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Butlletí informatiu de l'Obra

Cultural Balear a Sant Joan.

PORTADA .-

CONTRAPORTADA .- Melicotoner bord

de devers Can Dil.lo.

Local Social .- No n'hi ha

Tothom que vulgui col.laborar

que faci de veure algú de l'e-

quip de treball i que Ii entregui

els originals abans del dia 20

del mes en curs.

Tirada actual .- 150.000 exemplars

Imprimeix- Fot Bohigas

Depòsit legal 49.1.983

Nota.- S'adverteix als possibles

lectors de MeI i Sucre, que aques-

ta revsita, amb els seus escrits

i comentaris pot ferir Ia sensi-

bilitat dels esperits no acostumats

A AQUEST NUMERO HI TROBAREU.-

- Notícies locals, nacionals,

internacionals i especials;

del que succeeix al poble re-

al i dins Ia imaginació dels

que Ia redacten. Heu de tenir

present que moltes d'elles han

estat arreplegades el dia 28

de Desembre. Se demanen dis-

culpes anticipades per si qua_l

cú se sent ofès, peròwés Ia

nostra intenció. Per l'equip

de redacció del MeI i Sucre.

He hem inclòs papers de fa es-

tona relacionats amb el nostre

poble, que a partir de l'any

que ve sortirà una secció es-

pecial, al respecte.

- Llipó de Meteorologia. Ex-

tret de Ia Caixa a les Escoles.

- 1.987, injecció de moral i

balanç econòmic, per Miquel

Company Florit.

- Galàpagos, carta al director

del diari El País, 12-12-86.

- Antigor, profund estudi so-

ci lingüístic del nostre po-

ble, amb l'hàbil paraula d'un

col.laborardor anònim.

- Bestiari, el sebel.lí, breu

estudi biogeogràfic sobre a-

quest interessant ocell, per

Joan Morey, Cosme Nigorra i

altres.

- Bon Nadal, del Consell Insu-

lar de Mallorca.
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EIs mussols reials, dels que donàrem àmplia informació

el mes passat, fan niu al pinarro vell del camí d'Ortella. Per observar-

los convé anar-hi de dematinada, sortida de sol. Un equip d'ornitòlegs

alemanys s'han interessat pel tema i fan un profund estudi.

El batle de Sant Joan ha regalat un exemplar del llibre

"Memòries i Històries " de Gayà Sitjar, per a Ia biblioteca de l'escola

de Sant Joan.

El diumenge dia 4 de Desembre tingué lloc al local de Can

Tronca el dinar de matances de Ia Penya Motorista San Juan. Es commemora-

va el 30 aniversari de Ia seva fundació. Va haver-hi parlaments per llarg

en els que s'alabava Ia feina de Ia "Peña " i sobretot al poble nostro.

Entre altres coses se va dir que Ia vila pot exportar alegria. Va assis-

tir el president de Ia Comunitat Autònoma i actuaren els xeremiers locals,

Dissabte dia 13 tingueren lloc les oposicions a Ia plaça

de saig per a l'ajuntament de Sant Joan. A partir d'ara el nou saig serà

el jove santjoaner Tomeu Mora.

PeI proper Quart Diumenge se té previst que l'eixample de

Ia pujada del camí de Consolació estigui fet, a fi que Ia banda de músi-

ca de Porreres, que tè el director coix, pugi pujar i davallar a l'orato-

ri amb l'autocar, i així no perdran temps.

A les encletxesque ja hi ha a l'eixampla de Ia pujada al

camp de futbol, devora el marjot nou, hi caigué una bolla d'un ninet, i

aquest com que Ia volgués treure i fes un poc de maleveig hi foté una

cama dedins. No hi havia manera de treure-la, a Ia fi el celador amb un

parpal ho aconseguí.

L'equip de direcció de l'escola descobrí per sorperesa se-

va, una nieronada de rates dins l'alfàbia dels ossos al rebost de dins

Ia cuina del nou edifici escolar.. La cuinera, amb una granera, aglapí

Ia vella que fugia per un racó i Ia posà amb adobo.

També pel Quart Diumenge, no de l'any que ve, sinó de l'al-

tre, s'inaugurarà el nou passeig que partintrae Consolació agafa el collet

se Son Juny i arriba al camp de futbol, llavors, pel túnel anirà per da-

vall el camp i anirà a sortir al portell del camí d'En Cald<rer. S'estu-

dia l'idea de posar un tren ràpid.

El C.I.M. ha concedit una subvenció de 21.766.748 pts per-



què una vegada construïda Ia casa de cultura se pugui posar al dia en

tots els artilugis necessaris per l'edifici. Se coneix que l'ajuntament

actual vol quedar bé abans de retirar-se definitivament; també volen as-

faltar tots els carrers de Ia vila, construir u*n/ piscina amb posssibili-

tats de Ia final olímpica de " 100 m gambirots " a Barcelona- 92; una

gran zona verde enmig del municipi; uns aparcaments davall Ia plaça Nova,

una vegada adecentada,... amb una paraula, això és Xauxa.

Al guanyador del concurs de l'any passat, se Ii ingressarà

el premi en metàl.lic a Ia caixa corresponent, i a l'altra se Ii durà a

casaseva, d'avui a vuit dies. VaI més estar preparat per evitar sorpreses.

