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MELISUCRE. Maig, núm. 191. Butlletí informatiu de
l'Obra Cultural Balear a Sant Joan.

Local social: carrer de Ramon Llull, 48. 07240
Sant Joan (Mallorca).

Consell de redacció: Guillem Florit, Joan Sastre,
Joan Font, Joan Moratinos, Miquel Company.

Tirada actual: 500 exemplars.

Disseny de Ia capçalera: Jaume Falconer
Coberta i contracoberta: fotografia d'un eucaliptus
del camí de Consolació i de J. M. Aznar

Dipòsit legal: PM. 49/1983

EIs articles publicats a Ia revista expressen únicament l'opi-
nió dels seus autors.

EIs articles originals s'han d'entregar abans de dia 18 del
mes en curs.

Nota: S'adverteix aIs possibles lectors de MeI i sucre que
aquesta revista, amb els seus escrits i comentaris, pot ferir Ia
sensibilitat dels esperits no acostumats.
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EN AQUEST NÚMERO HI TROBAREU

— Notícies locals

— Fotos d'antany, per G. Sànchez

— ? 03, per Falconer

— Un adéu d'un nebot, per M. Company

— Campanya «Illes Baelars: projecte de país

— Garbes del P. Ginard (6). El mestre Mas

per J. Estelrich

— Jardineria. El llenguatge de les flors (6),

per F. Nicolau

— MeI i sucre, dolcet, dolcet, per J. Bauçà

— Excursió, per J. Sastre i J. Moratinos

— Dia del Llibre i Primavera 96, per B. Matas

— Dedicat a Don Miquel Gayà i Sitjar, per C.

de Calicant

— Meteorologia, per M. Company i M.1

Alzamora

— Bon profit

— Afegitons a Sant Joan un temps, per C.

Costa

— El plaer de beure, per F. Grimalt

— Agenda
^ ^

El consell de redacció
es reunirà dia 24 de maig,

a les 21.30 h, ai casal social.
EIs col·laboradors
hi estau convidats

NOTA DE REDACCIO
Totes les persones o entitats que se sentin al·ludides

pel contingut d'aquesta revista, tenen a Ia seva
disposició una secció de «Cartes al Director» que admet
escrits que complesquin les següents condicions:

— L'extensió màxima és un foli mecanografiat a dos
espais.

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



NOTICIES LOCALS

EIs m'//.v que participen al taller de teaîre que organit:a l'APA representaren algunes escenes davant amics, parents i aficionats.

- El grup de nins i nines que assistexen al taller de teatre que organitza l'associació de pares
del CoI legi Son Juny ha tengut una bona activitat durant aquest darrer mes. Dirigits per Antoni
Bonet, Síndic, s'han presentat en públic. Primerament fou davant el públic de Sant Joan, després
visitaren Ia vila de Sineu i tenen previst mostrar-nos els seus progressos per Sant Joan, durant Ia
Festa del SoI que Balla. Esperem que algun dia aquests aprenents d'actors puguin desenvolupar Ia
tasca que ara han iniciat a l'escola.

- La parròquia ha recaptat 180.000 pessetes en una col·lecta que ha fet per Pasqua. Aquests
diners es destinaran a renovar Ia instal·lació elèctrica del santuari de Consolació. Recentment, es
varen enllestir obres semblants a l'església parroquial.

- Dins el PIa d'Obres i Serveis del Consell Insular de Mallorca per enguany, l'Ajuntament de
Sant Joan tenia Ia intenció d'incloure el circuit pedestre de Son Juny. Aquest circuit ha d'enllaçar els
turons de Son Juny (on hi ha l'escola i el camp de futbol) i el de Consolació. La idea va aixecar
polèmica al final de Ia legislatura anterior, ja que el PP no va aconseguir que el PIe l'aprovàs, per
culpa dels vots contraris de tota l'oposició d'aleshores. Ara, amb majoria absoluta, s'ha pogut
aprovar, però el CIM denega l'ajut sol·licitat, ja que troba que és una bestreta enorme.

- L'Associació de Ia Tercera Edat de Sant Joan va fer una assemblea el passat 30 d'abril.
Després de l'assemblea anaren a dinar a Can Tronca. Durant el dinar varen homenatjar diversos
associats.

- EIs nins petits del col·legi públic visitaren Ia Biblioteca Pública Pare Rafel Ginard Bauçà.
Cada any Ia biblioteca organitza una visita per als més menuts de l'escola, per mostrar-los què és i
per a què serveix una biblioteca. EIs petits lectors varen poder sentir un conte de Ia bibliotecària, se'n
dugueren un dibuixet que hi feia referència i pogueren fullejar llibres a pler.



La Festa del Llibre es va cele-
brar amb una sèrie d'actes, organitzats per
Ia biblioteca i l'escola. Dia 24 d'abril,
Margalida Munar parlà d'estratègies que es
poden seguir dins Ia família per interessar
els fills per Ia lectura (potser convendria
interessar-hi també els pares). Dia 26,
Arnau Company i Bernat Campins varen
presentar Ia veu "Sant Joan" de VEnci-
clopèdia de Mallorca, que ha ocupat quatre
fascicles. També intervingué el director de
YEnciclopèdia, Pere Fullana. A l'escola es

Iknuit Campins iAmait Company, des Centro, presentaren Ia veu SantJoaii di> va muntar una exposició de llibres d'autors
/'Enciclopèdia de Mallorca. santjoaners. També a l'escola hi va haver Ia

presentació de L'auca de Ia rondalla, a càrrec de l'Obra Social i Cultural de "Sa Nostra" i una
conferència de Josep Estelrich Costa sobre Un recorregut per Ia història de Sant Joan.

- Darrerament, s'han produït una sèrie de bregues entrejoves clients dels locals nocturns del
poble, degudes sens dubte als excessos alcohòlics. Sembla que han tomat dents a qualcú, que altres
n'han sortit amb un ull blau i en general tothom ben batut.

- Dia primer de maig va sortir el primer número del Diari de Balears, el primer diari en català
de Ia història de les nostres illes. L'editor del diari, Pere Fullana, en va fer Ia presentació a Ia seu de
Ia Premsa Forana, a Sant Joan, dia 3 de maig. Després de l'acte es va servir una copa de cava per
brindar pel futur de Ia iniciativa.

- El passat 9 de març Ia Penya Motorista Sant Joan va fer Ia seva Assemblea General
Ordinària. D'altra banda, durant el mes d'abril varen fer excursió anual, enguany per terres
d'Extremadura i Madrid.

- El V Torneig Comarcal de Dames, que des de feia temps es venia fent al bar Can Tronca va
finalitzar el 22 d'abril. El torneig el va guanyar el manacorí Llorenç Bennàssar en Ia modalitat A i
tingué Miquel Company com a guanyador en Ia categoria de locals.

