
B

» J

j&

bol ie í í

de T O. Ç. g.

a sant jo'an

T

•ji
3
H

h

C

B

ü
t
í !
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M O T /" r su L 0 C A L S

L21S 5^riJl3¿S DJi SANT .A^TO^I enguany varea esser sés animades
que els altres anys. Comptaren 'amb la par-icipació de noi-s de nineis
i ninetes anant a beneir els seus animalets, donant simpatia i tendre-
sa a la festa. ?er altra part els adults també mostraren la devoció cap
a la festa beneint les carroces, que representaren temes més o zanca
acó stats a la realitat santjoanera, i que no deizaren de produir les
corresponents oolemiaues. Tot fa festa.

L'HOMILIA del dia de Sant Antoni,, realitsada pel Rector de
Montuïri D. Bartomeu Tauler, segons el meu punt de vista feu una lli-
çó digna a tenir en compte per a tots els pagesos de ¿ant Joan. 7egent
el que representa la figura de äaat Antoni, D. Bartomeu aprofi-à l'avi-
nentesa per convidar als pagesos a la unió i Cooperació sd-u.es, tan ne-
cessari en aquests moments.

3L CLUB 3SPCRTIU SANT JCAiï ha començat l'any amb el que es
diu "bon peu", al haver conseguii una cosa que fa dos anys que cercava:
Puntuar dins un camp eztem; no paréis res, però en realitat injecta
una gran dosi de ànims als nostro s jugadors que tant l'han de menester
i cue tant fan ser 1'escort al nostre ooble.

3L ¡»GS Da C-3H3R també he estat un mes molt mogut pels pin-crs
del poble. Crec que més de 4 pics han hagut de sortir en estat d'emer-
gència per rectificar els indicadors del nom del poble i posar-los en
"La Lengua Del Imperio". ?er favor, senyors, això ja ha passat a la
hi s-bria.

francese x. mora-ino s jaume
k X/ \
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Sobre races autóctonas.

Abans de seguir endavant, voldria disculpar-me per no aresentar-vos

fotos, retalls o dibuixos i així pod = r =ntantíre millar els ani.-nals; oer

això us citaré un carall d*informacions sobre acuest tema:

-a la revista mallorca Pagesa, n3 6 si no vaig errat, hi ha un infor-

me de la ccmissiá tècnica, on es parla de la seria problemàtica que pa-

teixen las nostres racas.També hi ha anuncis da cue un crup de manescals

carqaen especias a f£ da cua no desaparesquin^.Hi ha tamba un article sc-

bra avalles mallorquines«

-a la revista mallorca Soci?lista, nS 30 i alguna anterior hi ha uns

articles signats per Joan Adrover on parla de la regras~ia sufsrta per

las esmentades races.Hi ha fotos$dues).

-al Oie Salearan de L'Arxiduc Lluís Salvador, al torn 1 .de Mallorca

Agrícola hi ha una explicació senzilla de races mallcrouines amb dibui-

xos molt ben trets.Val la pena, insisteisc, mirar-ho.

Ara, tot seguit, seguirà amb las braus axocsicicns parlant de le·i·o-

veiles mallorquines.L'Arxiduc ens diu pua n'hi ha de cuatre castes:

-avalla da muntanya

-ovali» d'Artà

-ovella da raça marina

-ovella de llana trorda

9é, las que tenen relativa(dic relativa ja qua totes en tañen) impor-

tància san les dues primeres i que desprès ha passat a una creusmant

sortint la que ssvdiu ovella mallorquina.Cal dir'que las ovelles de Son

Torrella, així les anomenen, eren més petites i de'llana més curta, pe-

rì eren més rentades al cap d*sny que las d'Artà.

Del creuament sortí una ovella ¿2 cama curta, orelles cianas; la lla-

na era raulla i pel cap no en tsnen, el nas era recta.

per flicual Company "Ieri



:art-a aberta a l'arti cl a

B-^iriw £>J
Al nombre 3 d'aquesta revista sartia un article amb el títol:

"Serveix per r<3s?".

El ccntingut de l'article quedava plasmat en el títol, un sim.

pla interrogant que no arribava a cap conclusió concreta. '

Aquesta carta .cbsrta és una resposta afirmativa a aquest inte_

rrogant que quedava "a l'aire", ja que si no serveix per res, més

valdria perdoe el temps en altres coses.

No és una resposta afirmativa per excusar el motiu de la revi^

ta, sina que el procés és l'invers, és a dir, abans de col·laborar

ja havia plantejat el cas.

