha

dos discs, un que indica que s'acosta una carretera preferent, i l'altre

és un STOP un poc més envant.

El dissabte del Quart Diumenge, el grup de teatre format

joves santjoaners, representà a les escoles velles dels nins, les obres:

" Esperant el metge ", " En Canut i Na Bet " i " Monòleg d'un torero ".

Els mítings pre- referèndum, a Mallorca, tingueren poc èxit.

A cert poble de Mallorca hi havia com espectador una persona, i com que

demanassin coses les va dir ( als del PSOE ), que ell era del PSM i que

només hi havia anat per fer- los el contrari. A Sant Joan, ni tan sols hi

va anar el del PSM. ( A això ho posava el diari )

L'home més gras del món pesa 398 Kgr. Per translladar- se

des d'Holanda fins al Japó ( on hi havia de filmar un spot publicitari )

va emplear sis butaques d'un avió Jumbo.

L'Ajuntament del nostre poble fa parts i quarts a l'hora de

deixar fer crides. Els qui tenen bo fan totes les que volen i els altres

se graten el cap.

L'equip juvenil femení de voleibol de Sant Joan com que que-

das classificat ( campió de Balears ) per anar a la següent fase classifi-

caria pel campionat d'Espanya, i el seu sector fos València, Alacant, Mur-

cià i Balears, va quedar en segon lloc a aquesta eliminatòria, per darre-

ra l'equip de València ( Xàtiva ), que no era la primera vegada que guanya_

va a les santjoaneres. Serà un altre any.

Els alumnes del col·legi públic de Sant Joan realitzaren una

sortida cultural a Ciutat. En primer lloc assistiren a la representació

" El sistema Solar ", pel grup de dança moderna de Barcelona ( patrocinat

per La Caixa ). Visita al castell de bellver. I visita al moll de Ciutat,

entre altres coses cal destacar el far de Porto- Pi per de dins, i la vis_

ta de defora del " Saratoga ", que ara dóna llesques a En Gadaffi al port

( golf ) de Sidra.



Com cada any per les festes de Pasqua, les antigues tradi-

cions perduraren un any més al nostre poble. Entre elles cal destacar la

dels quintos: introduiren com a novetat empaperinar la Plaça i amollar co-

ets i traques devers les sis del matí del dissabte de Pasqua; pel danès fe-

ren lo dels altres anys ( per més informació vegeu Mel i Sucre num- 58,

Abril de 1.985 )

Religiosament parlant també es mantengué la tradició: Missa

i processó del Dijous Sant, on encara poguérem sentir la tonada " On vas

Bernadeta " transcrita a continuació:
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A Sant Joan es sol cantar amb una altra veu

mesclada amb alguna es t ro fa de les anteriors

( que fan referència a Bernardette de Soubi-

roux de Lourdes )

Damunt el Calvari,

pregareu per mi.

Perdó I, Perdó I,

Oh Deu meu perdó i

Darrerament tothom dóna branca al nostre poble. La revista " A

tota Plana " , segons' un article del corresponsal de Sant Joan publicà un

escrit que deia que al nostre poble un 48% dels carrers estan sense asfal-

tar, total o parcialment. Per altra banda la revista " Sovint " a un repor-

tatge a tot color d 'un parell de pàgines deia que la vila és un poble aca-

bat , vell ... Lo cert és que enguany, se'n han m.ort 14 i nats 1 ò 2.

La santjoanera Catalina Mieres se va presentar a les elec-

cions per directora del col·legi de metges de Barcelona. Va fer num- 2

L'antic local de l ' O . C . B . Sant Joan carrer Nou - 6, s 'ha

venut a un particular.

Durant el més de Març s 'han contabilitzat 2 9 , 9 mm de pluja .

El dia de Pasqua, missa de To Pascal Al matinal ( per més

informació veure Mel i Sucre num- 58 ) . Els dilluns de Pasqua els quintos

" cantaren panades " acompanyats de músics que interpretaven constantment

la jota dels quintos. La segona festa de Pasqua tothom que va voler va anar

al Puig de Bonany o al de Sant Miquel.



A J U N T A M S N T . -

Resum del ple extraordinari celebrat el dissabte dia 8-03-

86.

