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El "negoci"
És evident que la majoria de revistes locals, me referesc

a les que es publiquen a pobles amb unes característiques
similars a Sant Joan, són revistes més bé cares, si comparam
el preu d'aquestes revistes amb el preu, presentació i contingut
de les revistes d'àmbit nacional, tant en allò quantitatiu com en
allò qualitatiu (reportatges, articles, bones firmes, bona qualitat
del paper i abundosa fotografia en color).

Una revista local, solament és econòmicament viable, si
té un bon nombre de subscriptors, si rep el suport de les
Institucions locals, i autonòmiques, i si accepta publicitat.
Aquesta és la raó que en aquest número del mes d'agost 1991,
que coincideix amb les Festes Patronals, hi trobeu unes  pàgines
de publicitat.

Molts de lectors, saben i han tingut ocasió de comprovar
directament, ja sigui per un fet luctuós o per un fet gojós (la
mort d'un familiar o la Primera Comunió d'un infant) que els
treballs d'impremta són relativament cars.

Sant Joan damunt damunt.

Durant l'any 1990, un grup d'estudiosos i d'investigadors
locals, començaren la tasca de replega del material que havia
de constituir una 'Història de Sant Joan, del segle XX"
promoguda per l'Ajuntament. Per diferents circumstàncies
s'ha anat ajornant la publicació de la dita història.

Esperam que l'ajornament no sigui massa llarg perquè
cada generació té una doble obligació moral; una, amb les
generacions que l'han precedida, l'altra obligació. amb les

d'una revista
generacions que vénen darrera.

L'equip d'investigadors que ha col.laborat en aquesta
inédita història "Sant Joan segle XX", está compost de gent
prou preparada, si exceptuam algun cas -entre els quals m'hi
cont-, on la bona voluntat i desig de col.laborar supleixen en
part, una metodologia rigorosa. Creim sincerament que en
aquesta tasca començada per l'Ajuntament, quedaren fora -no
vull dir marginades- unes persones que podrien aportar els
seus coneixements en aquesta tasca col.lectiva de retrobar el
nostre passat i d'inventariar el nostre present.

Creim que seria d'agrair que l'esmentat equip, que d'una
manera tan desinteressada ha treballat en aquesta inédita
"Història de Sant Joan, segle XX", i un bon grapat d'altres
santjoaners publicassin una petita o Gran  Enciclopèdia de Sant
Joan, que la generació actual i la futura llegiria i consultarla.

Sant Joan té necessitat d'unes monografies, d'uns estudis
seriosos sobre moltes matèries. Si exceptuam Documenta i el
que han publicat les revistes "Sant Joan" i "Mel i Sucre", molt
falta per fer.

Des de les pàgines de D.D. feim una crida a tots aquests
estudiosos perquè ens facin arribar les seves col.laboracions i
així el col.leccionable "Sant Joan damunt damunt" es
converteixi en una publicació seriosa, útil i práctica, amb un
contingut valuós i no sols un caramull de notes on predominen
les anècdotes i curiositats. Gràcies anticipades a tots aquells
que ens faceu arribar la vostra col.laboració i suggerències.

Miguel Florit Huguet

NOSTRA' 
CAJA DE BALEARES

Ah ð Vbr
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Aires de Pagesia
El grup de dances va néixer a la tardor de 1976 gràcies

a la coincidència de dues circumstàncies que podem qualificar
de bàsiques. D'una banda, vivíem una revaloració de les
manifestacions del nostre poble, entre les quals s'inclou el ball
mallorquí. Aquest fet contagia un gran nombre de joves
desitjosos d'aprendre aquest art d'expresió del cos. De l'altra,
poguérem disposar d'una persona, Carles Costa i Salom, i
d'una entitat cultural capaços de satisfer aquesta aspiració dels
joves.

De la feina realitzada va sortir la formació del grup de
dances Aires de Pagesia, nom que l'identifica plenament amb
els quefers de la majoria dels santjoaners i amb l'activitat
laboral majoritària del poble de Sant Joan.

Una vegada arreplegats els balladors, músics i cantadors
començaren les demostracions, tot participant en festes locals
i patronals no només de la vila sinó també de gairebé tots els
pobles de Mallorca, sense oblidar les diverses actuacions a
Palma. Així mateix ha participat en trobades d'agrupacions
folklòriques mallorquines, en programes de radio, a més de
diversos homenatges.

Cal destacar les actuacions fetes entre els anys 1987 i
1991 com les de Mataró i Lloret de Mar a Catalunya, la de Sant
Carles a Eivissa, la d'Alaior a Menorca o les de Reus i Cambrils
un altre cop a Catalunya. També s'ha d'esmentar
l'enregistrament d'un disc de llarga durada el 1989 on queda
constància de la feina feta al llarg dels anys del nostre esdevenir.

Els principals objectius del grup són: l'ensenyament i la
divulgació del ball mallorquí, la recerca de la música, de les
cançons i dels vestits del nostres avantpassats, i també dels
costums tradicionals o actes populars que celebrava el poble
per commemorar les festes i grans solemnitats.

Caries Costa

CARNISSERIA

CA NA
MICALONA

CARNS FRESQUES
1 EMBOTITS

Molts d'Anys!

Carrer Major, 67
Tel. 52 63 31

07240 Sant Joan (Mallorca)
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EMPRESARIS I EMPRESES

Cosme Matas Mas (del Pou Nou)
A finals de Novembre de 1990, la premsa provincial donava

la notícia de la inauguració d'una nova fábrica auxiliar del calçat
a la ciutat d'Inca.

La notícia que possiblement passà desapercebuda a la majoria
de santjoaners, tenia i té encara avui una doble importancia,
perquè davant la ben coneguda crisi en qué es troba el sector del
calçat (amb molta freqüència els diaris donen la notícia del
tancament de fabriques a Inca, Llucmajor i altres bandes) és
realment una bona notícia que un empresari o uns empresaris
tenguin la valentia de posar en funcionament una nova fábrica.

La fábrica a la qual ens referim és JOBACOS, S.A., una
indústria que es dedica a subministrar soles i altres materials que
componen la sabata.

La notícia ens interessa als santjoaners perquè un dels
capdavanters d'aquesta nova fábrica és el nostre  paisà Cosme
Matas Mas del Pou Nou, associat amb Bartomeu Pons Mascaró.

Cosme Matas, va néixer a Sant Joan el 21 de Gener de 1950,
essent bessó amb el seu germà Antoni. Va viure els primers anys
de la seva vida, en el carrer de Les Parres i a la finca de Son Duran,
fins l'any 1956, any en què la família passà a viure en el Pou Nou.

Fill d'en Joan Xisquet i de na Maria de Son Burixó, com a fill
d'una família pagesa, va passar la seva infancia i adolescència
alternant els estudis amb les feines de foravila.

La mort de la seva germana Catalina, l'any 1959 quan encara
era molt joveneta, va marcar fortament la família; i un posterior
i greu accident que sofrí son pare en el qual quedá inutilizat per
a tot esforç físic, féu que Cosme i el seu  germà Antoni als 11 anys,
haguessin d'assumir unes responsabilitats impròpies de la seva
edat.

