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PRESE\TACIÓ

Quan el 21 de novembre de 1970,
sortia el primer número de la revis-
ta «San Juan», amb el subtítol «Bo-
letín de información local», comen-
çava a fer camí una modesta publi-
cació local, que amb més o manco
puntualitat ha sortit durant quasi
20 anys.

El nom «San Juan», més tard
«Sant Joan» per allò de la normalit-
zació, no va ésser motiu de cap
dubte i a l'hora de triar i dissenyar
la capçalera, vaig encarregar un se-
gell o encuny de goma, que estam-
pava manualment a cada una de
les portades dels primers números.
Dita capcelera tenia un cert pares-
cut amb la capcelera del «Boletín
Oficial del Estado». Comprenc que
no vaig saber decantar una influen-
cia condicionada per la meya feina.

Els texts primers, també quasi
tots eren texts més o manco «ofi-
cials», o l'equivalent a les crides,
que en aquells dies molt sovint en-
carregada la Germandat de Llaura-
dors i Ramaders.

Després dels dos o tres primers
números que totsol vaig haver de
redactar, transcriure i imprimir
(amb multicopista), sortosament
ben prest, més d'un s'adonà de la
importància de la modesta publica-
ció i qualcú va esgrimir l'argument
de la llei que condicionava la infor-
mació i fou quan es va fer  càrrec de
la publicació Don Joan Julià, perio-
dista titulat, i fou també quan co-
mençaren les col.laboracions d'al-

tres.
Sense abandonar mai les meves

col.laboracions amb la revista «Sant
Joan», en moltes etapes molt espo-
ràdiques, sempre m'he sentit vin
culat a «Sant Joan», fos el qui fos el
seu director.

Davant quasi un any d'absència
de la revista «Sant Joan», possible-
ment sigui una de les persones,
que més vegades s'hagi fet la pre-
gunta: tornará a sortir «S.J.»? és la
mort definitiva de la publicació?

Mentres tant, cada dia es pro-
dueixen fets, notícies, que no es pu-
bliquen i que són part de la nostra
història, d'aquesta història en lletra
petita, que cada dia es va teixint
dins Sant Joan.

Per això poso en les vostres mans
una nova publicació.

DAMUNT DAMUNT, vol ésser
una revista d'informació local, on
es parli dels fets i successos, de les
persones i de les coses, un poc da-
munt damunt, però amb tota la se-
rietat i imparcialitat qué sapiguem
i amb tota la freqüència necessària i
—cal dir-ho— possible.

Si quan sortírem els primers nú-
meros de la revista «Sant Joan», em
trobava totsol, ben prest acudiren
col.laboradors, escriptors i perio-
distes «amateurs», nostres, d 'aquí.

Això esper amb DAMUNT DA-
MUNT. Sobre tot la col.laboració
—no gens passiva— dels lectors, la
teva col.laboració.

Miguel Florit Huguet
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HORACIO DE EGUIA Y QUINTANA

Va nebcer a Gernika el 15 d'abril
de 1914 i després d'uns anys passà
a viure a Mallorca fins a la seva
mort el 15 de gener de 1991 a
Palma, era casat amb Catalina
Salvà Rabassa de la qual tenia un
fill.

Començà a treballar als 12 anys
en el taller de l'escultor Enrique
Amurrio i als 15 anys va ingresar a
l'Escola d'Arts i Oficis de Bilbao.

A l'any 1935 va ingressar al ser-
vei militar a l'arma de Cavalleria a
Burgos i a on va conebcer el Gene-
ral Cabanillas. Durant la guerra a
l'hospital a on estava com a enfer-
mer, hi estava internat el santjoaner
Joan Bauzá Sala de Cas Notari, per
curar-se de les greus ferides de
guerra que havia sofert al front de
Brunete, va coneixer al nostre paisà
Joan Bauzá.

Horacio Eguia al finalitzar la
guerra civil, l'any 1939, i havent
mort tots els seus familiars direc-
tes, a venir a Mallorca i amb els
seus amics a Sant Joan, a on per
l'any 40 va muntar un taller d'es-
cultura. El 2 de març d'aquest ma-
teix any viatjá a Sant Sebastià i Ger-
nika amb el cotxe Olclant del notari
Josep Bauzá i acompanyat del xòfer
Antoni Costa.

Va viure a Sant Joan uns tres
anys, ocupat amb les feines del ta-
ller de «sants» com deia la gent.
Aquest taller estava situat a una
casa de cas notari al carrer de Petra
número 7. Entre les imatges que
allá es fabricaven coneixem el Cor
de Jesús, l'Ave Maria, la Sagrada
Familia , el Nin Jesús (Tamany
petit i gros), el Sant Sopar, etc.
menció apart mereix la fabricació
del bust del general Franco que
s'exportava per tota Mallorca.
Totes aquestes obres es realitzaven
en guix i la major part muntades
damunt fusta. A aquest taller d'es-

cultura, entre altres persones i se-
gons la fotografia que reproduim i
feren feina; Pere Josep Barceló
Company «Falet», Rosa Gomis
Gayá «Gomis», Margalida Riutard
Barceló «Poblera», Antoni Costa
Font «Carles», Joana Ana Company
Gayá «Penya», Maria Bauzá Font
«des Saig», Bartomeu Nigorra
Mayor «petrer», Francisca Com-
pany Gayá, «Mena», Catalina
Jaume Sastre «Saladora», Horacio
Eguia «Escultor», Maria Company
Gayá «Penya», Catalina Galmés
Bauzá «Sobrassada», Miguel Bover
Gelabert «Nuviet» i Miguel Sastre
Gayá «de sa botigueta». Aquesta
fotografia que els oferim ha estat
publicada a aquesta revista Sant
Joan número 146 amb alguns noms
equivocats.

A més Horacio esculpí en fusta
per la familia Bauzá Sala una Verge
de Consolació, un bust del notari
Josep Bauzá Gayá, de Toni Florit
«el seu Virgo», la caixa del rellotge
de peu, una caixa mallorquina, l'a-
rrambador de l'escala de la casa del
carrer Mestre Mas, a més de molts
de dibuixos i la sepultura de la ma-
teixa familia al cementiri local.

Durant la seva estada a Sant
Joan, també va esculpir altres figu-
res, com el bust d'una famosa na-
dadora mallorquina Carme Guiar-
dia (46x32), signada el 10-3-41, un
senyor amb barba (12x7), el general
Cabanillas (43x33), senyor (42x16)
signada el 7-9-41, el general Franco
(39x33) signada i sense data, les
proves en guix d'aquestes obres les
tenia mestre Antoni Escolar.

També va realitzar molts de di-
buixos per després esser bordats
per les senyores Fernández a man-
teleries, llançols i altres adreços,
com també esculpí per aquesta fa-
milia, una caixa mallorquina.

Per encàrrec del «Jefe Provincial
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del Movimiento» i Governador
Civil de Balears Sr. Sanz Oro, va
esculpir un bust en fusta de José
Antonio Primo de Rivera, el que,
després de presidir molts anys el
saló d'actes de la prefetura del mo-
viment a Palma, a l'arribada de la
democràcia passà al «Circulo José
Antonio» de Palma. El Governador
senyor Sanz Orio va visitar el taller
de l'escultor Eguia a Sant Joan dife-
rents vegades per veure el procés i
realització de l'obra.

Don Horacio Eguia i Quintana
era un jove molt popular, simpàtic
i estimat per tot el poble, durant la
seva estada a Sant Joan, els seus
amics eren entre altres, el metge
Gabriel Verger, Francesc Oliver,
Joan Bauzá, mestre Martí Com-
pany, Joan Guillamó, les senyores
Fernández, etc.