El nostra amic Noray a-xposava cua no serveix far articles o,

més ben dit, que feirn articles pe-rquè tenrm ganes ds fer-ne sota

l'excqsa que cumplim el deure d'ajudar als altres. Amb ai'xò que no

ans hera d'aficar amb el proïsme estic d'acord, com també estic d'£

cord, 99P tamia asfcis tf'aœ-sjja qua ens agrada escriure. I clar!, si

no ens agradas no ho faríem (seria el mateix cas que urra persona

que estudia la carrera de piana i no li agrada la mùsica, cuina ba£

baritat.!). Amb el que discrep és que no descriu clarament, la fina-

litat d'aquest bollati: difondrà i fomentar la cultura del poble de

Sant 3oan. En canvi ho diu clar a l'article cua pesa:

"Una revista a Sant 3can hauria ds tractar aspectas molt vari_

ats, refererrts sobretot a coses com: cultius de plantas i arbres

fruitala, demografia, història, serveis, ajuntament, sscola,... i

cualsevol altra oroblema relacionat amb al pobla".

ís a dir, -una revista d'invasticacic (per millorar els coneix£

ments sobre el ocble de Sant 3oan) i ce divulgació (donar-los a ce-



nàixer). Que reflecti la realitat dal pabla i la manara de pensar

dsls seus habitants.

Però, amb tot això qua he dit, aneara 'no ha justificat al motiu

si no axplic si la cultura serveix o no servsix.

Par urrà part tenim qua la cultura Is un mitjà da farmacie ds

cada persona. Per una altre part, tats els terrenys sn cue ss ¡nau

la persona (cívic, familiar, físic, professional) estan influenciats

per la cultura. I cal assenyalar rua en l'aspacte orofessional Is

a on podem fer produrr mis rèdit a la cultura. Quan daim rus an un

país els serveis públics no funcionen bl, o que rnetgss i funciona-

ris públics exerceixen en deshonestedat, emitira consideracions des-

favorables per la seva cultura.•

Rasulta svidant, qua la cultura Is ccm un six bàsic en el rual

es meu un psís.

rs
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EL XEREMIER pag- 7

Els colors dominants en si

conjunt vestimenta- instruments

son si nègre ( color ds la mort)

i al vermeil ( color de la vida^

Solien esser xeremisrs sis parellers de les .possessions. H:

havia rivalitats, sobretot si el pareller major no era el millor

sonador de la possessif.



EL GROLL paç- 8

..-A x ssccic de la peça
f/\i¿ que j u n t a al graii

amb un braç de las
xeremj.es

canyeta
F 0 9 A T DEL G 3 A L L

Es fa amb un t repant apos ta per ell

-a

:rt4»

v/m

i !• •!

-^

.f
fus ta t o r n e j a d a

fora t d"abaix

fora t s de
damunt

LA CANYiTA

•»
£s la que fa sonar si graii.
San dues llamineres de canya molt juntes

que quan passa l'aire es posen a vibrar .

>\,-1-/ 4-
\' 'ïï

Per fer sonar les xeremiss s ' h a de

controlar la pressió de l 'aire que sur t

de d in t re al sac amb m o v i m e n t s del colze

on l e s ' xe r smies hi es tan col · locades .

Les d imens ions i f o r m a exter ior del çrsli són

a p r o x i m a d e s a les d ' a q u s s t e s q u e m a .

£1 crai! ha de far el m a t e i x to que 2!
una o c t a v a rnéa acu t .

Se li dóna ei nom de arali pel so estri
que fa .

snt

f í'i'·vt

forat interior
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Dia sis de genes d'aquest any morí a un hospital de

Vurcia, Guiusseppe Lènza del Vaste. Tenia vuitanta anys i havia es-

tat el fundador de la comunitat ancmenadada dal Arca a França.

Deixebla de 3anchi (que allibera a la India de l'in-

vasor sense derramar cap gota de sang), aquest li pose per nom

Shantiías que vol dir "servidor de la Pau".

Lluità quasi tota la seva vida per combatre la ""in-

justícia i cercant la veritat, emprant com única arma la no-violèn-

cia activa.

I amb mateixes paraules seves i de sempre dic que

" hi ha un temps per cantar i un per plorar,

un per treballar i un per descansar

tamps per aprendre i temps per ensenyar,

temos per xerrar i temps per ascoltar,

un temps per viurs i um temps par mcrir "

joan rncrey ccmoary.