Possiblement aquesta experiència prematura -responsabili-
tat i feina- dona a Cosme Matas aquest esperit de  lluita, que amb
els anys forjarien l'empresari d'avui.

Va cursar el Batxillerat Elemental a l'Escola Graduada de
Sant Joan. quan n'era Director D. Miguel Fuster, estudia sota les
directrius de D. J. Mas (el Mestre Pagés), del qui Cosme guarda
un especial record, les ensenyances del Mestre Pagés han  signi-
ficat vertaderes premisses en tota la vida de Cosme. Poste-
riorment va estudiar el Batxillerat Superior en el Col.legi "Lluís
Vives" de Palma i més tard en el Col.legi Costa i Llobera. A través
de l'Escola Oficial de Comerç va obtenir el títol de Perit Mercantil.

L'any 1968, després de superar unes oposicions en el Banc
de Crèdit Balear, ingressà a l'escala administrativa d'aquest Banc,
va ser destinat a la sucursal d'Inca, on treballa fins l'any 1982,
exceptuant el període en qué féu el servei militar.

Cosme Matas es casa l'any 1975, amb Maria U.  Sebastià
Ferrer. Aquest matrimoni actualment té una filla, Maria, de 14
anys, i un fil I, Joan Ramon de 11 anys.

Treballant a Inca, una ciutat eminentment industrial i sa-
batera, estava en contacte a través del banc amb el món empresa-
rial. Dedicat a la indústria del cuiro i del calçat, en Cosme va fer
néixer un interés especial envers d'aquesta indústria, compartida
amb altres companys i , després d'unes petites experiències en
fabriques de calçat, decidieren, l'any 1976, establir un petit

magatzem i una indústria auxiliar del calçat, que sense escatimar
esforços de cap casta va anar progressant, fins que l'any 1982, per
no esser compatibles les dues dedicacions, deixà de treballar en el
Banc de Crèdit Balear, per a dedicar-se únicament i exclusiva a la
feina de Gestió i Direcció de l'actual empresa JOBACOS, S.A.,
que inaugura noves instal.lacions el mes de novembre de 1990.

Aquesta indústria está dotada de modernes instalacions, que
juntament amb un excel.lent equip tècnic, fa que aquesta empresa
s'enfronti, confiant amb l'èxit, amb el repte que suposa la  com-
petència europea del 92.

El major orgull i satisfacció de Cosme Matas i el seu equip,
és donar suport econòmic a més de 40 famílies i que els seus
productes a través de firmes de gran prestigi com són Yanko,
Lottusse, Camper, Barrats, Sbeltior, Roseeti entre altres arnés de
cobrir el mercat nacional, s'exporten a mercats tants difícils com
són USA, Canadá, Japon, l'Europa Comunitaria i altres.

Cosme Matas és conscient que el futur és de cada dia més dur
i difícil de preveure. Des del punt de vista social, Cosme creu que
darrerament s'han deteriorat els valors  ètics i morals i que el nostre
futur passa per la recuperació d'aquests valors. Des del punt de
vista econòmic i referint-se a Sant  Joan, creu que l'esperit de
sacrifici i la imaginació que caracteritza els santjoaners, será
suficient per a conseguir un status econòmic-social que ens
permeti viure dignament, conservar el nostre patrimoni cultural,
preservant la naturalesa i l'economia,  perquè els nostres fills
puguin gaudir d'ell i tenguin un futur millor.

A través de la llarga conversa amb Cosme Matas Mas, va
quedar ben patent l'estima que sent per Sant  Joan i tot el que és
santjoaner i prova palpable d'aixó, és que sempre que les seves
obligacions empresarials ho permeten, es trasllada a Sant Joan. al
Pou Nou, casa que ha restaurada els darrers anys, amb molt
d'encert dotan-la de totes les comoditats, però amb el bon gust
d'una casa senyorial mallorquina i pagesa.

Miguel Florit Huguet
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ESPORTISTES D'AHIR

Miguel Alzamora Baugá, nascut el 1951, és un dels
futbolistes de Sant Joan, que més anys ha estat en actiu.

Als 18 anys, l'any 1969 fou federat. Es un dels pocs
jugadors nascuts a Sant Joan que ha jugat a una categoria
superior a la regional. La temporada 1981-82, va jugar amb el
C.D. Santanyí, que militava en Tercera Divisió.

Amb el C.D. Vilafranca, que militava en Preferent, va
jugar les temporades 1979-80 i 1980-81.

Es a l'equip local, el C.D. Sant Joan, on ha jugat més anys.
Un total de 10 temporades: 5 en Preferent, una en 1 1 Regional,
una en 2 1 Regional i 3 en 3'1 Regional (els anys 1984-85, 1985-
86, i 1987-88).

Miguel Alzamora sempre ha jugat en el centre del camp,
posició on ha demostrat la seva eficàcia.

Considera Alzamora que els millors jugadors que ha
tingut el C.D. SantJoan han estat: Carri, Felip, Lluís, Izquierdo
i Torrado.

El millor entrenador, el que més I i va ensenyar de futbol,
és per Miguel Alzamora, el mai oblidat Lito Sansó, un home
d'una gran qualitat humana i un gran tècnic de futbol, que morí
sobtosament a Sant Joan.

Miguel Alzamora se retirà del futbol l'any 1982. Però
l'afició es tira i es tornà calçar les botes, jugant tres temporades
més. Definitivament es retirà l'any 1988.

Francesc Alzaniora Bauzá

CORREDUR1A DE SEGUROS

GOMILA 5.A.

SUBAGENCIA EN SAN JUAN: C/. FRAY LLUIS JAUME, 33 • 52 63 06

HORARIO DE OFICINA: LUNES, MIERCOLES Y VIERNES, DE 7 a 9 horas

MANACOR: PLAZA RAMON LLULL, 22 • TEL. 55 13 56

SOMOS INDEPENDIENTES

TRAMITAMOS TODA CLASE DE SEGUROS: AUTOMOVILES • CAMIONES • PISOS • CHALETS • CASAS

INDUSTRIAS • COMERCIOS • ACCIDENTES PERSONALES • AGRICOLAS • GANADEROS • VIDA • JUBILACION

RESPONSABILIDAD CIVIL • ENFERMEDAD • ETC. ETC...

PLAZA RAMON LLULL, 22 • TEL. 55 13 56 • 07500 MANACOR

SANTA CATALINA DE SIENA, 2 ENTLO. 2', PTA. C • TEL. 72 27 36 • 07002 PALMA
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AUTOS SANT JOAN, C. B.

RENAULT 21 1V1A19kGER

AJUSTANDOSE A SUS
NECESIDADES

Ctra. Sant Joan - Vilafranca, s/n • Tels. 52 60 67 - 52 65 69 • 07240 Sant Joan (Mallorca)



EN EVISTA

Mestre Arnau Moratinos
P. - Vos duieu bé amb tots?
R. - Els primers anys molt bé, fins que els darrers anys d'estar

per allá començà l'activitat terrorista del F.A.N. (Front
d'Alliberament Nacional).

P. - Com eren els moros?
R.- Eren molt religiosos. No menjaven carn de porc ni

bevien suc (alcohol), només bevien té i qualque café. Aix1 mateix
n'hi havia que bevien suc d'amagat.