Altres obres realitzades per
Eguia al taller de Palma, en terraco-
ta, pedra, marbre, fusta, bronze,
etc. foren:

Replica de dues estatues roma-
nes per Via Roma (1945).

German Chacártegui y Saenz de
Tejada.

Francesc Javier Cortés, argila
(1952).

Victoriano Luzuriaga propietari
Hotel Bristol (1952).

Sant Pius X, pedra policromada
per la parròquia de Sant Jaume de
Palma (1957).

Relleu de l'edific Palma, carrer
Tous y Maroto (1957).

Bailarines per Hotel Meliá Ma-
llorca (1957).

Sirena pel mateix hotel de Palma
(1957).

Josep Meliá, hoteler.
Desnuu en pedra per hotel Bris-

tol (1957).
Monument al pintor Anglada

Carmassa, Port de Pollença
Bust de Camilo José Cela (amb

barba).
Santa Catalina Thomás en broze,

per Valldemossa.
Verge i relleu de Sant Francesc

per la parròquia de Sant Joan de
Mata. Barcelona.

Sagrat Cor de Jesus pel col.legi
Mare Alberta (1959).

Banyista en broze pel Club de
Mar.

Verge de Loreto en pedra per la
base Hidros del Port de Pollença.

Bust de Antoni Quinn (durant la
seva estada a Mallorca).

Verge en fusta per la parròquia
de Sant Agustí.

Arxiduc Lluis Salvador d'Austria
en pedra de Santanyí.

El seu fill i el seu net.
Pescador basc.
Nina amb cantirs.
Mallorquins ballant.
Escultures pels palaus de la

fa El pintor Xim Torrens.
L'almirall Carrero Blanco.
Monument a Costa i Llobera a

les cases velles de Formentor.
Foner Balear.
Taula monument als Foners Ba-

lears a Magalluf.
Verge Assumpta del seminari

diocessá.
Ramón Llull per Palma.
Fra. Juníper Serra per Palma

(1965) 3'30 m d'alt.
L'espigolera monument a Maria

Antònia Salva a Llucmajor (1965).
El Salvador per la Parròquia el

mateix nom a Eivissa (1969) en
fusta, 3 m. d'alt i 400 kg. de pes.

Sant Llorenç per la parròquia de
Palma Nova.

Verge adormida en broze per la
cripta de la familia Costa Bauzá al
cementir de Sant Joan.

Parelle d'eivissencs donada a
Gernikazarra a 1987.

Rei Joan Carles 1 d'Espanya per
l'Ajuntament de Calvià.

Reina d'Espanya Donya Sofia pel
C.I.M.

Crist en broze, per la parròquia
de Palma Nova, altres sants, ver-
ges, algories, mortius populars etc.

Vagi aquest breu resum de l'obra
i vida de l'Escultor Horacio Eguia,
com a homenatge postum per un
home que es sentia santjoaner,
agrait per l'amabilitat de la seva
gent i per haver-lo acullit al seu
poble, quan es trobà tot sol i en fa-
milia, cosa que mai olvidá i que ho
repetia cada vegada que tenia oca-
sió.

Carles Costa i Salom
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LES NOSTRES EMPRESES

RENAULT SANT JOAN, UNA EMPRESA
AMB FUTUR

En el moment d'escriure aques-
tes línies, sentim una especial satis-
facció en comentar, encara que de
forma resumida, el naixament i
quefer diari d'una empresa local,
que d'una manera constant Hulla
amb fermesa per a conseguir els
seus objectius.

No podem oblidar que les prime-
res passes d'aquesta empresa foren
donades el mes de Setembre de
1988, obrint oficialment les seves
instal.lacions i que posteriorment
foren inaugurades amb un èxit
total on hi acudí una nombrosa
quatitat de públic. Fou un acte
multitudinari i popular.

L'Agència Renault de Sant Joan,
consta amb unes instal.lacions real-
ment excepcionals, tenint més de
300 m2 disponibles per a l'exposi-
ció i més de 1.700 m2 de taller, per
tal de poder atendre d'una forma
rápida i eficaç les necessitats dels
clients.

Quant a vendes es refereix, les
dades que ens ha facilitat la Direc-
ció, són certament dignes de men-
ció ja que se supera anualment la
xifra de cent unitats venudes, de la
marca Renault.

A les instal.lacions de Renault
Sant Joan, a més dels vehicles nous,
se prepara els vehícles d'ocasió per
esser posats a la venda.

Aquesta empresa no oblida la
qüestió post-venda, la qual és molt
important, ja que aquest servei re-
sulta fonamental per tal d'aconse-
guir les cotes més altes i la plena
satisfacció del client.

Renault Sant Joan, disposa d'un
equip humà tècnicament preparat i
disposat per a realitzar els distints
cursos, que cada any es programen,
per tal d'estar al dia i poder solu-
cionar els problemes tècnics i mecà-
nics que pugui sortir. Els darrers
cursos, en qué han participat mem-
bres de l'equip humà de Renault

Sant Joan, han estat: Inacció electró-
nica, aire acondicionat, electricitat,
frens ABS i pintura.

Hem intentat donar, damunt da-
munt, una semblança de l'Empresa

Renault Sant Joan, que fa uns anys,
ningú podia imaginar que naixeria
i s'establiria en el nostre municipi,
una empresa amb futur.

Miguel Florit Huguet
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NOTÍCIES LOCALS
NOCES D'OR

El matrimoni Andreu Pocoví Juan i Margalida Mie-
ras Guas, celebraren el dissabte dia 18 de Maig, el 50
aniversari del seu casament, assistint el matrimoni, fa-
miliars i amistats a la missa de les 8'30 del vespre, on
a l'hornilla el Rector mossèn Ferriol, fou menció espe-
cífica de dit aniversari (efeméride).

Un acte -la missa- molt emotiu i entranyable, en el
que els néts d'aquest matrimoni, participaren en lec-
tures.

Després de l'acte religiós, els protagonistes de la
festa, seguits dels familiars i amistats, molt nombro-
ses, es trasladaren a Son Falconer, una casa entre els
tarongers, amb molt bona vista i amb totes les como-
ditats, on tots junts disfrutaren d'un extraordinari
bufet fret, acabant la vetlada amb l'actuació de la ron-
dalla d'Aires de Pagesia i ball.

Assistí a aquesta festa de noces d'or, «tot Sant
Joan». I és que el carácter efectuós i bondadós de
l'amo Andreu i de la seva esposa Margalida, está
obert a tothom i tenen moltíssims d'amics d'aquí i de
defora, tant ells com els seus fills Miguel i Catalina.

Un matrimoni que ha arribat als 50 anys de vida en
comú, gaudint tots dos d'una bona salut i veient que
els seus fills, han realitzat el seu camí -En Miguel en-
vers de l'estudi i l'investigació i Cati dins el món dels
negocis-.

Les felicitacions que rebé aquest matrimoni durant
la festa foren sinceres i plenes d'una sana enveja.

TROBADA D'ANTIGUES
ALUMNES

El passat diumenge dia 19 de maig, les antigues
alumnes de Ca Ses Monges, del Curs 1940-41, es reu-
niren amb un dinar de companyonia, per tal de retre
un homenatge a una antiga professora Sor Mardalena
Obrador, en el seu 50 aniversari de vida religiosa, que
actualment té 72 anys.