La Penya Ciclista Sant Joan s'entrena intensivament per po-

der fer bon paper a les olimpiades de Barcelona. Es prepara persecució

individual i per equips ( al circuit de Gossauba ), fons en carretera per

devers el camí del Clotal i ciclo-cross al puig d"en Baldiri. També, el

nostre poble pensa fer bon paper en bàsquet, billar americà i anar de

trot. A nivell insular hi ha que dir que se fa tot el possible perquè s'

inclogui dins el calendari olinpic Ia prova " des Güell a Lluc a peu ";

si així fos voríem a Ia nostra Catalina disputar Ia final d'aquesta pro

va maratoniana.

EIs responsables del bestiari de Ia revista MeI i Sucre

han rebut una interessant oferta per publicar en forma de llibre aquests

articles. D'aquesta manera s'aconseguirà una revitalització i forta moti-

vació per tots els lectors. Enhorabona.

Meteorològicament parlant, hem entrat dins un nou període

climatològic. D'ara endavant tot canviarà, les fonts rajaran, els torrents

duran aigua, els pous reviscolaran, els morts ressucitaran, els dolents

cauran al foc etern , . . . . perdó ! 1, perdó ! ! ,... hi ha hagut interferèn-

cies amb Ia sibil.la.

Qui vol saber on hi ha un bon agre d'esclata-sangs que es-

colti bé i que no ho digui a ningú. N'hi va haver que un dia, davall a-

quell pinarro que hi ha devora el cementeri, entrant per Ia banda de baix,

en trobà un paner ple.

El poble de Sant Joan cerca les seves arrels. S'intenta que

ampliant el cementeri arribi fins als Castellots, antic nucli talaiòtic.

L'escorxador de Sant Joan té els dies comptats. D'aquí en-

davant tothom que vulgui matar haurà d'acudir a l'escorxador mancomunat

que actualmetnTestà en fase de construcció, devers Son Amagat.

S'ha decidit en ple extraordinari de dia 28-12-86, denun-

ciar a " Diario Baleares " per totes les mentides que sortiren a aquest



rotatiu referides a Sant Joan en temps de Ia guerra civil. Per altra ban-

da s'ha fet una imposició a fons perdut perquè cada any a Ia creu dels

" Caídos " de devora l'esglèsia del nostre poble no hi falti el seu ciri

i ram corresponent de flors, a dia 20 de Novembre.

Dimarts qui ve s'ha d'instal.lar devora Ia Cooperativa A-

grícola de Sant Joan aquella basculota de Ia que fa temps parlàvem. A més

de fer panets podrà pesar cafè.

Prest, a Sant Joan tendrem xarxa d'aigua potable per tot

el poble. Pareix esser que els veïnats no acaben de posar-se d'acord a

a l'hora de fer les canonades: uns les volen de ferro empotrat, els al-

tres volen que servesqui d'element decoratiu, i altres inclús les volen

fer servir de perxa,... hi ha gusts per tothom.

Com tots sabem per aquestes festes, i una vegada recons-

truit el teatre Centre Catòlic, l'empresa convida a tothom a presenciar

el grandiós espectacle de Nadal; amb el següent programa:

Cine Centro Católico
LA EMPRESA

desea a._.Vd.
FELICES FIESTAS

y
Ie invíta a presenciar Ia

formidable superproducción

E L C I D
Tolerada Menores

La ¿istoria del legendario héroe español
El CIO CAMPEADOR

Se proyectará Jos dias 25 y 26

Domingo dia 27

CAMBIO TOTAL DEPROGRAMA

SIEMPRE TU Y YO

ARAÑA NEGRA
tmp.LAUNIÓN

RAF VALLONE
JOHN FRASER
6ARY RAYMONO

MIKLtfS ROZSA
HItTOt(A OtWMAl

FREOERICM.FRANK
SAMUIl UOMSION

..DCAl FIlM
UODUJIONF

«USCGHadpid

6ENEVIEVE PA6E
HURO HATFIELO

MASSIMO SERATO

HERBERT LOM
MMON

PHILIP YORDAN

ANTHONY MANN

J . L M . S S 5 2
UftllT-Mi<rU

Per altra banda i dins els espectacles nadalencs, se fa a

saber que el dia de cap d'any hi haurà títeres enmig de Ia plaçca. Hi ac-

tuaran els xeremiers locals per animar Ia festa.



L'ajuntament de Sant Joan, per primera vegada coneguda en

Ia història escrita ( si bé es vera que hi ha indicis de precedents, sem-

pre per referències orals ), matarà el verro. S'ha contractat el servei

tècnic d'un " chorizo-guinaveter " per obrar. El nou saig farà Ia perti-

nent crida per informar de com es pot assistir i aprofitar- se'n.

S'ha dit que el servei municipal d'interior enviarà els in-

formes precisos i necessaris per incloure al llibre " Guinness Wotrd Re-

cords " Ia feta històrica dels lladrets de Sant Joan. Per concretar i en-

tendrer-mos: en dues hores entraren a 13 vivendes sense que ningú se'n

temés; difícil de superar. De bona tinta sabem, així mateix que abans d'

acabar l'any tornar provar de batre el record.

