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EN AQUEST NÚMERO HI TROBAREU

— Notícies locals

— L ' U l l d e V i d r e

— Ajuntament, per Gracià Sànchez i Francesc
Nicolau.

— DeIs cantants que es baixen els calçons i
dels que no. Només són exemples de Ia
vida, per Andreu Bauçà.

Expo 92, resum fotogràfic perl'Escola de Sant
Joan.

Notícies històriques de Consolació. III.
L'Oratori, per Josep Estelrich.

• Meteorologia. «Pel maig, cada dia un raig»,
per Miquel Company i Miquel Alzamora.

Toponímia santjoanera. L'antic rafal de
Son Dardò (II), per Francesc Canuto i Bauçà

Trossos d'Història: L'esclavatge a Sant
Joan, per Guil lem Florit i Mateu Sastre

Cartesal director.RèplicaaSebastià Mayol
Estrany, per Joan Sastre Joan.

• L'herbolari, per Miquel Company i Guillem
Florit.

• MeI i sucre, dolcet dolcet, per Joan Bauçà.

• Excursió, per OCB-Secció excursionista.

• Encreuat, per Joan Sastre.

• Agenda.

NOTA DK REDACCIO
Totcs lcs persones o cntiuits que se seniin al·ludides

pel contingutd'aqucsla revista, lenen a Ia sevadisposició
una secció dc «Caries al Director» que admct escrits que
complcsquin Ics següents condicions:

— L'cxtcnsió màximacs un foli mecanografiatados
espais.

— Lcs cartes han d'anar signades per l'autor, que ha
de ser idcnlificablc.



mel L sucre

- La Unió de Pagesos de Mallorca va fer el seu quart congrés els passats dies 30 i 31 de maig
a Establiments. EIs pagesos denunciaren que estan en inferioritat de condicions respecte dels països del
mercat comú, davant Ia nova política agrària que desenvoluparà Ia CEE. Anunciaren que convendria
adaptar Ia producció a Ia demanda del mercat i que convendria fer uns nous sistemes d'ajudes directes
a Ia renda del pagès, per afrontar Ia crisi i salvar les petites explotacions. Quant al cooperativisme
digueren que era necessari continuar Ia reconversió i Ia capitalització

- El passat diumenge dia 10 de maig feren Ia primera comunió un grup de vuit nins i nines
santjoaners. Com sempre hi hagué un bon ofici religiós al qual hi assistiren els pares, familiars i
convidats. Després d'aquesta cerimònia to ts junts anaren a brufar l'esdeveniment.

- Cada dissabte el Centre Cultural de Sant Joan organitza una sèrie d'activitats per a tothom,
però especialment per al jovent. Algunes d'aquestes són

• Tallerd'enquadernacions. (9 de maig)
• Taller de fang. (16 de maig)
• Taller de paper. (23 de maig)
• Taller de ninots. (30 de maig)
• Taller de màscares. (6 de juny)
• Tallerde mòbils. (13 dejuny)
• Pintura corporal i vestits de talladures. (20 d e j u n y )
• Festa de l'aigua. (25 de juny)
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POEMES I ENDRECES
A LA

VERGE DE CONSOLACIÓ

Selecció a cura de
Miquel Gayà i Si t jar

CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIOI ESPORTS

GOVERN BALEAR

- El Centre Cultural ha editat un recopilació de
poemes dedicats a Ia Mare de Déu de Consolació, titulat
Poemes i endreces a Ia Verge de Consolació. La
presentació d'aquest llibre tingué lloc a l'església
parroquial. L'acte constà de dues parts: a Ia primera, va
reaparèixer Ia coral de Sant Joan, que oferí un petit
concert; a Ia segona hi participaren Ia consellera de
culturadel Govern Balear, Maria Antònia Munar—que
patrocina aquesta edició—, Miquel Gayà i Sitjar—que
ha fet Ia tria de poemes— i alguns dels poetes que han
dedicat alguna lloança a Ia Mare de Déu.

- Na Catalina Roig Picornell «Bonet» ha estat
de sort. Fa algunes setmanes tingué Ia fortuna de treure
un premi d'un quilet al sorteig del zodiac de Ia loteria
nacional. Només Ii mancà una xifra per treure Ia grossa.
De tota manera, no són massa doblers, però un regal és
un regal. Enhorabona.

- El dimecres dia 20 de maig serà recordat
durant molts d'anys per tots els culés del món. En

aquesta data el FC Barcelona guanyà Ia seva primera copa d ' Europa. Aquest fet fou celebrat pertot arreu.
Al nostre poble no fou cap excepció: es varen tirar coets, s'obriren i begueren moltes botelles de cava,
hi hagué gent que sortí pels carrers amb banderes i senyeres per mostrar Ia joia i l'entusiasme de Ia
victòria catalana.

- Després de moltd'estires i amolles i de molt de tragí, l'Associació de Caçadors de Sant Joan
va elegir una novajunta directiva, Ia qual és presidida per Gabriel Matas «de Son Gorgut». Malgrat tot,
els problemes no s'han resolt, ja que continua havent-hi dos sectors absolutament enfrontats.

- El dissabte dia 30 de maig tingué lloc l'esperada nit de rock català. Com estava anunciat
actuaren Tedeum, Tots Sants, Haciendo el Pino i el famós grup Lax'N'Busto. El temps va acompanyar
i tots els que hi vàrem anar ens ho vàrem passar de primera. L'assistència de públic fou bastant
nombrosa, encara que sembla que no fou suficient per cobrir les despeses que produí Ia festa.

Elèctrica

PEP DES SAIG
¡nstal.lacions elèctriques

xarxes de baixa tensió
subministraments elèctrics

Consistori, 8 tel. 52 63 23
S a n t J o a n

C o o p e r a t i v a A g r í c o l a

SANT JOAN

tota casta de productes per al camp
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- Aquell mateix vespre alguns desaprensius no tengueren res més dins el capet que rompre els
dos miralls reflectors que hi ha a Ia confluència dels carrers de Bellavista i de Consolació i trabucar els
contenidors de fems que hi ha a l'entrada de Ia vila. Convendria que aquesta gent tengués un poc més
de capet i si vol fer malfraig que el faci a ca seva.

- El passat dissabte dia 16 de maig tingué lloc a Llucmajor Ia XV Trobada de Corals Infantils
de Mallorca, organitzada per l'Escola
de Música I. Segarra. En aquesta trobada,
enlaqualhihaviadevuitcoralsinfantils,
hiparticipàd'unamaneraproudestacada
Ia Coral Infantil de Sant Joan (pertany a
l'escola), que a més de cantaracompanyà
les altres corals amb instruments de
percussió. Es veu que Ia feina dels
mestres de l'escola, en aquest sentit,
comença a donar uns bons resultats.

- L'Ajuntament de Sant Joan
està organitzant un curs de natació. Si
voleu més informació passau per Ia sala
i us diran més coses.

- L'apotecaria de Sant Joan ha
canviatd'amo.ElnostresubscriptorJoan
Torresl'ha transpassada a Ia montuïrera
Catalina Mas Arbona, que fa dos anys
que és farmacèutica. Segons voxpopuli
s'han pagat un bon grapat de milions
per aquesta operació.

- El dia 7 de maig els Serveis
Socials de Ia Mancomunitat del PIa va
organitzar una conferència al local de Ia
tercera edat per tal de captar voluntaris
per a Ia Creu Roja. L'assistència fou
bastant nombrosa, però no sabem si en
convenceren cap.

"Ia Caixa"
AGENCIA DE SANT JOAN

RESTAURANT

SA TORRE DE S'AlGO

Carrer Mirador
Sant Joan
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- Les obres de Ia piscina municipal continuen el seu curs. Si fent una passejada en passau per
devora podreu comprovar que el seu disseny no és gaire encertat, perquè Ia gent que hi vagi haurà de
prendre el sol de dret, ja que no s'han previst unes passarel·les que enrevoltin Ia piscina amb unes
distàncies mínimes. Senyors o menys piscina o més solar. No ho creis així?

— La Peña Motorista Sant Joan organitza, com ens té acostumats, Ia festa de Sant Cistòfol per
al diumenge dia 14dejuny. EIs actes que tenen prevists són: a les 18 h cercaviles per Ia banda de cornetes
i tambors del Centre Cultural, a les 18.30 h missa, beneïdes i desfilada de carrosses. Havent acabat Ia
desfilada hi haurà un refresc.

- La Conselleria de Cultura del Govern Balear organitza un programa per aprendre anglès a
AnglaterraiaIrlanda. Aquestaactivitat tendràllocdel ' l al21 dejuliol i de l21 de ju l io la l ' l l d'agost
i està destinada a nins, nines i
joves de 9 a 18 anys. Si desitjau
més informació podeu demanar-
laatravésdeltelèfon 17 11 39.

-SA
- Les caixes d'estalvis, NOS

laCaixaiSaNostraaSantJoan, TRA" ¿^^"laCaÍXa"
ja no obren les seves portes els cAixAosBALEARs
dissabtes. Aquesta vegada és per
a sempre. El nou c o n v e n i
d'aquestes empreses diu que en C ü Ct £1 CJ. 1S S ü t> t G
haver passat l'estiu obriran els tO.M.Cüt
dijous horabaixa. Araja ho sabeu
i tot només és acostumar-se al
nou horari.

7*

- Si no voleu tenir problemes al 'hora de triar un nou batle o un nou parlament de les Balears
0 un nou parlament espanyol o europeu convé que sapigueu que les llistes del cens electoral estan
exposades a l 'Ajuntament. Si heu de fer cap reclamació o voleu saber si hi sou passau-ne.

- Per Sant Joan hi tornarà a haver festa. L'APA, Ia Caixa i el Centre Cultural organitzen Ia festa
del SoI que Balla. EIs actes prevists són els següents:

Eldiumengedia 21 d e j u n y , a l e s 18.30h, hi hauràun partitdefutboldelsfillscontraelspares;
1 a les 22.30, a Ia plaça de Ia Constitució, hi haurà Ia reprsentació de l'obra de teatreLa tia d'en Carles,
a càrrec del grup de teatre Picadís.

El dimarts dia 23, a les 18.30 h, hi haurà un cercaviles per carrers de Sant Joan; a les 20 h, a Ia
plaça de Ia Constitució, hi hauràl'actuació del grup Cucorba; a les 21 h sortida de dimonis i capsgrossos,
acompanyats per les xeremies i flabiolers de Sant Joan; i a les 22.30 h hi haurà una xeringada a Ia plaça
de Ia Constitució.

El dimecres dia 24, a les 6 h, sortida del sol a Consolació; a les 6.30 h hi hauràjocs i cucanyes;
a les 8 h hi haurà una missa de campanya; a les 11 h carreres de cintes per a tots els nins i nines; a les
18 h, a Ia plaça de Ia Constitució, partit de futbolet entre els equips benjamins de Sant Joan i Sineu; á
les 21 h mostra de balls per Binger Winzertanzgruppe i Aires de Pagesia; i a les 22.30, a Ia plaça de Ia
Constitució, ballada popular a càrrec dels grups Xaloc, Esclafits i Castanyetes d'Artà i Revetlers del
Puig d'Inca.

EIs dies 23 i 24, de les 18 h a les 22 h, a Ia Casa de Cultura, es podrà visitar l'exposició d'objectes
dels tallers fets pels nins i nines de Sant Joan.