- Entre els mesos d'abril i maig, el suplement de Ia Gran Enciclopèdia de Mallorca, encartat
dins Ia revista Brisas, va estar dedicat al nostre poble. Aquesta veu que ha ocupat més de tres
fascicles ha estat elaborada, com Ia resta de pobles, per Arnau Company, des Centro, i Bernat

POUS - CISTERNES • SIQUIES - DEMOLICIONS
FEINES AMB COMPRESSORS • RETRO

MINIEXCAVADORES

ÇaèrieC Çayà Moríà

Cooperativa, 5-7
Tel.: 64 78 69. Mòbil: 908 53 58 76

07260-PORRERES

A BANCAMARCH

C/de Mestre Mas, 11
Tel.: 52 60 66

07240 Sant Joan



Campins, ambdós redactors
de Ia GEM. EI resultat final
és una síntesi completa de Ia
nostra llarga història i trets
particulars.

- A final d'abril es va
fer l'elecció del nou presi-
dent de Ia Cooperativa Agrí-
cola de Sant Joan. El càrrec
l'ocupava provisionalment
Miquel Vidal, que va succeir
Josep Estelrich, mort
d'accident. EIs 75 socis que
assistiren a l'assemblea varen
reelegir Vidal com a presi-
dent. Durant l'acte es va retre
homenatge a Josep Estelrich,
expresident, i Carles Estelrich, antic comptable, tots dos morts l'any passat inesperadament. Després
de l'assemblea hi va haver un sopar a Can Tronca.

Durant alguns dies, va onejar una
bandera de l'Atlético de Madrid en una casa
del carrer de Palma, per celebrar Ia victòria a
domicili contra eI Barça, que assegurava
pràcticament el títol de lliga. Es veu que els
seguidors d'aquest equip enguany no hi caben
de satisfacció i van amb un pam de rialla.

L·i Cooperativa va relre un homenatge pòstum a Josep Estelrich i
a Carles Estelrich durant Ia seva darrera assemblea de socis.

EIs seguidors de l'Atco. Madrid estan eufòrics perquè, després de molts
d'anys, a Ia fí guaimimn Ia lliga.

El diari Baleares va dedicar, el 22
d'abril, un reportatge a en Joan Morey, cone-
gut arreu de Mallorca com a constructor d'ins-
truments de vent tradicionals. En Morey, a més
de ser un constructor de prestigi i un bon sona-
dor, ha creat una certa polèmica dins el sector,
ja que ha adaptat els instruments a l'escala
musical estàndard, de manera que s'hi puguin
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interpretar peces no estricta-
ment tradicionals i que puguin
sonar conjuntament amb ins-
truments convencionals.

El solar que ser-
virà per a Ia futura ubicació
del Punt Verd del CIM ja co-
mença a tenir l'aspecte que cal
i dins aquest mes està previst
que comenci a funcionar. Hi
haurà contenidors de piles,
roba vella, oli de motor, cartó,
paper... L'antic Pes dels Porcs,
situat devora el quarter de Ia
Guàrdia Civil, és el lloc indi-

El solar del Pes dels P<>raja éx a pim! perquè aculli el Punt Verd de Ia nostra vila. cat fl | > abocament selectiu

de residus. Hi ha gent que troba que el lloc no és el més indicat, però més val poc que res.

- La Mancomunitat del PIa de Mallorca ha organitzat un curset gratuït de socorrisme i
salvament en piscina. La part teòrica es farà a Sant Joan i Ia pràctica a Inca. La gent interessada pot
apuntar-se a Ia Casa de Cultura.

- Durant el mes de maig té lloc el XII PIa de Mallorca, una competició ciclista per a aficionats.
La prova es fa per les carreteres del PIa i cada etapa acaba a un poble diferent (dia 1 a Maria; dia 4
a Muro; dia 11 a sa Pobla; dia 12 a Sineu; dia 19 a Sencelles; dia 26 a Vilafranca). El temps plujós
ha contribuït a fer més dura Ia prova. El Club Ciclista Sant Joan és un dels organitzadors però no hi
aporta cap corredor a Ia prova.

- S'ha reobert el tram de Ia carretera Palma-Manacor que travessa el poble de Vilafranca.
Durant el prop d'un mes que ha estat tancat, ha donat molèsties als santjoaners que anaven a
Manacor o altres pobles de Ia zona, ja que calia travessar Vilafranca per carrers forans.

- La lluita pel poder que hi ha dins el PP d'ençà de Ia "jubilació" anticipada de Gabriel
Canellas es polaritza entorn de dos candidats, que representen al seu torn càrrecs locals i autonòmics
del partit, Joan Huguet i Joan Verger. El nostre batle, Gabriel Mora, està alineat des de sempre amb
Joan Verger, montuïrer, antic president del Consell de Mallorca.
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- Les obres de rehabilitació
de l'antiga escola de les nines estan
pràcticament enllestides. La casa de
Ia mestra, restaurada amb un gust
bastant dubtós, ja està acabada.
L'antiga aula, que sembla que aco-
llirà Ia biblioteca, només està pen-
dent dels darrers retocs de fusteria.

- Al·lots dels darrers cursos
de l'escola de Sant Joan han fet un
intercanvi cultural amb col·legues
seus de l'Alt Empordà. Entre el 28
d'abril i el 4 de maig, els empor-
danesos varen ser per Ia vila i els
amfitrions els passejaren per tota
l ' illa. Suposam que pròximament
els santjoaners tornaran Ia visita als
seus nous amics.

Sembla que l'Aula de l'Escola de les Nínes acuHirà Ia biblioteca
municipal tot d'una que les obres s'hagin acabat.

- Durant aqust mes de març el cafè-bar de Can Fiol ha fet reformes. L'interior del local ha
quedat com a nou. Ha guanyat en amplitud, ja que Ia maniobra més important que han duit a terme
ha estat eliminar el quartet que sempre s'havia dedicat a Ia Penya Motorista i allargar el tasser fins
al portal del carrer de Mestre Mas. Les obres del cafè han durat un poc més d'una setmana i els
clients habituals s'hagueren de traslladar a d'altres bars de Ia vila, però ara tot ja ha tornat a Ia
normalitat i al seu lloc.

- El grup d'escoltes de Sant Joan sembla que du les ombres baixes. Per tal d'animar-los varen
venir grups d'escoltes externs, que organitzaren tota una sèrie d'activitats per engrescar els nostres.
La trobada fou a Consolació, encara que tot el poble es va veure ple dels coneguts uniformes escoltes.

- Aquesta primavera du camí de superar els rècords de pluja. EIs mesos d'abril i maig han duit
una quantitat de precipitacions molt superior a Ia dels anys passats. La pluja és molt bona per als
arbres, però perjudica els meloners i ha ajagut molts de sembrats.

- El 28 d'abril va tenir lloc al circuit de Binifarda Ia prova de motocrós que cada any organitza
Ia Penya Motorista. Enguany ha estat Ia primera prova del campionat de Balears, i per tant ha decidit
les primeres posicions. EIs guanyadors varen ser Pep del Barrio, en 250 cc, Pau Sans, en 125, Pep
Gelabert, en 125/iniciació, Toni Torres, enjuvenils, i Jordi Lorenzo, en infantils.