Aquest any Ia cooperativa agrícola de Sant Joan ven torró

bo d'ametlla fet de casa. Bons preus. Tothom que vulgui en pot comprar.

Per cada 10 quilos en regalen un.

Enguany ha estat gros, entre forners- pastissers, pastis-

sers i forners tots sols tot ha tor%at coca. Han format una associació

per fer coques de nadal rellenes d'albercoc. Són molt bones i les venien

el dia dels innocents, a qualcuna en lloc d'albercoc hi havien posat es-

topa, i ja me temps a més de dos despistats mastega que te mastega.

En vistes a les properes eleccions municipals del mes de

Juny de l'any que ve, i havent observat el que ha passat al país Basc,

podem informar confidencialment dels següents punts:

1- En Fraga estrenarà Ia residència dels vells de Sant Joan

2- EIs independentistes de Mallorca treuran cinc diputats.

3- Herri Batasunà vol crear una sucursal a Ia vila;però,per no

crear sospites se dirà HS ( Herri Somerà)

4- El proper batle santjoaner intentarà batre el rècord de per-

manència a l'alcaldia a tot el territori nacional.

5- Segons els darrers sondejos efectuats per reconegut insti-

tut d'otorrinolaringologia, els propers 9 regidors de Ia Casa

de Ia ViIa estaran repartits de Ia següent manera: 2 dél PSOE,

1 del PDP, 2 del CDS 1 des comunista 2 des nacionalista i 1 de

HS. Ja se comencen a preveure els pactes postelectorals.

La sibil.la de Sant Joan d'enguany modificà un poc Ia lle-

tra de Ia tonada. Ningú sap s¿ el lapsus fou intencionat o fora voler.

Hi ha sectors molests pel fet, ja que Ia nova lletra era de clara tendèn-

cia no grata.

Per devers es Ca Tos tot són tords. Un grapat de furtius

parant enganalls en duen un sac ple cada dia.



El dissabte passat dia 13 al vespre tingué lloc Ia inaugu-

ració del nou restaurant de Sant Joan a Baix de Ia Vila: <̂u C^n^-

S'ha detectat un escape de titani 125 a Ia fàbrica de Ses

Gomes. L'estat d'emergència en marxa, no deixen anar a inflar cap roda.

Darrerament tothom se canvia al pinyó " fixo" i roda plena.

A l'instant, a Sant Joan, poble petit, hi tendrem de tot i'

molt. Un parell de joves ( se diu que són de l'equip de redacció MeI i

Sucre ) volen obrir una moderna pizzeria al Clot de Ses Pipes. L'èxit es-

tà asegurat. Les reformes a l'encreuament de Ia carretera de Petra i el

camí de Son Baró no són més que l'inici del futur complexe d'autovies

que duran cap allà.

Enguany el nostre ajun-

tament ens vol sorprendre. Per una part

les matances, per altra l'asfaltat i

Ia xarxa d'aigües potables, Ia rifa de

cap d'any, l'indiot, el nou escorxador,

Ia residència dels vells, Ia unitat sa-

nitària, Ia pujada a Consolació, el pas-

seig dlelfutbol, el saig,... idò que vos

pensàveu, per Sant Sebastià tirarà Ia

casooper Ia finestra i ens sorprendrà a

tots amb els següents actes:

AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN

2 0 E N E R O 1.987

Fiesta en honor de o'a//

Sebastián y en homenaje a

Jaime II, Rey de Mallorca,

Fundador de nuestra villa.

A las 10'30, en Ia Iglesia Parroquial, Misa solemne
en honor de San Sebastián y en sufragio de Jaime II,
Rey de Mallorca. Será el celebrante el Rdo. Padre
Rafael Ginard Bauçá, T. 0. R. e Hijo de esta ViIIa.
El sermón correrá a cargo del Rdo. D. Juan l·'ich,
Cura Ecónomo de Pórtol.

Bendición y colocnción de Ia primera
piedra del Monumento a Jaime II, Rey

de Mallorca

A las cuatro de Ia tarde, en Ia Plaza de Franco,
lIeguda y recepción de los Excmos. señores Capitán
General de Baleares, Gobernador Civil de Ia Provin-
cia, Presidente de Ia Diputiición, A lca lde de Palma y
los Alcaldes dc las once Villas fundadas por Jaime II:
Algaidii, Binisalern, Campos, Fclanitx. Lluchmayor,
Manacor, Po,trn, Porrera», La Puebla, Santanyí y
Selvn.

Salutación a l a s Autoridades por Francisco Oliver.
Homenaje aJaime II, Fundador dc nuestra ViI Ia

por el Rdo. P. Rafael Ginard Bauçá, T. 0. R.
Bendición de la'primera piedra'del Monumento

por el Iltno. Sr. Vicario General de Mallorca, en re-
presentación del Excmo. y Rvmo. Sr. Arzobispo-
Obispo,y colocación de Ia misma por el Excelentí-
simo senor D. Carlos Asensio, Capitán General de
Baleares. Los intermedios serán amenizados por Ia
Banda «Snnta Cecilia», de Porreras.

A las 9'30. de Ia noche, en eI Teatro «CENTRO
CATÓLICO», cuarto Certamen Histórico-Literario.

l."-Himno a Nuestra Señora dc Consolación. Coro.
Letra y música de D. José Rosselló Ordines.