6
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L 0 OLL O P

Hi ha iniciatives municipals que mereixen una lloança general.
Lez zones verdes de què gaudim dins el casc urbà de Ia nostra vila
són una mostra excel·lent de com s'han de fer les coses: Ia poda, Ia
sembra de plantes i flors de colors, Ia neteja de les fonts..., són
accions que s'han d'aplaudir.
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AJUNTAMENT

Resum de Ia sessió ordinària feta el 29 de maig

La sessió començà a les21'OOi no hi assistiren els regidors Joan Barceló, Joan Matas Gayà i Pep Mas.
El públic estava integrat per mitja dotzena de persones.

EIs punts tractats a Ia sessió foren els següents:

1. Aprovació de l'esborrany de l'acta de Ia
sessió anterior.

S'aprovà sense cap mena de modificació.

2. Assabentar de les decisions del batle des de
Ia sessió anterior.

Secretaria donà coneixement de les nombroses
resolucions que s'havien pres des de Ia sessió
passada. No hi hagué cap objecció.

J. Consorci per a l'abastament d'aigua i
clavegueram.

Aquest punt que s'havia deixat damunt Ia taula
Ia passada sessió extraordinària s'hi tornà deixar,
ja que el consistori decidí que abans de prendre

una postura definitiva calia fer uns càlculs més i
unes gestions per veure les diverses possibilitats
que hauria d'afrontar el nostre poble si decidís
d'entrar o no al Consorci d'Aigües.

4. Moció del PSM-NM sobre elaboració d'un
Reglament de normalització lingüística i del PIa
per dur a terme Ia normalització.

La proposta nacionalista era Ia d'elaborar el
Reglament i el PIa perdur a terme Ia normalització
lingüística al nostre poble, tal com assenyala Ia llei
i, al mateix temps encarregar-ne l'elaboració a
personal tècnic qualificat.

Després de discutir sobre aquest punt a Ia
Comissió Informativa, es proposà al PIe l'elabo-

8
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ració del Reglament, però que aquests treballs es
farien a Ia Comissió Informativa del consistori.

El PIe aprovà unànimement Ia proposta de Ia
Comissió Informativa.

5. Precs del PSM-NM sobre medi ambient i
sobre servei social substitutori del militar.

Al primer prec, referent al medi ambient, hi
havia quatre punts, que foren:

a)Que l 'A jun tamen t u t i l i t z i en el seu
funcionament paper reciclat i augment i
progressivament l'ús d'aquest paper en tot allò
que sigui possible. Tots els regidors hi estigueren
d'acord.

b)Que l 'Ajuntamentde SantJoan dugui a terme
una campanya d'informació i educació ciutadana
a favor del medi ambient i de Ia conservació dels
recursos naturals, i que es demani Ia col.laboració
i participació dels centres escolars.
Tothom hi estigué d'acord i Batlia informà que
estava pendent de Ia resposta del centre escolaren
aquest sentit.

c)Que s'instal.li un depòsit perquè tothom hi
pugui tirar les piles gastades.
S'aprovà el punt, però les gestions que es faran
seran amb els establiments santjoaners que venen
piles i perquè també recullin les gastades.

d)Que l 'Ajuntament de Sant Joan doni suport a
Ia recollida de paper i de vidre que s'hagi de t irar
perquè pugui ser reciclat. Aquesta campanya Ia sol
fer Ia Parròquia de Sant Joan per a Ia Cooperativa
Deixalles. Tots els regidors hi estigueren d'acord.
Quant al pun t referent a Ia Prestació Social
Substitutòria, el prec era:

a)Que l 'Ajuntament de Sant Joan s'oteresqui
com a Entitat col.laboradora, en base a Tarticle 38
del Reglament de Ia prestació social dels objectors
de consciència, aprovat pel Reial Decret 20/1988
del 15 de gener.

b)Sol.licitar que s'inclogui una plaça per a Ia
realització del Servei Social S u b s t i t u t o r i a
l 'Ajuntament de Sant Joan i que això es tengiii en
compte en el proper PIa anual de concerts, i
s'incloguialaborsadellocsd'activitatsonrealitzar
Ia prestació com a col.laborador social.
ElPledecidíquel 'AjLintamentseposàsencontacte
ambcl MinisterideJustícia idurendavantaquests
punts.

6)Precs ipreguntes.
L'únic grup que féu precs i preguntes fou el

PSM-NM, i foren els següents:
El primer prec fou que se senyalitzassin, sobretot

els vespres, els carrers que queden obstruïts per les
obres de Ia piscina municipal, per intentar així
evitar qualque desgràcia.

El segon prec fou que s'instal.lin miralls
reflectors al creuerde Ia carretera Sineu-Lloret i un
altre al camí de Son Roig amb Ia carretera de
Sineu, a Ia bandacontrària del que hi ha actualment.

Així mateix es demana que miralls que s'han
d'adquir ir siguin dels que duen una reixeta
protectora, per intentar evitar que els facin malbé
tan sovint.

Les preguntes que es feren varen ser:
Quines gestions ha fetes l 'Ajuntament per

contractar els serveis d 'una pedagoga escolar de
cara al propercurs, jaque hi ha una sèrie d'al.lots
que en necessiten? Enguany, els paresn'han hagut
de contractar una directament. Batlia respongué
que vendran uns tècnics d'educació per veure les
necessitatsdel nostrecol.legi ique, de totes formes,
properament s'aniria a parlar ambel Ministeri i es
tornaria demanar.

Continua Batlia fent gestions per arreglar les
aceresd'arreu del poble que no estan acabades? El
batle constestà afirmativament.

S'han l iquidat totalment les festes del Quart
Diumenge? A peticiódel batle,Secretariainforma
que encara no estan liquidades de tot.

Quan estaran finalitzades les obres de l'Arxiu
Municipal? El batle contestà que faltaven les
persianetes dels f inestrons i que ja estaven
comanades.

Que se sap de Ia petició d'ajuda feta per
l 'Ajuntament permordel trebolí? Escontestaque
se sabia que anava per bon camíja que ho havien
de tractar en una propera Comissió de Govern del
Govern Balear.

Mitja hora desprésd'havercomençat Ia sessió,
acabà, sense que per part del públic es fes cap
pregunta.

Gracià Sànchez
Francesc Nicolau
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Resum de Ia sessió feta el 15 de maig.

El motiu principal de Ia sessió era adoptar una postura sobre el tema del Consorci d'Aigües. Es
començà puntualment a les nou del vespre i vint minuts després es clogué Ia sessió. Hi faltaren els
regidors Joan Matas Gayà i Francesc Nicolau. Es debateren els següents punts:

1. Aprovació de l'esborrany de l'acta de Ia
sessió anterior.

S'aprovà unànimement, sense retocar-la gens.

2. Petició d'ajuda per a Ia Policia Local.
S'aprovàIasol.licitudd'ajuda al Govern Balear

perun totalde614.000pessetes, peraunes tanques
extensibles, un distintiu lluminós per al vehicle de
Ia Policia i per a un fax.

J. Impost sobre activitats econòmiques.
Un cop feta per Hisenda Ia relació de les

empreses de SantJoan afectades peraquest impost,
s'acordà aplicar el tipus municipal del 0,4 percent
sobre l'import.

EIs afectats per aquest nou impost pagaran per
l'estil dels anys anteriors, peròPAjuntament rebrà
menys doblers,jaque el CIM passa a tenir-hi una
participació del 35%, enfront del 10% que hi tenia
abans.

4. Preu públic per Ia pista de tennis.
S'acordà que els preu per Ia util i tzació de Ia

pistadetennismunicipalseriade 15()PTA/horaen
hores diürnes i 200 PTA/hora en hores nocturnes.

El preu s'aplicarà a partirdel l r d e j u n y .

5. Cobrament del consum d'aigua a 31.12.91.
S'acordà cobrar 1 ' aigua consumida, i mesurada

pels comptadors particulars, del períodeque acabà
el 31.12.91. El preu d'aquesta aigua serà de 84
PTA/m3.

6. Conveni per a Ia depuració d'aigües
residuals.

El PIe acordà delegar en Ia Batlia perquè signi
aquest Conveni, i tota Ia documentació que faci
falta, amb l ' lBASAN, per tal que es construesqui
una depuradora d'aigües residuals per al nostre
poble. Tots els costs d'aquesta depuradora aniran
a càrrec de l 'IBASAN i el consistori l'únic que
farà serà cercar unsterrenys apropiats per instal.lar-
la-hi.

7. Consorcipels serveis d'abastamentd'aigua
i clavegueram.

Aquest pun t es deixà damunt Ia taula, a falta
que es facin els estudis escaients,ja que és un tema
molt delicat.

Gracià Sanchez i Francesc Nicolau

10
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KIPER
MANACOR

KStMt*NT| (UtIIQt **KMCGIAIuilO

OFERTAS DEL12 DE JUNIO AL 2 DE JULIO DE 1992
CHARCUTERÍAALIMENTACIÓN

Leche entera Asturiana 1 ' 51 99.-
Leche en polvo Molico 600 grs 649.-
Nescafé descafe¡nado 200 gr 565.-
Magdalenas redondas BeIIa Easo

310 gr. 12 u 119.-
PanBimboy600gr 139.-
Galletas Principe Lu 250 gr 125.-
ChocolateMilka Leche 100gr 66.-
Aceitunas rellenas Rosselló 450 gr 79.-
Atún claro Calvo ROlOO pack-3 u 179.-
Quesitos El Caserio 8 u 99.-
Pastas sopa La Familia 250 gr 49.-
Aceite de Oliva Unagras 11 269.-

BEBIDAS Y LICORES
Zumo Kasfruitbrik 1 1 99.-
Coca cota (normal-light, s. caf.),

fanta lata 33 cl 35.-
Shweppes naranja, limón, black cola 21 155.-
Cerveza Skol NR 1/4 pack^> u 169.-
Vino Don Simon brik 1 1 98.-
CoñacTerry 1 1 769.-
CavaRondelExtra... 290.-

CREMERIA
Yogur Yoplait sabores pack 8 unid 18 u.

CONGELADOS
Bombón almendrado Miko 6 u 395.-
Filete de lenguado Fribesa 400 gr 308.-
Escalopa pollo, jamón y queso Freisa 4 u 248 .-
Preparado paella Fribesa400gr 197.-
Pizza Pescanova

(romana, bonito, espinacas) 290.-
Gigatas 1 kg 995.-
CatamarNacional 1 kg 995.-
RodajasEmperadorl kg 993.-
Cuerpos n° 3 1 kg 595.-

Queso Manchego La Cabana 1 kg 895.-
Queso el Montero 1 kg 890.-
Chopped Pork El Pozo 1 kg 395.-
Fuetimperial El Pozo 171.-
Chopped Pork Mini El Pozo 177.-
Mortadela Mini El Pozo 153.-
Mortadela con aceitunas mini El Pozo 153.-

PERFUMERÍA Y LIMPIEZA
Jabón ÜqukJodermo Shim900ml 214
Champú Nelia 1 1 172.-
Laca Polykur 300 ml 223.-
Pañal Moltex Collection T. Gde. 32 u 799.-
Lavavajillas Mistol 1 1 69.-
lnsectickJa Bloom L (normal, hogar, plantas)... 290.-
Detergente Ariel 4 kg. ultra 2' 2 kg 699.-
SuavlzanteFkx2l 149.-
Papel higiénico Scottex pack-12u 399,-
Rolto cocina Marpel pack-2 u 99.-

TEXTIL
Mantelería bordada 54x72 1.995.-
Mantelería bordada 54x54 1.675.-
Juego cocina 975.-
Toallabaño 595.-
Bluson bordadoamano 1.995.-
FaldaShiffon 2.250.-
Calcetín cabaltero algodón 160.-
Calcetíncaballeroorlón 185.-

Barca peces 130x85 1.850.-
Piscina decorada ositos peluche 200 cm 5.595.-

Oltaa presión Monix Lady6 1 4.500.-

BAZAR
Ventilador Phillips HR3240 5.662.-
Licuadora Moulinex Multifruit202 4.772.-
Frigorífico Tropical Edesa C3 10/26T 67.900.-
CochecitoJaneR1365 13.970.-
Gandulita Jane R6111 3.995.-
Trona Jane R6239 8.995.-
AndadorJaneR1232... . 2.991.-
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DELS CANTANTS QUE ES BAIXEN ELS
CALÇONS I DELS QUE NO.