- Dia 18 de maig haurà tengut lloc a Palma Ia Diada per Ia Llengua, on es crearà un gran
mosaic humà (a Ia manera de Ia gran cadena humana de l'any passat). Dins Ia sèrie d'actes per
reivindicar una situació digna per a Ia nostra llengua, també hi ha el Correllengua, que enguany
tampoc no passarà per Sant Joan.

- Les males llengües diuen que els eucaliptus que ara es moren i fa alguns anys se sembraren
al camí de Consolació no tenen una mort espontània, sinó tot el contrari. I mira per on, el nostre
Ajuntament s'havia plantejat de substituir-los per un altre tipus d'arbust (potser xipresos). Ara segur
que no quedarà altre remei que canviar-los.
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'ls divertiments de Ia joventut santjoanera dels anys trenta, data aproximada

d'aquesta fotografia , eren molt diferents dels actuals, es reduïen als passejos dominicals i

als dies de festa, tal com succeeix a Ia instantània que avui us oferim. Ocaionalment

s'organitzava algun ball a l'ample.

^7CPc'questa fotografia es va fer a Ia plaça del Centre i s'hi pot observar que Ia

façana del Centre Catòlic no ha canviat gens fins al dia d'avui. Podem veure que per

enramellar Ia festa es posaven uns quants pinotells. Si us fixau en Ia part dreta de Ia foto

veureu que hi ha una banda de música i al centre hi trobareu unes parelles de balladors.

Tots els homes anaven amb capell o gorra, les dones duien mocador i Ia majoria capa.

Bon ball i bona festa!

Gracià Sànchez

(Foto gentilesa de A. Font)
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Referendum popular
per tal de triar les cadires del nou teatre.

Marcau amb una

10

\Ç Ia cadira que més vos agradi.
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UN ADEU D'UN NEBOT

El dia que el te trobaves a qualsevol indret
del poble, en entrar al cafè, etc., Ia fórmula de
saludar-se tenia un ritus característic, hi havia
una sintonia entre el seu bon dia i el teu: «Bon
dia tio, com anam; ell: Oiiiiiii, —donant-li a Ia
maneta—, bé, com una seda», aquesta
conversa segur que Ia podríem extrapolar a
tots els santjoaners que el tractaren amb certa
freqüència. El seu somriure i aquella típica
expressió «oiiiii», un oi particular irrepetible
que tothom Ii contestava.

Durant molts anys, Ia semblança del tio
Biel m'havia parescut més Ia de l'amo en Biel,
que no Ia d'un parent pròxim. Amb el temps,
el tio Biel resumia amb el seu caràcter el que

molts haguéssim volgut: Ia sana enveja d'un
caràcter ple d'humor i d'una picant ironia.

94 anys ben duits com una seda que molts
desitjaríem poder dur de Ia mateixa manera.
La seva herència, que des d'ara, passa a ser del
poble, engloba tota una sabiduria popular que
molts d'estudiosos s'han encarregat de
recopilar i, en conseqüència, Ia seva memòria
quedarà dins Ia memòria col·lectiva.

94 anys ben densos i aprofitats que va viure
el Tio Biel.

Miquel Company Florit

CAMPANYA «ILLES BALEARS: PROJECTE DE PAÍS«

Per primera vegada en Ia història d'aquesta
comunitat autònoma dos organismes estatals
com són TVE i RNE han posat en marxa una
iniciativa conjunta de caire autonomista amb un
organisme adscrit al Govern Balear, com és el
Consell Assessor de RTVE a les illes Balears.

El dia 9 de maig el president del Consell
Assessor de RTVE a les Balears, el delegat
territorial de RTVE i el director de TVE-Balears
presentaren al Consolat de Mar aquesta
campanya al president de Ia Comunitat
Autònoma.

El • president Soler, després de visionar el
espots de televisió, es va mostrar molt satisfet
per transmetre aquesta idea en positiu d'afavorir
l'autogovern amb aquesta campanya de Projecte
de País. El president traslladà Ia necessitat
d'impulsar una més àmplia programació en
català a TVE i a RNE.

La idea d'aquest projecte era aconseguir
mostrar un logotip que fos impactant i
s'interpretàs en el sentit que Ia construcció del

nostre país es tracta d'un projecte i que com a tal
havia de plasmar-se. Segons el president del
Consell Assessor, Tomeu Binimelis, per això es
veuen politges, cintes de muntatge, sensació de
moviment i tot com peces que juntes conformen
un País, i emprant el màxim de colors com a
símptoma de plena integració social del
projecte.

Per a Binimelis hi ha dues finalitats: per
damunt i visible Ia idea de diferenciar una
programació estatal d'una pròpiament nostra
tant a TVE com a RNE; i una altra finalitat, més
subliminal de mostrar el caire nacionalista des
d'una expressió tan adient com és el Projecte de
País. Ja sabem que Ia consciència nacional no
està suficientment arrelada al nostre poble, però
hem de coincidir en el fet que les institucions
han de possibilitar-la tot defensant amb un
Projecte de País els nostres signes d'identitat. Es
irrenunciable Ia reivindicació de més progra-
mació pròpia a TVE i RNE.

11
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GARBES DEL P. GINARD (6)
Transcripció i notes de Josep Estelrich i Costa

El mestre D. Jaume Mas i Noguera va inaugurar Ia galeria de Fills
predilectes de Sant Joan que honoren amb els seus retrats les parets de Ia sala
de sessions de l'Ajuntament. Va ser proclamat FiIl predilecte en les festes
patronals, 29 d'agost de 1925. En l'avinentesa del centenari del seu cessament
com a mestre de l'escolapública de nins a Ia nostra vila, lespàgines de MEL
I SUCRE publicaren el proppassat mes de desembre una ben elaborada
ressenya, amb dades inèdites i de primera mà, sobre aquest pedagog que fou
elprimer mestre nacional de Sant Joan.1 El P. Rafel Ginard va aplegar de
fonts orals una copiosa informació sobre el Mestre Mas i en vafer una garba
grossa. Aquí Ia teniu.

E L M E S T R E M A S 2

D. Jaume Mas Noguera nasqué a Manacor el
13 d'octubre de 1832.3 Fou nombrat mestre de
l'escola pública de Sant Joan per D. Víctor
Arnau, rector de Ia Universitat de Barcelona, dia
31 d'octubrede 1858.

Baixet, estava prim, barba ben blanca i no molt
llarga. Uns ulls vius. Duia capell que Ii amagava
Ia calva. Duia gaiato i anava amb capa madri-
lenya, que feia una espècie d'esclavina de balin-
dranys, com també Ia duien els antics regidors.
Sempre duia camia de llista amb retxetes.

L'entorn de Ia boca el tenia color de castanya,
de fumar. Deixava les llosques molt curtes. El
dit gros i el segon dit estaven cremats, del ma-
teix color de castanya, d'aguantar les llosques.
Feia els cigarros prims. I si Ii deien del tabac,
responia: Es molt noble el fumar! Quants de
papes, cardenals, bisbes, hanfumat!Elfumares
molt noble.