2.*-Pesumen de los trabajos publicados en «DOCU-
MENTA» durante el año 1945, por el Archivero
municipal Rdo. Sr. Gayá.

3.°—«El anillo de Hierro», de Miguel Marqués y «La
Plegaria de una Virgen», de T. Badarzewska,
interpretados al piano por Ia Srta. Catalina
Bardisa.

4."-Biografia de JAIME II, por eJ Rdo. D. Antonio
Pons, Miembro del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas.

5.°-«Maruxa», preludio de A. Vives y «VioIines
Húngaros», de Jul io Merino, interpretación al
piano por Ia Srta. Catalina Bardisa.

6."-Proclamacion y reparto de premios dc este
Cuarto Certamen Histórico-Literario.

7."-Himno del pueblo de San Juan. Coro. Letra y
música del Sr. Rosselló.



Al sopar- presentació del llibre " Memòries i Històries "

se diu que hi va haver 50 convidats ( sense pagar ) externs. No convi-

daren a cap mestre de l'escola de Sant Joan.

D'aquí endavant el MeI i Sucre canviarà de nom: se dirà

Foc i Fum. I l'equip de redacció firmarà baix el pseudònim de " El

gorà Pelat ". Envant i pets.

Se diu, segons Ia revista Manacor, que el batle de Sant Jo-

an vol fixar per AP de Manacor. Es estrany, ja que havia donat paraula

al PSM de Ia vila.

Com cada any, a Can Tronca se farà Ia vetllada de Ia nit

vella. Però enguany hi haurà com a novetat que el dia següent se donarà

el concert de cap d'any amb Ia participació de Víctor Manuel, Toninaina

Betlem i Amaya. Vos esperen a tots.

Dia 30 de Desembre, assamblea anual ordinària pels socis

de l'O.C.B. Ordre del dia, Ia mateixa de cada any. Lloc, encara no se sap

massa bé, però es partirà de Ia Plaça. Hora, serà el vespre.

Per primera vegada en Ia història els xeremiers de Sant Jo-

an han tocat al dinar de matances de Ia "Peña " ( ja ho havíem dit ). Pe-

rò el que no havia sortit a llum pública és que a aquest dinar hi assis-

tia en Heriberto Von Carajan, director de Ia Philarmoniken Orchestra

Berliner i quan les va sentir interpretar LiIi Marlen els va contractar

tot d'una per sonar l'Aleluia de Haendel.

Quan l'ajuntament de Sant Joan va consultar a un fuster de

Ia vila sobre el pressupost que Ia constructora havia donat per fer por-

tes i finestres de l'escola ( d'això fa un parell d'anys, però convé sa-

ber-ho ), aquell digué que aquells doblers, a ell no Ii bastaven per com-

prar el material. Per suposat que aquest fuster volia posar uns materials

de més bona calitat.

Des de que a Consolació hi puja tanta de gent, es comencen

a fer desbarats i no es mira gens prim amb l'entorn. A Ia puja, just de-

vora Ia desviació cap a l'aparcament, i a l'altra part de camí, hi havia

una llosa grandiosa i antiga, de marès, idò bé, encarcuhi és, però xapada

per Ia meitat.

L'encarregada d'imprimir Ia nostra revista insisteix, ja

pesadament;sobre el punt de si el MeI i Sucre així mateix se ven.

Al carrer de Palma de Sant Joan, a Ia darrera casa a mà

dreta, damunt Ia canal de les teulades que donen al carrer hi ha crescut



un endemisme. Tothom que el vulgui veure que el guaiti.

Al camí que vol juntar el puig de Consolació amb el camp

de futbol ( igualment a l'eixample de Ia pujada a l'oratori ) hi tiren

de tot; des de pedres o " escombros " ( cosa lògica ) fins a rocTes de bi-

cicleta, tomàtigues, bigues de fusta, un verduc, paperassa ( entre ella

un manuscrit de principis del XIX ), herbes,caixes,..., amb una paraula.

Referent al manuscrit, un parell d'estudiosos que el trobaren, volen fer

quatre comentaris sobre ell.

Al pastís anomenat gató, n'hi ha que Ie diuen pa de moix.

A l'esglèsia va haver- hi eleccions sobre si al missa havib

d'esser a les 7 o a les 7 i mitja.

Si a qualque soci de l'O.C.B. de Sant Joan Ii falten núme-

ros de MeI i Sucre, que*faci de veure algú de l'equip de treball i les

hi proporcionarà gratuitament ( si n'hi ha )

" Deleream fruir de numerosos espècimens arboris els nos-

tres rodapeus" Així sia.

Un famós personatge de Ia vila, que els diumenges vespres

( sobretot d'estiu ) Ii agradava estar assegut a Ia plaça damunt un pe-

drís, solia dir als jovenets que començaven a ensumar: " Mulierum qui de--

ambulant per viam publicam et dient: pssst, moreno, venite, non dubitare,

putae sunt ".

Un vespre n'hi va haver tres que anant a sopar a un lloc

on tot eren matrimonis, al cap d'una estona se'n temeren que duien les

sabates iguals: eren de pell de vaca, deien.

Un vespre, era diumenge, dues ninotes s'entretenien, com

mentres se'n anaven escapades cap a casaseva, a tocar portes. Qui ho ha-

gués dit.