Com estava previst, el ple va començar a les dotze i mitja

del mig dia. Faltaren els regidors Gabriel Mora, Arnau Gayà, Gabriel Com-

pany i Gabriel Mates.

1) Lectura dels esborralls de les actes de les sessions anteriors

Llegides i no hi va haver cap objecció

2) Aprovar la liquidació del Pressupost Municipal únic de 1.985

Els números que exposà el sr assessor Jurídic són aquests:

Total ingressos: 22.114.350 pts

Total pagaments: 22.074.218 .-

Existència en caixa 40.132 pts ( a 31-12-85 )

Pendent de cobrar: 3.246.284 pts

de pagar: 2.242.741 ,-

Això dóna un superàvit teòric de 1.043.675 ( pendent de co-

brar - pendent de pagar + existència en caixa )

A, pendent de cobrar hi ha:

- Clavagueram de la Zona B, un total de 1.609.553 pts

- Asfaltat del camí de ses casetes 48.179 .-

- Clavagueram de la zona A - 229.290 pts. Aquesta obra es

fer dins el 1.-981, de manera que està a punt de prescriure

(en fer més de cinc anys els papers queden anul·lats)

També falten a pagar unes 300.000 pts de contribucions es-

pecials per l'asfaltat del camí d'Horta, que segons informà secretaria

està en mans dels cobrador, per què procedeixi per via dministrativa.

A pendent de pagar hi figuren:

- Tot allò facturat dins el desembre ( quotes, factures,etc)

i que es va pagar dins el gener.

- Asfaltat dels carrers Mirador i camins del Rafal Aixat

i d'Hortella ( un totalsde 1.091.615 )

- La participació de l'Ajuntament a la Unitat Sanitària
( 1.000.000 pts )



3) Aprovar el conveni amb la Comunitat Autònoma per amoblar el

Centre Sanitari

4) Adjudicar la contracta de compra del mobiliari i instrumen-

tal del Centre Sanitari local.

Com que l'obra s'havia acabat el mateix dissabte i la inau

guració s' havia de fer lo endemà, aquestes formalitats es feren totes de_

pressa, i s'aprovà el conveni amb la Comunitat Autònoma i s'adjudicà el

contracte de compra quan el mobiliari ja estava quasi instal·lat dins l'e_

difici.

Per la compra d'aquest material hi va haver ofertes de 3

cases distintes; la que oferí el preu més econòmic se posà a 1.819.967 pts

de les quals l'Ajuntament n'haurà de pagar unes 120.000 a càrrec del pres_

supost de 1.986 i la resta la Comunitat Autònoma.

Les tres ofertes foren les següents:

- Representaciones Médicas Exclusivas. S..A. 1.819.9-67, IVA, - inc.

- Tecno- Medic - 1.944.496, IVA - ine

- Productes Metges S.A. 1.807.270 + 6 % IVA

5) Acceptar donació de terrenys per Club d'Esplai i REsidència

El batle '.va informar d'una proposta de cessió d'uns te-.

rrenys a l'Ajuntament, per part dels hereus de D Antoni Gual, per fer- hi

una residència, una espècie de " llar del pensionista ".

La carta de proposta anava signada per Maria Solivelles

Mas.

El batle va proposar a la corporació el fer un escrit d'a-

graïment, acceptar la donació, encarregar un projecte i cercar subvencions

Els terrenys cedits són part del solar del carrer Sud, a-

bans propietat de D. Antoni Gual.

Va acabar la sessió un poc acabades les dues
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SABEN ESTUDIAR ELS ALUMNES DEL CICLE MITJA DEL C.P. DE SANT JOAN ?

En el mes de Novembre d'aquest curs s'inicià a l'escola

un PROGRAMA D'ENSENYAMENT D'HÀBITS I TÈCNIQUES D'ESTUDI per als alumnes

del cicle Mitjà amb l'objectiu d'oferir a aquests nins unes eines bàsi-

ques que els permetessin realitzar un treball escolar individualitzat i

eficaç a ca seva, així com adquirir uns hàbits mínims d'estudi.

A l'inici del programa es passà un qüestionari a tots els

alumnes per tal de recollir informació referent a una sèrie de qüestions

tais com: Els nins i nines del C. Mitjà tenen l'hàbit de realitzar qual-

que activitat relacionada amb l'estudi cada dia a caseva?, coneixen i sa-

ben aplicar les tècniques bàsiques d'estudi com el subratllat, el resum

o l'esquema ?, consulten el diccionari quan hi ha qualque paraula que no

entenen ? ...