NOMÉS SON EXEMPLES DE LA VIDA

Moltes vegades , quan un no sap de què ha de
parlar al sermó que mensualment pateixen els
lectors d'aquesta revista, no queda mès remei que
cercar tema desesperadament. I molts de pics és de
lalecturadetalladadeldiarid'onsurteltema. Vaig
afinaraunraconetdel diari£/D/a/6,deldiumenge
dia 31 de maig, una notetad'agència que es referia
a Ia nostra cantant més famosa i internacional,
Maria del Mar Bonet. La notícia era Ia següent:
una associaciócultural de La Rioja, no especificava
cap nom, havia suspès els concerts que Maria del
Mar havia de donar a les localitats de Arnedo,
Alfaro i Calahorra. El motiu adduït no era el que
sol ser habitual en aquests casos, indisposició del
cantant, afonia, cansament etc., sinó un de molt

més ro tund: Ia cantant
esmentadacantavaencatalà.
Aquest fet, que és de suposar
ja devien saber els orga-
nitzadors quan signaren els
contractes, podia fer, ajudici
d'aquests darrers, que els
concerts fracassasin, ja que
el públic no entendria quasi
res.

L'espanyol isme no
afluixa mai. Fets com el que
abans he exposat no fan més
queconfimar-nosquenoens
deixeran viure mai en pau si
volem presentar-nos com
som. Si no ens unifomiam
tots i parlam com ells i
pensam com ells i vivim
com, ells no ens deixaran
mai en pau. En cap moment
es veu que aquests organit-
zadors es plantejassin dos
fets ben evidents. El primer
és que sempre queda com a

darrer recurs Ia possibilitat de imprimir les
traduccions al castellà de les cançons de Maria del
Mar. El segon punt que hem de tenir en compte és
que Ia música de Ia cantant , Ia seva veu,
l'acompanyament, deven tenir qualque valor,
independenment de Ia llengua en que canti. Dic
aixòdetenirqualquevalorperunaraósenzillament
lógica: n ingú no podrà negar que a cantants que
vénen a cantar per aquí, com per exemple Bruce
Springstein, Sting o grups com Dire Straits o U2,
n ingú no les cancel·la el contracte al·legant
desconeixement de Ia llengua per part del públic
que acudeix als seus concerts. Desconeixement
que, sense cap mena de dubte, deu arribar a més
d 'un 95% dels espectadors, sense que mai no hagi
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vist a cap concert en llengua anglesa, que es
repartissin traduccions a les entrades. Segurament
el sentiment de superioritat lingüística que tenen
envers nosaltres es transforma en inferioritat quan
és l'anglès Ia llengua que s'ha de respectar.

Aquest sentiment de superioritat i d'utilitat,
segons ells, ha aconsseguit que sigui acceptat
tàcitament per molts de catalanoparlants. Només
així es pot explicar el fet contrari del que abans he
comentat. Un dels conjunts punters en el panorama
musical del roc cantat en llengua catalana és el
conjunt gironí Sopa de Cabra. Un conjunt que
segurament si hagués començat cantant en castellà
pot ser no estaria on està, o almanenys no hi hauria
arribat tan aviat. Les ajudes de les institucions
públiques donant Ia màxima difusió a Ia música
cantada en català, mitjançant el patrocini de
concerts i el manteniment d 'una emissora de ràdio
com RAC 105 i un canal de televisió com el
CANAL 33, que emeten quasi exclusivament
música en català i en anglès, han estat una empenta
definitiva per poder arribar al cap damunt del
panorama musical. Una vegada instal·lats han
decidit que el seu proper LP el cantaran en castellà,
perpoderarribarenmillorscondicionsalarestade
l'Estat. El sentiment de inferioritatja ha tengut
l'efecte esperat. En lloc de fon i no et moguis,
creure i mantenir que l 'únic que hi ha es música
bona i música dolenta, així com bons músics i
músics dolents, independenment de Ia llenguaque
emprin, els de Sopa de Cabra ens volen fer creure
tot el contrari: que per arribarm molt l luny és
necessari anar sempre amb els calçons baixos. No
veuran mai els seus ulls, ni escoltaran les seves
orelles, com cantants i grups consagrats com Phil

Collins, Genesis, Rollings Stones, Paul Macharney,
etc., tots ells de parla anglesa, cantar en castellà,
català, francès, italiàojaponès, perposarexemples,
ambl'excusa d'arribar a més gent. No es baixen el
calcons.Nomesapai'soscomelnostre,onjanoens
recordam del temps que fa que vivim agenollats,
poden passar aquestes coses.

Andreu Bauçà

R E S TAU RAN T - BA R

^^^—••y^..

,oiil·ijjïïir

Cta.Manacor-lnca,km.9 Tel .830246 PETRA

FONTANERIA J. COMPANY
Instal·lació de banys

Llanterneria en general
Ferreria

C/Consolació, 17. SantJoan
TeI. 52 62 77
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NOTÍCIES HISTÒRIQUES SOBRE CONSOLACIÓ

III. L'Oratori

SAN PEDRO DE ESCORCA
SECCIÓN

PLANTA

l . -AIUr.

2 -Armar io i gemeloi «n el muro
• bMd.l par* gnirdar loi Y||OI
9*Krcdoe.

3. - Poyo* o »ientoi »obre el preibi-
Mto.

4. - Púlpilo ( i i tuado fwra «er visto
deade el exterior}.

Secció de l'església de Sani Pere d'Escorca, contemporània de l'oratori de Sant Joan,
del segle XIII (dibuix de G. Alomar).

De l'oratori edificat datnunt eI pujol que avui ano-
menam de Consolació en tenim notícies documentals
des dels primers anys de Ia Conquista del Rei En
Jaume. Les terres de Ia contrada pertanyien al districte
de Sineu i començaven a ser poblades per conradors
cristians.LaUunyaniadel'esglésiaparroquialdcSincu
vamotivarlaconstrucciód'unacapellaquefoudedicada
a sant Joan Baptista, sobre el turó situat al bell mig de
Ia rodalia. Sovintejaven els llegats per Ia construcció i
sosteniment de 1 'oratori : ens ha arribat constància dcls
llegats de Ramon de Berga (1249), Guerau de Riu
( 1274), Bemat Calderer, senyord ' EIs Calderers ( 1278),
i RamonaesposadePere Vidal(1284). Peraquestesdates
Ia capeUa tenia el seu capellà, un clergue anomenat Pere,
que fou el qui rebé el testament de Bernat Caldercr. Vora
Ia capeUa hi haviaja un cementeri, on el senyor d'Els
Calderers vol que se Ii faci una fossa, i Ramona Vidal vol
ser-hienterrada1.

La rcdui'da població inicial es va anar concentrant
als peus del pujol, i crcsqué tan avial que el bisbe de
Mallorca Ponç de Jardí, separant el territori de Ia
parròquia de Sincu, va instituir Ia parròquia de Sant
Joan Baptista cl 4 d'octubre de 12982. Així l'oratori es
convertí en església parroquial, amb pila baptismal,
reserva de l'eucaristia i rectoria. L'edifici primitiu
seria semblant a les altres esglésies d'aquella època
que avui, cn tot o en part, encara es mantenen —Sant
Pered'Escorca, Santa Magdalenadel Puigd'Inca, Sant
MiqucldcCampanct,Castellitxd'Algaida,SantaLlucia
de Mancor...—, una nau amb sòtil de fusta o de canyís,
a dues vessants, sostingut per arcs de marès en forma
ogival, quc arrencaven casi des del trespol3.

Prest es feu necessària Ia seva ampliació, segons Ia
planta actual dc quatre trams, amb els gruixats murs de
pedra i morter que avui encara perduren, mantenint Ia
mateixa forma dc coberta4. D'aquella església
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primitiva, o de Ia seva ampliació, ens ha qucdal una
relíquia valuosa: el magnífic portal lateral dcmig punt,
ambl'espitUera que servia per donar un poc de llum a
l'interiorquan el portal estava tancat. Almanco durant
més de cent anys hi pujà Ia gent pcr oir-hi Ia missa
dominical, hi foren batiats cls petits santjoancrs que
naixien, hi acudiren les pareUes joves per casar-sc, i
s'hi celebraren les exèquies dels qui morien i crcn
enterrats en el petit cementeri, damunt el matcix pujol.

El creixement progressiu de Ia població i Ia
incomoditatd'haverdepujaral'esglésiadclturópera
tots els serveis religiosos varen motivar Ia construcció
d 'un nou temple parroquial enmig de Ia vila, a principis
del segle XV. El bisbe D. Lluís de Prades a 23 d'octubre
de 1416, demanava a tots els rectors dc Mallorca que
ajudassin a Ia col·lectad'almoines pcr a I 'cdi ficació dc
Ia nova església de Sant Joan5. No s'ha trobat fins ara
altra notícia sobre Ia construcció del tcmplc ni cs
coneix Iadata de Ia seva inauguració. Certament l 'any
1563, quan el bisbe Diego de Amcdo féu Visita pastoral
a Ia parròquia, l'església, potser dcs dc feia molts
d'anys, eraja edificada enmig dc Ia vi la , però no lcnia
encara sagristia ni rectoria6.

L'oratori del pujol havia deixat dc scr església
parroquial, i el cultc s'hi anava extingint. El canvi
d'emplaçamentdel temple parroquial havia beneficiat
Ia població resident a Ia vila i als seus entorns dc Ia part
de llevant, però els qui vivien a Ia part dc ponent
anyoraven les misses a l'oratori, quc els qucia més
avinent. El 18 de març dc 1569, Joanot Sales dc
Solanda, féu testament en poder dcl notari Gabriel
Serra i ordenà al seu hereu Ia fundaciód'un benefici "a
l'església vella de Ia parròquia de Sanl Joan", amb
obligació de celebrar missa resada cls diumenges,
festes colendes i divendres, assignant Ia dotació de 25
lliures i 10 quarteres dc blal anuals, rcscrvani perpè-
tuament als seus hereus el drcl dc patronat, i prohibint
que aquest benefici es pogués traslladar a cap allra
església, "perquè sé cert -diu- que a dita església vclla
hi van a missamolts de cristians que no van a l'església
major"7. El seu curador testamentan Amau Surcda,
donzell, executà Ia fundaciód'aqucst bcnclici cl 22 dc
desembre de 1571, i presentà com a primer bcncíïciat
el prevere Mn. Joan Ribes8.

Aquesta fundació assegurava Ia permanència dcl
culte a l'oratori que ja començava a anomcnar-sc "dc
Consolació", si bé Ia família Sales no scmprc va cslar
encertada en l'elecció dc beneficiats, que recaigué dc
vegades en preveres externs que no acudien a complir
amblasevaobligacio,finsitotdespresdcseramoncstals
pel bisbe, el qual en algun cas es veié obligat a ordenar
l'embargament de les rendes i encomanar 1 a celebració
de les misses als preveres dc Ia parròquia9.