Sor Magdalena va venir de religiosa a Sant Joan
quan tenia 22 anys, essent el convent del nostre poble
el primer lloc on va estar.

besprés d'estar 25 anys en el Perú, tomà a Mallor-
ca, residint actualment a Inca.

En el dinar de dia 19, on hi assistiren la majoria de
les ex-alumnes, que avui aproximadament tenen 60
anys. Va esser promogut per Magdalena Jaume i se-
cundat amb estusiasme per les altres ex-alumnes, que
amb il.lusió es retrobaren després de 50 anys, amb Sor
Magdalena, aquella monja joveneta, que tingueren
quan eran nines, i de qui van gordá un entranyable
record, per l'estimació que ella les professava.

MORÍ JOAN
BARCELÓ
GAYÁ

Després d'una curta malaltia, el passat dia 22 de
maig, va morir Joan Barceló Gayá (Gana). Joan Barce-
ló va nèixer a Sant Joan, el 11 d'agost de 1938, tenia
per tant 52 anys.

Havia realitzat estudis (ingrés) d'Enginyer Indus-
trial, i dos cursos de Ciències Exactes. Era professor
d'E.G.B. Com a tal havia treballat a una acadèmia de
Badalona (Col.legi P. Manjón, Col.legi Pares Agustins
i Col.legi Son Gotleu).

Les seves afeccions eren la música, la lectura, el tea-
tre i escriure.

La música, sobretot la música religiosa i el càntic re-
ligiós eren els seus preferits. Tenia una col.lecció
d'harmòniques, el seu instrument més usat. Les seves
interpretacions les pogueres escoltar durant molts
d'anys, la majoria de santjoaners. Les seves serenates
o interpretacions nocturnes, moment en què ell se
sentia més inspirat, ens acompanyaren en les nits
d'insommi i la música suau de l'harmònica d'En Joan
Gana ens ajudava a ben dormir.

Entre les afeccions d'En Joan hi havia el tea tre, se-
gons les seves germanes, uY Antònia i Catalina, que
ens han facilitat aquestes notes biogràfiques. Es evi-
dent que a En Joan li agradava el teatre i devia esser
conscient que el món, la vida, és moltes vegades un
gran teatre.

Afeccionat a la lectura, tenia uns grans coneixe-
ments del santoral cristià. En més d'una ocasió li vaig
consultar sobre la data d'un determinat sant o santa,
per tal de poder felicitar a qualque persona amiga.
Tractant-se de noms «forasters», no tradicionals dins
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NOTÍCIES LOCALS

la ruralia mallorquina, en Joan, després de consultar
l'Espessa o altre diccionari enciclopèdic, en donava
-una puntual i completa informació, a més de la data
exacta. La del santoral era una assignatura que am-
pliava dia a dia, consultant libres, calendaris, diaris i
alma cacs.

Li agradava escriure -ens confirmen les seves ger-
manes-. Li agradava la poesia i les gloses. A les pàgi-
nes de col.laboració d'aquest número hi incloem una
poesia-glosa, que va escriure i dedicar a un altre  per-
sonatge singular En Miguel de Son Gurgut.

La mort d'En Joan, ens ha sorprès i ens ha deixat
trists. Les nits d'insommi ens semblen més llargues.
El silenci del carrer, pareix més sepulcral. Descansa
en pau Joan, tu que eres amic de tothom i a ningú mai
vares agraviar.

RECORDANT EL METGE
COSME FIOL

L'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i
Balears, va organitzar el passat dia 22 de Maig un acte
en memòria del metge Cosme Fiol Gual, de Can
Ribas, sota el títol «Prevalença del tabaquisme a Ma-
llorca», a càrrec del Dr. Onofre Pons i de la Doctora
Marian Gogorcera.

Aquest acte que se celebrà en el Saló d'Actes del
Col.legi de Metges, es va ajornar a dia 22 de Maig,
perquè per diverses causes no es pogué dur a terme
dia 2 de Maig, data en qué es complia el primer ani-
versari del seu óbit. Assistiren en aquest acte la seva
mare i germana Miquela- Àngela.

Els companys de Barcelona, davant l'impossibilitat
d'assistir, enviaren una carta d'excusa i d'adhesió a
l'acte, per la gran estima i apreci que Cosme es  guan-
yà entre els seus col.legues de Catalunya i Balears.

INAUGURACIÓ DE LA
PISTA DE TENNIS (23-05)

Amb un acte que fou presentat per Joan Jaume i al
qué assistiren el Conseller d'Esports del CIM, Andreu
Riera, el President de la Federació Balear de Tennis,
Antoni Peñas, a més de les autoritats locals, fou inau-
gurada el dia 23 de Maig la pista de tennis del «Par-
que».

Beneí la nova pista el Rector Sr. Ferriol.
Pronunciaren parlaments de rigor, el Sr. Peñas, el

Batle Joan Barceló i el Conseller Andreu Riera.
A continuació es va fer una demostració entre

Mateu Palmer, campió de Balears i Jordi Morano, una
promesa de tennis.

Després es jugà una partida de doblers, formant

equip Mateu Palmer-Tolo Bauçá. (de Sant Joan) que ju-
garen contra Jordi Morano i Joan Verger.

El patrocinador d'aquests jugadors és la Banca
March.

Durant l'acte, el President del Tennis Club Mallor-
ca, va fer obsequi d'un banderí del Club.

El patrocinador dels jugadors participants a la de-
mostració, es la Banca March, entitat que repartí cami-
setes i altres obsequis a tots els nins portadors de ra-
queta.

LES RELIGIOSES DE
CLAUSURA VISITEN
SANT JOAN (24-05)

El 24 de Maig, tingué lloc la XVI Assamblea de reli-
gioses contemplatives de Mallorca, al Santuari de
Consolació.

Hi assistiren unes 80 religioses procedents del mo-
nestir de Sineu (Franciscanes Concepcionistes), Tere-
ses de Binissalem, Jerónimes d'Inca, Caputxines, Sa-
leas, Dominicanes de Palma, i Canoneses Agustines
de Santa Magdalena.

Les monges contemplatives, se reuneixen una volta
a l'any, per tenir contacte entre elles i amb el Senyor
Bisbe, cap espiritual de la diòcesis.

La diada a Sant Joan, es desenvolupà segons com
estava previst. A les 10 del matí, càntic de Tercia, que
fou seguit d'una conferència sobre la Beata Francisca
Aina de Sencelles, ressaltant la seva vida d'oració en
mig del món.

A les 12 el Sr. Bisbe ofici à una missa concelebrada,
acompanyat d'altres 7 sacerdots, amb hornilla.

Al migdia, dinar de fraternitat amb aportacions del
poble de Sant Joan, que amb abundància i afecte, serví
a les monges visitants.

Moltes famflies de Sant Joan, aprofitaren la visita
d'aquestes religioses, per trobar-se amb elles, que a
les 4 de l'horabaixa visitaren l'església parroquial.

Les darreres famílies que han tingut «monges tan-
cades» han estat: Ca Es Caminer Mena, Can Ordines,
Can Jordà (Jordaneta), Ca Mestre Pep de Ses Gomes i
Solanda, essent aquesta l'única religiosa de clausura
que queda en vida.

DISTRITO 3
No és el títol d'un nou serial televisiu dins l'estil de

«Las calles de San Francisco» o «Canción triste de Hill
Street», no, és el nom d'un músic-bar, situat en el ca-
rrer Major de Campos, aprop, de la Parròquia, músic-
bar o pup, que des de finals del passat mes de Maig
se n'ha fet càrrec Antoni Gomis (parric del 3-2) i Joan
Roig (de Maria Ferriol).