Si cl agiïíi es tu sota hchidíi
será mucho más largu Ui vidu.
Vino v licor, aunque hiicno.
pura eljoven es un veneno.

Ho deia i practicava. Així que, al seu fill senyor
Mas,4 que Ii agradava un poc de suc, sobretot
anissat, i que un vespre tengué un còlic i
vomitava devers les 2 del matí, el mestre Mas
des del llit Ii deia: D. Francisco, suspenda Ia
copita, hombre!

Era polític, integrista, carlista, ell i tota Ia
família. Era temps de brega, de polèmica. EIs
lliberals deien, segons el mestre Mas:

Muera Crisii>! Viva Lii:.bel!
Muera don Carlos! Viva ¡sahel!

Es Io mateix de «Firme Ia voz».
Firme Ia roz, serena Ia mirada.
Ruja el infierno, brame Satán,
l u f e d'España no morirá.

Sempre en to de guerra. Son pare era de
l'exèrcit carlista. EIs confiscaren tots els béns en
perdre Ia guerra els carlistes. Tenien Son Mas a
Manacor. Quedaren pelats.5

Anava a missa cada dia. Menava Ia mare a
bracet a missa.6 Se posava dins Sant Gaietà. Hi
havia «.v« banca des Mestre». Si qualcú dels
al·lots dins l'església feia renou, el cridava
devora ell; i l'al lot, tot elevat. EIs nins en
trobar-lo pel carrer anaven a besar-li les mans.
Donava gínjols i qualque confit (els gínjols
venen en temps de figues). Agafava Ia munyeca
dels nins i amb el dits feia un renou especial.

- Aquest nin té coniets! deia; 1 els nins,
encantats de «tenir coniets».

Quan passetjava, feia els passos amb Ia qui
fou Ia seva dona, Antònia-Aina Galmés Riutort,
a. Mussola, d'una casa que té una creu a
s'anguila del carrer amb el carrer de Ses
Trinxes.7 El mestre Mas se casà als 44 anys. El

12
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sogre Ii va comprar ses Roques del
Dimoni amb un caixó ple d'or. Ses
Roques era el carnatge.

Un temps en aquest turó
hi enterraven ets ases;
ara hi han defer unes cases
i a 's costat un mirador.

ElIa era tan poruga de Ia gent, que
per anar a ses Roques hi anaven per
un caminoi que passava per
l'Escaleta. El senyor Mas deia: Voy a
Ia ermita. Escometia tothom que
trobava; se feia amb tothom. Se
retirava amb fosca. PeI camí de ses
Roques hi havia garrovers, i vora Ia
Creu una alzina. Davant Ia Creu
ensenyava els nins a resar: Vos
adoram, Senyor, i vos beneïm /
perquè amb Ia vostra Creu redimireu el món.^

El pi gros de vora les cases era molt estimat
del mestre Mas. Ran de les cases, hi ha un
ginjoler on anaven a menjar gínjols els al lots
que s'havien portat millor a l'escola. A Ses
Roques, de cara a Consolació, feia dir a al lots
que el diumenge anaven amb ell una oració que
ell sabia de cor:

Hasta el trono de tu gloria
suba, oh Señora, mi acento,
que no Io disperse el viento
antes de llegar a Ti.

Ove Ia humilde plegaria
de una alma que en ti confía,
en ti, que has sido, oh María,
siempre Madre para mi.

Revuelto mar es Ia vida

El Pi Gros és iinafita emblemàtica a les Roques del senyor Mas.

que nunca reshala en calma,
las ilusiones del alma
las más rudas olas son.

No me dejes luchar solo
con Ia tormenta irritada,
inflama con Ia mirada
lafe de mi corazón».

També feia cantar «S'Estrella de s'Auba».

Va fer cançons sobre Ia Passió, en mallorquí,
precisament. («La naturalesa triomfa salte-
jant», solia dir. A l'escola, i adesiara fora de
l'escola, principalment quan parlava amb el seu
fill Francesc, s'expressava habitualment en
castellà. Però, per saltejar com Ia naturalesa, no
rebutjava emprar el català per compondre
versos i altres activitats literàries). Ho feia co-
piar als allots perquè ho aprenguessin:

F'EI*RI3I*I^L

Pedro Mestre
PORTES BASCUUNTS -:- BARRERES
BALCONS -;. FERRO RUSlIC
FERRERIA A6RiCOLA -;- AUTOMATISMES

C/. Jaum« Mai Noquera. 23
TiU. 52 65 11- 52 60 63 07240 SANT JOAN

Ferreteria
de Sant «Joan

C/. de Palma, 17 • 0724 - SANT JOAN
Tel.: 52 65 33

VENDA D'EINES, DE PINTURES,
DE MAQUINÀRIA, BRICOLATGE
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nu'l ¡ sucre

Altre temps el carrer del Mestre Mas no passava, ja que Ia seva casa estava
situada en aquest punt. La casa es va esbucar cap afmals dels anys seixanta.

Acabant:
Jesús, dolcíssim Jesús,
que per mi beguéreu fel,
procuran que guany ei cel,
na tornant a pecar pus.

També feia cançons de riure.

D. Jaume tenia 25 anys quan vingué de
mestre. Fou el primer mestre Nacional que
hi hagué a Sant Joan. Féu retxa dins
l'ensenyança. L'escola era al carrer de Ia
Lluna. Tenia un pati. Hi havia un bust del
metge Garau, que era estat el propietari de
Ia casa.9 Hi havia una hídria de test
mallorquí, color de xocolata, per beure.

Essent Vós tot Majestat,
a uns homos els peus rentareu,
i amb això, Senyor, mos dareu
una prova d'humildat.

A l'hort, en trista oració,
de tal manera penareu
que sang i aigua suareu
per Ia nostra redempció.

D 'una púrpura revestit
i amb una canva amb sa mà,
aquell cònsol inhumà
féu de vos un rei fingit.

Quan en el pretori estàs,
cridà aquell poble confús:
«Que muira Cristo Jesús
i se salvi Barrabàs!»

Com un llàtzer vos deixaren,
de cops, llagues i punyide.s,
es cos totple deferides,
d'espines vos coronaren.

A l'escola era rigorós. No permetia que
deixassin, ni per matances. I si deixaven, aclaria
perquè. Tenia uns 80 alumnes, fins i tot de
Vilafranca i Lloret que anaven i venien cada dia.
Castigava fent estar agenollat, calçons
arromangats, damunt tres macolins. També hi
havia vergueta i paleta. - Para Ia manol I plam.
- «La letra con sangre entra». Feia quedar a
l'escola si no sabien Ia lliçó. No tenia cap
ajudant. Ensenyar Geografia era Ia seva especia-
litat. EIs dissabtes, sempre llegia l'Evangeli i
passaven el rosari. A l'escola, sempre parlava en
castellà, i hi feia conversar.

- Amador, que hay de bueno?
- Nada.
- Pues si nada no se ahoga.