A mitjan seglc XVlII s'emprengué Ia renovació del
temple. L'oratori havia envellit i es feia necessària Ia
seva restauració, però en lloc de mantenir-lo en el seu
cstil original -cosa que avui en faria de l'edifici una
aulcnticajoia arquitectònica- es va cedir al gust artístic
de l'època. En successives etapes, segons permetien
cls recursos econòmics de què cs disposava, es varen
derrocar per trams Ia teulada, l'embigada i els arcs
gòtics prim i iius; les parets es varen reforçarexteriorment
amb rafes o contraforts; interiorments'afermaren amb
pilastres assentades sobre els fonaments dels arcs
derruïts i amb els arcs rebaixats que formen les quatre
capelles a cada banda; i després es varen alçari rematar
amb una cornisa, sobre Ia qual es va construir, també
per trams, Ia volla de canó; Ia planta de l'edifici es va
allargar amb cl presbiteri10.

Les obres s'iniciarcn l'any 1755, a les darreries de
Ia vida dcl rector Mn. Rafel Amengual (1747-1756),
essent obrers de Consolació l 'amo'N Toni Company i
el ferrer mcstrc Antoni Mayol, Xondo. Continuaren
durant els rectorats dcl porrcrenc Mn. Salvador Mas
(1756-1767)quc foudesprés rectordeSoUer,ideMn.
Joaquim Pcrcllo(1767-1779), més tard rectorde Santa
Maria, i acabaren cl 1780, primer any de govern del
rector Rafcl Caldés ( 1780-1794). EIs obrers, quc eren
dos, duien l'administració i Ia comptabilitat de les
obres, conjuntament amb Ia de l'Obreria de Ntra. Sra.
deConsolació. Aquests forcn: elcirurgiàJoanCompany
(1755-1764),l'amo'NFrancescGayadeSolanda(1755-
1758), ramo'NRamonGayafillderanterior(1758-
1784),BcrnadiCompanytambecirurgia(1764-1771),
i l'honor Pcrc Malcs (1773-1784). Anuabnent retien
comptes al rector i a un dcls regidors de Ia universitat
i vila. Gràcies a Ia diligència dels obrers podem avui
recorrcr cl procés dc construcció de Ia que és encara
l'església dcl santuari.

Lcs primeres partides són "dcsset carretades de
pcdrcny dc Llucmajor" i "vint-i-quatrc quarteres de
calç" a finals de 1754, i altres "deu carretades de
pedrcny" a mitjan 1755. PeI Quart Diumenge de 1756
s'havia fel Ia primera volia, Ia de Ia part del presbiteri.
A finals de 1758 es dugueren "denou carretades de
pcdreny dc Petra per fcr dos rafes a Consolació",
contraforts quc cs començaren el 24 de febrerde 1759.
Entrelascgonameitatdc 1759iprincipisde 1760esva
construir Ia segona volta, Ia quc està endret del portal
lateral i mostra gravada Ia datad'aquest any 1760. Per
Ia tardor dc 1763 es fcren cls arcs de les capeUes i Ia
gornisa dcl tercer lram, i Ia volta es féu en Ia segona
meitat dc 1765; les despeses de materials ijornals per
aquesta volla foren sufragades pel rector Mn. Salvador
Mas; l'Obreria pagà únicament el transport de mate-
rials i cl manteniment dels mestres i manobres.
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Passades les festes de Pasqua de 1769 es repren-
gueren les obres : "quatre mestres i dos manobres fercn
feina 4 dies a un peu de Ia iglésia", peu que fou acabat
amb 22 jomals de mestre i altres tants de manobre
abans del Quart Diumenge de 1770; aquest mateix any
s'alcarenlesparetsdelcor,perlatardorde 1771 csva
fer l'escala del cor, i pel Quart Diumenge dc 1772
s'havia acabat Ia volta d'aquest darrcr tram. Mn. Sal-
vador Mas desde S611er envià 5 lliurcs per ajudar a les
obres.

La darrera fase projectada era l'allargamcnt de
l'esglésiaamblaconstrucciód'unnou presbiteri. PcIs
darrers mesos de 1776 s'havien pujat a Consolació
cinquanta-una carretades de cantons, però les obrcs no
començaren fins després de Ia festa del Quart Di umcnge
de 1779, retirant-se Ia imatge de Ia Mare dc Dcu de
l'altar major a l'altar de Sant Isidre. Vcl aquí les
partides que consten en el llibre dc l'Obreria:

"17 Us. 8 ss. valor de 12 carretades dc calç i pcr
fer-lesaportardcRuberts/111.4ss.pcr21 quaricrcsde
grava i fer-la pujar / 13 lls. 15 ss. per 7 carretades de
bigues, que foren 24 bigues, i per fcr-les aportar/1 11.
13 ss. per entaular, serrar i pujar ditcs bigucs / 15 Us.
valor de 30 quarteres de guix per fer el Presbiteri i
Copinya / 69 Us. 4 ss. per 106 jornals dc mcsirc dc
picapedrer i 116 jornals de manobre per fcr dila obra
/ 30 Us. 9 ss. per el manteniment de pa i vi i Io dcmc"s

/13 Us. 15 ss. pcr 634 teules i 40 dotzenes de rajoles, i
gasto per fcr-les dur i amarar / 18 ss. per llevar Io altar
per fer Ia obra i tornar-lo compondre i posar/ 14 Us. i
8 ds. pcrdaurar i pintar Ia copinya, gasto de tots colors,
400 panys dc plata, i manteniment de mestres deu dies
/ 7 Us. 16 ss. pcr 11 jornals dc picapedrer, 5 de manobre
i 7 de fuster, per son manicnimcnt, i guix per fer los dos
sòtils del coslat dc Io altar major".

Pcljuny dc 1779 cls comptes del'Obreriadonaven
un dèficit dc 70 lliurcs. Des dc que s'havien acabat les
obres dc Ia nau de l'església portava els comptes i
l'administració cl prcvcre Mn. Jordi Josep Company,
que actuava com a capellà del santuari; havia anat
bestrcicnitoiaaqucllaquantiiatperpagarelscrcditors,
i "ccdíicondonà a favorde Ntra. Sra. de Consolació 30
lliures"; així pogueren continuar les obres fins al final.
Ambl'OficidclQuartDiumengede 1780esvaestrenar
el nou prcsbilcri que completava Ia renovació del
templc, després dc vint-i-cinc anys d'esforços11.

Malgrat cls nostres avantpassats del segle XVIII
anorrcassin aqucll oratori edificat en els segles XIII-
XIV scgons les pautes dc Ia primitiva arquitectura
religiosa mal lo rqu ina , hcm d'agrair-los que ens
dcixassin cn herència un temple garrit i noblc, que ha
rccobral cl seu esplendor original amb Ia restauració
portada a cap pel rector Mn. Bartomeu Bauzà els anys
1959-1966.

Josep Estelrich i Costa

NOTES

1 ROSSELLO VAQUER, Ramon. SantJoan. Segles XIU-XVI. Sant Joan 1985, pp. 26-27.
2 DOCUMENTA, pp. 3-4.
3 Cfr. ESTEVE, Francisco - ALOMAR, Gabriel. Pequeñas iglesias dc los repobladores de Mallorca. CoI.

Panorama Balear, ng 39. Palma 1954.
4 Cfr. JIMENEZ, Antoni. L'Oratori de Consolació. A DOCUMENTA, pgs. 182-183.
5 DOCUMENTA, p. 30.
6 APSJ, Arxiu parroquial dc Sant Joan,21.1, f. 2, 4.
7 ADM, Arxiu diocesà de Mallorca, 17/43/8.
8 APSJ,31.1,f.48.
9 Aixipassa,entorndel634,ambclbenericialMn.LlorencSastrc,dcSclva(APSJ,21.1,f.80v.);rany 1686,

amb un beneficiat del qual no consta cl nom (APSJ, 21.3, f. 47); amb Mn. Joscp Marimon, de Manacor, de 1762
a 1786 (APSJ,21.4, IT. 9, 28, 57-58v.); i amb Mn. Sebastià Vcrdcra, d'Algaida, enfrontat amb cls regidors de
l'Ajuntament i amb cls obrers de Consolació, cnirc 1816 i 1824 (DOCUMENTA, pgs, 432, 459 i 461).

10 Cfr. JIMENEZ, A. l.c., pgs. 184-185.
11 Lesfontsdocumcntalsd'aqueslarcnovaciodcroratoriestrobcncnclsllibrcsd'ObreriesdcrAPSJ,61.3,

ff. 8v.-17;61.4, ff .2-15.
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Meteorologia
PeI maig, cada dia un raig

L'esgotament dels recursos naturals és un greu
problema que afecta seriosament a les nostres
illes, l'aprofitament dels quals no s'ha racionat,
encara, de cara al futur. EIs recursos hidràulics són
una conseqüènciad'aquest abús constant que s'ha
incrementat els darrers anys com a causa d'una
"millor"qualitatdevida.ComdiuAlfredRodriguez
Picó, l'home del temps de TV3, els recursos són
pocs i cal preservar-los cara a les futures
generacions. A SantJoan també s'hauriadefercas
d'aquests postulats: per exemple és inconcebible
que es regui durant Ia part del dia que fa més calor
i, per consegüent, hi ha més evaporació, o sia el
migdia, quan el que seria lògic seria fer-ho a
darreres hores de l'horabaixa.

La pluja caiguda durant el mes de maig ha
cobert en bona mida Ia mitjadel mes. "PeI maig, de
raigaraig",diuelrefrany. Elscerealssen'han vist
beneficiats, sobretot les hortalisses de secà: "Abril
i maig acompassats, componen tots els sembrats".
El resum mensual ha estat el següent:

dia
1
2
3

19
24

litres/m2
0,3

32,7
26,3
2,9
2,8

65,0

El total acumulat de l 'any és el següent:
gener
febrer
març
abril
maig

total

40,8
20,8
76,6
40,4
65,0

243,6

El temps ha estat típicament primaveral durant
aquest mes de maig: un dia de bon sol i un dia
ennigulat. De fet, Ia pluja ha caiguda els dies en
què el llevant ha estat present, ja que durant bona
part del mes ha estat el migjorn que ens ha afectat:

:t <

I O '

O:r. :

"Migjorn a sa porta, mestral que s'acosta". Aquests
temporals han descarregat puntualment sobre
Andalúcia, Ia meseta, sistema Ibèric, Galicia i,
sobretot, sobre Catalunya. Quan així ho feia per
aquells indrets a Mallorca ha bufat el mestral:

Jo vaig ésser lliberal
per donar-te s'amor meva,
i tu, per dar-me sa teva,
fas més renou que es mestral.

Respecte a les temperatures, aquestes han tingut
una progressió aritmètica al llarg del mes; les
màximess'hanproduïtafinalsdemesilesmínimes
es donaren a principis, és a dir, tot un procés
normal d'encalentiment de l'atmòsfera.
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El fibló de dia 3 de juny de 1992 a Petra
L'edició de dijous, dia 4 de juny del Diario de

Mallorca, explicava a pàgines centrals que un cap
de fibló havia causat destrosses importants a Petra
i a Ariany. Sense tenir cap altra informació que Ia
que duia el diari, ens posarem en marxa cap a
Petra, per seguir i comprovar els efectes del mateix.

Sortint del casc urbà de Petra cap a Ariany,
començam a veure els efectes del mateix al mateix
restaurant de Sa Creu, he on els hi havia tirat Ia
xemeneia pen terra. La benzinera, propietat del
batlle d'Ariany, també patí les conseqüències de
forma superficial provocant un forat al voladís de
Ia mateixa. Passat aquest troç ens trobam amb el
paisatge més tocat pel cap de fibló: Ia fàbrica
Signes va ser parcialment destrossada, sobretot a
Ia part posterior, on caigué bona part de Ia teulada,
paret i arrebassà les rajoles del terrat. Seguit seguit
es veuen ametllers mig esbrancats vorejant el camí
de ses Ferritges; una caseta de teulada d'uralita va
serdescoberta,justdevoralesvinyesexperimentals
den Miquel Oliver que varen ser cobertes de
branques d'ametller, amb el conseqüent perill per
l'esbrancament dels tendres brots de cep.