P. - Es ver que tenien més d'una dona? O sols els rics?
R. - Jo tenia un manobre que tenia tres dones. La més vella

va ésser la que va tenir primer, però Ilavors passà a ésser la criada.
La de mitjana edat era la segona; i la més jove, que era la darrera
que havia agafat, passà a ésser la primera.

Mestre Arnau Moratinos Alemany, un ciutadà que fa més de
30 anys que viu entre nosaltres, és possible que sigui el veí de Sant
Joan que més anys ha passat a un país "moro", com es diu
popularment quan se refereix a una nació de religió i cultura
predominantment àrab (mahometana).

La inesperada invasió de Kuwait per l'Iraq el passat 2 d'agost
de 1990, va fer que les notícies que arribaven del Golf  Pèrsic
omplissin pàgines i més pàgines dels diaris i estiguessin presents
a tots els informatius de la televisió.

De sobte tot el que feia relació als "moros" va començar a
interessar a la gent del carrer. Ara fa un any tinguerem aquesta
conversa.

P. - Mestre Arnau, hem sentit a dir que vos vàreu viure uns
anys amb els moros, on estiguéreu?

R. - Sí, vaig viure uns 9 anys a Argèlia, de 1945 a 1954.
P. - Com va ésser que anàreu a Argèlia?
R. - Un amic meu eivissenc, Bartomeu Prats, em convidà per

anar allá. Per cert, aquest amic morí víctima d'un atemptat
terrorista.

P. - Quina era la vostra feina allá?
R. - Feia de picapedrer, era oficial i tenia un grapat de moros

que em feien de manobres.
P. - Eren respectuosos i disciplinats els manobres amb vós?
R.- Molt. Me deien "monsieur Arnaldo" i cada dematí

m'esperaven d'asseguts i quan jo arribava al tall o l'obra, tots
s'aixecaven i venien a donar-me la mà.

P. - Estàveu amb altres mallorquins a Argel?
R.- Sí, estava amb un montuirer, mestre Joan Gomila

Vaquer, un germà de la mare d'en Martí Putxó.
P. - Quins idiomes parlaven a Argel ?
R. - Principalment el francés. També es parlava el moro i

l'italiá, perquè hi havia molts d'italians.

"Un amic meu
eivissenc aquest

amic meu morí víctima d'un
atemptat terrorista"

P. - Se guanyava molt més que a Mallorca?
R.- El jornal era el doble que a Mallorca. Si estaves alerta

amb les despeses, es guanyava molt. Per això jo i mestre Joan
Putxó, ocupàvem la mateixa habitació. Un era l'encarregat de fer
el menjar i l'altre era l'encarregat de fer la neteja.

P. - Tot eren moros a Argel?
R.- No, iii havia molts de francesos, com he dit. qualque

italià i manco espanyols. Els hebreus eren els que tenien els
negocis i comerços. Hi havia bastants de negres.

" ... els darrers anys d'estar
per allá començ à

l'activitat terrorista del F.A.N.
(Front d'Alliberament Nacional)"

La conversa amb mestre Aman Moratinos es va allargar
durant més d'una hora, contant uns fets que ja són  història: la lluita
per la independència dels argelians, la rebellió dels generals
Salan i Challe envers de la metrópoli i el Govern de De Gaulle, uns
fets tràgics, que feren que mestre Arnau tornás altra vegada a
Mallorca.

El fet d'haver viscut tants d'anys a terres estrangeres, ha fet
de mestre Arnau un esperit viatger. Cada any, des de fa més de 10
anys, mestre Arnau, agafa el vaixell o l'avió i amb un grup de
mallorquins, santjoaners o d'altres llocs, surt a recórrer i conèixer
noves terres. Ha visitat gran part de l'Estat Espanyol, França,
Bélgica, Italia i Portugal. Sempre amb un sorprenent desig
d'aventura, impropi d'un "jove" de 78 anys, que no sembla tenir.

Miguel Florit Huguet

"Jo tenia un manobre
que tenia

tres dones.

Foto d'En Mestre Arnau Moratinos Aletnany
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RECORDANT ESDEVENIMENTS PASSATS
(mes d'agost)

	23-8-1903	 Promoguda pel santjoaner Antoni Olives Gayá (L'amo Antoni dels Calderers) es va crear la Caixa
Rural de Sant Joan que fou una de les primeres fundades dins Espanya.

	

22-8-1936	 Va morir Don Xim Bauçà Gayá que era el Secretari de l'Ajuntament.

	

29-8-1939	 Benedicció solemne del temple parroquial de Sant Joan pel Bisbe Miralles. Amb aquest motiu es
va fer tota una setmana d'actes religiosos. Començaren el 27 d'agost amb la davallada de la Imatge
de la Mare de Déu de Consolació a la  Parròquia, per a presidir tots els actes i concluken el 3 de
setembre amb l'acompanyament de la Mare de Déu al Santuari. Amb l'organització i l'entusiasme
del Rector Mas tots els actes foren del més solemnes. Hi participaren els millors oradors del
moment per a pronunciar els sermons i també hi participaren acreditats grups corals. Apadrinaren
la ceremónia de benedicció els esposos Antoni Camp Ribas (De sa Bastida) i Maria Verger Ferriol,
i Antoni Bauçà Gayá (Cauvo) i Margalida Oliver Bauçá.

	

1945	 En terrenys des Pou Nou ( aleshores de Ses Fernández) es va acondicionar un camp de futbol. Hi
va jugar alguns partits la recent creada VD. Sant Joan que va fundar en Miguel Fiol Nigorra.

	

14-8-1947	 Degut a una gran ploguda el torrent, en l'anomenat "Pont de Sa Llova" (Carretera Sineu), va anegar
la carretera. El petit autocar "sa camiona" que feia el servei de passatges a l'estació del tren va ésser
empès per les aigües i duit dins el torrent. Els passatgers davant la inundació del vehicle sortiren
per les finestres. Es va enregistrar la pèrdua d'una mina que fou emportada per les aigües i duit dins
el torrent. Els passatgers davant la inundació del vehicle sortiren per les finestres. Es va enregistrar
la pèrdua d'una mina que fou emportada per les aigües per dins el torrent.

	

19-8-1956	 1 excursió de la Penya Motorista Sant  Joan. Visiten Port de Pollença i Formentor. Com a curiositat
direm que els carrers santjoaners estaven en obres per a la seva pavimentació  asfàltica.

	

11-8-1960	 Inauguració en el Bar Ca Na Matas d'una "Peña Mallorquinista San Juan" afavorida pel fet que el
santjoaner Antoni Gual Sol ivelles era aleshores directiu del RCD Mallorca que havia ascendit per

vegada a la l Divisió. Fou el president de la Penya en Mateu Bauçà (escola fill de N'Amador).

	

28-8-1960	 Va morir en un accident de tràfic i en les Missions d'Hondures el missioner santjoaner P. Francesc
Mas Matas (a l'agost del 90 fou recordat a la Parròquia amb el motiu del 30 aniversari d'aquest trist
fet).

	

18-8-1966	 El qui havia estat mestre de Sant Joan i compositor dels himnes a Consolació, San Joan i Fray Lluís
Jaume, Josep Rosselló Ordines va morir a Ciutat.