8
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XARXA D'AIGUA
POTABLE (31-05)

El dia 31 de Maig, es feren unes proves a la xarxa
d'aigua que s'està instal.lant. La canonada general del
carrer Major, a l'indret del carrer Belisari, per defecte
o averia a la connexió, deixà sortir abundosa aigua,
que arriba fins a baix de la vila.

Quasi en el mateix moment, en el carrer Mestre
Mas, davant la Banca March, també sortí un brollador
d'aigua, de la xarxa que s'està posant. L'empresa ins-
tal.ladora reparà les dues anomalies.

Per altra banda, l'Ajuntament ha realitzat tres reu-
nions informatives, convidant a la gent i futurs usua-
ris de l'aigua potable. L'Assesor Jurídic de l'Ajunta-
ment Don Rafel Bauçá ha donat una clara explicació
del finançament, subvencions i costos de l'obra que se
durà a terme i els polítics han informat sobre alguns
aspectes tècnics de la instal.lació de la xarxa.

PENÚLTIM PLE (31-05)
El 31 de Maig, es celebrà el penúltim Ple de l'antic

Consistori, elegit ara fa 4 anys.
Entre els assumptes que es tractaren cal destacar:
-Aprovació del Cens d'habitants, que en data del 3-

03-91, és de 1667 habitants.
-Concedir una subvenció de 23.870 ptas. a la Dele-

gació Local de l'OCB, per l'organització de la Festa
del Llibre.

Acabat el Ple, el Batle, va agrair l'actitud dels regi-
dors, la seva col.laboració al llarg dels 4 anys, que ha
permès un bon govern i dur a tenue toda la tasca rea-
litzada.

EL POBLE TORNA PETIT
Aquest és el comentari que escoltaren, després que

la Secretària-Habilitada, en el carrer Ple, donás la
quantitat de 1667 habitants com a xifra del cens apro-
vat el passat dia primer de març.

No és que el poble torni petit, el que baixa és la de-
mografia. Per sort o per desgràcia, el creixement urba-
nístic és nul o quasi nul. Hi ha moltes cases (velles)
buides, sense ocupar. Si bé es veuen noves obres,
nous habitatges en construcció o ja acabats, en les ba-
rriades del Camp i en el final del carrer Mestre Mas.

PLUGES
Les continuades i grosses pluges del mes de maig,

han fet que l'anyada vengui amb bastant de retràs.
Feia bastants d'anys que no s'havia vist. El que ha fet
recordar una antiga cançó popular:
Va esser sa primera quinzena
de maig i va esser ploguer

hi va haver pastor que tragué
bolets per damunt s'esquena.

UN ITALIÀ I UNA
SANTJOANERA ES
CASAREN

Fou el passat dissabte dia 1 de Juny, que Catalina
Gayá Florit (Rafaleta) es casà amb l'italià Franco Chia-
ni Todde.

Franco un jove de 25 anys, natural de Comune di
Pirri, a Cagliari, és guarda-forestal.

Es conegueren amb na Catalina a Mallorca fa 4
anys.

Que l'amor no té fronteres, ha quedat demostrat
una vegada més. Franco i Cati, viuran a Villa de Sar-
denya, uns quants quilòmetres allunyats de la ciutat
de l'Alguer, on segurament acudirá na Cati, quan
senti l'enyorança de Mallorca, per sentir la dolça parla
de la llengua catalana, amb accent italià.

FESTA DEL CORPUS (2-06)
La festa religiosa del Corpus Christi, que es  celebrà

el diumenge dia 2 de Juny, es va veure deslluïda per
causa d'una grossa pluja que caigué a les 8 del cap-
vespre í que fou motiu que es suspengués la tradicio-
nal Processó del Corpus.

L'enramellament, dibuixos i filigranes, teixides com
catifa de flors, en els carrers Fra Lluis Jaume, carrer de
Palma i altres, varen esser arrastrats per les aigües de
la pluja, destruint uns treballs fets amb bon gust i
amor, desinteressadament amb l'única finalitat de
donar vistositat a la processó del Corpus, per() en-
guany no es pogué fer.

La recaptació que feu la Parróquia a favor de Cári-
tas, donà un total de 120.700 pessetes de donatius.

ASSEMBLEA DE LA
COOPERATIVA

El passat dissabte dia 8 de Juny, es va celebrar l'a-
nunciada Assemblea General de la Cooperativa Agrí-
cola de Sant Joan. Hi assistiren uns 25 socis.

El President va començar el seu parlament infor-
mant als socis de la Memòria d'activitats, duites a
teme durant l'exercici anterior. Cal destacar que els
ingressos aconseguits pels diferents serveis (molí de
pinsos, subsolador, capoladora d'herba...) han estat de
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més de 730.000 pessetes.

Dins l'apartat de perspectives de futur, projectes i
activitats a realitzar, cal destacar l'ampliació del ma-
gatzem, la separació dels aliments per consum  humà
dels altres productes, les noves oficines, compra d'un
«crac», construcció d'una nova cambra de bany, l'as-
faltat de l'esplanada de davant la nau de la Cooperati-
va. També informà de l'oferta per instal.lar un surti-
dor de gasoil.

Molt emotives foren les paraules del President
Josep Estelrich dedicades a Antoni Sastre, home pun-
tual, que ha dedicat més de 10 anys a la Cooperativa,
ajudant amb la seva feina quotidiana a consolidar
aquesta entitat. Les mateixes paraules d'agraïment
tingué el President cap en Joan Gayá Mates, fins ara
Secretari de l'entitat, que voluntàriament  demanà el
relleu perquè es jubilava. Josep Estelrich demanà que
constás en acte, l'agraïment de l'entitat i dels socis a
aquestes dues persones, paraules que foren aplaudi-
des pels assistents.

Després de donar lectura als paràgrafs més impor-
tants de l'informe-auditória, acabà l'intervenció del
President, recalcant la necessitat de cercar el  màxim
rendiment de la Cooperativa, fent-la competitiva.

A una pregunta d'un soci, sobre l'aportació dels
cooperativistes de les 25.000 pessetes per ampliació
de capital, el President informà que més del 77 per
cent havien fet efectiu el lliurament sol.licitat i que
quedaven pendents uns 36 socis per fer-lo: uns d'a-
quests restants havien confirmat la seva aportació,
quedant un reduït grup, la majoria gent jubilada o
que ha deixat l'activitat agrícola-ramadera.

Seguidament es passà a la votació per a la renova-
ció de càrrecs. Per al càrrec de President, fou reelegit
Josep Estelrich, que obtingué el 75% dels vots.

Posat a votació el càrrec de Secretari, fou elegit Gra-
ciá Sánchez que pogué confirmar aquest  càrrec, per-
qué en Graciá no hi era i no sabien si acceptaria.

Seguidament es posà a votació el càrrec de Deposi-
tari, essent reelegit Carles Estelrich, que obtingué el
75% de vots.

En darrer terme fou posada a votació la renovació
del càrrec de tres vocals i un interventor. L'escrutini
donà com a guanyadors o elegits a: Pedro Nigorra (15
vots), Joan Oliver (12 vots), Antoni Sastre (9 vots) i
Rafel Nigorra (9 vots).

La vetlada, que va transcórrer dins un clima de
companyonia entre socis i directius, va acabar com es-
tava anunciat al peu de la convocatòria, amb coca i vi,
deixant contents i alegres a tots els assistents.