Aquests són els resultats de l'enquesta:

- 1.- Procuren estudiar tots els dies del curs 93,27 %

- 2.- Procuren estudiar a la mateixa hora 61,62 %

- 3.- Tenen un lloc fitxe per estudiar 77,49 %

- 4.- Estan sempre atents quan explica el professor . 73,47 %

-•5.- Subrallen les idees principals de les lliçons. 66,86 %

- 6.- Solen fer un resum de cada lliçó 50,83 %

- 1. - Saben fer esquemes ". 15,56 %

- Q.- Procuren aprendre el més important de cada tema 96,87 %

- 9.- Repassen les lliçons de tant en tant, encara

que no hi hagi exàmens 58,82 %

-10.- Quan llegeixen o estudien, tenen el diccionari

a mà i el consulten si no entenen paraules 44,63 %

-11.- Quan escriuen procuren fer- ho clar i curiós . 85,71 %

-12.- Repassen l'examen abans d'entregar- lo ....... 91,68 %

( Les preguntes 5, 6 i 7 només es formularen als alumnes

de 4 art i 5 è, ja que les tècniques del subrallat, el resum i l'esquema

no es treballen encara a 3 er )

Com podeu observar, segons els resultats de l'enquesta,

el nivell d'estudi dels alumnes del cicle Mitjà es pot considerar més a-

viat alt. Ara bé, s'hauria de treballar sobretot en el sentit de que els

alumnes aprenguin a fer esquemes ( els de 4i 5 ) i a manejar els diccio-

nari i utilitzar- lo durant l'estudi a caseva.



QUINES SON LES CONDICIONS AMBIENTALS FAMILIARS RELACIONA-

DES AMB L"ESTUDI DELS ALUMNES DEL C. MITJA DEL C. P. DE SANT JOAN ?

Per tal de completar la informació anterior es va realit-

zar també una enquesta als pares d'aquests alumnes referents a vàries qües_

tions que d'una manera o l'altra, estan relacionades amb els hàbits d'es-

tudi dels seus fills: l'estudi a casa, la televisió, el descans i l'es-

plai, les activitats extra- escolars i el nivell cultural dels pares..

A continuació exposarem breument els resultats de l'enques_

ta en cada un d'aquests aspectes:

1.- ESTUDI A LA CASA '

Segons els pares, un 72,14% dels alumnes de cicle Mitjà es

dediquen a realitzar alguna tasca escolar a caseva CADA DIA. Un 51,20% hi

dedica entre 30 i 60 min diaris.

La gran majoria d'alumnes tenen un horari més o manco fixe

per a l'estudi — 80,91% —. El 59,95% mostra preferència pels vespres a-

bans de sopar; el 28,34% par l'horabaixa, i el 9,37 % pel moment de des-

prés de sopar.

Un 64,36% dels alumnes disposen d'un LLOC D'ESTUDI FIXE.

Les dependències de la .casa més usades com a racó d'estudi són: el dormi-

tori — 40,14% —, el menjador — 30% —'i la sala o saleta — 19,48% —.

Un 67,66% treballa en una taula pròpia, i un 85,18 % dispo-

sa d'una estantería per guardar els llibres i material escolar.

Només en un 46,03% de casos el lloc d'estudi és tranquil i

silenciós. El 53,96% restant estudia en un lloc que no té les condicions

mínimes indispensables per a una bona concentració en l'estudi, degut a

l'existència de renous ambientals ( hi ha renous de TV en un 31,2% de ca-

sos ) .

2.- LA'TELEVISIÓ

Són molts els nins i nines entre 8 i 11 anys que miren la

TV cada dia, exactament un 70% dels enquestats. Un 44,35% la mira aproxi-

madament durant 1 h diària; un 28,98% durant 2h; un 22,60% durant 30 min

i un 3,92% aproximadament 3h diàries.

Els programes de TV que, se-

gons els pares, miren més els seus

fills són els infantils i juvenils

( dibuixos animats, "Barrio Sésa-

mo", "Los Sabios"...) seguits de

pel·lícules i sèries.
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Dia 9 de Març va esser el Quart Diumenge. A l'horabaixa es va inaugurar el Centre Sanitari

per part de l'honorable président de la Comunitat Autònoma, sr. Gabriel Canyelles.