Des de Ia fàbrica de derivats d ' olivera amb aquesta
direcció és on es veuen els majors efectes d'aquesta

destrucció. Una caseta de foravila molt decentment
restauradaquedàdesenteuladaambelscorresponents
danys a Ia casa. En línia recta cap el poble veïnat
d'Ariany, el cap de fibló passà per Son Gibert,
possessió aferrada a Ia cra. de Petra a Ariany. Just
davant,alcostatdel'hortesveuenelsefectespuntuals:
una casa destrossada, quatre arbres esbrancats,
gavelles d'allsespargides. Més enllàdelcamíde son
Gibert no es percebeixen més efectes excepte una
morera que quedà esbrancada del tot.

A diferència del cap de fibló del 26 d'octubre de
l'any passat que afectà al nostre poble, aquest
s'originà sobre terra aixuta i Ia seva forma era
menys definida que el fotografiat el dia 26
d'octubre. CaI recordarque aquests fenòmens són
producte d 'una gran diferència de pressió entre les
capesaltesilesbaixesdel'atmòsfera.Lafreqüència
d'aquests és més habitual del que sembla,justque
moltes vegades es produeixen sobre zones
despoblades i no són visionats per ningú.

Una altra diferència respecte al fibló de l'any
passat és que el d'enguany no tocava terra,
exceptuantlalíniadescritaanteriorment.Almateix
temps Ia base del mateixera més àmplia, oscil·lant,
marcada pel gradient isobàric.

Miquel Company i Miquel Alzamora
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TOPONIMIA SANTJOANERA
L'Antic rafal Son Dardo (II)

La Toponímia del Sementer de na Vidala dels Calderers

Ja tora dc l'cspai lísic dcl rafal Son Dardo, i entrant dins
lcs tcrrcs dels Caldcrcrs, hem uobat una scric dc nomsdc I loc
molt inicressants, pcr Ia rclació cvidcnl quc guarden cntfc
clls.Laparcel·laciód'aqucslcxtcnsscmcntcr—EsComcllar
dc na Vidala— I'any 1910 duita a lcrmc pcr l'amo cn Toni
"Cauvó" i l'adquisició pcr parl dc l'amo cn Cormc dc Son
Burixó, l'any 1913, d'uncs vint - i -vui t quaricradcs, ha csUH
clfctdetcrminampcrinscriraqucsuibrcurclacióloponímica
dins una cxposició quc solamcnl hauria dc correspondre a lcs
tcrres dcl rafal Son Dardo. Coniinuarcn, doncs, l'ordrc
itincrani i Ia numcració correlativa quc mantcnicm abans.

24. Es Figueral VcIl
Avui dcsaparcgut i louilmcnt parcel·lat, ocupava tot cl

quartcr que confronta amb cl Turó d'cn Rosa. Fou propicüU
dcSonBurixóIïnsquecsvaparccl·larpcrmotiusd'hcrcncia.
Aquest figucral pertanyia a Ia possessió dcls Caldcrcrs : fou
adquiritperramocnCormcdcSonBurixóquans'cstablircn
aquestes terres. Figucral d'arbrcs grossos i corpulents, les
classes més abundoses crcn: dc Ia tira, clc Ia roca, bordissol
negra, vcrdals i angelincs.

25. Es Semeníer de ses Casolcs
Aquest scmcntcr, dc nom força interessant, cs indicador

dercstcsarqueologiqucs.Efcclivamcnl,alapartmcscnlairada
d'aqucst sementcr anomenada Es Turó dc scs Casolcs ( 127
m) s'hi localitzen restes d'anligues civilit/.acions. Llaurant
han aflorat a Ia superfície bocins dc lcula, moles pcr fcr
farina, etc. Scgons cls nostres informadors, hi havia uncs
coves o cases dc moros a Ia banda dc grcc del turó.

Actualment s'hi destria una caseta, qucl 'amo cn Cormc
de Son Burixó fcia servir pcr tenir-hi l 'aviram i cls coloms.
Prop del portell d'entrada al scmcnicr hi havia l'cra. Encara
cs visible un tros dc garlanda o parctcta baixa quc Ia circuia,
si passam pel Cami dc scs Sorts.

PeI que fa a Ia documentació històrica, trobam Las
Casotesal seglc XVIII11. Al cadastredcl'any 1792: "...Tcrra
dita las Casotes o Son Morcy...".

Vet ací, doncs, una pctila aportació dcl lèxic santjoancr
per enriquir un futur corpus onomàstic dcl nosu"c pau"imoni
històric, on els Clapers dc Moros, Es Cuitors, ELs Antigors,
Es Fornàs i altres són indicadors de vcllísiíncs ocupacions
humanes.

26. Es FigueratJove
UbicatdinsclSemenicrdcscsCas(Hcs,al!cvanulclturo.

Figueral de moltes varietats dc figueres: angclincs, dc Ia
Tira, coll de dama, bordissol ncgra, roja, albacor...

27. Es Comellar de na Vidala
MéspopularmcntconcgutcomEsSemcntcrdenaVidala,

és un llarg comcllarquc s'cslcn dc llcvantoponcnt, dcsd'Es
pou dc sa Ccgonya dcls Caldcrcrs fins a Son Dardò.

Hcm recollit diverses variants que hom ultiliua per
anomenar aquest comcllar:
a) Es Scmcntcr dc na Vidala.
b) Es Comcllar dc na Vidala.
c) Sa VcIa dcs Caldcrcrs.
d) Es Saragall dc na Vidala.
c) Es Clotdc na Vidala.

Abans d'csiablir-sc, aquest comcllar cra un scmcntcr dc
Ia possessió dcls Caldcrcrs, quc com dcicin anteriorment
confrontavaambelrafalSon Dardò.Tambccraconegulcom
Sa VcIa dcs Caldcrcrs.

No Ia moll dc Tcmps, ja aventuràvem dcs d'aqucstes
malcixcs pàgines quc cl substantiu "vcla", aplicat
mcuiloricamcnialmonagrari,cndcmcsd'csscrgcncralmeni
una gaia o tros dc lcrra llargucr : d'anglcs desiguals, tc un
factor determinant quc cs Ia prcscncia d'aigua o més
concretament, l'cmbassamcnt d'aigua cn aqucsLs llocs.
Com vcurcm a continuació, Sa VcIa dels Caldcresrs n'cs un
bon cxcmplc. Una minuciosa exploració dins aqucst cspai
agrícola ens ha l l i u ra t una scric de topònimis que,juniamcnt
amb allrcs clements: fauna, Hora i sòl, formen un bloc
toponímic mollt interessant.

Diverses comunicac ions orals, cns parlen de
I'cmbassamcnid'aiguaaSaVcladcsCalderersabansd'esser
csmblida, dc tal mancra quc l 'única via possible pcr anardc
Ia possessió dels Calderes a Son Buxiró era Es pas de sa VcIa,
lloc situat a Ia galla dcl scmcnicr (pcr baix dcl Scmenlcr dc
scs Casoics).

A Ia galta oposada dcl Pas dc sa VcIa trobam Es Saragall
dc can Garí, rcgucró quc aboca lcs aigües dc pluja d'aquesta
/.ona cap a Sa VcIa.

Una vegada cstablil aquest comellar, ja totalment
parcel·lat i dc nombrosos propietaris, alguns d'clls
modif icaren o taparen Ia síquia, avui pràcticament
desapareguda (vcgcu línia dc traçat discontinu del plànol)
quc evacuava lcs aigües al torrcnl del MoIi de s'aigo, per
devora s'Hortd'cn Marranxó.

A conseqüència dc Ia pcrvivcncia de l'aigua cngorgada,
apareix l'Hcrba dc Prat, nom genèric que donam a lcs
distintcsclasscsd'hcrbcsquccscongricnallocsmollericosos
o aiguamolls: jonquei (Scirpus cornuusi macrostachyus)',
paradclla masclc (Rumcxpulcher /.); cusiol, pusiol, fusiol o
hcrba dc moll —varianus cn cl parlar santjoancr de IdMeníha
pulegium, quc Ia una forta olord'hcrbassana si Ia toquen o
arrabassen—; cadell d'aigo (Cancalis plaiy carpos L.) i
altres.
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So caseta de madò V i d a l a

Es molí de s'Aiqo

s'Hort den Marron xo

Es Cami de ses Sorts

Es Xaraga l l de Can Gari'

s'Hort de ses Fernàndez
Sa Casela d'en Rabassa
Sa Coseta dcr, Gmem Fuan

Sa Caseta del sen Masset
Sa Cosetaden Francese

Dalmau

Sfs Cases de Son Bunxo'

Es Camfde Son Burtxo '

Sa Slquia den Perdul

Sa VeIeIa de Son Duran
LTn RabQsset

Es Sementer de Son Franqu

Es Turó It Son C o t x e r

Es Poj Je na FeIeIa
Es Bolcador deno Guiemona

Es Tres Ouoflons de Son Pericàs
So Caseta den Colonet
Sa Casela de mado Molinera

Es Torrent
Sa Casela de ses Perdudes

s'Hort cTen Perdut

Es Pas de sa VeIa

Es Comel lardena Vidala/
Sa VeIa des Calderers

Es Fiqueral Jove

Es Turô de ses Casotes
Es Semenier de ses Casotes

. Son Amaaat den Couvo

, Es sementer de Son Cotxer

.s 'Amet lerar denCauvo'

> Es Cau den Colonet

Catografia de Ia zona de Son Burixo

Algunsocells foren aluïaLsI'any 1991,quc hi haguc una
gran quantitat d'aigua engorgada,. Es tfacla dc lcs cspccics
limi'coles: Ia Juia (Vanellus vanellus) i cl l'ucll o fuscll
(Pluviales apricasia) visitants assidus d'aqucsts llocs.

Ja establit el comellar, Ia seva fragmentació donà pas a
nous toponimis:

28. Sa Quarierada des MoIl
Boci que fou adquiritper l'amocn Cormc dc Son Burixo.

En aquest sementer hi ha hagul anys quc no s'ha pogul
sembraracausaderaiguaembassada.Unfactordctcmiinani
ha estat la composició del sòlJa que gran part dc Sa VcIa dcs
CaIderers és d'argila d'encadirar^ nom que a Sant Joan
donam a una casta d'argila dc color groc,quc no dcixa iïlirar
l'aigua i aquesta es mantén cngorgada moll dc tcmps. Lcs
tasques agrícoles cs fan molldificulloscs si no es rcalit/cn cn
el moment adequat —diuen els vclls conradors—, ja quc cn
llaurar aquesta argila fa un terròs molt mal d'csllorar.

A l'Hora de sembrar, s'havia d'anar cn compte'^ si sc
sembrava prest, neixia cl gra i Ia brulla lcnia una ccrUi
resistència a l'aigua embassada, sobrctol cl blal i Ia civada;
si per contra se sembrava tard, l'aigua podria Ia llavor. El
nostre informador recorda un any quc scmbrà cl scmcnicr dc
faves.S'hivaferunfavarcsponcros,pcros'cmbassad'aigua
i es podrí i tudà tot.