	

30-8-1979	 Després d'una greu malaltia va morir  Joan Julià Gayá. Periodista i advocat. En els anys 46 fou
Delegat Provincial del INP. Des de l'any 46 al 50 afavorí l'esplendor de la VD. Sant Joan que
aconseguí la categoria máxima del futbol illenc. Fou també director del "Boletín San Juan" i també
fou un bon col.laborador del Tele-Club.

	

1987	 En aquet mes el mercat del dijous es va traslladar al carrer de Mestre Mas.

Joan atime Nigorra
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ESDEVENIMENTS DINS ALGUNES DE LES FESTES PATRONALS

1943	 Homenatge a Antoni Oliver Gayá "L'amo Antoni dels Calderers". Es va ratificar la proclamació
de Fill il.lustre acordat el 1-11-1936, dia següent a la seva mort. Es va destapar la placa que dóna
el seu nom a un carrer i es va col.locar el seu retrat al saló d'actes. Va llegir la seva biografia
l'apotecari Climent Gayá Bauçá. Era batle Antoni Bauçà Fiol.

1947	 A les Festes Patronals es va jugar per primera vegada un partit de futbol al "Camp de Consolació"
(Son Juny). La VD. Sant Joan es va emfrontar al CD. Montuïri i el resultat fou 0-0. Igual resultat
s'haura donat dies abans a les festes de Montuïri i el trofeu que havien donat els Ajuntaments de
Montuïri i Sant Joan va quedar sense adjudicar.

1952	 Va visitar Sant Joan el C.N. Reus Ploms amb els seus equips d'atletisme, bàsquet, futbol i patins.

1953	 Aquest any afavorit per l'entusiasme de Francesc Oliver Oliver (dels Calderers) visitaren Sant Joan
els atletes del RCD. Espanyol (Barcelona) que havien aconseguit el Campionat d'Espanya, Club
al que hi estaren afiliats els atletes santjoaners Antoni Karmany i Jaume Sastre.

1961	 Es va celebrar la "1 1 Exposició de Pintura i Fotografia". En pintura el primer premi fou per Maria
Magdalena Jaume i el de fotografia per Antoni Sastre. Aquests certàmens es varen prolongar durant
anys i el de Fotografia va adquirir el carácter de Nacional Baffle Joan Bauçá. Bonet.

1962	 En aquestes festes es va celebrar per 1 1 vegada l'Homenatge a la vellesa. Batle Bartomeu Pastor.
En la segona edició del 1963 el que suscriu vaig llegir la poesia que figura en altre apartat.

1982	 Amb la visita a Sant Joan del President del Consell General Interinsular Geroni Albertí es varen
fer les inauguracions següents:
- Jardí i brollador al carrer Consolació, avui Plaça de Jaume I.
- Nova instal.lació de faroles de l'enllumenat públic.
- Nova plaça des Camp. Avui plaça de la Constitució. En aquestes festes es segueix...
- Va presentar la III Memòria Municipal.
- Batlle Joan Barceló Matas.

1985	 Visita del President de la Comunitat Autonómica, Gabriel Canyelles, en la que es va col.locar la
primera pedra de l'edifici per la Unitat  Sanitària. Batle el mateix del 82.

1989	 Inauguració de reformes a la Casa de la  Vila. Inauguració de l'asfalt dels carrers del Camp i visita
a les obres de l'edifici del Club d'Esplai 3" Edat. Amb asisténcia del President del Consell Insular
Joan Verger i altres autoritats de l'autonomia. Baffle Joan Barceló Mesquida.

1990	 Amb asisténcia del President del CIM Joan Verger i altres autoritats  autonòmiques fou inaugurada
la P Fase de l'edifici pels Majors a la plaça de la Constitució. Participaren a l'acte el grup "Dansaires
del Baix Camp" de Reus, així era la segona vegada que representants de la ciutat catalana visitaven
Sant Joan. També en aquestes festes l'ajuntament  estrenà noves cadires. Batle el mateix de l'any
anterior.

Joan Jaume Nigorra
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PERRUQUERIA I
ES' 1 ÉTICA

BARBARA
MATAS

Ofereix per
UN MILLOR BENESTAR:
PEELING CORPORAL

MASSATGES

TRACTAMENT DE CAMES

MANICURA I PEDICURA
DEPILACIONS

"Perquè cuidar-se és BASIC"

BONES FESTES!

BAR FIOL

SEU SOCIAL DE LA
PENYA MOTORISTA

SANT JOAN

Vos desitja Bones Festes
Estiu 1991

Carrer Sol, 5 • Tel. 52 65 25
07240 Sant Joan (Mallorca)

Carrer Mestres Mas, 1
07240 Sant Joan (Mallorca)

FUSTERIA

RE BASSA
FLORIT, C.B.

Mobles de cuina i de bany. Decoració
Fusteria en general

MOLTS D'ANYS!
Carrer Major, 30 • Tel. 52 61 96 • 07240 Sant Joan (Mallorca)



FESTES PATRONALS ANY 1963

II HOMENATGE ALS VELLS
DE SANT JOAN

1. SEPTEMBRE DE 1963

Un homenatge merescut,
el que avui tributam,
perquè sempre han sabut
ésser l'honra de Sant Joan.

En nosaltres sempre perdura,
el record del vostre amor,
de la carícia i ternura
que rebérem quan infantó.

Recordam el padrí
quan en les nits fredes,
ens contava les proeses
de quan ell era fadrí.

Recordam a la padrina
amb el paner a la mà,
o quan cernia la farina
que Ilavors pastará.

Per tants grats records
i per moltes coses més,
honoren als seus tresors,
els joves santjoaners.

Perquè tresors, sou i sereu,
de la joventut que vos venera,
que vos ajudarà a dur la creu
per seguir endavant la carrera.

Molts d'anys, goig i alegria,
per poder aquests actes celebrar;
de l'Ajuntament la iniciativa
que la joventut ha sabut organitzar.

GERMANDAT DE DONANTS
DE SANG 1991

Per no perdre mon viarany
ho fas amb tendre energia
som una donant de sang
on la don amb alegria.

Vull dedicar de tot cor
mon senzill i humil poema
als donants d'aquest tresor
que donen la sang per lema.

FONT DE VIDA

Bossa vermella eizarida
ets l'agombol de l'amor
. 'gota de sang" espargida
que a les hores surt del cor
de vida ton Ilumet viu
alé novell de coratge
ets sol rogent en ple estiu
clavell vermell en son brancatge
to vermellos torna d'or
dins les venas poesia
gavellas són de tresor
festers de sana alegria
generosa, falaguera
alballó d'aigua en l'hivern
amb perfum de alfabreguera
xalesta i vida plaent
camperola, i novella
ets primavera i dolçor
clara llum en la foscor
vermella com la rovella.

Bárbara Matas Sastre

ACOMIADAMENT A
BARTOMEU ESTELRICH

Dos pobles agermanats
units pel mateix dolor
a damunt Consolació
ploraven denconsolats.

Els teus amics estimats
demostrant el seu amor
i en prova de germanor
te duien braços alçats.

Te tendrem dins sa memòria
com l'infant dins el bres
Jesus morí a trenta-tres
segons mos conta l'história
i tu ja estás a la Glòria
i només en tens vint-i tres:
perquè Déu t'ho ha permès
alcançar tal victòria.