Segons pareix, aquest dies hi ha una inspecció de bísties

i carros a Ia vila. Però no posem el crit al cel, hi ha precedents. A si

no vegeu:

( Està a Ia pàgina següent, a aquesta no hi ha cabut )

Si no se desbarata, aquest any tot anirà aigua. El torrent

d'Horta raja. No "s'havia vist des de feia un parell d'anys.

Durant aquest mes hi ha hagut a Ciutat una exposició, baix

el nom de Baleart. Hi mostraven coses, gent de Ia vila, de las Puntillas.

EIs flabiols mallorquins que hi havia, estaven fets amb els peus. I feien

pagar.
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Enguany hi ha hagut novetats a l'hora de l'enllumenat dels

carrers de Ia vila de cara a les festes nadalenques. Per una banda s'ha

descentralitzat: s'han posats llums fins a ca el forner Boveta ( al ca-

rrer Major ) i també al carrer de Palma. Però Ia novetat més grossa és

que a Ia Plaça Vella, ben davant el campanar han fet un forat al carrer,

hi han col.locat un tub de ferro i de dins hi han"sembrat" un pi; s'hau-

ria de proposar a l'ajuntament que enlloc de fer-ho així, el que suposa-

rà cada any tallar un arbre, sembrar- n'hi un per a sempre i fer una mi-

ca de jardinet, ja que allò és un plaça ( baldament no ho paresqui ).

Dia 28 de NOvembre es celebraven dos sopars polítics: un

al restaurant " Es Cruce " de Vilafranca, on es posaren bé de panxa els

del P.D.P.. L'altre prop del bar can Tronca on hi havia els parents d'AP

Dia 30, dinar de quintos nascuts l'any 1.925. A can Tronca

i al final es feren una sèrie de glosats. D'altra banda el dia 14 del

mes en curs els santjoaners que durant aquest any han fet i feran els 50

anys també ho celebraren amb un dinar a can Tronca.

Es veu que això de menjar és cosa de santjoaners. EIs re-

presentants dels partits polítics locals, P.S.M. i C.D.S. també en feren,

El santjoaner Miquel Florit ( de s'Hostalet ) s'ha fet amb

el 70 % de les accions de Ia companyia Transbús. Aquesta operació, de



gran envergadura socio-econòmica, el convertirà en el líder indiscutible

dels autocars a Mallorca; aproximadament, segons Ia premsa illenca, se-

ran més de 130 vehicles sota Ia seva direcció.

L'altra dia al partit de futbol Real Madrid- R.c.D. Espa-

ñol, el Butragueno jugà una estona amb Ia mandinga i les bosses per de-

fora dels calçons. Tot un escàndol.

Al diari de Mallorca de dia 17 de Desembre i firmat per

Francesc Verdera, aparegué un article de quasi tota una pàgina referent

al nostre poble, parlava de Ia Casa de Cultura, de Ia Biblioteca Pare

Ginard i del sòl urbà a Ia nostra vila.

L'avinguda iniciada entre Consolació i el turó de Son Juny

està ja il·luminada, i de vespre hi ha grates sorpreses. Qui ho vulgui

veure d'aprop que hi vagi fora fer renou.

Enguany ha estat un any bastan ploguer, sobretot Ia tardor.

Això ha fet arrancar síquies, albellons i torrents de devers foravila.

Feia temps que no es veia cosa parescuda. La pluviositat ha estat Ia se-

güent:

- Gener . . 41,4 mm Juliol . . 20,3 mm

- Febrer . . 61,9 Agost . . 2,0

- Març . . . 29,9 Setembre .140

- Abril . . . 95,4 Octubre. 109,7 TQTAL _ ̂^

- Maig . . . 6,0 Novembre 53,6

- Juny . . . .17,4 Desembre 50 ̂  ¿̂  2^ *b Dl,0oUu*)

Qui vulgui fer surf amb cotxe, pot dirigir-se al camí d'

Horta — que no al torrent — hi trobarà uns clotarros que quan bufa el

vent et tira dins el conró.

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

tudi dels noms de carrers i places del poble a Ia corporació municipal.

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

( i això que repetim aquesta notícia cada any, però només se'n enteren

del que les interessa ). D'altra banda és collonut veure com el nostre

batle s'ha fet un investigador de Ia nostra cultura a altres pobles ( Ma-

nacor ) i al seu, no ha promocinafcap intent de canvi i normalització

dels noms dels carrers. Quan veuran que som el darrer reducte de Mallor-

ca ( d'allà on hi brolla mallorquinitat i alegria tot arreu ) feran qua-

tre coses a l'atropellada.



Dia 20, Ia premsa forana celebrà un sopar al celler de Son

Torelló a Sineu, per tal de discutir amb Francesc Triay quelcom de Ia

possibilitat d'una llei que regulàs l'àmbit de Ia premsa forana.

Arnau Bauzà Sastre, que ja prestava servicis a l'oficina

de Correus i Telègraf de Sant Joan, ha estat signat com a cap de l'ofici-

na, en destí provisional.

Com cada any per aquests dies, els llums públics que de-

penen del transformador de 1' " ensanxe " s'apaguen. Se coneix que l'en-

llumenat de Nadal xupa molt.