El vespre abans ( del 8 al 9 ) i per decisió de l'Ajuntament del poble, el Guarda Jurat va

passar tota la nit devora i defora el nou local, per tal de vigilar i evitar possibles anomalies ... Se veu

que certs elements del Consistori pensen i creuen que a la nostra vila hi ha grups subversius, desestabilit-

zadors i provocadors d'accions conflictives contra el bon ordre establert.

Va succeir aquest mateix vespre devers les 3 de la dematinada. Tres joves santjoaners venien

de Consolació amb cotxe d'observar el cometa Halley; i com que passassin per davant el Centre Sanitari i ve£

sin una bubota ( era el Jurat embolicadot amb una manta ), s'aturaren per veure qui era.

Aclarit tot, els joves continuaren la marxa sense més de nou.

Idò bé, arrel d'aquest simple fet, els dies següents, n'hi va haver que s'entrenaren a esmo-

lar la garrova amb l'antic art de moure mal- intencionadament la llengua ( com a altres ocasions que val més

no recordar ). I com les altres vegades, els calumniáis i calumnies són les mateixes de sempre ( ja s'acos-

ten a la fòbia col·lectiva contra certa gent ): que si duien pintura i pinzells per fer una pintada; que si

les fenwren per dur- los a la Guàrdia Civil; que si hi havia dos mestres,...

Amb una paraula,..., a un poble ancestral els " campeadors morts ", encara són capaços de gua

nyar als vius,... Trist destí !

Però aquest pic s'ha aclarit un poc d'allà dn sembla que surten la carretada- de maledicències.

( Inclus la revista de Manacor " A tota plana ", amb un article del seu corresponsal, fa referència al fet ).

Ningú ho hagués dit que d'una agrupació que hauria d'ésser model, poguessin sortir coses d'aqtiestes.

2)

Abans era possible, un horabaixa qualsevol, anar a fer una volteta caminant. Partir de la Ma-

tança, agafar un caminoi que anava per dins el pinar, baix baix turó de Son Juny, atravessar el collet que se-

para aquest turó del de Consolació i seguint 1'antiquíss.im caminoi, vorejar el turó de l'ermita per la banda

del poble; a l'ombra d'alzines, pins, ullastres,.. història; arribar tranquil, lament a l'oratori amb la pano

ràmica del poble i voltants a un costat.

Què vos pensàveu ?, idò que això ja no és possible.

Però, si teniu un poc de paciència, podreu fer la mateix volteta amb autocar.

- Al gràfic que ve a continuació se veu clarament el procés irreversible del caminoi, que serà substituit

per un passeig de circumvalació ( no hi ha com tenir bones idees )
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3)

Dia 12 tingué lloc el referèndum nacional sobre la conve-

niència o no de que l'estat espanyol continuassi dins l'O.T.A.N.

Segons un diari illenc, els resultats a Sant Joan ( " agre

de la dreta " ), que foren de 10 punts a favor del MO, els hauriem d'ex-

plicar fent referència a un cert nucli nacionalista i als vots de càstig

per part d'intransigents d'Aliança Popular.,...

Per fer- nos una mica d'idea dels resultats al nostre po-

ble agafarem una mostra de diferents llocs de l'estat espanyol.( Potser

hi hagi alguna errada amo els percentatges, ja que alguns resultats aga-

fats per treure'ls no eren definitius )

Estat Espanyol

Balears

Menorca

Eivissa

Formentera
.

Mallorca

Sant Joan

País Basc

Abstenció

40,26%

47,97%

43,60%

66,90%

58,10%

49,64%

61,78%
,

34,28%

SI

52.. 53%

55 „62%

/í p -J Ca/
t C , / -> /b

59,92%

47,39%

56, :4%

38,53%

31,29%

NO

39,84%

35,42%

42,08%

32,32%

40,99%

34,93%

48,05%

65,17%

La nostra vila, juntament amb altres nou de Mallorca ( Deià

Campanet, Santa Maria, Llorito, Llubí, Petra, Vilafranca, Sant Llorenç i

Sa Pobla ) i una de Menora ( Es Mercadal ) es desviaren de la tònica gene-
ral de les Balears on guanyà el SI, Tampoc es pot comparar els resultat

negatiu, al del País Basc i Catalunya: Es una altra cosa.