Recollit aquest material a un foguero per Sant Antoni

Un altre any nou ja ve Tot el vespre herr. passas

estàs al començament fent gloses i contarelles

i aquest al.lot encara ne té mentre un altre ses femelles

dos dits de coneixement. mos pren aquí al costat.

Dos Miquels a la vila hi ha Sant Antoni esta trist

que una mateixa al·lota ensumen li ha pegat amb plorerà

per això tots dos s'han deixat perquè* ha vengut es permís

la retallada barba que duen. d'urbanitzar sa Dragcnera.

Es raves se fan a l'horta

i ses pastanagues també,

jo no sé xerrar en foraster

perquè som nat a Mallorca.

L'amo, si seu de Sineu

seu de sa banda de LLuc

si teniu es cul pelut

el teniu germà des meu.

A Ciutat, ciutadans,

i a ca nostra santjoaners

noltros som els hortolans

i els mos donen es dctbés,

Un dia en mig de' la plaça

es batle perdé es cervell

i ara du baix des capell

un bon troç de carabassa.



i



Girant fulla hi trobareu:

-un aplec de gloses fetes per Na Bàrbara

Mates Sastre.

-la presentació d'una altra raça autocto-

na: la gallina per Miquel Company Florit.

-noticies locals per Francesc X. Morati-

no s.

-torvmba, títol d'una poesia que ens fa

Joan Morey Company.

-Emmanuel 0° cejitigraus a carrée d« Mi«

quel Bauçà 5onet.

-s'ase i els fiols, diferentes seccions

de les xeremies,altre article de Joan Mo-

rey Company.

MEL I SUCRE, nûm. 8

butlletí informatiu de l'Obra

Cultural Balear a Sant Joan,

per als socis.

La portada corre a càrrec de

Miquel Eauçà Bonet -represen-

'tant le.s festes dels darrers

dies.

Pel millor desenvolupament de

l'equip de treball, tothom qiu

vulgui col·laborar amb articles

que faci de veure a algun ¿els

seus membres.

Zs convoca als socis a l'assemble^

ordinària que tindrà lloc el proper

dissabte, dia 7.Entre el ordre del

dia hi haurà: repàs al estat de

comptes.

activitats diverses

punts, sobre la revis

ta

la vila.

sobre els carrers de

Estieram la vostra assistència.



Temos de carnaval

S*acosten es darrsrs dies

0 más ben dit sdn aquíj

que bé si podem tenir

per sonar unes xeremies.

1 una ximbomba millor

que ronca i fa rup a rup

i una botella de sue

d*aquell que fa bon olor.

I de rua falta gent

ja ho crec, hem d*anar de gresca

i si tenim massa fresca

pegarem a s*aigo ardent.

Contents mos hem de posar

per riure uns bons desfressats

in si anam un poc abeurats

tendrem molt més bon cantar.

Anant a fer una volteta

pugem cap al molí

veurem que ho és guapo i f£

voltarem per s"esqueleta.

I en «esser a baix cantarem

cantant en bon mallorquí

cançons que van en bon fi

tot lo demés ja ho vorem.

En esser a sa plaça nova

asseguts a un pradís

allà hi podem fer les sis

esmolant-mos sa garrova,. - i .**
<\ Ctì. ¡'i. :>



Sobre races autòctones.

A una revista pagesa de finals de segle passat i principis d'aquest hi

ha un article sobre la possible existencia a'una raça mallorquina de galli-

nesv El pagès mallorquí, revista oilingúe de 1399-190^).També tenim-cel

testimoni de u'Arxiduc Lluïs Òalvaaor, la seguretat d'una vertadera raça
v

autoctona.

Amb aquestes hipòtesis podem determinar una elemental divisió d'aques-

ta raça:

-raça ordinària, que fan uns ous mi't jane er s. ¿Is ¿alls són grossos

i tenen una bona cresta, uns bons potcns, el bec corvat.Abunden al Pla.

-de raça grossa: fan els ous grossos( de vegades amb aos blancs).

A! contrari dels anteriors tenen la cresta petita i són de color roguenc.

Solament n?hi havia devers Porreres.

-raça muntanyenca, era petita i negra.Els galls cantaven molt.

-raça nana, fan els ous grossos. Le físic tenen les cames curtes

i el ces gros, la cresta és regular i les plomes de la coua són celles.

als galls tenen les cames curtes i el cos molt gros.