MORÍ JOANA GOMILA
JAUME

A primeres hores de la tarde del diumenge dia 9 de

Juny, la notícia, la trista notícia de la mort de Joana
Gomila Jaume, esposa de Pedro de Sabó, s'estengué
pel poble. A les exclamacions de sorpresa i d'incredu-
litat, seguiren els sentiments de pena i tristor genera-
litzada.

I és que es donaren totes les circumstàncies, perquè
tothom es sentí trist: Joana moría de sobte, als pocs
minuts de donar-li un atac fulminant. Joana era una
dona jove, 39 anys, són massa pocs per morir. Joana
deixava -deixa sols- el marit i tres fills, tres fills molt
jovenets.

Joana gaudia de l'afecte i apreci de tothom que la
coneixia o tingué l'ocasió de tractar-la. Era una al.lota
molt aguda, era l'expressió unánime de la gent. I és
que Joana a més d'esposa i mare acertada era atenta i
educada, diligent i discreta, coses que cridaven la
simpatia i confiança. Pedro i Joana tenien molts d'a-
mics i quedà demostrat, en el funeral de dilluns dia
10, on assistí la gent de Sant Joan i uns quantitat nom-
brosíssima de gent de Montuïri i Lloret.

Descansa en pau, Joana.

FESTA DE SANT
CRISTÒFOL (9-06)

La Penya motorista Sant Joan, organitzà dia 9 de
Juny, la Festa de Sant Cristòfol, amb una sèrie d'actes,
com fa anualment.

A les hores, l'equip Monty de Ciclos Ferrà, va fer
una demostració de Trial-Sin.

A les 18'30 es va fer la missa en honor de Sant Cris-
tòfol, que oficià el Pare Bartomeu Oliver de Solanda.

Acabada la missa, es va fer la tradicional beneïda
de vehícles i desfilada de carrosses, que encara que
poques, si tenien vistositat i qualitats, artístiques.

La Festa de Sant Cristòfol,  acabà amb un refresc.

NIT DE ROCK (14-06)
El music-bar 3-2, organitzà el divendres dia 14 de

Juny, una nit de rock. La vetlada començà a les 11 del
vespre i s'allargà fins a la matinada següent. Animà la
vetlada el conjunt «S'Altra Banda».

Miguel Florit Huguet

,



ASSOCIACIÓ DE LA la EDAT

L'Associació de la Tercera Edat,
és noticia cada setmana, per no dir
cada dia. Tant és així que la Redac-
ció de «Damunt Damunt», está
pensant en crear una secció per
tractar d'aquesta Associació.
ASSAMBLEA GENERAL. RENO-
VACIO DE DIRECTIUS

El passat dia 18 de Maig, se cele-
bra l'Assemblea General, foren re-
novats i confirmats en el seu canee,
diferents directius, quedant consti-
tuïda la Junta Directiva de l'Asso-
ciació per les següents persones:
President: Joan Matas Antich (Co-
manda n ts Perema tes)
Vicepresidenta: Antònia Gaya (Es-
colana)
Secretari: Miguel Bonet Sastre (de
ses Roques)
Vice-Secretari: Jordi Serra Pons (de
Faleu)
Tresorer: Joan Gaya Matas (Pere
mates)
Vocals: Bartomeu Vicens Sagrera
(mestre Riutort)
Marí Torda Ferrer (marger)
Josep Matas Joan (Bufalí)
Bárbara Matas Sastre (Cartera)
Guillem Bou Mas
Censors de Contes
Rosali March Guitart, Pedro Nigo-
rra (Petrer), i Andreu Pocoví Juan
(Prudenci). L'únic vocal que renun-
cia a la seva vocalia va esser Gui-
llem Morlá Bover, que no es pre-
senta a la reelecció.

MEMÒRIA D'ACTIVITATS DUT-
TES A TERME DURANT L'ANY
1990
Excursions

De la llarga Memòria d'activitats,
es desprén que l'Associació ha rea-
litzat una excursió turística-cultural
com a mínim una vegada cada mes,
tots els mesos de gener a desembre,
visitants difrents indrets de Mallor-
ca, muesus i llocs d'interés, a més
de l'assistència a diferents especta-
cles i representacions teatrals, sense
oblidar el dinar a un restaurant.

TERCERA
EDAT

Altres activitats recreatives - cultu-
rals

El dissabte de Sant Antoni, 16 de
gener, es féu una torrada i vetlada
de gloses. En el mes de Maig (dia
2) un dinar i l'acte d'homenatge a
l'home i dona més vells, així com el
matrimoni major. Per les Festes Pa-
tronals, una exposició etnológica,
Festa pel Carnaval i torrada i ball
per tancar l'any 1990.

Activitats Esportives
Entre les activitats que podriem

classificar com «esportives», cal
destacar les caminades i el joc de
petanca.

Tots els dijous, un grupet, més o
manco nombrós d'associats, fa una
caminada, visitant una possessió
del terme, hivernacles i altres cul-
tius especials. Durant l'any 1990 es
varen visitar les finques d'es Cal-
darés, Son Brondo, Son Perdut, Son
Burgues, Son Baró i altres. Les ca-
minades que es fan per dins el nos-
tre terme, a l'hivern tenen la sorti-
da a les 8'30 i a l'estiu a les 8 tor-
nant a les 10 aproximadent.

La gimnástica, es fa també els di-
jous, de 10 a 11, es preparen 33
fixes tretes del llibre «La respira-

ción vital para la salud y Estirándo-
se», per a majors de 50 anys, del lli-
bre de Bob Anderson.

PROJECTES DE L'ASSOCIACIÓ
Cada primer divendres de més,

es reuneix la Junta Directiva de
l'Associació i entre els assumptes
que es tracte, hi ha programa de
l'excursió a realitzar aquell mes.

Segons rumors que ens han arri-
bat, la Junta Directiva, pensa crear
un grup de teatre, per a dedicar-se
a representar qualque petita obra
teatral, dins pocs mesos ja dispon-
dran d'un Saló d'Actes a la llar de
Tercera Edat que s'està acabant.

L'Associació integra un col.lectiu
de quasi 400 socis, dels quals, 315
han pagat voluntariament la quota
de 1.200 pessetes anuals.

DARRERES EXCURSIONS
29 de Maig: La caixa d'estalvis

«Sa Nostra» organitza una excur-
sió. FE participen 220 pensionistes,
repartits en quatre autocars. Se vi-
sita la Factoria de la Payesita, on
foren obsequiats amb productes
propis (Donuts, Bollicaos, etc) i
se'ls regala un Kas-Fruit i una
Pepsi - Cola.

Més tard es visita la Fábrica «Ha-
rinas de Mallorca», on novament
els excursionistes són obsequiats
per la direcció amb un Kg de farina
de fer panades.
Se visita el Castell de Bellver, es-
sent el dinar en el restaurants «Los
Arcos» del Poble Espanyol, que és
visitat després de dinar.
13 de Juny: L'Associació organitza
l'excursió dita de «sa camamilla».
Es visita la zona d'Artà, Cala Ratja-
da i Cala Mesquida.

Es sortí a les 9 del matí del local
de l'Associació, tornatn l'hoirabaixa
contants i alegres i portant un ma-
nadet de camamilla tots aquells
que el volgueren dur.
M.F.H.
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CAMPANYA ELECTORAL

LA CAMPANYA ELECTORAL. ELECCIONS
MUNICIPALS 1991

Pareix que en la campanya elec-
toral, realitzada per les cinc candi-
datures, que s'han presentat a les
Eleccions Municipals, s'han respec-
tat les normes democràtiques, les
regles del joc, sense desqualifica-
cions, insults o cops baixos.