ELLA, EL MEU GRAN DESIG

DIES DE PAU

M'agrada la quietud, m'agrada el lloc,

d'aquell puget tranquil que hi toca el sol,

sentir l'oratge suau, mirar l'ocell en vol,

m'agrada pujar- hi per l'escala a poc a poc

perquè allà dalt hi ha la REina del Consol.

Sent sonar una campana que toca itoca

i amb l'etern record el cor m'estira,

el seu so és dolç i per tot resona,

és la Mare de Déu que als seus fills crida,

és una veu d'aram que ve de l'ermita..

Eucaliptus de saludable aroma

acompanyen el camí amb la seva ombra,

de pàl·lid color i fulles ploroses;

Ai 1, si poguessin arribar al Santuari,

serien ells les criatures més joioses.

Els vells xiprers més amunt de l'escalonada,

la seva hermosura de la Verge són mirades

i amb la seva altura contemplen el paisatge,

Ai I , aquells escalons esquinçats de tantes pujades,

de santes promeses i de romiatges.

Quan arrib a l'esplanada, el cor s'eixampla,

de cada veg.ada sent de més aprop el meu anhel,

mirant el camp que de verdor s'escampa,

guaitant els pins pentinats pel vent

conec que ella beneeig l'aire del cel

Allà la blanca lluna és de plata fina,

els estels són d'or, oh ! quina bella vista

i el gran sol és pura llum divina,

la seva lluentor per la Verge és beneïda;

ella tota joiosa somriu i les mira.



Les flors cel ^ardí tenen perfum de glòria,

si és el romaní, els lliris c la rosa,

oh! q u:, n er.-orn dp amor, quina harmonia,

dins 1'interior del pati tot és vorjor i vida,

tota aquesta bellesa és miracle de Maria.

Entrar dins l'humil morada,

era aquest el meu gran desig,

contemplar l'imatge venerada,

demanar-li coratge i força d'esperit,

ara per sempre ja seré feliç.

I quan arribi l'hora postrera,

i sigui el final del camí,

oh! Verge Santjoanera

deixau- me romandre aquí,

com una rosa esfullada,

als vostres peus senyora,

baix vostra excelsa mirada;

Vós que sou Consoladora,

sigau- ho també per mi.

M. Teresa Munar Caimari

Febrer- 86

Flors d'ametller - 86

Mallorca terra estimada,

guarnida d'arbres fruiters,

oliveres i ametllers,

tots blancs com la nevada.

Febrer, Març, flor d'ametller

que 33 s'espolsa amb el vent,

en la terra va caiguent,

dins l'herba on es troba be.

S'embulla amb les altres flors

quan la primavera esclata

els garanyoners olan.cs com plata

són perfums suaus pels cors.

Per la garriga i pel camp,

quin .goig allargar la vista,
bàlsam per la vida trista

B.M.S
Abril i el Maig suspi'ram



ESTADÍSTIQUES .-

Sobre 100 socis de l'O.C.B. de Sant Joan.

HOMES - 72 DONES - 28

FADRINS

CASATS

37

35

17

11

- 30 anys

+ 30 anys

33

39

19

9

Barbuts

No barbuts

15

57

CALBS

NO CALBS

4

68

RESIDENTS A S.JOAN . 52

NO RESIDENTS 20

20

8

PAGESOS 6

ESTUDIANTS 15

PROFESSIONS LLIBERALS 34

FEINES DE LA CASA

CONSTRUCCIÓ 4

COMERÇOS ( Bars ) 4

SENSE FEINA

JUBILATS 4

ALTRES 5

1

6

11

7

TREBALLEN A SANT JOAN 23

TREBALLEN FORA 30

8

11

Aquesta estadística és fonamentalment descriptiva i no pre-

tén ésser més que una síntesi curiosa de 100 socis de l'O.C.B. Sant-Joan.

Les conclusions que es poden extreure han de mesurar- se i no es pot fer

una valoració literal dels resultats.

Des de Març de 1.983 que es feu la primera estadística de

socis, s'aprecien notables i diverses variacions de característiques. Com

a primera apreciació s'observa que el percentatge de dones augmenta, en re_

lació a 1.983, amb un 10%.



