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És gratificant i encoratjador quan un lector o lecto-
ra, ens comunica que gràcies a la nostra revista s'ha
assabentat d'una o d'una altra notícia, d'un fet o d'un
esdeveniment local.

Es tracta quasi sempre de noticies, petites noticies,
que no han trascendit fora de l'àmbit local i que no
han merescut l'atenció dels mitjans de comunicació
d'àmbit illenc.

Durant les darreres setmanes s'han produït a Sant
Joan esdeveniments importants que ha merescut l'a-
tenció del mitjans de comunicació que tenen difusió
per tota l'illa. Són noticies que han fet córrer molta
tinta.

Com podeu suposar, ens referim al fibló, fenómen
meterológic poc freqüent i inesperat, i també ens refe-
rim al fibló polític, la moció de censura, que per molts
ha constituït un «fenelmen» inesperat. Per altres no
tant.

En més d'una ocasió se'ns ha dit amb tota raó-
que a la revista D.D. u faltaven dues seccions, les que
habitualment omplen més pàgines dels diaris, com
són el comentario sobre l'actualitat política i esportiva.

Aquesta revista que des del seu naixement ha iten-
tat esser independent i maldament els diaris i altres
mitjans hagin parlat molt amplamient del fibló i des-
prés de la moció de censura, aquesta revista que in-
tenta esser objectiva, ha retallat dels diaris illencs

aquelles cròniques i noticies que fan referencia a la
moció de censura. Notícies i  cròniques escrites per pe-
riodistes professionals, no santjoaners, damunt diaris
de distinta ideologia, perquè així quedi objectivament
reflectida tota la història de la moció de censura. Tot
això encara que se'ns digui que no deim res nou, que
repetim o copiam el que altres han escrit abans, que
hem traduit lliurement i condensat.

L'homenatge a D. Gabriel Ferriol, pels seus 20 anys
al front de la Parròquia de Sant Joan, com veureu está
present a les pàgines de D.D. d'aquest mes de No-
vembre, tot això en detriment de la secció de «Notí-
cies Locals», noticies curtes que habitualment in-
cloem.

Aquesta revista intenta -ho repetim- esser objectiva
i independent, per això tenim l'obligació moral d'aju-
dar a governar al nou batle i Ajuntament, (abans i
després de la moció de censura), al bon govern del
poble, però no ens confonguem, governar no és co-
mandar. Comandar és un paraula proscrita dins una
democràcia.

Gabriel Mora, el nou batle, ens diu en una entrevis-
ta, que trobareu en aquestes mateixes pàgines, que no
li agraden les paraules governar, ni comandar, que
prefereix servir el poble. Tant de bó que així sia.

Miguel Florit Huguet
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Defuncions
Margalida Vich Sastre, de Can Rosa, moria el pas-

sat dia 25 d'Octubre, d'una manera inesperada. Tenia
81 anys, però no els aparentava, ja que era una dona
d'una innata elegància, que sempre u agradà anar ben
arreglada.

Casada amb l'amo Francesc Bauzá Jaume, de Can
Rosa, madi) Margalida era natural de Calvià, però
duia més de 60 anys residint a Sant Joan.

De jove demostrà que era una bona balladora de
balls populars. De carácter decidit, la seva energia
ajudà a superar el gran trauma que  significà per
aquest matrimoni, la mort en accident de trànsit, del
seu fill Damià.

Descansi en pau.

Catalina Riutort Bauzá, (Rafaleta), va morir el pas-
sat dia 29 d'Octubre a l'edat de 88 anys.

Era viuda des de 1967 de Joan Florit Sastre (Fulla-
na). Era madó Rafaleta una dona de carácter alegre, i
fins que es posà malalta, tenia una bona memòria i
era molt bona per a contar fets i successos.

El nostro condol a la familia.

Antònia Fiol Bauzá, (Marca), va morir dia 19 de
Novembre als 82 anys. Feia molt d'anys que una
trombosi l'havia deixat inválida, obligant-la a estar re-
closa a casa seva.

Va estar casada amb Guillem Jaume Sastre (Jora).
Dona de carácter alegre i bondadós, tingué la mala

sort de primerament quedar viuda i més envant de
sofrir la topada que la deixà inválida.

El nostre condol al seu fill Miguel i demés familia.

Un jove de 22 anys mor
anegat

Pedro García Nigorra, de 22 anys d'edat, va morir
dissabte dia 9 de Novembre, mentre estava practicant
la pesca submarina a Cala Llamp.

Aquest jove era nét de n'Arnau Nigorra (Pico) i de
na Margalida Rotger, santjoaners.

Pedro García, el jove mort, vivia a la barriada de
Son Espanyolet i aquest dissabte havia sortit amb un
cosí seu de 16 anys, de nom Arnau Nigorra, com el
padrí. Els dos cosins partiren cap al Port d'Andratx i
una vegada alá embarcaren en un bot, que en Pedro
havia comprat feia poc temps. Des del Port d'Andratx
es dirigiren cap a Cala Llamp.