Te deixam amb bones mans
sempre tindràs companyia
a prop de la Verge Maria
que es consol des cristians.

Verge de Consolació
emparau-mos En Bartomeu
teniu-lo amb Vós en el cel
devora el fill Redemptor.

Gabriel Colman) , (Forner Boveta)

Joan Jalone Ni gorra
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Catalina Jaume de Calicant

BOTIGA

CA L'AMO EN
PERE MAYOL

BONES FESTES!

C/. Palma, 18
Tel. 52 60 08

07240 Sant Joan (Mallorca)

EN MEMORIA DE JOAN
	

EL FUTBOLET.	 DEDICADA A
BAUÇA MAS (PALONI)

	
TORNEIG MESTRES

	
JOAN JAUME MATAS

(Mort el 30 d'Agost 1990)
	

FUSTER I MAS
	

(Nebot de Fautora, en motiu del
naixement de la seva filla)

En Joan nasquè pacífic
i sempre vivia content
tant ell com sa companya
eren de bon manament.

I alegraven s'existència
de tota sa seva gent.
Per això en poder venien
perquè en ésser aqui vivien
un agradós ambient.

Es partit de S'Arrels
s'ha demostrat agraït
rendint tribut en es mestres
dels quals reberen profit.

Seguiu essent agraïts
i així dirá la gent
que sou al.lots deixondits
i que aquests dos mestres estiguin
en el lloc dels elegits.

Joan trop que has acertat
posant el nom de ta mareta
segur que ella des del cel
comtempla aquesta colleta,
Rafel i Catalineta,
i viu tota contenteta,
beneiu-la Déu del cel
i que li surti avengudeta,
jo també vos ho deman
a Vós Mare de Deueta:

Pero) un dia decidí
anar a cercar caragols
i la mort traidora el cità
i dins ca seva deixà
molta tristor i desconsol.

Catalina Jaume de Calicant.

Com a Mare vertadera
guiau-los pel bon camí
i en acabar sa carrera
tots mos poguem reunir
sa famili ben entera.

Però pensem que en Joan
tenia el cel merescut
i el Senyor el rebé a la glòria
com un fill ben avengut.

Catalina Jaume de Calicant

FRA LLUIS JAUME,
AVANTPASSAT NOSTRE

(Glosa humorística, feta per la Mestressa
Jordaneta, recordant la col.locació de la
lápida commemorativa a la façana de la
casa pairal de Fra Lluís Jaume i seva)

Quan mos posaren sa lápida
mos tornaren batiar
i es malnom que mos posaren
era de "Cas Sant Jordà".

Nosaltres erem petitetes
i no ho podiem acceptar
i Ilavors tornarem grans
i sa cosa va camviar
tant mos era si mos deien
de "Cas Sant" com només de Can Jordà.

Magdalena Jaume Nicolau
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COL.LABORACIÓ

ELS JOVES I ELS VELLS

Es propi de sa gent jove
el món voler canviar
en es cap volen pegar
i sols no endevinen sa coa.

Els joves sempre s'obliden
que els vells, joves hem estat
per() sa vida ha passat
i ara de noltres se'n riven.

Pero) no som tan pardals
com se creu sa juventut
perquè es temps que hem viscut
hem lluitat com animals.

Procurant quedar-caballs
i molts de pic ho hem pogut
mos ha mancat sa salut
i hem petit de molts de mals.

Mos han caigut els queixals
i qualcun mos ha fotut
es dos doblers que hem tingut
sa pessera o es dos reals.

Es barram de vell ha fuit
hem tingut mal rovegar
i mos hem hagut d'alimentar
de figues flors i pa cuit.

Es sarró molts de pic buit
que hi haguessim pogut cagar
i llavors a s'hora de dinar
no trobàvem dinar cuit.

Feis es cap viu jovenets
i no escolteu es forner
procurau passar-ho bé
disfrutant i envant i pets!

Gabriel Company (Forner Boveta)

NOTA: Aquest glosat ha estat musicat
pel mateix autor, el forner Boveta, que
com sabeu és cantador quasi "profes-
sional". Cantant amb la seva ben modu-
lada veu, és quan aquest glosat i altres
fets seus, agafen tota la gràcia del "picat".
El Forner posa a l'abast dels interessats
l'arrarfament o "partitura".

GLOSES DEL FORNER BOVETA

A n'en Pep vull saludar
i Ii vull fer dues cançons
sempre se'n riu dels melons
i dels amos del melonar.

Vos parl d'en Pep S'escolà
que és un horno de renyons
en repertir-nos es milions
segur que no s'enriurá.

No importa fer mercat
per defensar els melons
tenim plens es butxacons
perquè noltros ja hem cobrat.

Els components d'un club noble
que tenim a Ca Na Blanch
passam d'ésser un tros de banc a ésser
dels llestets del poble.

Tant si vols com si no vols
Pep no vares obrar bé
i en Carles i es Forner
en principi estan resolts
a repertir-se ses cols
i deixar-te en s'endarrer.

No som traidor i t'avís
no vull passar per covard
tampoc no entrerás en part
en repartir es "Maiz".

Gabriel Company Gaya

EN MEMORIA DE
BARTOMEU ESTELRICH
(Mort als 23 anys)

Sa mort del jove Estelrich
molta gent va trastornar
quan s'esperaven victòria
la mort amb ell acabà
i una fletxa de dolor
molts de cors va traspassar.

En els seus vint-i-tres anys
la millor flor de la vida,
de noltres se despedia
un al.lot jove i bell
i dins el jardí dels seus pares
farà falta aquest ramell.

Se lluita intensament
per dar-li salut i vida
sense poder capturar
una cruel malaltia
que d'ell se va apoderar.

Per aquest gran purgatori
que ell i els seus han passat
que Déu l'hagi col.locat
en super trono de Glori.

Catalina Jaume de Calicant
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PA ESPECIAL
PA PA GES

ENSAIMADES
COQUES

PASTISSERIA

BONES FESTES!

C/. Major, 31 • Tel. 52 63 76 • Sant Joan

ea!. wat.

d'e4,904«

Pa
Ensaimades Coques

Forn de Llenya i
Elaboració Artesanal

Molts d'Anys!

Carrer Major, 100
Tel. 52 61 14

07240 Sant Joan (Mallorca)

CA NA BLANCH
PELUQUERIA	 PAPERERIA

JORDA

BONES FESTES!

Carrer Ses Monges, 7
Tel. 52 64 74

07240 Sant Joan (Mallorca)

tenim objectes

de regal

juguetes i libres

BONES FESTES!

Carrer Ponent, 7
Tel. 52 63 99

07240 Sant Joan (Mallorca)



S'ALTRE DIA PER SON ROIG

Un cap-sibo he afinat
d'alt d'una figuera rotja
i una mètlera al costat
empipats més que un rellotge.

Tots dos volien dinar
de figues flors ben madures
i com que les trobaren dures
no se pogueren assaciar.

Ni una aranya ni un grá
i s'entrega es mig-dia
sa métlera ji insistia
baixa, anem de per aquí.

Resolgueren davallar
a picar albercocs d'enterra
i espipellant fent la xerra
també ho deixaren anar.