És possible —el temps ho dirá—
que el fet de presentar-se cinc can-
didatures i que quatre hagin obtin-
gut representació dins l'Ajunta-
ment, sigui beneficiós pel poble,
pels veïns, pels santjoaners. El que
és cert, que aquí no s'ha espenyat
la convivencia.

ARREL
Un dia determinat, que ens sap

greu no recordar, surt al carrer el
programa de la candidatura Arrel,
una candidatura inscrita en la Junta
Electoral de Zona, hores abans d'a-
cabar el termini d'inscripció.

El programa d'Arrel, primer és
conegut a Sant Joan i comencen els
comentaris i La polémica.

Després el programa és «expor-
tat» per tot arreu de Mallorca. A

n

totes bandes es parla del programa
d'Arrel. A les empreses, a les enti-
tats oficials, tothom vol tenir un
«programa» d'Arrel. El fax i la foto-
copia, fan possible qué els primers
centenars d'exemplars que es re-
partiren, es tornin millars.

El renou, soroll, l'atenció, que
pretén tota campanya, (sigui electo-
ral, reivindicativa o comercial) está
conseguit.

Un rètol, com parafaseant el que
posen les empreses constructores,
és plantat a la vora de la carretera,
en el paratge conegut pel Pla de
Ses Veles del Terme Municipal de
Sant Joan. Un rètol amb el mateix
«stil» del programa imprès. Diari
de Mallorca, en publicà una foto-
grafia.

Divendres 24 de Maig: Arrel,
unes poques hores abans d'acabar
la campanya electoral, torna sor-
prender, repartint un programa se-
riós, un senzill foli, escrit a una
sola cara, que conté 10 punts i amb
un contingut diferent, però normal,
si el comparen al de les altres can-
didatures, locals o foranes.

Divendres 24 de Maig, el vespre:
Quasi a la mateixa hora que el PSM
celebra un miting a la Casa de Cul-
tura, en el local de la Cambra  agrà-
ria (antic Tele-Club), Pep Mas, cap
de llista d'Arrel, es dirigeix a curio-
sos i seguidors, que omplen per
complet el local i el carrer. Les
seves paraules són escoltades i
aplaudides.

Dia 19 de Maig, el Diari de Ma-
llorca, edició Comarca de Manacor,
a la secció «Candidato»,  publicà
una fotografia de Josep Mas LLane-
ras, amb un text breu sobre «Su ta-
lante», «Su equipo» i «Su lema».

CDS
Dissabte dia 18 de Maig, féu la

presentació la Candidatura del
CDS, a la casa de Cultura. 1-li assis-
tiren un centenar de persones.

Parlaren Sebastià Florit, cap de
llista local i Bernat Tries, candidat
al Parlament.

El dijous 16 de maig, els simpa-
titzants del CDS, es reuniren a un
sopar a la finca de Ses Algorfes, on
assistiren més de 50 convidats. A
l'hora dels parlaments, Sebastià
Florit féu una anàlisi de la tenden-
cia de vot de l'electorat santjoaner,
que des de la implantació de la de-
mocrácia sempre ha votat majorità-
riament candidatures de centre.
Toña Alefiar, va reconèixer que
CDS havia estat un fabricant de



local de la tercera Edat. Hi assisti-

UNIÓ SANJOANERA

Aquesta candidatura, féu la pre-
sentació del seu programa en el ren principalment associats.

CAMPANYA ELECTORAL

trànsfugues i Jaume Massot insistí
que el CDS havia fet possible el
diàleg.

El fulletó del CDS, un acert  tipo-
gràfic, a tot color que contenia un
programa atractiu.

PARTIT POPULAR i
Unió Mallorquina.

El diumenge dia 19 de Maig, a
les 9'30 del vespre a la Casa de
Cultura, es féu la presentació d'a-
questa coalició.

Presentà l'acte Antoni Pastor 01P
ver, de Solanda, integrant de la
Candidatura.

Intervingueren Gabriel Mora,
component de la llista, Joan Barceló
Mesquida, cap de la llista PP-UM,
Guillem Vidal Vice-president del
Govern Balear, Joana Maria Vidal
Consellera d'Assumptes Socials,
Antoni Pascua, President de la
Mancomunitat del Pla i Candidat al
Parlament, tancant l'acte el Presi-
dent del CIM Joan Verger.

Hi assistiren unes 400 persones.
Després dels parlaments es va ser-
vir un aperitiu.

PSOE:
El 13 de Maig el PSOE, tenia

anunciat una conferència-míting, a
la Casa de Cultura. Hi acudiren
unes 10 persones.

DEBAT
Radio Balear, a les 12'30 del dia

16 de Maig, emet el debat enregis-
trat el dia abans a Manacor, debat
entre els cinc caps de llista, que se
presenten a Sant Joan.

Miguel Florit Huguet

PSM:
El 25 d'Abril, a les 9'30 del ves-

pre, sopar a la «Torre de s'Aigua»,
dels simpatitzants i afiliats del PSM
Diari de Mallorca, publicà un petit
article.

El divendres dia 24 de Maig, a

les 9'30 del vespre, a la Casa de
Cultura es celebrà un miting on in-
tervengueren Bici Company (pre-
sentador), Pere Sampol (Candidat
al Parlament Balear), Joan Sastre i

Miguel Company (que han estat re-
gidors de Cultura), Francesc Nico-
lau i Gracia' Sanchez, número dos i
cap de llista del PSM. Hi assistiren
unes 400 persones.
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ELECCIONS MUNICIPALS 1991

LES VOTACIONS A SANT JOAN
POBLACIÓ: 1.725 habitants

CENS: 1.403 electors.
REGIDORS: 9

PARTIT
PP-UM
PSM
UNIÓ SANTJOANERA
ARREL
CDS

VOTS REGIDORS
554 5
265 2
183 1
109 1
59
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ENQUESTA ALS CAPS DE LLISTA
Després de les eleccions, 26 de Maig, diumenge vespre

Esperava vosté obtenir els vots
que ha tingut?
ARREL: No, més
PSM: Si, és un resultat satisfactori
UNIO S.: Més.

Per qué creu que l'ha votat la
gent?
ARREL: Perquè en es miting no do-
nàrem sopar i per respecte
PSM: Hem fet una bona campanya
i tenim un bon equip i un bon pro-
grama
UNTO S.: Ho ignoro

Perquè creu que no l'han votat
tant com esperava?
ARREL: Perquè no volen prendre
es sol
PSM: No contesta
UNTO S.: No contesta

La campanya electoral creu vosté
que s'ha realitzada amb honesti-
tat?
ARREL: No
PSM: De cara al públic (mitings), si
UNTO S.: Normal

Han vist al voltant des col.legis
electorals pressions fora de lloc?
ARREL: Si
PSM: Si, alguns casos puntuals
UNTO S.: No

Está vosté disposat a pactar?
ARREL: Segons
PSM: Segons les condicions, però
de principi no.
UNTO S: No hi cap

Amb quines condicions?
ARREL: Amb les que siguin millors
per Sant Joan
PSM: A negociar
UNTO S: Hi ha majoria absoluta

Quin resultat indepedentment
ha sorprés més?