Acabà en el càrrec a Sant Joan dia 4 de febrer
de 1897, per haver estat nombrat mestre d'Inca,
de l'escola n° 1. A Inca hi està molt poc temps i
se va jubilar. Dos anys o tres després de retirat

SUBSCRIPCIÓ PER UN ANY, 3.000 pies.
Nom:
Cognoms:
Carrer:
Població:
Banc o Caixa:
carrer:

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

MEL I SUCRE Sant Joan, Ramon LIuII, 48

....núm.:.
...CD:..

oficina ..
núm de corrióte:..

firma
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mel i sucre

de mestre, seguí fent escola a una
partida: n'Amador escolà, Sebastià
Soler (es metge Soler), es potecari
Fernàndez, en Biel Verger, en Miquel
Parric.
Va morir el 27 de setembre de 1910.

Després des Mestre Mas, vingué un
mestre de Calvià que arruixava fort,
Jaume Gibert Amorós, en Cap-pelat.
S'Engatava, jeia, vetlava, no feia res de
bo. Tenia bon caràcter de lletra. Era
cantador; anava a cantar al cor de
l'església. Fins s'oferí a entonar el
Glòria i el Credo de Ia missa de n'Aulí.
Si es mestre Cappelat i mestre Maní
Patot canten, el Santíssim fugirà, deia qualcú.
Plomà un gall a Bonany i el gall fugí. En Cap-
pelat era germà d'un carnisser. Cantaven els al
lots:

Pelat de Ia peladesca,
vols-me dir qui t'ha pelat?
Jo mateix me som pelat
per anar més a Ia fresca.

Les Roquesfou un lloc on el mestre Mas
passà moltes d'estones de lleure.

En Pelat Titiiia
no té cap cabei,
com sa mare passa
lifa es cul vermei.

Després vingué D. Agustí Puigserver, de
Lloret.10

NOTES

ESTELRICH BLANCH, Joana. Jaume Mas i Noguera. Notes biogràfiques ¡professionals. MEL I SUCRE, núm. 186 (desembre
1995),pags. 15-17).
2 GINARD BAUÇÀ, Rafel. Manuscrits inèdits. APSJ, 29.3.2, fs. 45-53.
1 Fill de Francesc Mas Llampaias. natural de Manacor, i de Maria Ignàsia Noguera Estrany, natural de Felanitx.
4 El Rnd. Francesc Mas i Galmés (1878-1953), va ser vicari de laparròquiade SantJoan (1908-1910), vicari in ccipitede Mariade Ia
Salut (1910-1913), vicari in càpite de Moscari (1917-1918), regent de Ia parròquia de sant Joan (1920-1929) i ecònom de Sant Joan
(1929-1953). Va construir el Centre Catòlic i el nou temple parroquial.
5 Aquesta confiscació dels béns dels pares del mestre Mas es va produir després de què fou dominada Ia sublevació dels carlins de
Manacor contra el govern liberal, el IO d'agost de 1835, sublevació que s'anomenà Ia Llorençada, i també El rebumbori. Dos dels
responsables d'aquella sublevació varen ser condemnats a mort, i altres empresonats.
6 La mare del mestre Mas morí a Sant Joan el 2 de febrer de 1874, als 80 anys d'edat (APSJ, 13.9, f. 30).
7 Antònia-Anna Galmés Riutort, f i l la de Magí Galmés, natural de Sant Joan, i de Maria Riutort, natural de Petra, nasqué el 8 d'abril
de 1851 (APSJ, 11 .3 , f .65) imor ie l8degenerde 1910(APSJ, 13.12,f .53v.) .Elmatrimonis 'efectuael27demarcde 1877(APSJ,
14.3, f. 44).
8 Lu Creu de Ses Roques, era Ia creu que avui es troba dins Ia cIastra de Consolació. S'alçava en el mateix lloc que l'actual, Ia qual
va ser sufragada pel Rnd. Francesc Mas, ja propietari de Ses Roques, per substituir l'anterior (Vegeu J. ESTELRICH i COSTA. L·i
Parròquia de Sant Joan (1900-1993), pàgs. 47-48).
9 El doctor Jaume Barceló, a. ex metge Garau, amb aficions artístiques. L'any 1845 pintà una figura de Ia Mare de Déu del Roser per
a Ia bandera que portaven a les exèquies dels confrares del Roser (APSJ, 63.4, f. 32), i ajudà el doctor Josep Bauçà, es metge Verm,
a pintar el quadre de sant Bonaventura per a Ia capella del Roser (APSJ, Manuscrits del P. R. Ginard).
10 Mn. Agustí PuigserverJaume, prevere (1866-1927). Ingressà a Ia comunitat franciscana de Llucmajor (1886). Obtengué el títol de
mestre i s'ordenà de prevere (1891). Fou un dels cinc fundadors del T.O.R., que professaren el 1894. Fundà el Centre Catòlic de
Llucmajor i dirigí el col·legi de St. Bonaventura. Al començament del s. XX, abandonà l'orde franciscà i s'incardinà a Ia diòcesi.
Exercí Ia docència a Sant Joan, Inca i Biniali, on morí a 1927 (Gran Enciclopèdia de Mallorca). A Sant Joan, visqué al carrer de Ia
Lluna, núm I .
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EL LLENGUATGE DE LES FLORS (6)

Dins Ia simbologia de les flors, el significat
de Ia falguera és Ia sinceritat, molt relacionat
amb el fet que creixen espontàniament als
hoscs.

L'helicrysum significa
fidelitat perenne, amor que
no té fi, justificat per Ia llar-
ga durada d'aquestes flors,
que poden arribar a durar
diversos anys, ja que quan
s'assequen tenen una con-
sistència com de palla.

«Tu ets Ia meva llum» és
el significat de l'heliopsis.
Regalar un ram d'aquestes
flors és una evident decla-
ració d'amor.

L'intens perfum del xxxx
Ia que sigui el símbol de Ia
gatera d'amor i també té el
significat de fidelitat, amor
fidel.

L'himerocallis simbo-
lit/a Ia protesta davant Ia
persona estimada per Ia
seva actitud poc agradable o
injustificada.

El significat de les flors
de l'hibiscus és molt variat
i poc agradable: violència

els de color violat, ferit al cor els vermells i
rebuig d'amor els de colors mesclats.

L'amistat constant i l'amor que no coneix
separació és el significat
simbòlic de l'heura.

El significat atribuït a Ia
figuera és «et puc de-
fensar». Oferir un paner de
figues, a tot temps i a tot
país, és un gest d'amistat, de
bon averany, de prosperitat i
de benestar.

L'oblit dels mals és el
significat de l'hiperic, fent
referència evident als mals
d'amor.

«Solament ets aparença i
varietat» és el significat no
gaire positiu atribuït a
l'hortènsia, ja que les flors
d'aquestes són estèrils i no
donen fruit.

«Jo viuré a Ia teva om-
bra» és el significat atribuït
a l'hosta, ja que és una
planta que s'empra per sem-
brar a redols molt
ombrívols.