Dins aquest bocí, hi ha un pouct d'on/.c pams dc fondària
que no ha acabat mai l'aigua. El trobaren quan fcicn un clot
per sembrar-hi una figuera; als cinc pamsja trobaren aigua.
Està molt ben paredat i lcs pedres dcnotcn una antiguitat

cvidcni. Es diu, popularment, quc aqucsl pouct abastia
d'aigua cls moros quc habitaven al luró de ses Casoies.

29. Sa Qw.inc.rada de xa Caseta
Bocí quc també adquirí l 'amo cn Cormc de Son Burixó.

Confronui amb Can Garí. La cascta fou construïda damunt
uniurossa^occl·laqucanoraenaqucstapartdelsementer.

30. Sa Casela dcs Xaper Perol
Cascta vcinada dc Can Garí, part damunt es comcllar.

CaI rcmarcarcl mot Xapcr, utilitx.atala parla santjoaneraper
designar cls mcncslrals quc exerceixen l'ofici de ferrer (no
cI u"obam a cap rccull lexicogràfic).

3). Es Cami de Scs Sorts
Camíquccns recorda una primilivaiantigafragmcnuició

del Comcllardc na Vidala. El nom del camíocamadanomés
cs dóna dcs dcl començament "A" fins al bocí "B". Les dues
filcs a cada banda dc camí —situades a "B"— indiquen el
final d'aqucsl camí d'csiablidors, quc més modernament
s'ha pcrllorgai i s'ha fct passar pel bell mig del concellar.

Aqucst substantiu —sort— és encara viu dins Ia nostra
parla quotidiana, a mcs dcls mots sorter (propietari d'una
sort) i sorlcjar (pasturar el ramat dins sorts).

32. S"llon d'en Marranxó
Hort i sínia de "platillos"'^ situat dins Son Dardò. PeI

seu cosuu passava Ia síquia avui desapareguda —que
evacuava lcs aigücs dc Sa VeIa al torrent. El seu propietari
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l'any 1864 eraJoan Oliver "Marranxó". El bocítc vuitënm-
vuit destres d'extensió. Hi havia dues figueres i qualrc polls.

33. Sa Caseta de madò Vidala
Caseta situada dins Son Bctlem. Scgons l'ciimologia

popular, aquesta caseta dóna el nom a lot el comcllar, cosa
que Ia documentació històrica descarta totalment.

Efectivament el cadastre dc l'any 1665 ja registra aquest
nom de lloc: "... Mix cortó de na Vidale, de Jua Suradc...",
"... Antoni Pocoví, per Ia sort de nabidale...".

Un altre document de l'any 1667lf> quc tracta de
l'embargamentde bénsd'un uil Salvador Bauçà: "... Més 3
cortons de blat de les propic&ts aso es, dos corions a lcs
propietats dite ne Matarina y un cortó a Ic propieuii diic nc
Vidalc, tot Io qual...".

Ja per acabar, malgrat sia d'una mancra un poc dc
passada csmcnuirem a continuació lcs sínics localit/.adcs
dins Son Dardò. Aqucsis clcmcnis h idràul ics , avui ja
periclitaLs, es troben majoriuiriamcnl devora cl torrent. La

llista no cs exhaustiva, posam en primer lloc el núm.
d'identificació (vcgcu plànol) i Ia classe de mecanisme
utilitzat:
1. Sínia de scs Fcrnàndc/. De platillos. Te un petitaqileductc
pcr dur l'aigua a Ia part alta del sementer.
2. Sínia d'en Joan Marranxó. Dc platillos.
3. Sínia dcl scn Virgo. Dc platillos.
4. Sínia d'cn Miquel Cotonct. De platillos.
5. Sínia d'en Toni Ferriol. Dc platillos.
6. Sínia d'cn Tià Arnavet. Dc platillos.
7. Sínia dc Son Burixó. Antigament dc fust i cadufos de test.
Més cnvant hi posaren un motor dc benzina marca Dcwillc
i més modernament hi posaren un "Japi".
8. Sínia d'cn Cauvó. Dc planiillos.
9. Sínia d'en Pcp Jordà. Dc platillos
10. Sínia d'cn Colonct. Dc bombo.
11. Sínia d'cn Perdut. Dc bombo.
l2.Siniad'cnPcrdul.Eslasituadaalaparionhihalacaseta.
Dc platillos. Tc un pciil aqüeducte.

l-'rancesc Canuto i Bauçà

Notes
11. Arxiu Municipal dc Sanl Joan. Cadastre de l 'any 1665.
12. Mot viu encara a Sunt Joan, però cn vies dc lbssilii/acio., Ja que cs desconeix actualment cl scu significat.
El DCVB (s.v. Encadirar) clcscriu aixíaqucsui argila: "Argila qucs'cmpra pcra Uipar lcsjuntcs de Ia cadira dc les bólcs (Sani
Joan de Sincu, Manacor).
Cadireta segons cl DCVB (s.v.) : "Pcça dc fusui quadrangular quc serveix dc lapadcra dcl forat que tencn cn el fon les botes
congrenyadcs pcr abocar-hi cl vi i cntrar-hi cl qui lcs ha dc nctcjar (Vimbodí, Mallorca)." Scgons Joan Vcny (Mols d'ahir
im0ttd'aWti,pag.48)"Aqucsimoicsoriginaridcl llaiicAiARACTA,qucpcrviapopularpassaacadcretaiperratraccioformal
de cadirccta es confongué amb aquest mot, tot i quc cls orígens són completament dilcrcnls."
Aquests mots, que pertanyen al món de Ia v i i iv in icul lura ens recorden un passat esplendorós dcl cult iu dc Ia vinya al nostre
terme. Món aquest, el dcl conreu dc Ia vinya, vcrtadcr rcfugi d'arcaismes, segons cl professor Joan Vcny.
13. Comunicació oral dc Joan Matas "Xisquci".
14. Moiviuqueulil i ty.am perdcsignarunapromincnciarocosaa llordcicrra iqucnohcm localil/.aiacaprccull lexicogràfic.
15. Hem parlat anteriorment dcls mecanismes quc suplantaren lcs antigues rodcs dc l'usl i cadufos dc test dc Ies sínies. Un
d'clls anomenat dc "bombo", consistia cn un cadulcn forma dc prisma rccUingular dc /.inc. L'altfc cl dc "platillos" csUiva
format pcr un tub metàl·lic col·locat dins Ia sínia, pcr dins cl qual passava una cadcna quc duia un disc metàl·lic quc estfcnyia
una solcta dc goma —generalment dc pneumàtic— del matcix diamcu"c dc l ' intcncr dcl tub. Col·locades a una distància
determinada i enfilats a Ia cadcna, aquests platillos exercien Ia funció d'un pistó, clcvant l 'aigua fins al coll de Ia sínia. La
resta d'elements cren metàl·lics. L'accionament cs podia clccluar, bé pcr iracció animal o acoplant un molot d'explosió.
16. Documenta, pàg. 268. Transcrit pcr Ramon Gaià.

PLANXA I PINTURA

J^a^/^frzta ^^a>i-a^

Tel.: 52 65 35
C/Solanda, 31.

Sant Joan

CAMPING CLUB SANT PERE
Colònia de Sant Pere (Artà)

TeI. 58 90 23

Allot jamenta Despera Difoto;
casetesdefusta <*ravanesitendes . r e s t a» r a n>

de campanya piscines, teatre...

Casclcs Parcel·les
l'unsk'> complcla 2.3()() plcs. l'ensió compiuta 2.000 plcs
M i t j a p c n s i ó 2.()0()plcs. Mi t j apcns ió 1.70()ptes
Noincs a l l o l j a m c n l 700 plcs. Norncs alloljamcnl 500 ptes
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CTROSSOS CONSELLERIA DE CULTURA,
EOUCAOOI ESPOHTS

COVERN BALEAR L'ESCLAVATGE
Durant molts de segles (fins a finals dcl scglc

XVIII, encara que durant els segles XVl i XVII
minvà considerablement el nombre), cls esclaus
formaren part de Ia població ma l lo rqu ina (i
mediterrània en general) conformant el scclor més
baix d'aquesta i una mà d'obra no gens menyspreable
(es considera que al segle XV constitui'en aproxi-
madament el 10% de Ia població total de Mallorca).
EIs anys posteriors a Ia conquesta cr is t iana, Ia
majoria dels esclaus erend'origen musulmà, peròja
a partir del segle XIV comencen a abundar cls
provinents d'altres zones dcl món conegut: rossos
(russos), és a dir russos, búlgars, tartrcs, circassians,
africans i també grecs, albanesos..., mol t sd 'c l l s dcl
món cristià i d'altres, Ia majoria, pagans. Mallorca
va ser un centre important de concentració i redis-
tribuciód'esclaus, de tal manera quc algunes famílies
s'enriquiren amb el comerç d'csclaus.

Així mateix, els esclaus no cristians sovinl crcn
sotmesos a condicions de vida més durcs quc no els
cristians: se'ls fermava a Ia nit dins Ics masmorrcs
soterrànies. D'allra banda, a lots cls esclaus, cls cra
prohibit el joc i entrar i bcure a lcs tavernes (pcr bé
que hi ha documents que cns demostren que Ia
realitat no era tan estricta com lcs l lcis) i lambé
demanar almoina i proslituir-se, aquestes darreres
prohibicions destinades a impedir quc cls esclaus
poguessin teniruns diners amb cls quals comprar Ia
seva llibertat (en aqucsl cas, però, lambé hi ha
documents quc cns demostren quc hi havia esclaus
que fins i tot prestaven diners a homcs l l iu res ) .

Elsesclaus, ocaptiuscom també sc'ls anomena,
eren els principals usuaris dc lcs forques on cs
penjava els condemnats a mort, pcr bc quc no cls
únics. En aquest aspcctc, és s ign i f i ca t iu quc un
esclau (considerat com a simple mercaderia) tan
sols fos considerat com a persona humana a l ' hora
de ser jut ja t pcr un delicte. Pcr un documcni dc
l'any 1488 sabcm quc forcn executats dos caplius,
anomenats Macià i Llat/cr, acusats d 'assassinar
Bartomeu Bauçà, dc Sanl Joan; a ixí malc ix , pcr un
documentdel 1549 sabcm quc Pcrc i Jeroni, esclaus
de Perot Bauçà, juntament amb Perc Mas, eslavcn
tancats a Ia presó de Ciutat per haver mata t "meste
Pere Gual, sastre". La l'orca solia estarcol· locada a
qualcuna de les entrades dcl poblc i en un lloc f i x ,
peraixò, quan l ' a n y 1369 cs va a jus l ic iar "un catiu
dc l 'honrat cn Bar thomcu Sacoma c i u t a d à dc
Mallorques" i es va deixar penjat cn un lloc quc no
pertocava "prop Io poblc de Ia diia parròquia |Sani

Joan] cn hun puig den Pcrc Bricas del vostro batliu
habitador", clsjurats dc Ia universitat de Sant Joan
s'adrcçarcn a l 'autoritat dcl Regne demanant que
"fassals despenjar Io dit catiu del dit loch hon es
penjat c aquell fets penjar en Io loch acostumat de
Ia dita parròquia".

D'altra banda, Ia condició d'esclau no era per-
manent (pcr bé quc era molt di fícil sortir-ne) i tenim
alguns casos d'csclaus quc es redimiren pagant una
quantitat al seu senyor, com és el cas d'Antoni petit,
moro, "quc pagarà 60 lliures i serà franc" (un prcu
semblant al d 'una mula). Dc vcgadcs, els amos
alliberaven dc Ia seva condició a alguns esclaus, per
diverses causes, és el cas d 'un esclau tartre de nom
Martí, cl qual va scr venut per Jaume Font i el seu
fi l l G u i l l e m , dc Maria , a Perc Gelabert, de Sant
Joan, pel prcu dc 20 lliures ( l ' any 1424); tot seguit
Perc Gclabcrt I i signà Ia carta dc llibertat. S'ha
conservat cl prcu d 'aIguns esclaus, de propietaris
santjoancrs, quc ercn vcnuls, pcr cxcmple: Nicolau,
bord, dc nació de rossos, 60 l l iu res (1392); Marga-
lida, Hora ( m u l a t a ) , 80 ll iures (1413); Llucia, 20
l l iures i 10 sous (1416); Viccnç, sarraí, 61 lliures
(1474); Jordi , ncgrc, 45 lliures (1500)...