L'altre dia va aparèixer un 600 aferrat a Ia paret del qua-

tre de Son Burixó, amb un parell de coparros i sense matrícula. Dies des-

prés desaparegué misteriosament.

Divendres dia 19 al vespre hi va haver,amb poca assistèn-

cia, una reunió de U.P.M. per explicar les subvencions de Ia C.E.E. per

agricultura, especialment per posar cabres i ovelles. En vistes a tot

això, l'equip de redacció MeI i Sucre, juntament amb l'equip tècnic es-

colar de l'hivernacle volen posar una cabreta. La faran pasturar per les

voreres, els horabaixes, de tard; també tenen Ia intenció de sembrar una

parada de cames-roges, i llavors les envinagraran, per fer intercanvi

amb Ia tal tal C.E.E.

Demà vespre hi ha un sopar de premsa forana a Son Toreó,

el motiu del qual es_jparlar d'una futura llei.

Durant aquest mes el servei tècnic ha esquitxat el pins

de Consolació i de l'escola. I com que les sobràs suc insecticida i no

sapiguessin on tirar-lo. Es va decidir ( no se sap de qui va sorgir l'i-

dea ) vessar-lo al bocí de terra que està ben veinat, a Ia banda de baix,

de l'eixamplada de Ia pujada a Consolació. Va parèixer bé a tothom, sobre_

tot a l'amo del tros.

Se diu que per devers l'ajuntament nxhi ha un que vol fer

Ia competència al Butragueno.

L'altre dia una porcasta, pel camí del Pou Nou, s'afuava

a tots els qui passaven.

A 1 bar el Centro hi han col.locat un parell de rètols no

normalitzats. Com a càstig serà suscriptor d'honor del MeI i Sucre i pa-

garà 10 revistes mensuals. També referit al mateix bar, l'altre dia va

desaparèixer Ia portada del diari Sport.

El qui sàpiga quin any es varen secar el pla de Ses Veles

i Ia plana de Solanda, tendrà un premi, en metàl.lic.



Se coneix que allò de predicar amb l'exemple té una gran

efectivitat. D'ençà que s'ha col.locat el pinarro devora el campanar,

molts d'al.lots d'edat escolar no volen esser menys i també han tallat

el seu pi per adornar caseva. I així podrem observar, molt a pesar nos-

tro com al puig de Consolació, allà on un temps determinat s'hi va fer ~

repoblació forestal ( pujant per l'escala a ma esquerra ) s'hi han ta-

llat al manco tres pins joves , per obra i gràcia d'al.lots. Vivindo i

aprenindo ! !.

La tercera edat de Sant Joan juntament amb Ia de altres

pobles assistí a Ia representació de Ia zarzuela " Doña Francisquita"

al teatre principal, el dissabte dia 20-12-86. Hi ha que dir que a amb

Ia companyia que Ia representà hi treballen dos santjoaners.

— Devers Ia vila ha pegat darrerament Ia brusca de córrer

a peu. Se'n sent parlar, pel poble.

També se sent a dir que un parell de joves interessats

en jugar a billar en volen comprar un. Hi ha que dir que a certs moments

històrics al nostre poble hi havia tres 'taules de billar en actiu, i

actualment no n'hi ha cap. EIs que en volen jugar van a Petra o a Vila-

franca.

Això de tocar portes els vespres no domés és cosa de ni-

notes. S'altre vespre se passejava per Ia vila un boldró d'una trentena

de nins i nines que es dedicaven al mateix menester.

Dia 17 de Desembre el Consell Escolar de Ia vila decidí

no passar envant en Ia proposta d'ensenyament en català a Ia nostra es-

cola. Tres vots favorables, tres desfavorables i un nul. Havia d'esser

per majoria absoluta.

Dia 21, començament de l'hivern, ha fet bastan de fred,

neu a Ia muntanya ( poca ). El "gordo" de Ia loteria a Mallorca, concre-

tament a Santa Maria. A l'escola ( concretament al menjador ) ha tocat

Ia panera de Ca Na Ballarina. I ja n'hi ha de malsofrits.

Al revolt de Maià, al del cap davall, hi ha tornat haver

un accident de circulació. Fins que se'n matin un parell segurament no

s'arreglarà.

El Reis ens tenen que dur una pepa a tots. Així ens entre-

tendrem, i ens fugirà 1 ' stress que duim a damunt.

L'equip de redacció MeI i Sucre desitja bones festes a

tothom. Que molts d'anys ! 1



INFORMACIO ESPECIAL .-

Al diari Baleares de dia 15-12-86, hi havia una entrevis-

ta a Antoni Bennàssar ( no el biòleg ), sobre assumptes religiosos. En-

tre altres coses deia que hi ha mils de traduccions diferents de Ia Bi-

blia, concretament de l'antic testament. I que l'esglèsia ens ha fet a-

rribar Ia versió que més Ii interessava,pero hi ha fundats dubtes de que

sigui Ia vertadera ( tot això són paraules de l'entrevistat ). Segons An-

toni B. els errors són grossos i des del principi del llibre: així allà

on sempre mos han dit " al principi res hi havia i Deu començà a crear

el món " hauria de dir " al principi res hi havia i els deus començaren

a crear el món ".