Lafalguera, seg/>ns el llenguatgefloral, significa sinceritat

Francesc Nicolau Català

C o o p e r a t i v a A g r í c o l a

SATsTTT JOAN

«Tota casta de
productes del cannp a

bon preu«

Carrer de Perra, s/n Tcl.: 52 63 24

Elèctrica

PEP DES SAIG
instal·lacions elèctriques

xarxcs de baixa tensió
subminis t raments elèctrics

Consistori, 8 f 52 63 23
S íi n t J c> ¿\ n
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mel i sucre

m&l i sucre, dolcet, dolcei:

EL FAMÓs «CAMÍ pedestre» de Son Juny du
marxa de convertir-se en «la història inter-
minable». Primer de tot, vull recordar que és un
vell projecte recuperat pel PP i fet bandera arran
d'haver perdut una votació per a Ia seva
aprovació al darrer PIe de Ia passada
legislatura. Fa poc, el batle el va voler
treure l'espina i el va tornar dur a PIe,
amb el lògic resultat de sis vots a favor.
Però, afortunadament, Ia glòria d'a-
questa victòria ha estat efímera ja que
l'administració que havia d'aportar una
part important del pressupost va trobar
que gastar quaranta milions en un
passeig pedestre no era una necessitat
de primer ordre. De vegades és una sort
que els ajuntaments tenguin per damunt
institucions amb prou seny (i pocs
doblers) com per aturar projectes
faraònics, que tenen com únic objectiu
Ia revenja d'un batle a una votació perduda.
Valdria més que el batle deixàs córrer aquest
projecte, i fer una mica més de cas al seu cap
polític —el Sr. Soler—, que predica l'estalvi i
l'austeritat.

AQUESTES DARRERES SETMANES han tomat
ser notícia de primera plana les correries del
quasi santjoaner, ex-diputat pel PP, Francesc
Gilet. Per als meus lectors que no hagin seguit el
culebrón, en faré un petit resum: El Sr. Gilet ha
estat acusat de ser el cervell d'un intent de
suborn a un regidor socialista de Calvià, per
aconseguir Ia batlia per al seu partit, el PP.
Només vull recordar que el primer escàndol que
va protagonitzar el Sr. Gilet va ser Ia
construcció il legal d'una casa a foravila,
trepitjant totes les lleis sobre Ia matèria, sense
cap mania ni una. I encara és l'hora que tots els
qui el defensaren a peu i a cavall en aquell
temps, reconeguin que s'equivocaren, que si
una persona és capaç de contravenir unes lleis
que èticament ha de complir, ja que com a
diputat està implicat en Ia seva creació, també és
ben capaç de botar-se qualsevol altra norma
ètica.

PER LLEVAR-ME un poc aquesta mala fama
de només criticar, vull presentar-vos exemples
positius de com Ia nostra llengua pot ser
utilitzada normalment com a mitjà de
comunicació. Observau el convit que fa fer el

fWui, 9 eleTcW cU 1.996
R It* 20'30 W.
fcl Grupat\?eeAr«j3$BWv^otM;* S**Aic pre$enU,A^u>,

k. t I l ' A l - l l * J r v t t s t r > A Xr f ~ r « t J i ^ - * "

£n W>enoW » veeowixàmeftt * V^iscc^cw>'aeie<io<ws rUjors

grup del Davallament al consistori i comparau-
Io amb el que vaig treure el número anterior,
també fet seu. Sobren comentaris. Vos vull
mostrar també com una entitat que vaig criticar
el mes passat també sap fer les coses bé.
L'enhorabona.

Joan Bauçà

Benvo]gut senyor

., ! M T ^ M F N T

w • -;rV)AN
RUt ;,..C c.:.!i:RAL

F.UiíiADA

S'̂ ï«—
Sant Join a 27 de Març de 1 9%

En lepresemació dc tots els que realitzam d DAVALLAMENT de SANT JOAN me

compJuj agraif Ia sevi desmeresudi col labor>cio i ajuda perque un any més tots ptegals pod«"
celebiaí aquest actc

A) mateix lemps seria un honor per tots compür amb Ia seva presènda, pcr tal

moliu voMna personalment convidar a V I j a tota Ia Corporaaò Municipal que vostt presideix a

Tacte que com vostè ja up tendra l)oc el divenJres Sani a krs 21 30 borcs a l'ermita de Nostra Sra de
Consdicio

més que saludar-lo
Desitjant desde aquí que lengui unes bones properes festes de Pasqua, res

f UOWcLLu!IBou

JdF>M 4̂̂
-—^J^^-
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Anàrem a...

La vall de Biniforani. Al peu
del massís del Teix, és Ia vall
que es veu a l'esquerra
pujant al coll de Sóller des de
Palma. L'excursió va ser de
les que fan afició, ja que
extraviàrem el camí i pujàr-
em grimpant sense camí per
un terreny feréstec. El retard
produït per Ia pèrdua va fer
que no poguéssim arribat al
cim, tal com havíem previst,
però, a canvi, tinguérem el
plaer d'anar per uns paratges
literalment verges.

Anirem a...

El penyal d'Honor, Ia mà-
xima altura de Ia Comuna de
Bunyola, amb vistes damunt
Ia vall d'Orient (especial-
ment esponerosa en aquesta
època) i damunt el massís
d'Alfàbia. La Comuna és un
dels llocs preferits pels

habitants de Ia zona, ja que es tracta d 'una enorme extensió arborada, amb un estat de conservació
excel lent.

Joan Sastre i Joan Moralinos

KIx excursionistes reposen forces després de pujar una costa ben feixuga.

FONTANERLViFERREJUA
J. COMl>ANY

Instal·lació de banys t
de calefacció centraL

Llanterneria engeneral
Ferreria

C/Consolació, 17. SantJoun
IeI. 52 62 77

R E S T A U R A N T - B A R

.*^S^--'j-r:,-.5sftv.

,3i| »J O
1 <S>^1 '(FìfèHSfìfl¿2íoj &&$&y/

CU. M*n*cor-lnci.km 9 TeI. 830246 P E T R A
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Dia del LIibre i Primavera 96

Amb capell a un ull de sol
i un llibre en sa mà,
sentint cantar un rossinyol
vaig dir: que bé s'hi està,
cercant dins penes consol,
l'animal em va alegrar.

Les divines melodies
em parlaren d'un demà
ple d'il lusions i alegries
que no es poden explicar.
L'ocell amb les canturies
mon cor trist va canviar.

I del llibre l'argument,
prop un taronger florit,
llançaren de mi el turment.
On vaig recobrar el delit,
primavera amb sol ixent,
suau dolcura de confit.