Pcr un document relat iu a una queixa d 'un
sant joancr ,daialcl 1515, sabcm qucal noslrepoble
sc celebrava anua lmen t una fcsta dcls esclaus
(segurament cs tractava dcls esclaus cristians); en
aquest document Joanol Gual cs queixa davanl cl
governador que va deixar una camisa, una gonella
i una cspasa a Antoni Joan, esclau dc mossèn Antoni
Sanljoan dc Ia Bastida, "pcr Ia festa quc los catius
acostuman dc fcr cn Ia dita vil la de Sent Johan de
Sincu, c que lcta Ia dila fcsla, Io dit catiu en loch dc
lornar lad i ta robaal d i l G u a l scria fuyt". Enl 'cscril ,
Joanol Gual ens diu quc és "cosa acostumada dc
prestar robcs a a lguns sclaus en lcs diades quc fan
fcsta".

L 'any 1365 cns trobam amb uns fets curiosos:
Ia dona Macia i ia , v i u d a dc J a u m c dcs Padró,
exposava davan t cl governador quc "alguns catius
scusscparicxcn totsvcspresdc l a suaa lquc r i ac van
a jaurc en Ia pobla dc Sent Johan de Sineu ab
ascunes lcmbrcs [hcm de suposarquecs tractavadc
pros t i tu tes] que aquí cstan, Ia qual cosa torna cn
gran dapnatgc dc Ia d i la dona". En Ia resposta, el
governador prohibeix, sola pena dc 100 sous pcr a
lcs doncs i 50 assols pcr als esclaus, quc lcs dones
dcl poblc "no goscn a c u l l i r los dils catius" i quc
aqucsis no hi vagin a j c u r c .
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A SANT JOAN CONSELLERIA DE CULTURA,
EOUCAOOIESPORTS

QOVERN BALEAR
HISTÒRIA

No podem acabar aquest article sobre els esclaus a Sant Joan sense
fer una breu referència al'esclau moro de Solanda, el qual, segons
Ia tradició, "un dia 25 de març de principis del scglc XV" (en
paraules del pare Rafel Ginard) va ser el principal personatge
(després de Ia Marc de Déu, és clar) del "fct miraculós de 1 ' aparició
dins «un ullastre fosc, antic de dies» [...] de Ia imatgcde Ia Mare de
DeudeConsolacio"(Antoni Jiménez, lacitainteriordel textésdel
pare Ginard). (Vitrall de l'església parroquial dc Sant Joan, on es
representa Ia troballa de Ia imatge de Ia Mare de Déu de Ia
Consolació per part dc l'esclau moro de Solanda.)

Durant les revoltes dc pagesos i menestrals dcl
1450 i el 1520, els esclaus crcn sovint objecte de les
ires dels revoltats, ja que hcm dc lcnir present quc
eren una possible competència com a mà d'obra i,
d'altra banda, constituïen cl sector més baix i des-
valgut de Ia societat i, al cap i a Ia fi, crcn una
"propietat" dcls senyors, als quals odiaven cls
revoltats; d'altra banda, hi hagué esclaus quc s 'uni-
rcn a les forces agermanades, ja que així figura als
documents (pcr bé que al nostre poblc no hi ha cap
cas documentat). Segons Ramon Gayà, durant Ia
revolta dcls forans, aquests "no hallando el grano
que esperaban, bramaron dc ira, acuchillaron col-
chones, atormenaron los esclavos |...|, cn todo cl
invierno de 1451 apenas pasó un día sin quc sc
reprodujeran los robos, atropellos y torturas contra
esclavos y servidumbre dc Ia propcidad dc Solanda".
Respecte de Ia revolta dcls agermanats, cn les
declaracions dcls quc havien cstai dcl costal dc Ia
noblesa (redactades cl 1527), hi podcm l leg i r cls
següents episodis referits a esclaus: cn l ' cxpcdicn t
de mossèn Perc Santjoan dc Ia Bastida cs relata com
cls agermanats llevaren sis quartercs dc xcixa a "cn
Francesch sclau [...J en Ia porta de Sent Anthoni
ensems ab quatre o sinch parells de galincs quc
aportava"; a ix í matc ix , cs rclata com cinc esclaus
dc Ia Bastida ("una esclava de trcnta sis cn trcnta
set anys, e duas bordas Ia una dc quinsc anys 1 'altrc
de deset e dos bordets dc sinch en sis anys") scMs
prohibí l 'eixida de Ciutat i "las fcrcn tornar c son
mortas aci de glanolas [pcsia] e dc dcsayrc [cslal dc
misèria i abandonamcnt|"; cn el malcix document
es remarca quc no havia mort n ingú de glànola o
pcsla a Ia possessió.

Guillem Florit i Mateu Sastre

(Les referències històriques han csiat cxtrctcs, so-
bretot, del l l ibrc de Ramon Rosselló Vaquer Sant
Joan, segles XIIl-XVI. i dc Ia revista Documenta.)

En un inventari dc Ia Bastida dc l'any 1528, podem veurc com hi
havia una habitació cspccialmcnl destinada als esclaus ("lacambra
dcls catius"), on hi havia un l l i t i una màrfega (o matalàs) tot vell
i podrit. D'aqucst malcix any tenim una relació dcls esclaus que
vivien a Ia Bastida, aquests crcn: Bcnedicto, un negre de 35 anys;
Joan, turc, dc 25 anys; Amct, de 25 anys; Amor, de45 anys; Pedro
dc Valencia, dc 50 anys; Joan, negre, de 28 anys; Joan, moro, de 33
anys; Gaspar, ncgre, de 30 anys; Llucia, negra, dc 40 anys; Pedro,
de 25 anys; Jo;millo, un bord (cs a dir, fill d'esclava i propietari o
un altre mcmbrc dc Ia famflia o home lliure en general) de 7 anys;
Llucia,dc35 anys; Margarida, filladeranterior,unabordetade 12
anys; i Nicolau, "bord de casa", dc 25 anys. En un inventari
anlcrior, del 1447, tcnim una relació dcls esclaus que habitaven a
laposscssió: Anloni moro,cl majoral; Nicolau,de30anys, búlgar;
Jaumc, dc 40 anys, xarqucs (circassià); Anloni petit, moro; Miquel,
bord, moro, dc 22 anys; Jordi, dc 50 anys, búlgar; Joan, dc 25 anys,
tartre; i Rafel , "un bord pelil, nat a casa", de 6 anys. Per altra banda,
gràcicsalscensosparroquialssabcmelnomielsamosd'unsquants
esclauscrislians,pcrcxcmpleen uiicensdel 1510, hipodem veure
una sèrie d'esclaus: Juliano, Pcrc Tries, "Io asclau den Toni
Nicolau","Na l^axedisMestresclavcdcToni"o"Johana,esclava
dc Pere Nicolau". Així matcix, cn un allrc cens del567, hi podem
llcgir: Jeroni i Jaumc, esclaus de mosscn Bauçá; Jordi, esclau de
mosscn Sanijoan; i Joana, esclava dc Pcre Nicolau.
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Cartes aI director

REPLICA A LA
«CARTA AL DIRECTOR»,

SIGNADA PEL
SR. SEBASTIÀ MAYOL ESTRANY

Es una necessitat per a mi, com a membre de
l'equip de redacció, publicar aquest escrit a Ia
secció «Cartes al Director» d'aquesta revista, per
Ia part que subsidiàriament em pertoca de les
al·lusions que fa el senyor Mayol a Ia seva titulada
«Al meu amic JOAN BAUÇÀ...»

No faig comptes emetre cap comentari sobre
l'opinió que en té el senyor Mayol dels escrits i
pensaments de JOAN BAUÇÀ, tot al contrari:
m'és necessari respectar totalment Ia seva opinió,
fora entrar en debat de si hi estic d'acord o no. Es
Ia seva opinió i té tot el dret del món a manifestar-
la.

El que sívull posar a Ia consideració del lector
són dos punts ben concrets, que crec que és molt
important que quedin ben aclarits:

1. Comprenc que el senyor Mayol no combregui
amb els textos que publica JOAN BAUÇÀ, el que
nocrec que sigui normal és que faci extensiu el seu
menyspreu a TOT el contingut de Ia revista i, per
extensió, a tots els articulistes i col·laboradors.
Deman, per tant i des de aquestes retxes, al senyor
Mayol que, si ha de tornar a escriure cap carta com
Ia que ens ocupa, centri els seus atacs contraqui el

pugui haver ultrajat: el qui firma l'article ol'equip
de redacció (en el cas que no vagi firmat o si no és
localitzable el qui ho ha firmat).

2. La part econòmica de Ia confecció i funcio-
nament de Ia revista s'exposa a tots els socis-
subscriptors el dia de l'assemblea anual ordinària
de rOCB. Qualsevol soci-subcriptor que vulgui
saber com es finança Ia revista pot assistir a
aquesta assemblea (que es convoca amb un anunci
a Ia mateixa revista) i podrà treure favesd'olla. Per
altra banda, com a membre de l'equip de redacció,
estic a disposició de qualsevol soci-subscriptor
per aclarir les consultes que es vulguin fer sobre el
tema, faltaria més.

I, per acabar, vull fer saber al senyor Mayol que
estic totalment d'acord amb l'afirmació del seu
amic «Tigre», el qual crec que no tenc el gust de
conèixer, quan diu que tot té Ia importància que se
Ii vol donar. Aquesta afirmació inclou, per
descomptat, Ia seva carta i les seves opinions.

Atentament,

Joan Sastre Joan
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L'herbolari

EL LLORER

El llorer, Laurus nobilis L., és un
arbre que ha sigut venerat tant als
temps bíblics com als clàssics. Es un
arbret de 5 a 10 metres d'altària, de
tronc recte amb costra grisa, Ilisa i de
copa cònica, molt frondosa.

Ésunarbremoltfàcildereconéixer
perles seves fulles grosses, típicament
coriàcies, de color verd i senceres.
Les fulles estan disposades alter-
nadament al llarg de Ia branca i són
molt aromàtiques quan es froten. Les
flors, grogues, posseeixen una
envoltura floral, formada per 4 peces.
Estan reunidas en grups de 4 ó 6, amb
un capoll que surt de les axiles de les
fulles. El fruit és carnós, com a de
drupa, ovoidal i negrenc quan és
madur. La floracióocorre entre el mes
de febrer i d'abril, i és a Ia tardor quan
els fruits maduren.

El llorer viu sobre qualsevol tipus
de sòl, adaptant-se a tot t ipus de
terreny, si bé prefereix els sòls on pot
arribar a tenir un bon desenvo-
lupament, com els terrenys solts i una
certa humitat.

L'origen geogràfic del llorer es
situa a Ia península de Ti' ^uia i s'ha estés des de
l'antiguitat per a tota Ia conca mediterrània. Per
raonsde frescuracercaels llocs frescs i ombrívols,
per Ia qual cosa abunda en el torrent de Pareis. De
totes maneres el podem trobar a moltes cases de
camp i possessions, tantcom a arbre d'úsdomèstic,
per les seves aplicacions culinàries, com arbre
decoratiu mesclat amb altres arbres de jardí i/o
corral per Ia seva resistència a Ia poda.