Bárbara Matas Sastre

PERRUQUERIA

MARIA
ANTON LA

GUAL

Especialitat en Recullits

MOLTS D'ANYS!

Carrer Consistori, 15
Tel. 52 61 59

07240 Sant Joan (Mallorca)

AMB MOTIU DEL BATEIG
D'EN SEBASTIÀ JAUME

Festa xalesta, festa familiar,
tots gaudim de goig i d'alegria,
celebrant en aquest dia,
el bateig del petit SEBASTIÁ.

Tu comences avui, una vida nova,
i ets per a tots, motiu de satisfacció,
els teus pares TONI i CATI tenvolten d'estimació,
jo els hi vull afegir una enhorabona.

Des del més endins del seu cor,
els PADRINS es mostren ben contents,
la teva infantesa és per a ells,
bona penyora i millor tresor.

Que Déu t'ajudi a ésser bon cristià
i un home de seny i coneixement,
que tenguis sort i bon enteniment,
perquè dins la vida puguis triumfar.

"SANTIAGO I MARGARITA", en un acte gran
t'han apadrinat amb molta emoció,
el PARE RAFEL t'ha donat la benedicció,
dins la PARROQUIA DE SANT JOAN.

el teu padrí,
Joan Jaume Nigorra

Sant Joan, 3 d'Agost de 1991.
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Carreres de Cavalls, organitzades pels "Dos de sempre"

CARRERES
1. Ases i someres (enganxat)
2. Galop per a dones
3. Muls i mules (enganxat)
4. Galop de poltres
5. Ponis (enganxat)
6. Galop local
7.	 Galop general

1ER

6.000 pts.
6.000 pts.
6.000 pts.
8.000 pts.
6.000 pts.
6.000 pts.
15.000 pts.

2"
3.000 pts.
3.000 pts.
3.000 pts.
5.000 pts.
3.000 pts.
3.000 pts.
10.000 pts.

3ER

2.000 pts.
2.000 pts.
2.000 pts.
3.000 pts.
2.000 pts.
2.000 pts.
5.000 pts.

(Del 28 d'Agost a I'l de Setembre)

PROGRAMA

Dimecres, 28

1830	 Amollada de coets anunciant el començament de les festes.

1900	 A la plaça de la Constitució, actuació dels GRALLERS DE SANTA LLUCIA (REUS)
Inaugaració de l'Exposició de ventalls, paraigües i fotografies antigues, organitzada per
l'Associació de la 31 Edat.

Passacarrers pels dimonis, capsgrossos, xeremiers i joves flabiolers de Sant Joan.

Devora el campanar, revetla amb concert, per la Banda de Música FILHARMÒNICA DE PORRERES,
sota la direcció d'Antoni Peris.
En haver acabat el concert, focs d'artifici a càrrec del pirotècnic A. Frontera de Pórtol.

2000

2230

Dissabte, 31

1600

2230

Trescaviles pels dimonis caps-grossos, xeremiers i joves flabiolers.

Missa solemne en honor al Patró. L'homilia anirà a arree del Pare Bartomeu Pastor, TOR.
Durant la funció, els xeremiers i joves flabiolers de Sant Joan interpretaran L'Oferta, que será
ballada pel Grup AIRES DE PAGESIA.

Al carrer Major, carreres de joies i actuació dels GRALLERS DE SANTA LLUCIA.

Amollada de coloms a càrrec d'un grup d'afeccionats de la vila.

Homenatge de "SA NOSTRA" als majors de 80 anys en el nou local de l'Entitat.
Refresc per a tot el poble, amenitzat amb balls i música regional.

Vetlada folklórica. Mostra a cári-er del Grup AIRES DE PAGESIA i bailada popular,
amb participació de REVETLA DE SANT ANTONI de Son Ferriol.

NOTA: El primer de cada carrera obtindrà trofeu.
Bases de la competició:
• Inscripcions allá mateix fins 15 minuts abans de cada carrera.
• Cada participant es responsabilitza del mal que pugui fer a terceres persones.
• La decisió del Jurat es inapel.lable.

Verbena amb els conjunt CARRUTXA GRUP, STILS, HARMÒNICA COIXA, BLUES BAND.
Hi col.labora: ARREL.

Diumenge, 1

	930 	 Encalçaborinos devora La Tortuga.

	1730 	 Partit de futbol: C.D. Sant Joan - C.D. Playas Arenal. Organitzat pel C.D. Sant Joan.

	

2200	 Vetlada de teatre. La companyia Xesc Forteza ens representará la comèdia: Una de lladres i serenos.
Hi col.labora: ARREL.

Dijous, 29

900

1030

1130

1915

1930

2200

En acabar TRACA FINAL per acomiadar les Festes.

Divendres, 30 (diada esportiva)

Finals del torneig local de voleibol. Organitzat pel C.V. Sant Joan.

Exhibició de petanca a les noves pistes del carrer Jaume II, devora el pes municipal.
Organitzat per l'Associació de la 31' Edat.

Finals del torneig local de Futbolet "MESTRES FUSTER-MAS". Organitzat per ARRELS.

1800

1900

2100
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ARREL voldria expressar amb satisfacció la sortida al carrer de la revista
DAMUNT-DAMUNT.

Allunyada de la premsa groga, plena d'agravis i mala fe, i, prop del sentir d'un
poble. Miguel Florit i el seu equip han aconseguit mitjançant la diversitat i
l'entreteniment allò que ja molts  desitjàvem: el poder llegir les coses com són.

Des d'aquí la nostra enhorabona, el nostre suport i tota quanta ajuda i
col.laboració sigui necessària de nosaltres per la llarga vida que desitjam a
DAMUNT-DAMUNT.

Molts d'anys a tot l'equip.

Sobrassada, Botifarrons
Camaiot i Botifarra

Molts d'Anys!

BAR CA
NA MATES

Especialitat en
aperitius i granissats

BONES FESTES!

C/. Pau, 20
Tel. 52 64 30

07240 Sant Joan (Mallorca)

Carrer Major, 44
Tel. 52 60 74

07240 Sant Joan (Mallorca)
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L'ANYADA I ELS PREUS El Pare Company entre nosaltres
El Pare Joan Company Gayá (de Cas Caminer Mena) arriba a
Sant Joan el passat diumenge dia 11 d'Agost, procedent
d'Hondures on hi ha passat 39 anys de la seva vida.
El P. Company viu a La Mosquitis, concretament a Barra de
Petuca on desenvolupa la seva tasca evangelitzadora i humana.
La seva estada a l'Estat espayol será de tres mesos, essent el
principal motiu del viatge a més de visitar la família, ha d'esser
tractar d'una infecció que pateix a I ' ul 1 esquerre, per
l'oftalmòleg Dr. Barraquer a la seva clinica de Barcelona.
L'anterior visita que el Pare Company féu a Mallorca, va esser
ara fa quatre anys, essent més llarg el temps que  passà a Sant
Joan junt a la seva família.

Naixements
La llar del matrimoni Joan Matamalas i Catalina Nicolau (de
Son Baré) es va veure alegrat amb el neixement d'una nina, el
passat dia 19 de Juny, a la qual anomenen Anda. Enhorabona,
Cati i Joan

Blat i ordi
La feina de les recol.lectores, ha durat aproximadament un
mes i mig. Es va començar un poc tard i sha acabat un poc tard.
L'anyada- segons opinions consultades- es pot qualificar de
mitjancera, si es té en compte el conjunt del terme. No ha estat
un dels anys més xerecs ni tampoc dels més bons.