Bàrbara Matas Sastre

Dedicat a Don Miquel Gayà i
Sitjar en Ia seva proclamació

de FiIl predilecte

Don Miquel Gayà i Sitjar poeta santjoaner
va passar Ia seva infància al predi de Son Castanyer.
DeIs seus pares heretà el gran tresor de Ia fe
i ha sabut conservar-la pensant amb el mes allà.
Passant de blavet a Lluc se va acabar d'instruir
i segons pareix ha sabut seguir sempre es bon camí.
Amb gran eima cultivà es ram de sa poesia
i amb gran encert va versar Poema a l'Ave Maria
a Ia Mare de Déu de Lluc sa que més prest tenia
per prop d'ella haver viscut.
Per totes parts se Ii veu un perfum d'exactitud
tot ho toca punt per punt amb el seu vertader aspecte,
per això alegrem-nos tots que el nomenin fill predilecte.
EIs seus nobles sentiments i Ia seva sabiduria
han dat a les seves obres s'èxit que se mereixin
que el seu àngel de Ia guarda l'acompanyi nit i dia
i el guardi de tot perill tot el restant de sa vida.

Catalina de Calicant

í

JtJ

POSAU ELS FEMS DINS LES BOSSES
Per al vidre, paper i ferralla

emprau els contenidors especials
La recollida es farà els

dimarts, dijous i diumenges al vespre

AJUNTAMENT DE SANTJOAN

SI TENIU
FOTOGRAFIES

ANTIGUES
(anteriors als anys setanta)

feis-ho saber a

Gracià Sànchez

Hem començat una nova secció:

FOTOGRAFIES
D'ANTANY
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METEOROLOGIA
«ABRIL I MAIG ACOMPASATS, COMPONEN TOTS ELS SEMBRATS»*

Dia

1
~r

3
4

5
6

7

X

9
10

n
12

I <

14

IS

16

17

IS

19

20

21

22

23

24

25
26

27

2S

24

30
31

Temperatura

Max

23

16

16

17

If)

20

20

19
2.1

23

23

24

25

2 )

IX

22

IX

21

19

2 1

25

26

27

19

I /

1.1

16

21
T T

TT

20,5

Min

M

M

7

4

3

X

5

8

IO

7

7

8

9

11

12

7

y

6

5

ï)

12

12

13

9

I I

Kl

1 1
I I

9

I I

8.8

Precipitació Cel Vent Fenòmens
dominant observats

14--s 2/4 tapat ponent vent fluix
1.7 3/4 tapai mesl,al tormenta

2/4 t; pat \ ariable

eh r ponent
1/4 Ii pat variable
2/4 Ii pat xaloe

I /4 ü pal variable

clar variable
1/4 lapât variable

elar migjorn
elar migjorn

elar mig|orn

clar migjorn
l /4tapal gregal

tapat gregal
1/4 lapat variable

5,7 3/4 lapat \anable vent fluix

2/4 tapat variable

elar xaloe

1/4 tapat xaloe vent fluix
elar migjorn

3/4 tapat llebeig
1/4 tapat llebeig

tapat gregal vent fluix
6,4 tapat gregal vent moderat

34,5 i t;'PaI gregal
O.X lap;« gregal
(). 9 3/4 tapat gregal

6,6 3/4 tapat tramuntana
0,5 3/4 tapat variable

Mes: abril Any: 1996

Kstació: Rovista Mei i Sucre <le. Sant Joan de Mallorca

l e n i - - ( .Mi l i t in Company, Miquel Alzamora i Miquel
Company

1 ^1-- I Precipitació parcial

5,7 j Prec i pi lució parcial

49,7 I

7 1 .6 I Precipitació total

L'abril ha complit el tòpic de ser un mes pri-
maveral, en què hi ha hagut de tot, des d'ad-
vencions d'aire del sud, de l'oest fins a dies amb
temperatures càlides i pluges a finals de mes.

PeI que fa a les temperatures, l'abril ha estat
un mes suau i primaveral, el qual s'ha caracte-
ritzat per una poca variació dels valors termo-
mètrics amb una clara presència de dies ennu-
volats. EIs dies en que s'aconseguiren els valors
més alts va ser degut a Ia presència de vent del
sud, mentre que Ia presència de vents de grec
ens aportà uns dies un poc més suaus i fresquets.

La pluja caiguda durant el mes ha estat ben
rebuda, Ia qual cosa fa que sense haver tingut un
hivern passat per l'aigua i Ia humitat, les pluges
han estat presents i constants durant el mateix i
que han tingut una continuació fins a Ia primera
desena del mes de maig. La pluja que duim
d'ençà l'any agrícola és Ia següent:

octubre
novembre
desembre
gener
febrer
març
abril

70,1
102,5
46,8

100,8
50,3
36,0
71,6

que suma un total de 538,7, xifra considerable
que ha mantingut el sòl amb un excedent per a
l'agricultura. La pluja recollida durant el mes
d'abril ha estat Ia següent:

dia 1
dia2
dia 17
dia25
dia26
dia27
dia28

14,5
1,7
5,7
6,4

34,5
0,8
0,9

setembre 60,6
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dia29
dia 30
TOTAL

6,6
0,5

71,6

En resum, l'abril ha estat un mes precís:
pluges i sol. De totes maneres, si els dies
s'estiren, correm el perill que el rovell pugui fer
acte de presència, cosa que si no es produeix, Ia
palla que enguany es recollirà serà d'aquells

anys que es recordaran, ja que «per l'abril, cada
gota en val mil»

Miquel Company i Miquel Alzamora

* Encara que, enguany, se'ns fa difícil afirmar-ho.

Cercam fotografies que facin referència al temps (nevades,
llamps, cap de fiblons...) i a Ia meteorologia i, també, aquelles que sien conseqüència dels

seus efectes (inundacions, torrentades, calabruixades...).
Si qualcú en té, m'ho podria comunicar.

MlQUEL COMPANY

^>o*t fin<Uit
^edeu4, noaeyafo

Ingredients per a 6 persones: 6 tasses de fideus, 12 tasses de brou de peix. Primer de tot farem un
bon brou de peix. A continuació agafarem una paella i hi posarem els fideus i el fumet de peix. Ho
deixarem coure fins que els fideus s'hagin begut el brou i després afegirem Ia picada. Ho podem
acompanyar tot amb una poc d'allioli.

^,¿amet <wt& 0uwfa4A#,
Ingredients: Un llomet sencer, llimona, el brou de Ia carn, oli, una pastilla de brou de carn,

conyac, sal, prebe bo, mostassa. Fermarem el llomet amb cordills i Ii posarem sal, pebre bo i llimona
i ho deixarem reposar durant 24 hores. Al dia següent Ii afegirem Ia mostassa, el brou que ha fet Ia
carn, una pastilla de brou de carn, oli i una tasseta de conyac. Ho posarem tot dins el forn durant 20
minuts a una temperatura de 200 graus.