ARREL: Cap
PSM: Arrel i CDS (Arrel: molt,
CDS, pocs). PP-UM també baixa
UNJO S.: No contesta

Quina regidoria u agradaria
oferissin?
ARREL: Sa d'obres i telecomunica-
cions
PSM: No contesta
UNTO S.: Benestar social

Com pensau actuar dins l'oposi-
ció?
ARREL: Així com digui es poble
PSM: Oposició constructiva, mer-
catge estricte de despeses: noves
obres
UNJO S.: Oposició constructiva

A quant pujen les despeses de la
campanya electoral del seu partit
ARREL: 25.000 pessetes
PSM: Poca cosa. Molta col.laboració
i simpatitzants.
UNTO S.: Poca cosa

Tot el que volgueu dir i no
deman ....
ARREL: En tornar-hi en treurem
nou
PSM: No contesta
UNTO S.: Unió Santjoanerea lluitarà
per el progrés i benestar social del
Poble.
NOTA FINAL: Com veu el lector,
contestaren la nostra enquesta
Arrel, PSM i Unió Santjoanera. No
pogueren localitzar el cap del CDS
i el cap de llista de PP-UM, la llista
més votada, Joan Barceló Mesqui-
da, el mateix dia de les eleccions,
tingué una greu infecció, que el
posà al llit amb febre alta, motiu
que justifica i explica que no con

-testà s.
Fins aqui les respostes. El lector

que faci el comentari.
M.F.H.
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JOAN BARCELÓ MESQUIDA, ELEGIT
BATLE DE SANT JOAN

Com estava previst i enunciat, el
dissabte dia 15, a les 12'30 es con-
vocaren els 9 regidors electes, per
procedir a l'elecció del Batle.

La Secretària Habilitada, Catalina
Pocoví, va procedir a la recullida
de credencials, i després de llegir
les disposicions legals i protocol de
l'acte, es va constituir la mesa, que
quedà formada pel regidor de més
edat Joan Matas Antich i pel més
jove Josep Mas Llaneras.

Els regidors electes, varen pro-
metre el seu càrrec, emprant la fór-
mula «Promet», a excepció dels re-
gidors Joan Matas Antich i Joan
Matas Gayá , que empraren la fór-
mula «Jur».

Arribat el moment de les propos-
tes i elecció de Batle, Gabriel Mora,
com a portaveu de la coalició PP-
UM, el grup més votat i en majoria
amb 5 regidors, proposà com a
Batle al seu cap de lista Joan Bar-
celó Mesquida.

Graciá Sánchez Font, com a cap
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de la segona llista més votada i
amb dos regidors, es proposà a sí
mateix per el càrrec de Batle.

El regidor Joan Matas Antich,
cap de llista i únic regidor de la
candidatura Unió Santjoanera, es
va abstendre.

Josep Mas Llaneras, cap de llista
i regidor electe per la candidatura
Arrel, que a l'esquerra tenia els dos
regidors del PSM i a la dreta els
conservadors, s'inclinà cap a la
dreta i amb un gest expressiu
digué: «Jo vaig amb aquesta gent».

Molt poca gent, uns 35 assistents
a l'acte del que s'havia donat publi-
citat. Simpatitzants del PSM, uns
d'Arrel, molts pocs de PP-UM,
quasi ningú d'Unió Santjoanera.
Apart d'algún descuit l'acte es va
desenvolupar sense cap incidència,
acabant amb unes paraules del
Batle Joan Barceló i un refresc per
tots els assistents.

M.F.H.
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PER UN NOU AJUNTAMENT
Més important que la mateixa Constitució —que com tota

obra humana és imperfecta i reformable— pot ésser-ho
aquest codi ético-polític inspirat en la Sagrada Escriptura,
que s'ofereix a tots .els qui constituireu un Ajuntament:
—Jo som..., el teu Poble, que t'he creat, que t'he nodrit, que
t'he votat perquè, dirigint-lo, el servesquis.

1. Estimarás el teu Poble„ amb tot el teu cor, amb
tot el teu pensament, amb totes les teves forçes per da-
munt de tota altra cosa o causa.

2. Estimarás la seva gent, fins i tot els forasters i sobre
tot, els pobres, els vells, els infants, els malalts, els més ne-
cessitats.

3. Estimarás la seva gent, fins i tot els forasters i sobre
tot, els pobres, els vells, els infants, els malalts, els més ne-
cessitats.

4. Estimarás el poc bestiar que li resta, els animals  do-
mèstics i salvatges, les seves institucions, associacions, co-
merços, indústries i serveis de tota casta i condició i  faràs
el possible perquè progressin en la justícia, en la pau, en la
solidaritat i també en l'economia,

5. Estimarás els altres Pobles i Governs, et relaciona-
rás amb ells amb harmonia i sense inhibir-te de les teves res-
ponsabilitats, impedirás tota submissió al seu arbitri i deci-
sions injustes, encara que fossin legals.

6. I estimarás i honrarás els qui son d'altres opcions
tant com a tu mateix. No te negarás al diàleg ni a la partici-
pació; no practicarás amb els altres discriminació cívica, ni
els farás extorsió o propostes de coacció. No els insultarás
ni els farás cap mal; no els prendràs res que sia seu i si et
demanen un consell t'avançaràs a oferir-los un ramal.

7. "No farás córrer rumors falsos... No t'uniràs a la ma-
joria per cometre el mal... decantant-te a la majoria en con-
tra de la justicia... No acceptarás cap regal, perquè els re-
gals enceguen els clarividents i capgiren les causes dels
justs" (Ex. 23, 1-8).

Que Iluny de tota adulació, tengueu l'honor de treballar i
lluitar junts per...; que Iluny de la submissió a cap força injus-
ta, prepotent o forana, tengueu el goig d'ésser els capdavan-
ters d'un Poble que camina, agermanat, a la recerca d'un fu-
tur, més humá 1 segons Déu vol.

LLORENÇ LLADO CALAFAT

del «Full Dominical»
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ENTREVISTA

ISABEL CELIA

-Isabel, tu tens un marcat accent
català, ets natural de Barcelona?

-No, però vaig viure 25 anys a
Barcelona.

-Quina feina feies a Barcelona?
-La primera dedicació, era bas-

tant joveneta, va esser el posar com
a model de pintor...

-El llinatge Celiá no es santjoa-
ner, es català?

-És mallorquí, la meya mare sí
era santjoanera.

-N'Orlando el teu difunt marit,
sí que ho devia ser català?

-Doncs no, els seus pares emigra-
ren i per casualitat és argentí. Va
néixer a una ciutat dita Avellaneda,
de més de 300.000 habitants, de la
provincia de Buenos Aires.

-Per?) el llinatge Alberdi, sí que
és català?

-Sí és un llinatge de Barcelona.
-Parlem de tu, quin nom  tècnic

té la feina que tu fas?
-Massatge, recuperació física,

manteniment...
-Está reconeseut oficialment,

mèdicament?
-Sí.
-Pareix que hi ha molts de mas-

sagistes que són autodidactes.
Aquesta és una professió, o espe-
cialitat que s'aprèn tota sola o es
necessiten mestres?

-Se pot tenir un instint natural,
però se necessita mestre, un apre-
nenta tge.

-Quins foren els teus mestres o
professors?

-El Dr. Jesús Noguer Moré, un
metge prou conegut, que té bas-
tants de libres publicats. Vaig tre-
ballar durant 18 anys, el seu costat.

-Has tingut altres mestres?
-Abans de treballar amb el Doc-

tor Noguer, vaig treballar uns
mesos a l'Hospital Civil de Palma.
Més tard vaig realitzar les primeres
pràctiques amb el Dr. Don Antoni
Grau, tot això abans d'anar-me'n a
Barcelona.

-Independent d'haver estat
model en la teva joventut, sempre
t'has dedicat a treballs relacionats
amb la fisioteràpia i els massat-
ges?

-Sí, sempre, perquè la salut es
conserva a través d'un manteni-
ment físic i una dieta adequada.