Un altre aspecte a destacar és l'equilibri de socis en es-

tat civil. Els homes conformen — en relació a 1.983 — un equilibri ci-

vil, lo que justifica que la tendència a contreure núpcies, segueix essent

un difícil camí pels santjoaners. De les dones es pot fer una valoració a-

nàloga a la dels homes.

L'edat dels socis — tot i que hom respecta la de cada un

— ha variat en relació a 1.983. Pel que fa als homes, es pot entendre

que tornen vells - cosa que s'explica amb la predominancia de socis d'e-

dat compresa entre 29 i 33 anys — o que els joves es desinteressen per

la cultura. Les dones, al contrari, donen un aire juvenívol a l'estadísti-

ca de socis ( cal que es mantengui aquesta tendència )

En quant a l'ocupació de treball, es va confirmant que els

socis tendeixen a llocs de treball segurs i confortables ( professions

lliberals ). Això succeeix tant amb els homes com amb les dones. Respecte

a altres ocupacions resalta el percentatge referit a pagesos i jubilats,

professions a les quals el llegir paperum, sempre els hi ve costa amunt.

Les dones que es dediquen a les feines de la casa o simi-

lars, representen un percentatge elevat en el global del sexe femení. Re-

salta el fet de que la gent de comerços representa un percentatge simbòlic

el que ja és suficient perquè es parli de la revista Mel i Sucre.

Si fa 3 anys la gent que treballava fora de Sant Joan era

quasi el doble, actualment els percentatges són similars. Aquesta caracte-

rística va lligada amb la residència dels socis, essent majoritàriament

residents a la vila, tant pel que fa als homes com a les dones.

Per últim, cal destacar els percentatges referits a bar-

buts i calbs. Fa 3 anys, el percentatge.era parescut als barbuts i no ba£

buts. Actualment el look dels socis s'ajusta a la nova tendència moderna

— afeitats i fora patilles — Aquesta variació obeeix a que els socis de

l'O.C.B. estan al " Lloru " i d'acord amb les noves formes d'imatge i m£

da. Quatre calbs per un total de 72 homes ( i això que d'aquí 100 anys

tots " calvos " ) és massa. No obstant n'hi ha que evolucionen ràpidament

cap aquest estat de calbesa. Estau alerta i

Miquel Company Florit
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Fase gregaria
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Fase solitària

Hi ha moltes classes de llagostes: a certes cafeteries de

Ciutat, per un mòdic preu, podem assaborir els gusts de diferents tipus

que hi ha al mercat; són totes elles de l'espècie " Bocata vulgaris ". A

altres indrets, i per un preu bastan més elevat, degut a alta tecnologia

i especialització, podrem fruir del bon gust d'una llagosta a la planxa,

de l'espècie Palinurus elephas.

En Pere Mateu,

va caure des sostre,

fent sa llagosta,

per mor de Deu

Anem, gent de Ciutadella,

anem a caçar llagosts,

animals que peguen bots,

a quinze sxms sa barcella.

Deixant de banda la gastronomia ciutadana i passarem a l'or_

dre dels ortòpters, primitius insectes dins l'escala evolutiva, dels que

cal distingir els llagosts ( insecte botador ). A les parts generals dels

seu cos ( cap - tòrax- abdomen ) hi mencionarem les següents característi-

ques pròpies :

- Dues cames posteriors molt més desenvolupades que les altres,

i que li permeten pegar bots.

- Dues ales rectes ( d'aquí el nom ortòpter ) quitinoses, per

protegir a les dues membranoses aptes pel vol.

- Potent aparell masticador constituit per una sèrie de peces

de complicada estructura; més poderós que la de qualsevol gran

carnívor.

- Cap gros i cara vertical

- Oïde a la part baixa de l'abdomen.

Els llagosts tenen dues vides: la solitària i la gregària.

Si están dins la primera fase, pasturen tranquil·lament pel camp, voreres
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de camins, jardins i bardisses. Però si per especials circunstancies ( de

clima i alimentació que afavoreixen la densitat de població ) entren dins

la fase gregària, canvien de color, de tamany i sobretot de costums. Els

entomòlegs d'abans pensaven que el llagost que anava en esbarts era una a

altre espècie del solitari, i no comprenien com apareixien i desapareixien

misteriosament, fins que descobrien la possibilitat de dues vides d'aquest

ortòpter ( sobretot les espècies de- llagosta mediterrània i la llagosta

pelegrina del desert ).