Melons i cebes.
Bona anyada de melons i cebes -segons distints informants-
encara que la dels melons no sha acabat.
Els preus també han estat millors que els de l'any passat, com
a referencia més propera.
Sobre les ametles hi ha distintes opinions o remors. Sembla
que aquest any quedaran a ametles fora espolsar, més que
altres anys.

La Penya Motorista a Cala de Sant Vicenç
La Penya Motorista Sant Joan, va tenir el passat diumenge dia
18 d'Agost, la seva diada de germanor a la Cala de Sant
Vicenç: enguany amb un nou al.licient, el 35 Aniversari de la
seva primera excursió que va realitzar el 19-08-1956 al Port de
Pollença i Formentor.
Els assistents, després d 'un bany al 'encantadora platja d'aigües
transparents, se reuniren baix dels grossos pins a l'entorn d'un
saborós calderó d'arròs brut, que va satisfer a tots, que
compartiren també, el vi, les begudes, el plat dolç, cava, café
i licors.
Més tard es va fer una estona de tertúlia, on les cançons i
historietes arrodoniren una animada i divertida diada que va
transcórrer amb un caire de vertadera germanor. Tot això va
fer, que els assistents es mostrassin ben contents de l'excursió
i brindassin per la continuïtat d'aquestes trobades.
Així un any més, la Penya Motorista tingué la seva excursió
anual i ja prepara pel dia 6 d'Octubre la «Festa des Butifarró»
que té el seu començament amb el Festival del Motor, que
enguany compleix la seva 25end edició.

Oposicions
Donam una petita llista d'opositors, en el present cas
d'opositores, (és possible que qualque altra persona hagi
superat aquesta difícil prova i que involutariament ometen)
que es presentaren recentment:
Francisca Barceló Costa (Educació Física-EGB)
Catalina Mas Bauzá (Tresoreria Provincial de la Seguretat
Social.
Mi del Sacrament Ferrer Serra (Educació Especial-Logopeda)

El santjoaner resident a Palma, Arnau Nicolau Jaume, va
veure la seva llar doblement alegrada amb el naixement de
dues nines, el passat dia 25 de Juliol. L'alegria  arribà per
partida doble, per esser dues les nascudes, a les quals se'ls ha
imposat els noms de Francisca i Paula.
Una notícia doblement alegre perquè el matrimoni d'Arnau
Nicolau i Paquita Enfedaque duia molts d'anys casats, essent
aquestes dues ninetes les seves primogènites. Enhorabona
Paquita i Arnau.

Viatgera des de l'Argentina
Maria Mas Font (Pagesa) el passat dia 4 d'Agost,  tornà una
altra vegada a Mallorca, a Sant Joan, per passar un mes amb la
família d'aquí. En aquest viatge ha vingut acompanyada pel
mayor dels seus sis fi lls, un jove de cabells llargs, que segons
comentaris de jovenetes i veines, té gran part de l'encant de
la seva mare, na Maria.
Si na Maria ens autoritza, el proper mes publicarem una
entrevista que li hem feta, on ella ens conta la seva «aventura»
americana i on queda reflectida la qualitat humana de Maria,
que explica el seu encant, la simpatia i l'afecte que inspira a
molta gent de Sant Joan, que l'hem coneguda nina i joveneta.

Ha mort Bartomeu Estelrich
El divendres dematí dia 16 d'Agost, es va estendre la notícia
de la mort del jove Bartomeu Estelrich Font (Turricano), que
havia esdevingut durant la nit anterior.
La notícia va commoure la gent de Vilafranca i Sant  Joan, ja
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o turtidades.
FIESTA CLX 1.1 TRES PUERTAS

1 170.000 * Ptas.
• Lunas tintadas.
• Lava-limpia luneta trasera
• Retrovisores laterales regulables desde el interior
• Cinco velocidades
• Respaldo del asiento trasero abatible.
• Tacometro

UN RADIO CASSETTE EXTRAIBL.
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• Elevalunas eléctricos.
• Cierre centralizado
• Lunas tintadas.

• Lava-limpia luneta trasera.

• Retrovisores laterales regulables desde el interior.
• Cinco velocidades.
• Respaldo del asiento trasero abatible.

• Tacometro.
• Volante y asientos deportivos.

• Neumaticos165/65 SR de perfil bajo

Fiesta
Atracción Total

OFERTA VALIDA UNIDADES EN STOCK

*Precio final (Transporte, IVA y matriculación)
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NOTICIAS LOCALS

que per esser la mare de Bartomeu Estelrich natural de
Vilafranca i el seu pare natural de Sant  Joan, en els dos pobles
aquesta familia té nombrosíssimes amistats.
El cos de Bartomeu fou traslladat des de Vilafranca i enterrat
en el panteó familiar del cementeni de Sant Joan, l'horabaixa
del divendres dia 16 d'Agost.
Uns centenars de persones de Vilafranca, entre les quals hi
havia una gran majoria de gent jove, es trasllada a Sant Joan.
Esperaven al carrer de Consolació, al peu de les escales,
l'arribada del cotxe fúnebre que transportava les despulles del
jove Bartomeu.
Des de l'indret de la caseta de N'Alzamora fins al panteó
familiar, l'ataüt fou portat a espatles pels seus companys joves
de Vilafranca i seguits per la comitiva silenciosa fins a les
portes del cementiri, on hi havia molta gent de Sant  Joan,
amics de la família.
Bartomeu Estelrich tenia 23 anys. Durant mesos i mesos, ell i
la familia havien lluitat amb coratge contra la mort. No havien
escatimat viatges a Barcelona i llargues estances a hospitals
i clíniques, per tal de salvar la vida d'en Bartomeu. Tots els que
coneixien en Pep i na Maria, pares d'en Bartomeu, o tenien
llaços d'amistat amb les seves germanes Maria i Margalida,
hem viscut durant mesos aquesta lluita amb 1 'esperança que en
Bartomeu superás la malaltia. Déu ho ha volgut així. Les
paraules de Mossèn Pere Fons, que pronuncià durant la així.
Les paraules de Mossèn Pere Fons, que pronuncià durant la
missa-funeral, tal volta expressaren el pensament de molts:
Un «Per qué?» interrogant anguniós, de desesperació
continguda.