-N'Orlando el teu difunt marit,
a més de ser un senyor educadís-
sim, també pareixia un bon atleta?

-Era un bon esportista, precisa-
ment ens coneguérem aquí a
Palma, amb motiu d'una prova
náutica que se celebrà.

-Prova náutica?
-Sí, Orlando era «capitá

barco», tenia el títol de patró de iot
i era molt aficcionat a la mar, a la
natació.

-Dintre la casa teva he vist uns
prestatges amb nombrosos trofeus.
Orlando practicava altres esports?

-Sí, practicava diferents deports,
pilota basca, pilota a mà, obtenint
el títol de campió de la seva catego-
ria.

-També tens uns prestatges
plens de llibres. Qui t'ha ensenyat
més, els llibres o els metges amb
qui has treballat?

-Uns i altres, sobretot els anys,
de práctica i l'experiència.

-Parlant d'anys, no faré la gros-
seria de demanar-te quina edat
tens, però pel que dius i contets,
tu pareix que tens molts menys
anys del que en realitat tens...

-No ets el primer que m'ho diu.
La meya mare va viure fins als 94
anys al final de la seva vida es va
conservar molt bé.

-Si la recordo, era una senyora
que tenia una elegància innata,
tenia classe.

-Sí, però no t'he dit la meya edat
i la te vull dir...

-En tens cinquanta i cinc...?
-En tenc setanta.
-Setanta ;No ho cred

Miguel Florit Huguet
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COLLABORACIÓ

DESPRÉS DE LES
ELECCIONS,
GLOSES POST-
ELECTORALS
PP-UM
Enhorabona vull dar
en es partit que ha guanyat
ha quedat ben demostrat
que es PP sap comandar
varen saber incorporar
es d'UM al seu costat
i es poble que l'ha votat
sempre els votará.

PSM
Me dicta s'experiència
que es dicutir és per demés
sa gent vota en es doblers
molt més que a s'intel.ligéncia.

Quatre anys més de paciencia
i d'aquí quatre anys, quatre més
ja haureu perdut es papers
governant amb abstinència.

UNIÓ SANTJOANERA
No és que em caigués malament
que guanyás es Comandant
perquè és tm horno constant
bona persona i valent,
per?) també som conscient
que qualsevol ignorant
només perquè va davant
pareix més intel.ligent.

ARREL
Sa llista dels jovenets
no van tan descaminats
no fan tants de disbarats
com mos pensam es vellets.
Tenen es temps a favor
perquè d'ells és el futur
de sa derrota me cur
i En Pep será regidor.

CDS
Mos cercarem consolar
emprant bones paraules
va dur molla mala sort
es partit que hi está en forner
ses urnes no anaren bé
i no me queda altre conhort
que lluitar fins a la mort
o anar-me'n amb s'endarrer.

Gabriel Company
(Forner Boveta)

RECORDANT A
L'AMO ANTONI
BARCELÓ BAUZA,
QUE FOU PRACTICANT DE
L'APOTECARIA DE SANT JOAN.
(DEDICADA ALS SEUS MES)

Estava mirant un dia
dins l'esfera del passat
i hi vaig trobar ben gravat
un bon home que hi havia
que era el seu pare estimat
N'Antoni de S'Apotecaria.

Que va prestar nit i dia
es servei que disponia
a la gent d'aquest poblat
i era molt apreciat
per tothom que el coneixia.

Era un horno que embellia
sempre el veien endreçat
era molt apropiat
pel càrrec que posseia.

Que Déu li hagi donat
el premi que mereixia
pel seu bon ésser acertat
i que en el cel s'hagi trobat
amb la seva companyia.

Tots dos tiraren envant
pes poder ben dirigir
i tres fills que en el món posaren
guiaren per bon camí.

I quan per a ells vingué la fi
tots tres se desteginares
per poder-los servir.
Que trobin sa recompensa
en es final des camí.

Catalina Jaume de Calicant

A LA MEMÒRIA
DE COSME
MOREY POCOVÍ
(EL CARTER)

(Mort el 5 de Maig de 199 1 )
Recordem que al nostre poble
per molts d'anys varem tenir
un carter atent i simpàtic:
Cosme Morey Pocoví.

Sempre es mostrà responsable
des càrrec que posseí
i cada dia a la seva hora
se n'anava a repartir
nombrosa correspondència,
cada cosa a son destí.

Ses al.lotes l'esperaven
amb molta ansietat
per veure si les portava
carta de s'enamorat.

Si creia que queia bé
es missatge que deixava
ell també se n'alegrava
amb prova de voler bé.

Després se va jubilar
suspirant bona ventura
i un destí d'amargura
molt propmte el va capturar,
i penant i penant va aribar
el pobre a la sepultura.

Déu del cel Ii hagi dat
una ditxa en gran mesura,
ell que sap el que ha passat
i amb ell mos vegem un dia
a felíç etermitat.

Catalina Jaume de Calicant
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CO•LABORACIÓ

A LA MEMÒRIA A LA MEMÒRIA
DE JOAN	 DE CATALINA
BARCELÓ GAYÁ MOREY TOUS

SAÓ DE 1991.
ENTRANT A
L'ESTIU
Tot són roelles i espigues
ordi ros i blat grenyal
papallones i formigues
vent de Ponent i Gregal
civada i margalides
tot mig granat i cabal
i ben altes ses calcigues
es fonoll també és molt alt.

Bé creixen ses fonolleres
com mai havien crescut
verdes com alfabegueres
per sa saó que han tingut
dels cards podran fer garberes
amb el bon temps que han viscut
més cugula que faveres,
pel pagès és ben fotut.

Per tant l'anyada d'enguany
a cop de vista es veu bé
ni caminoi i viarany
no al veurà l'esquerader
molta palla, esforç, i afany
du esponera es sementer
l'amo el jornal plany
i ell no sap com ho ha de fer.

Moltes grogues ravenisses
piquen ocells, caderneres
per llobades i bardisses
i tenen les seves eres
tranquil.les i aferradisses
com fent les seves garberes
menjant tot l'any gra i figues
les ratetes trapassseres.

Bárbara Matas Sastre

(GANA)
Verge de Consolació
vos deman de bona gana
que guardeu en Joan Gana
devora el Fill Redemptor.

Enyorant la seva imatge
amb en Joan pensarem
i sempre el recordarem
com una part del paisatge.

A ningú mai va fer mal
no haurà mester perdonar
i Déu el destinará
en el coro celestial.

Li tornará la memòria
que un dia li va llevar
i d'allà ens ajudarà
perquè el dia de demà
nos vegem tots a la glòria.

Per a mi, prega al Senyor
que el Senyor t'escoltarà
i jo me perdonará
perquè som un pecador
i podré venir a veure-lo
es dia que Déu voldrà.

Gabriel Company
(Forner Boveta)

(Morta el 4 de Maig de 1991)
Podem tenir comprovat
que la mort no repara
se'n ve com si fos un ladre
i mos pren un ser estimat,
i se'n va a la casa del Pare
aquell que ben ha obrat.

Si la mort ve de sorpresa
Bon-Jesús perdonau-nos
noltros volem estar amb vós
perdonau nostra flaquesa.

Catalina Morey Tous
va esser una dona acertada,
comprensiva i educada
i de molt de coneixement
va esser una espoa excel.lent
de s'homo que l'escollí,
per als fills, bondadosa mare
i molt bé les va conduir.
que Déu Ii hagi donat
a la glòria, un bon destí.

Catalina Jaume de Calicant
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