Hi ha que dir que la gallina s'ha extingit quasi totalment, més ben •

dit, avui tot són gallines importades.
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—PLACA NÜV'A, PLAÇA JOYA: Un gzup áe santjoaners nacionalistas varan
canviar el nom a la placa -ie la „llaça Cenerai Franco, su^er^oc-aat =

aquesta una amb el 'seu nou popular de Plaça Nova, encapçalada aab la
òenyera. Un àia més tarà, va ser llevada per ordre municipal.

—N3UÍ: Jorn si fos per commemorar el 25 aniversari de S'any de sa neu,
a tota i-iallorca han arribat uns centímetres de neu. ?er unes hores
el paisatge mallorquí, i concretament el santjoaner ha t angu t una
fesomia nova i ooc corrent.

—AR3.IBZN LUS CARN3STOLT.3S, i es senyal de que també arriba la qua-
resma. Antany, per a la majoria de gent aquests quaranta dies signi-
ficaven un période de reflexió i preparació espiritual, durant el qual

no es podia abusar massa del menjar, etc. etc. i per aixb se fixaven
els "Darrers Dias" qua corresponien als dias d'abans da la cuaresma,
en que la gant sortia als carrers, se disfressava, se divertia, iaia
bulla. Actualment s'ha perduda aquesta tradició a molts de llocs, coa

si no agradas divertir-se; molta de gent asta contenta si pot quedar
devant la televisió: es ben hora de participar, de reaccionar, de
fer festa, de reviure coses autentiques i populars que ens facin viu-
re i disfrutar.

francese x. moratino s Jaume
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ENTRE DCS MCNS Som mascarats,

darrera portes o

vestits, amagats.

"Cfue pareixem \

gats espantats
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els petits forats
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Zi Turner çvui nn ?s est^^^r—f1

no, no ?vuì .-*?. no e T a ir. ò
? VUÍ 33 5.Cr r"* C Í*31"—- 9

i cor. ma's, cTor.cs, molt millor

Done natsrialist?.
ma la n uta c o na s -TTP da
CUS "Oer T)C-~er SS S'S 1* iionrad?

t'aprofites d'els der.ss

51 teu non c.e servent
corresrson al t su treball:
con«, carr. r?sr c.= ̂rr.nt
i darreírs. la rislls.

Adda et dic addu
fui.3 lluny de rii 'cèsti?, aniñada
jo tamba he est? t ̂ rssa arp.fada
per les teves malaïde.s reds-c'S •

Ad du et dic a d é* u
no vull, no ame tu "callar
som un ôo'ors purità
que creu amb Is maldicio' sterns.

-*? xerses

Dona tu te'n vas riure í9 mi
ara disru.es el per què
si ,jo. t'estimava
con mai he e stir.?, t

ü ' x lie n .¡ri r?, r s- n l'ose uè nei
T>er P.nc.r-te e.?.':- un altre
d~isp.nt-me,a mi, tot sol

Em destrocares el meu cor
e~ c. e s''D r?1 c i 9. r ç s ^er s^ser oui som
avui .?-vui

S~ donares c ix-u TÍ v r espines
ous Sí^tan s^ics.dss •f.srr.'.·jit ?1 meu "oi
com llusntes ssusses d«! matí

3,3 r a j oc fj/ c - i5 tu sm ò.ir^.s
cue no ets 1''.inics -"on? d 'ro 'xest ren
mes 9i::i é? "ner a :r.i

r" 'et --M r-o rr^ -i -í- ' ~ c- -f- -i —;j. O t; k^i»w- »-¿ . i i. ~ •- •>
- nv»^Q c-'T^. "em^""? i "9r sstr.'rrs
a s-cuest i a l'?ltrs món
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J^ ri J t- ^ trompa llarga }

rpeça que junta las trompes al coll de les xeremies

5ECCICÍ DE k£l bruma —

20 cm

6 cm

pag- 9

esté feta amb

una canyeta

El adorns exteriors es

fan de diferent manera segons

el gust de cada un.

6 cm

Prillili ff/JS? l°'8cm
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ELS F I O L S pag -10

peça per aguantar

el bufador

válvula de pell per

per no deixar recular

l'aire de dins el sac

B U F A D 0 R

»•peça que

junta les

.trompes al

coll de les

xeremies

(secció)

y primera peça

V segona peça

^
fiols o trompes

d'adorn

Aquestes trompes no fan cap renou a les xersmies mallor-

quines, si bé arreu del món hi ha altres tious de xeremia que té més

d'una trompa que fa renou.