Per si de cas fos vera, vet aquí una relació dels deus

romans. Aqueixa gent tampoc Ii venia a un.

j<&ea,
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ALTOCÚMULUS
EIs altocúmulus són núvols d'alçada mitjana qua veiem sovint,
però que passen desapercebuts a causa de Ia seva escassa espec-
tacularitat. I no obstant això, ens poden indicar moltes coses.
A causa, també, de Ia gran diversitat de formes que poden tenir,
els podem confondre amb d'altres núvols.
Hem de tenir present que es tracta de núvols on Ja no totes les
partícules que els integren són líquides; en poden aparèixer algu-
nes de glaç. Normalment, s'observa que formen bandes o capes
separades per petits intersticis. Quan es diu allò de: "cel em-
pedrat, pel baix mullat" es tracta, naturalment, d'altocúmulús.
També poden estar reagrupats formant petites boletes blanques.
A l'hivern, i sobretot en èpoques de vent fort de ponent, mestral

o tramuntana, presenten un aspecte allargassat, com d'enormes
lents o llentilles; es tracta d'altocúmulús "lenticulars", i són de-
guts al xoc del vent amb carenes muntanyenques importants,
com ara el Piríneu.
ALÇADA: de 3.000 a 6.000 metres.
No provoquen precipitacions a causa del seu escàs espessor i Ia
seva alçada, però sovint anuncien nebulositat o precipitacions per
a l'endemà.
Es poden confondre amb estratocúmulus, núvols molt sem-
blants, però amb Ia particularitat que aquests darrers són núvols
baixos.

sooo_
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1.987 .-

1.987 serà, si Déu ho vol, el setè any en que el butlletí

MeI i Sucre arribi mensualment als seus distingits lectors. Pareix que

era ahir i han passat tota classe d'esdeveniments durant aquests anys de

Ia nostra existència.
*

MeI i Sucre ja no s'ha consolidat com a revista a Sant Jo-

an, sinó que ha obert un camí — no sempre el que voldríem — per refle_c

tir el sentir d'un sector de Ia població sa?ttjoanera. D'una primera eta-

pa que podríem parlar de molt dinàmica, passarem per unou*ypersistent cri-

si, per arribar actualment a una etapa de consolidació i reno-

vació.

Un factor que explica Ia consolidació de Ia nostra revis-

ta és el fet de Ia polèmica que hem suscitat en alguns moments, fenomen

que ens reforça com a revista. En un poble en el que coexiteixen de so-

bre manera interessos contraposats, predominants i/o conservadors els uns

i marginals i/o progressites els altres és fa difícil obrir un clima de

diàleg, i el que és més greu, el continu desprestigi cap al sector mino-

ritari o marginal. No obstant aquesta inoportuna i perllongada situació,

cal esser conscients del nostre paper i caldrà intentar allò que ens u-

neix i motiva: el procés de culturalització del poble. Algú em podria

fer observar el difícil objectiu que es planteja, però no crec que impos-

sible.

Es evident que aconseguir progressos parcials en Ia vida

de Sant Joan és tot un èxit ( a saber, el nostre batle mai ha dirigit un

escrit o article a cap de les dues revistes locals, ja que l'interés és

mínim i no val per Ia seva carrera política ). Aquest esforç per donar

a conèixer Ia nostra realitat en tots els seus aspectes ha de ser l'ob-

jectiu del nostre MeI i Sucre, malgrat a les tempestes que poden anegar-

ho.

En definitiva i actualitzant unes lletres meves de fa un

any, MeI i Sucre és un mitjà de comunicació a on Ia participació de tots

és més fàcil i al mateix temps favoreix Ia comunicació entre tots.

A continuació s'ofereix el balanç econòmic de l'any 1.986

referit a l'O.C.B. Sant Joan
•

Entrades Sortides

Quotes socis . . . 172.000 p"ts MeI i Sucre . . 152.925 pts

Subvenció C.I.M. 55.000 pts Diversos . . . 6.220 pts

Miquel Company Florit



9 PeI seu interés publicam aquest escrit de Cartas al Director

del diari El País, del dia 12-12-86

GALAPAGOS .-

Li prego publiqui en el seu diari Ia següent rectificació

a les expressions de don Alfonso Guerra, vicepresident del Govern i pre-

sident del Patronat de Donana, en el Congrés de Diputats.

" Senyor vicepresident del Govern i president del Patronat

de Donana: davant les seves manifestacions a Ia Comissió d'Agricultura

del Congrés dels Diputats, en el sentit de que havia estat amb "galàpa-

gos", però no amb rèptils, tenc que informar-li que Ia classe zoològica

dels rèptils es pot dividir en quatre ordres: sauris,ofidis, cocodrilians

i quelonis. Exemples notables d'aquest darrer ordre són les tortugues i

els " galàpagos ".