@téfee& <wt& ¿*¿¿¿t, de Seutt *ditu&
Ingredients per a les crêpes: 125 gr. de farina de blat, 2 ous, mig litre de llet,, un pessic de sal, 2

cullerades de mantega sense sal i una copeta de Gran Marnier. Per fer els crêpes posam Ia farina, els
ous, Ia llet i Ia sal dins un pot fondo i ho ben remenam; llavors hi afegim Ia mantega fosa i Ia copeta
de Gran Marnier. Dins una paella posam un poc de mantega perquè es fongui; amb un cullerot hi
tiram un poc de pasta quan Ia paella està semicalenta; quan el crêpe està daurat Ii donam Ia volta i
el treim. EIs anam fent així fins acabar Ia pasta. EIs deixam reposar dues hores; mentre aprofitam per
fer Ia salsa. Ingredients per a Ia salsa: 8 pastilles de sucre, gelat de vainilla, 1 mandarina, fulles de
menta, 2 taronges (el suc), 1 copeta de Curação vermell, 1 tassonet de nata líquida i 2 cullerades de
mantequilla. Dins una paella anam fregant les pastilles de sucre a Ia mandarina fins que quedin ben
foses. Afegim el suc de les taronges, Ia copeta de Curaçao, Ia nata i Ia mantequilla. Ho remanam a
poc foc fins que espessi. Per servir els crêpes els doblegam en forma de mitja lluna i els escalfam i
els posam en el plat de servir. Llavors regam el crêpe amb Ia salsa fins que quedi ben cobert. Com
a guarnició hi afegim una bolla de gelat de vainilla i un parell de fulletes de menta.
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AFEGITONS A SANTJOAN, UN TEMPS

Quan parlàvem en el llibre Sant Joan, un temps del dijous sant i, més concretament, de Ia
processó que se celebra aquest dia, apuntàvem que porten Ia figura de La Sang tres homes
constituïts en confraria, avui Francesc Rotger Boiret, Arnau Munar Bronder i Antoni Company
Foc. Però no fèiem menció de l'esforç que això suposa, ja que aquesta venerada imatge de Sant
Joan té un pes semblant al de nou barcelles de blat, que són uns 100 quilograms.

El teatre del Centre Catòlic va ser explotat econòmicament durant els anys trenta per
Nuestro Club, entitat que després va traspassar el lloguer a La Pandilla. Aquest grupet de joves
santjoaners estava compost, entre altres, per Joan Bauçà de Cas Notari, que n'era el cap, Joan Juan
Guiemó, Martí Company Gueraví, Mateu Juan Teixidor, Llorenç Juan es Pubii, Miquel i Antoni
Oliver des Calderers, Antoni Blanch Blanc i Ramon Gayà Carritxó, que, a més de regir el teatre,
editaren un full de caire polític.

Carles Costa i Salom

EL PLAER DE BEURE
CARMESÍ

Vi negre de 1994

Un dels pobles amb més tradició vitícola
d'aquesta i l la és Santa Maria del Camí, prou
conegut pels seus vins d'alta
graduació alcohòlica, elaborats
fonamentalment amb Manto Negro i
comercialitzats, bàsicament, a
granel.

EIs germans Pere i Bernat
Calafat, continuadors d'una llarga
tradició vitivinícola familiar, són en
l'actualitat gerents i propietaris del
celler Jaume de Puntiró. L'any 1993,
tot aprofitant els bons resultats
vitícoles d'aquesta comarca,
decidiren embotellar els seus propis
vins, per poder donar a conèixer el
producte en millors condicions
organolèptiques per al consumidor.

El Carmesí representa l'esforç
dels germans Calafat per millorar els vins a
granel de Ia comarca del Raiguer. El raïm
utili tzat prové de les vinyes de Can Serví, Es
Torrent FaIs, Cas Misser Fiol i Sa Vinya Vella,
les quals són conreades amb mètodes

„pUME DE
TPUNTKg)

V I N T t | I VIHt

CARMESI
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ecològics. El vi s'ha elaborat amb les varietats
autòctones Manto Negro i Callet i amb Ia

forana UIl de Llebre. Ha estat sotmès
a sis mesos de criança en bóta de
roure americà i Ia resta de criança ha
acabat en ampolla fins al moment de
Ia seva comercialització.

El resultat final és un vi de color
cirera, amb reflexos teula provinents
de Ia criança. En nas, ens ofereix un
seguit d'aromes agradables de mel,
notes d'espècies, tabac i vainilla. En
boca, és càlid i untuós degut al seu
grau alcohòlic. El retronasal és de
caire complex.

El preu de venda al públic és de
700 ptes.

Celler Jaume de Puntiró
Plaça Nova, 23. 07320 Santa Maria del Camí
(Mallorca)
Tels.: (971)620023 i 140227

Francesc Grimalt
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mel i sucre

A g e n d a - M a i g

Natalicis
Maria Gayà Frau (26-III-1996)
Andrea Barranco Nicolau (4-IV-1996)
Catalina Gayà Jordà (23-IV-1996)

Defuncions
Ramon Gayà Oliver (21-IX-1913 / 25-IV-1996)

Noces

Apotecaries de guàrdia
Diumenges

Dia 12: Vilafranca
Dia 19: Ariany
Dia 26: Montuïri
D ia2 juny : Petra
Dia 9 maig: Porreres
Dia 16: Sant Joan

Horari d'autobús
Sant Joan-Palma-Sant Joan: 7.50 h: 13.00 h; 15.20 h;
16.20h; 18.20h; 19.30(diesfeiners).
Sant Joan-Palma-Sant Joan: 8.25 h: 10.00 h: 18.25 h;
19.30h (dies festius).

Horari d'assistència mèdica
Centre sanitari: 10.30 h - 13.00 h (de di l luns a divendres).
PAC de Vilafranca: resta d'hores.

Horari de farmàcia
De 10 h a 13.30 h / De 18.30 h a 20.30 h

Horari de misses
20 h (dies feiners) / 10.30 h i 20 h (dies festius)
Consolació: 18 h

Telèfons d'interès
Bombers: 55 00 80
Centre Sanitari: 52 63 1 1
GESA: 5541 11
Ajuntament: 52 60 03
Apotecaria: 52 62 52
Ccntremeteorològic: 264610
Guàrdia Civil: 56 00 27

OCB:

PAC (Vilafranca):

72 32 99

56 05 50

El temps

Pluviometria

Abril

dia 1

d ia2

dia 17

dia 23

dia 26
dia27

G. Company

14,5 dia29 6,6

1,7 dia 30 0,5

5,7 dia 29 0,4
6,4 dia 30 1,3

34,5
0.8

dia 28 0,9

Total mes 71 ,6
Total acumulat: 258,6 Vm2

La lluna
Creixent de dia 1 a dia 3.

Plena de dia 4 a dia 10.

Minvant de dia 11 a dia 17.

Nova de dia 18 a dia 25

Creixent de dia 26 a dia 31

Efemèrides
MAIG DEL 76 A SANT JOAN

• La La revista Sant Joan es planteja Ia remodelació del

Teleclub.

MAIG DEL 86 A SANT JOAN

• Es va constituir el primer consell escolar del col legi

de Sant Joan.

• El Servei Municipal d'Orientació Educativa de Sant

Joan organitzà conferències diverses.

• El dia 20 es va córrer Ia 7a. Semimarató Sant Joan.

• A Binifarda s'hi va fer una prova de motocròs

puntuable per al campionat de les Balears.

Gracià Sànchez
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