Acomiadament de Fra Salustia Vicedo
L'Associació de Premsa Forana, organitzà el passat dia 24 de
Juliol un sopar de companyonia amb motiu de I 'acomiadament
de Fra Sal ustiá Vicedo, superior de la Comunitat Franciscana
de Petra, home prou conegut i apreciat entre les persones
vinculades a les publicacions associades a la Premsa Forana,
per haver estat el Pare Vicedo un del capdavanters i un dels
impulsors d'aquesta Associació.
Al sopar que es va fer a les 9'30 del vespre en el Restaurant de
Can Tronca, hi estigueren presents representants de la majoria
de revistes associades, entre les qui havia S'Arenal de Mallorca
(Mateu Marió), Ariany, Artà, Apóstol y Civilizador (Petra),
Felanitx, Inca, Foganya (Porreres), Lloseta, Perlas y Cuevas
(Manacor), Pi Gros (Lloret), Manacor Comarcal, Ressò
(Campos) i altres que no recordam.
El President de l'Associació Carles Costa va tenir unes paraules
d'agraïment per la tasca desenvolupada pel Pare Vicedo, dins
la Premsa Forana , El Pare Vicedo, volgué correspondre als
companys, que s'havien reunit amb ell per acomiadar-lo i
tingué paraules emotives per a l'Associació. Tingué un detall
de finesa, regalant a tots els presents un exemplar d'un 'libre,
creim que el seu darrer treball, que la data del mes de Juny

1991, en el pròleg, i es titula «Són les Festes Patronals entre
totes les més grans», on s'intercalen gloses i poemes, vivències
i record del seu poble natal Alfafara (València).
La súbita apagada de llum, (recordareu que una explosió a la
Central Sant Joan de Déu del Coll d'En Rabassa) deixà a les
fosques tot Mallorca. Això féu que l'entranyable reunió
s'acabás inesperadament.

«Aires de Pagesia» Viatge a Alemanya
El grup local «Aires de Pagesia» torna esser notícia, en  motiu
del viatge a Alemanya per tal d'actuar a les «Fires de Vi» que
se celebren a Bingen am Rhim.
El grup parteix dia 30 d'Agost directament des de Palma a
Frankfurt. Allá seran allotjats a les cases particulars dels
balladors del grup d'aquella ciutat.
Dissabte dia 31, assistiran a l'obertura de les festes al «Grosse
Weimburg» (Gran Castell del Vi), a on faran l'actuació. El
vespre assistiran a una festa per a tots els grups folklórics
participants, a les terrasses del « City haus Dingen».
Diumenge dia 1 de setembre, recepció oficial al Burg Klopp,
on seran rebuts pel batle de la ciutat de Dingen. Es ballaran uns
pocs balls. L'horabaixa concetració folklórica i mostra de
balls mallorquins.
Dilluns faran una excursió al castell de caça i boscos de
Niderwald, Rudesheim i Drossel Gasse».
Dimarts dia 3 de setembre actuaran al «Stadtwalle».
Dimecres tendran al dia lliure.
Dijous excursió a Mainz, visita al Parlament «Rheinlard-
Pfalz» i visita a la fábrica Nestle.
Divendres dia 6 actuació a la  residència de la tercera Edat de
Dingen i el vespre faran una festa conjunta amb les famílies
que tendran els grups alojats a cases seves.
Dissabte tornará esser dia lliure.
Diumenge dia 8, final de les festes, gran desfilada de carrosses
i comparses, on també hi será present «Aires de Pagesia».
El Dilluns dia 9 de setembre, será la tornada cap a Mallorca.

Festes de Carrer
El passat dissabte dia 27 de Juliol, organitzat pel Bar Ca Na
Mates, es féu una festa de carrer, molt concorreguda, on gent,
majoritàriament de la dita «segona edat», va bailar al so de la
música de Carrutxa Grup. Un bon grapat de colles externes,
algunes habituals del ball de saló de la Casa de Cultura,
participaren animant la vetlada.
El mateix es va repetir el dissabte següent dia 3 d'agost,
organitzat pels establiments BAR FIOL I CAN TRONCA.
Just baix del campanar -testimoni de tants d'esdeveniments-
actuáCarrutxaGrup i bailaren les colles al so de les romàntiques
melodies.
Feu La Torre de S 'Aigo la que organitzà darrera «festa de
carrer, que va transcórrer amb les mateixes caracterísques que
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les anteriors.
Els santjoaners i els balladors externs,han demostrat la seva
satisfació per la iniciativa d'aquests establiments.

Mateu Gaya Oliver (Matarino)
Es també un dels dissortats, al qual una inoportuna caiguda
l'ha obligat a dur el braç enguixat durant unes setmanes.

Accidents, Ferits i Nafrats
Els mesos de Juliol i Agost, han estat propicis en accidents,
caigudes i topades algunes molts greus, que han deixat
malparats, nombrosos veïns de Sant Joan. Una setmana,
quinze dies o un mes de vacances són molts bones si es pot
gaudir d'elles, però són llargs si s'ha deixat la feina o ocupacions
habituals a causa d'un entrebane, i duent el braç o la cama
embanat o enguixat.
Donam una curta relació, en no hi son tots.

Miguel Gayá Bauzá (Peremates)
Com a conseqüència del Torneig de Futbolet que s'està
disputant, Miguel Gaya (de l'equip de Sa Torre de S'Aigo )
sofrí el passat dia 26 de Juliol, un trencament parcial de
lligaments que el mantendrá lesionat quasi dos mesos.

Guillem Mas Gayá (Pagés)
El passat dia 14 d'Agost es lesionà quan jugava el corresponent
partit de futbolet. Es el segon jugador del present Torneig de
Futbolet 1991, que sofreix una lesió greu. Una inoportuna
revinclada l'ha convertit de jugador en espectador.

Isabel Monroig Soler
El passat dilluns dia 15 de Juliol, a posta de sol, Isabel Monroig
Soler de 65 anys d'edat, natural de Petra però resident a Sant
Joan des de fa molts d'anys, sofrí un greu accident de  trànsit,
a la carretera de Petra, prop de Son Rebassa, quan el carro en
el qual anava, va esser envestit per una furgoneta. La ferida
está ingressada a Son Dureta. Desitjam que se recuperi
promptement.

Maria Magdalena Martorell Comas
La sineuera que treballa a Sant Joan, (germana de Kika d'En
Ferriol.) molt apreciada per la família de Cas Sastre i pels
clients que freqüenten aquest establiment comercial, sofrí el
passat diumenge dia 28 de Juliol, un greu accident, juntament
amb un nombrós grup de sineuers, que s'havien traslladat a
Formentera per una representació teatral i a la tornada, la
topada de dos»hidrojets» (vaixells rapas) va estar a punt de
causar una gran tragèdia. Marilen sofrí ferides i cops greus
pero) altres companys i paisants seus, dugueren més mala sort,
havent d'esser internats a l'hospital de la S.S i més tard
intervinguts quirúrgicament.

Antònia Dalmau Nigorra (Carnisseria Ca Na Miquelona)
El passat dia 5 d'Agost es lesiona una  mà, accident que
l'apartava de la seva activitat habitual, obligant-la a tenir unes
setmanes de vacances.

Maria Antònia Gayá Miralles (de Construccions Verd), sofrí
a principis de mes una caiguda que l'ha tinguda lesionada unes
llargues setmanes.

Rafael Gayá Alzamora (Solander), dimarts dia 13 d'Agost,
quan treballava en 1 'enderrocament d'una casa vel la, un grossa
pedra Ii romp'e un dit.

Jaume Font Bauzá (Sineuer), quan es trobava totsol a Son
Gual, sofrí greus cremades, que obligaren el seu internament.

CONSTRUCCIONS

Tíquet & 9oan (Verá

MOLTS D'ANYS!

Carrer Ponent, 7
Tel. 52 63 99

07240 Sant Joan (Mallorca)
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Grup "Aires de Pagesia"
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