El més jove dels dos cosins al cap d'una estona es
va trobar cansat i sortí anant cap a la vorera de mar.
Passat cert temps un altre navegant que passava per
allá va descobrir el cadáver d'en Pedro que surava da-
munt l'agua.

El nostre condol a la familia d'aquest jove.

Amics de la glosa
En aquesta secció que publica el diari «Ultima

Hora», tots els dissabtes, creim recordar que ha sortit
més d'una vegada la nostra col.laboradora Bárbara
Matas Sastre (Cartera).

En l'edició de dissabte passat dia 16 de novembre,
Bárbara publicava un poema -glosa titulat «Esqueixos
d'un cor jove»- una glosa molt fina,  pròpia d'una
dona sensible i cultivada.

Crónica d'un presoner
mallorquí als Camps de
Concentració (1936-1942)

Aquest és el títol d'un llibret, el n° 1 de la col.lecció
«El calaix d'El Tall», escrit per Gabriel Riera Sorell,
nat a Sant Joan l'any 1919, fill de pare petrer (En
Cuca) i de mare santjoanera,na Margalida Fornera.

Els esdeveniments de juliol de 1936, dugueren la
guerra civil amb tot quant representa de tragedia i de
color. Foren tres anys de guerra i molts més de post-
guerra. Aquest llibre, vertadera memòria personal del
seu autor, és la petita història dels anhels de l'home,
dels seus patiments i frustracions, el relat de Gabriel
Riera Sorell és forca important. Ell ens explica amb
senzillesa, planerament, el que va viure i patir durant
aquests 6 anys, en qué va estar  privat de llibertat, tan-
cat a distints camps de concentració. No hi ha rencor
en la seva explicació, només hi ha el desig de donar a
conèixer uns fets prou dolorosos perquè ens ajudin a
tots a dir, mai més!!!

Xé Aniversari de la
biblioteca
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cacions del Doctor Font i Obrador, sobre el naixement
del missioner santjoaner i del martiri a terres califor-
nianes.

Després de les explicacions de Font i Obrador el
grup de californians,  visità la sacristia per contemplar
el quadre que reprodueix el martiri de Fra Lluís
Jaume, que hi ha allá dedins.

El grup de californians que havia visitat Petra,
venia acompanyat entre altres, pel Batle del poble veí,
Martí Santandreu, de Tummy Bestard, Cònsol
d'E.U.A. i altres personalitats.

Entre els californians hi havia la secretària de l'A-
juntament de San Diego.

Estava previst que es visitás la casa natal de Fra
Lluís Jaume, per?) a causa del retràs que duia el grup,
la visita fou suprimida, amb sorpresa pels familiars i
santjoaners que desitjam veure prest, canonitzat el
nostre missioner mártir.

Dia de Tots Sants
Fou el passat dia 1" de Novembre, un dia suau-

ment solellat, que va permetre que la gent pogués vi-
sitar el cementiri, portar més flors i resar unes ora-
cions davant el lloc on reposen els seus avantpassats.

És dia per recordar, per contemplar unes fotogra-
fies, per llegir unes dades i dates, que ens fan veure
com passa el temps i van morint familiars, amics,
veïns...

I el cementiri és també un lloc on en aquest dia, te
trobes amb santjoaners que fa anys fugiren del poble
per anar a viure a un altre lloc i que aquest dia han
tornat al poble, al cementiri, per visitar la tomba dels
a va n tpa ssa ts.

Sorteig de quintes - Toni
Duran a Cartagena

El passat diumenge dia 3 de Novembre es va cele-
brar el sorteig dels futurs soldats que no han complit
el servei militar en període voluntari.

Antoni Gayá Rotger (Duran) E ha tocat fer dit ser-
vei a Marina.

Davant Festes es traslladarà a Cartagena, durant
unes setmanes en el període d'instrucció, per després
obtenir un «destí», si és possible, més aprop de Sant
Joan.

Desitjam a en Toni Duran que aquest viatge obligat,
li sigui unes vacançes, sense complicacions.

Psicòlogues
En la relació d'estudiants que estan cursant estudis

fora de Mallorca, que publicàrem el mes passat, invo-

Dissabte dia 9 de novembre, es va celebrar a la bi-
blioteca el seu Xé Aniversari.

La celebració va consistir en fer tallers amb els
al.lots i al.lotes santjoaners que hi assistiren, ajudats
per un grup de joves del Club d'Esplai Crist Rei de
Manacor.

Un dels tallers va consistir en fer titelles de dit, i
l'altre en fer flors i papallones amb calces de colors i
filferro.

Als al.lots assistents es veu que els va agradar molt
fer aquestes coses, perquè si bé al principi s'havien en
dos grups, un per a cada taller, n'hi va haver que
quan acabaren de fer un taller, passaven a fer l'altre.

Quan tingueren les titelles acabades, els nins més
petits varen fer una senzilla representació teatral amb
les titelles.

Finalitzats aquests actes hi ha haver un petit refresc
per als assistents.