Aquesta informació ampliada, pot trobar-la a qualsevol

texte de ciències naturals de 1er curs de B.U.P. Idò, senyor Guerra, amb

el mateix respecte amb el qual es dirigí a don Agustín Rodríguez Sahagún,

diputat del Centro Democràtico y Social, haig de dir-li que no té vostè

ni galàpaga idea "

Francisco Javier Medina Díaz

doctor de biologia, catedràtic

d'institut. Madrid

.te ̂>̂5V>i ̂
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el

Vida trista, vida trista,

vida trista per a mi,

me'n pren com el sebel.li,

que cova els ous amb Ia vis_

ta

Ocells limícoles són

ocells que els agrada viure prop

de les aigües embassades als te-

rrenys plans.

probablement

A un temps no massa llunyà

el segle passat ) a Sant Jo-

an hi havia dues grosses zones d'aigües embas-

sades, que corresponen als neixements de res-

pectius torrents :

- La zona- Ij és el començament del torrent

des Pont de Sa Llova, i arreplega aigua de

Maià, Solanda, Es Castellots, Son Juny, Son

Gual, Ses Algorfes,.. i que a Ia vegada

proveeix d'aigua al torrent de Son Real

( anomenat també de Binicaubell )

- La zona -2jes l'inici del torrent del Molí d'Aigua i que jun-

tament amb el torrent d'Horta proveeixen d'aigua al torrent de Na Borges.

Aquesta zona arreplega l'aigua de Es Revellar, Consolació, Son Santos,

Es Castellots, Son Garrover, Es Pujol,...

EIs santjoaners, un bon dia decidiren aprofitar pel cul-

tiu aquestes dues zones i començaren a treballar per guanyar terra ferme

a les aigües. Se construiren síquies, albellons, i les aigües anaren fu-

gint. A cada bocí de terra emergida i guanyada al lloc enfangat se l'ano-

mena "vela". La toponímia popular ens recorda aquest fet, i així a Ia

zona 1 encara hi ha bocins de terra que s'anomenen Sa VeIa, i a Ia zona

2, hi ha el PIa de ses Veles.

La xarxa de síquies i el drenatge de les terres feu desa-

parèixer definitivament l'aigua superficial d'aquestes dues zones ( tor-

na aparèixer els anys de moll ), però no aconseguir allunyar certs o-

cells limícoles, que probablement foren molt abundants a l'antigor. Ens

referim als sebel.lins, que encara tenen allà el seu fort.

A Ia tardor i a l'hivern formen colònies bastan nombroses,
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quedar un

en veure

domés en

alimentant-se de caragols,

llimacs, cucs, insectes, vege-

tals,.. Durant el dia solen

estar sempre a terra i són

difícils de veure degut a Ia

críptica coloració del plomat-

ge que se confon amb Ia terra..

Mentres el grups descansa, o

per en terra ( van' com acotats )

individu dret damunt un terròs vi-

perill, es muden ràpidament de lloc

darrer extrem emprenen el vol.

Posta de sol i entrada de fosca tornen més renouers.

Volen sobr*e el territori emetent potents crits, aguts imelelancòlics.

A Ia primavera formen colles i deixen de viure agrupats. EIs

mascles no toleren Ia presència d'altres individus al seu territori, i

entrada de fosca sobrevolant el seu territori en cercle emeten també po-

tents crits. Com altres aus de llocs oberts, baldament el seu plomatge

sia mimètic en terra, quan volen, i degut a franges blanques de les ales,

semblen miralls intermitents.

Fan niu directament en terra a una mica d'endinsada del terreny,

però que tengui bona visibilitat per tots els costats. Hi solen posar,

com a úniques busques, cagarrons de conill. Coven alternant-se, mascle i

femella. Quan fan el canvi, no es posen mai els dos individus drets devo-

ra el niu, sinó que un se fa enfora i llavors s'hi acosta l'altra, que

agafant un poc de pols Ia tira sobre el niu i es posa a covar; aquesta

maniobra ( no Ia de Ia pols, l'altra ) Ia fan per evitar que els. preda-

dors descobreixen els ous ( que ja de per sí so>i mals |de descobrir )

També se diu que els dies de molt de

sol, el sebel.lí, fent-se un poc enfora A

del niu mira fixament els ous ( " cova els

ous amb Ia vista "). De fet té uns ulls

grossos de color groc, ité bona vista; di-

fícilment ens hi podrem acostar sense que

ell se'n temi primer.

Des cap d'unes 4 setmanes curtes

neixen els petits, que són nidífugs i ja co-

rretegen cercant aliment. En cas de perill

s'ajassen en terra i són molt mal de

descobrir ( verue dibuix )

A ple estiu tornen formar colòni

S'arrepleguen en esbarts, sobretot per des

bercoquerar o dins una vinya.

Il
<i

irçbra d®. quaJqpe al-

L



BON NADAE
Vos desitjam a tots

des de cada àrea de Ia nostra activitat

ÀREAACCIÓSOCIAL ÀREACULTURA
0 Personal.
0 Acciò social.
0 HospitaJ General.
0 Hospital Psiquiàtric.
0 Llar de Ia Joventut.
O L l a r d e l a I n f à n c i a
0 Liar dels Ancians.

0 Cultura i Educació.
0 Xarxa biblioteques.
<> Esports.
0 Escoles esportives.

ÀREAECONOMIA ÀREACOOPERACIÓ
0 Foment de l'indústria, 0 Ordenació del territori

comerç i tunsme.
0 Agricultura.
0 Hisenda.

i urbanisme.
<> PIa d'obres i serveis.
0 Xarxa viària.
0 Servei de Prevenció i

Extinció d'Incendis
iSalvament(SERPREISAL).

CONSELL IMSULAR DE MALLORCA