Des de fa temps, s'usa Ia seva fusta per a Ia
fabricació de bastons i per altres objectes, gràcies
a Ia resistència al desgastament.

El llorer ha estat un arbre molt venerat a
l 'antiguitat , ja que fou consagrat a Apol·lo, i puix
que ell era déu dels poetes, era emprat per
confeccionar les corones literàries, pròpies de
l'època clàssica. Les fulles tenen olis que Ii
confereixen propietats aromàtiques i estimulants;
s'usen per a donar gust als aguiats i altres menjars,
encara que en quanti tat excessiva són tòxiques.

Miquel Company
Guillem Florit
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mel i sucre, dolcet dolcet

EIs dos regidors d'Unió Mallorquina a
l'Ajuntament de Sant Joan encara no s'han refet
de Ia moció de censura i de passar del govern a
l'oposició.Faltenamoltesdecomissionsi després
allarguen els plens innecessàriament perquè no
estanaldiadels assumptesques'hi tracten.Esveu
que estan avesats a comandar i que no els va Ia
feina més grisa, però igualment necessària, de
controlarlesaccionsdelgovern.Hauriendeprendre
mostra d'altres regidorsquehanestatmoltíssims
d'anys a l'oposició sense afluixar. Potser és que
als dos d'UM els falta humilitat per estar a les
verdes i a les madures.

***Em va sorprendre agradablement el poc
temps que va estar l'Ajuntament per canviar els
miralls que hi ha en un parell de cantons cèntrics
de Sant Joan. La matinada de Ia berbena qualque
vàndal es va dedicar a rompre tots els miralls que
va trobar, just pel gust de fer-ho. Per sort, al cap
de pocs dies ja tornaven estar posats. Com que
aquest esport nocturn té bastants de practicants
(en les modalitats de pedra i garrot) crec que seria
necessari protegir els miralls amb tela metàl·lica.
Un altresistemaperestalviardoblersque s'aplica
a molts de pobles seria cercar espònsors per a cada
mirall, els quals pagarien un tant a canvi de tenir
publicitat del seu negoci voltant el miral l .

***Voldria saber quan s'acabaran d ' u n a
vegada les obres de Ia xarxa d'aigua potable. He
sentit dir, i no ho vull creure, que esperaran que
passi l'estiu per asfaltar damunt les síquies.
Mentrestant, els perjudicats són els qui circulam a
peuoamb vehiclepelscarrersdeSant Joan.Qui
pagarà el mal fet als amortidors dels cotxes o a les
cames de Ia gent? Comprenc perfectament que Ia
xarxa d'aigua és una millora, però les molèsties

han de durar el mínim temps imprescindible.
Quan l'Ajuntament paga per una feina ha de fer
que l'empresa que se n'encarrega hi dediqui
recursos i personal a bastament per tal que l'obra
no s'allargui de més. Per això és qui paga i qui
mana. En aquest cas, crec que si el batle no s'hi
posa fort, encara durem sort si ens toca el torn per
tapar les síquies a final d'estiu.

***Heupogutllegirenaquestamateixarevista
(número de maig) una carta adreçada a mi. Ja
m'agrada que Ia gent es decidesqui a escriure per
debatre les coses, en lloc de dedicar-se al gènere
oral. Escriure exigeix més reflexió i naturalment
és més arriscat, perquè els papers queden i les
paraulesvolen.Pelquefaalcontingutdelamissiva
he de dir, en primer lloc, que, a l'autor, una mica
de sentit de l 'humor no Ii vendria gens malament.
Després, una obvietat sobre el funcionament dels
partits: els partits polítics poden votar el que
vulguin a través dels seus representants. També,
s'ha d'anar alerta de no confondre els partits i les
associacions. Perquè el PSM, l'OCB i Ia revista
MeI i Sucre són tres coses diferents, de Ia mateixa
manera que ho són Arrel i el Club d'Esplai. O és
quehihaunllistodiferentperacadascu7Finalment,
s 'hade ten i runpadinsPul lpervolerdonar l l içons
de democràcia i d'objectivitat amb un currículum
com aquest. Això és democràcia: el Clubd'Esplai
ha reviscolat després d'anys de letargia sense que
ningú hagi tengut Ia idea de fer una simple as-
semblea de socis i sense que ni els mateixos
càrrecs electes de Ia primera etapa del Club sàpi-
guenquinaéslasituacióactual.Aixòésobjectivitat:
que al Diario de Mallorca et fotin Ia porta pels
morros dues setmanes després d'haver-te fitxat
com a corresponsal, per tendenciós.

Joan Bauçà
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EXCURSIO:

Anàrem a ...

TORRE DIi jAUMKLL

(Diumenge dia 17 de maig)

Vuit excursionistes partírem cI diumenge 17, amb
Ia intenció de conèixer aquest pclil sector de Ia costa
artancnca.

Partirem de cala Agulla, per pujar cap a Ia Torrc dc
Vigilància de Jaumell dcs d'on gaudírem d 'una
meravellosa vista del litoral llevantí dc Mallorca. La
baixada Ia férem cap a Ia banda dc cala Mcsquida i
desprésd'unanedadcialicnfilàrcmaltrccopcapacala
Agulla.

*t*

Anirem a...

L'ALBUKERA l>'Au:UI>IA

(Diumenge dia 21 dc Juny)

Partirem de davant cl Centre a lcs 8.30 horcs. El
dematí farem una visita cultural a aquesta meravellosa
zona natural, única a tota Mallorca, i l 'horabaixa,
pensau a dur els banyadors: Ia platja és allà devora.

De moment està previst que el dinar sigui dc "pa-
taleca", però de totes maneres estau alcnts als cartells
anunciadors, o informau-vos-en dcmanant-ho a cn
Joan Sastre, en Moratinos o en Gracià.

mr

OCB - Sant Joan, Secció Excursionista
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ENCREUAT

8 9
HORITZONTALS.-l.-Producteresultantde
Ia manufactura i cocció de farina de blat,
aigua, sal i llevat, ralrap temrep snE. Una raça
d'arbre.2.-Aixisia.Queserveix.3.-Instrument
que serveis per fer avançar manualment una
barca. Vocal. Armaprimitiva.4.- Te formade
crcu.En plural, fibra tèxtil obtinguda de les
fulles d'atzavara. Vocal. 5.- Estat emocional
que en manifestar-se provoca actes
in tempes t ius . Vocal. Comparatiu. 6.-
Consonant. Vos trobau amb algú casualment.
Vocal. 7.- Impost famós. La primera de totes,
i Ia darrera dc lletra. Subjecte amb el pèl de
colord'or. 8.- Extfemitat. Fruitde laparra. 9.-
Contracció preposicional. Tota sola. Nota
musical.

VERTICALS.-1.- Pren part. 2.- M artell al ed
moN. Consonant. Desitja. 3.- Ningú ha guanyat
ni ningú ha pcrdut.4.- Adjectiu numeral
cardinal. Vocal amb punt. Vocal rodona.
Expressió que incito a l'acció. 5.- Vocal. Posa
bé dc panxa. La tercera de consonant. 6.- Es

dirigeix cap a un IIoc concret. La segona vocal, i a l'altrc casella Ia primera. La deïtat dc més anomenada als encreuats. 7.-
Terreny proveïtd'herba verda dedicatal'alimenUició de bestiar. 8.- Inicialsd'unaagència internacional de notícies. Vocal.
Anar a míssa. 8.- Conjunt d'elements que fan una funció determinada dins un enginy.

8

Solucions a l'encrcual <lel mes passat:

Hori lzontals: l . -PAC,l 'SM.2-Alcs,Olor.3.-Martorcl l .4.-Sla,BBC.5.- l l , l l .6 .-Afi , ' l 'SJ.7.-Tnplicar .
8 . - R i c a , N i c a . 9 . - I V A , T a p .

Verticals: 1.- Pam, 'l'ri 2.- Alas, Ariv. 3.-Ccrtifica. 4.- Stalipa. 5.- O, I,. 6.- Orhilin. 7.- l'lebiscil. 8.-Solc,
Jaca. 9.- MRL, Rap.

Joan Sastre Joan

¡ü SUBSCRIPCIÓ PER UN ANY, 2.500 ptes J

111 Cognoms:
¡i Carrer:
Il Població:
• Banco Caixa:
11 carrer:

Feu arribar aquesta butlleta a qualsevol
membre de l'equip de redacció o enviau-la a:

MEL I SUCRE Sant Joan, Ramon LIuII, 26

núm •
..CD-

oficina ..
núm de rnmntft-

firma
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AGENDA - JUNY

mel i sucre

Natalicis

Defuncions

Noces

Apotecaries de guàrdia
Diumenges

Dia7: Ar iany
Dia 14: Montui'ri
Dia21: Pctra
Dia 28: Porreres

Benzineres
De dia i de nit:
Febrer (Manacor, cra. dc Felanitx)
Diumenges:
Viñas (Manacor, cra. d'Arlà)
Febrer (Manacor, cra. dc Fclanilx)
Marratxí (Inca, cra. dc Palma)
Estelrich (Can Picafori, cra. d'Artà)
El Molinar (Palma, Ramoncll Boix)
Febrer (Sant Joan, cra. dc Manacor. Diumenges matí)

Festivitats del mes
Dia 13: Sant Antoni de Pàdua
Dia 21 Corpus Chrisli
Dia 24: Sant Joan Baptista
Dia25: SantGuil lcm
Dia 29: Sant Pcre i Sant Pau
Dia 30: Sant Marçal

Horari d'autobús
Sant Joan-Palma-Sant Joan: 7.45 h; 10 h;13.35 h;
17.05 h; 18.15 h; 20.05h (dics '':incrs).
Sant Joan-Palma-Sant Joan: 8.30 h; 9.50 h;18.30 h;
20.05 h (dies festius).

Horari d'assitència mèdica
Centre sanitari: 10.30 h - 13.00 h (dc d i l l u n s a
divendres).
PAC: resta d'hores.

Horari de farmàcia
De l ( ) h a 13.20h
De 1 7 h a 2 0 h

Horari de misses
20.30 h (dies feiners)
10.30hi 2() .30h(dicsfest ius)
Consolació: 18 h

Telèfons d'interès
Bombers: 55 00 80
CcntrcSanitari: 52 63 11
GESA: 5541 11
Ajuntament: 52 60 03
Apotccaria: 52 62 52
ConscllInsular: 173500
Govcm Balcar: 46 34 50
Ccntrc Meteorològic: 26 46 10
G u a r d i a C i v i l : 560027
OCB: 723299
SIAC: 900321321
PAC (Vilafranca): 56 05 50

El temps
Pluviometria
Maig dia 1

c i ia2
d i a 3
dia 19
dia 24

Total maig
Total acumulat

G. Company
0,3

32,7
26,3

2,9
2,8

o5,0
247,7

La lluna
Minvant dc dia 1.
Nova dc dia 2 a dia 7.
Crcixcnt dc dia 8 a dia 15.
Plena dc dia 16 a dia 23.
Minvant dc dia 24 a dia 30.

Previsió del temps
Durant cl més dc juny cl tcmps s'estirarà defini-

t ivament, cncara quc a lcs ducs primeres setmanes
podrà fcr qua lque ruixat i molla basca per mor de Ia
humita t . A f ina l s dc més farà qualque tronada

Agenda esportiva
Fulbol Tcrccra Regional:

Sani Joan - Campancl (7-VI-92)

Senccllcs - Sant Joan (14-VI-92)

Final dc Ia l l iga
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