Quan a una àrea determinada, la densitat del llagost augmeri

ta desmesuradament, aquest passa a la fase gregària: el seu cos se cobreix

d unes clapes negrenques ( com a pintures de guerra ), augmenten de tamany

i es reuneixen instintivament en enormes esbarts ( poden formar un nigul

que tapi la claror del sol ) devastadors, dels que tenim referència a an-

tics relats estesos arreu del món ( fou la vuitena plaga contra Egipte, ja

que el faraó no deixava sortir els israelites cap a la terra de Promisió )

A partir dels anys 40, les plagues de llagosta están científicarr.ent contr£

lades. Les darreres plagues a la península foren en els períodes 1.900-

1.903, 1.909- 1.912, 1.921- 1.924 i 1.939- 1.940.

La femella posa uns 30 ous dins una petita galeria vertical

dels sòl, protegits per una secreció que es transforma en una ooteca. Al

cap de cert temps (neixen els petits llagosts, que van passant per dife-

rents mudes fins a convertir- se en adults: la metamorfosi que tenen és

molt senzilla.

Solen ésser de color terrós, els que les permet un mimetis^

me perfecte per viure sobre la terra; o de color verd, que les confon amb

les herbes. Els principals enemics ( a més de paràsits ) són les aus que

fan bona compte d'ells, els animals domèstics ( cans i moixos sobretot )

i les persones ( a certs indrets és un plat típic, el de llagosts )



PASSATEMPS .-

HORITZONTALS .- 1.- Associació professional agrària.

2.- Argent. 3.- L. Article numeral cardinal. 4.- Re-

cinte amb caminals intricats, que una vegada de dins

fan difícil trobar la sortida. 5.- Paraula ofensiva

que s'aplica a una mala persona. Arribada. 6.- Cadascuna

de les dues ales anteriors dels coleôpters i algun altre

insecte, que serveixen solament per protegir les ales

posteriors. Magistrat municipal. ?.- Ela. La mare de

la mare o del pare. 8.- Buit en el tall d'un instrument.

Vocal. REsultat majoritari,a la nostra vila, del refe-

rèndum de l'OTAN. 9-- Interjecció per cridar l'atenció

a qualcú. Conjunt de lleis, preceptes, regles, a què

estan sotmeses les persones en tota societat civil. 10.-

Ona d'una certa grandària. 11.- Cos prim i rígid acabat

en punta.

VERTICALS .- 1,- La primera part del títol de la nostra revista. 2.- Contracció de la preposició a i de l'article

el. Vocal. 3.- Lloc geomètric dels punts d'un pla tais, que la suma de llurs distàncies a dos punts fixos, anome-

nats focus, és igual a una quantitat constant, 't.- Conjunt especialment important de plantes sembrades. 5.- Arma

punxaguda amb dues ales, generalment una en forma de punxa i l'altra de mitja lluna, amb un mànec de fusta d'uns

dos metres. Nota d'un examen al qual no s'ha presentat el que s'havia d'examinar. 6.- Farina de blat pastada i

passada pel forn. Els espais celestes. Peça de sis cares iguals utilitzada a diferents jocs principalment d'at-

zar. ?.- Faig que no continui un moviment, una acció. Mida anglesa, equivalent a 91 cm. 8.- Encoratgen, exciten.

Vocals. 9.- Translladant- se per dins l'aigua. 10.- De titit, en llevam dues. Vocal. 11.- Cadascuna de les extre-

mitats toràciques dels ocells.

Resposta al problema del mes passat/'

- Al final la proporció dels líquids als dos tassons és ben igual.

EL PONTS DE KOENIGSBERG

La ciutat de Kò'enigsberg ( actual Kalinin-

grad ) és famosa pels seus 9 ponts, disposats d'una for-

ma semblant al gràfic adjunt. Els turistes que visiten a-

questa ciutat són retats pels vilatans a recorre els ponts

tots d'una tirada, sense passar dues vegades pel mateix.

El problema proposat per aquesta secció

és el de resoldre l'itinerari a seguir per si un dia te-

niu l'oportunitat d'anar- hi.
\S <
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