Sant Joan i Califòrnia
El passat dia 1" de Novembre, Festa de Tots Sants,

un grup de californians, de més de 30 persones, visità
l'església parroquial de Sant Joan, escoltant les expli-
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luntáriament no vàrem incloure na Magdalena Gayá
Vidal filla de D. Francesc Gayá ex-administrador de
Correus, que está estudiant a Barcelona el 4t. Curs de
Psicologia.

De prosseguir i acabar els estudis, Magdalena
Gayá, será la quarta santjoanera que s'haurà llicenciat
en l'especialitat de psicologia.

Maria Bauzá Sastre (Caja), Rosa Sastre Juan (de Can
Miguel de Sa Botigueta) i Antònia Riutort que un dia
elegiren l'especialitat que qualcú ha definit com la de
«confessors laics» de l'època moderna.

Naixements
Josep Bauzá Ferrer, és el nom que s'ha posat al fill

d'en Pep des Saig i na Sacrament, que va néixer el
passat dia 28 d'Octubre.

Enhorabona,ja teniu sa colleta!

Pedro Mestre Matas, és el nom que s'ha imposat al
primogènit de Francesc Mestre i d'Isabel Matas, que
va néixer el passat dia 22 d'Octubre.

Enhorabona als joves pares i també als joves pa-
drins.

Dia del DOMUNT; 307.000
pessetes

La capta que es féu el passat diumenge dia 20 d'Oc-
tubre, donà un resultat sorprenent, fou la capta més
grossa que mai s'ha fet, fins ara, a Sant Joan.

I és que la quantitat de 307.000 pessetes, és una
quantitat molt important per a un poble de manco de
1.700 habitants.

Sant Joan a retre un acte
d'afecte al seu Rector

«Els filigresos de Sant Joan al seu Rector Mn. Ga-
briel Ferriol Antich, en els seus 20 anys de servei a la
Parròquia. Sant Joan 31.10.71 - 1991». Això és la ins-
cripció gravada a la placa de plata que fou lliurada al
Rector Ferriol diumenge 3 de novembre.

Per tal motiu, i orgánitzar pel Consell Parroquial, es
va celebrar un acte d'acció de gràcies pels 20 anys de
servei a la Parròquia per part de Mn. Ferriol, que el
31-10-1971 va fer la seva entrada al temple obtenint
una arribada ben acollidora per part dels santjoaners.

L'acte es va desenvolupar a la missa del matí. Va
presidir l'Eucaristia don Gabriel i al seu voltant con-
celebraren Mn. Rafel Umbert, Vicari Episcopal de la
Zona, Mn. Bartomeu Tauler, Arxiprest; Mn. Bartomeu
Vaquer Canonge; Mn. Pep Roig, Mn. Josep Estelrich i
Mn. Gabriel Ramis. Va pronunciar l'homilia Mn. Rafel
Umbert que centrà les seves paraules en la figura del
prevere dins el món d'avui i elogiar l'acte pel sentit
d'estima i gratitud envers d'un sacerdot lliurat al ser-
vei de la Parròquia.

El grup Aires de Pagesia va ballar el «ball de l'ofer-
ta» i llavors diferents estaments de la Parròquia feren
les ofrenes: nins en edat escolar, la joventut, la fami-
lia, els grups de catequistes i de neteja, la coral parro-
quial i el Consell Parroquial, que oferí una canastra
amb fruits del temps i del poble com a penyora  d'a-
graïment de tots els santjoaners.

Acabada la missa, a la cual la coral parroquial amb

els cants u donà solemnitat, el qui subscriu va llegir
un parlament referit a l'actuació de don Gabriel du-
rant aquests 20 anys tant en la part de realitzacions
com a la part de pastoral.

Acabada aquesta intervenció en nom de tota la feli-
gresia vam entregar al Rector Ferriol, la plaga descrita
a l'inici.

Llavors el batle Joan Barceló en nom de l'Ajunta-
ment va tenir unes paraules d'agraïment amb don Ga-
briel i u lliurà una artística palangana com a record de
l'acte.

Després del Rector, emocionat i satisfet va tenir
unes paraules d'agraïment i ens va donar a conèixer
la seva trajectòria com a sacerdot i com en els seus
més de 40 anys de servei, sempre i en cada una de les
tres parróquies: Felanitx 8 anys, Sineu 13 anys i Sant
Joan 20 anys s'havia lliurat amb il.lusió i amb esperit
de servei a cada una de les comunitats de creients i
avui estava content de la mostra d'afecte manifestada
pels santjoaners.

Acabades les paraules de don Gabriel es va cantar
l'Himne a la Mare de Déu de Consolació. Llavors i ja
al carrer i davant el portal major, es varen servir unes
galletes i els santjoaners felicitaren i saludaren al Rec-
tor, que després de 20 anys i quan encara manquen
dos anys per a la seva jubilació, va rebre el testimoni
d'estima i agraïment per part dels seus feligresos
santjoaners.

Joan Jaume
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Un fibló damunt Sant Joan
Era aproximadament la 1'30 del migdia del dissabte

dia 26 d'octubre, quan un fibló passa per damunt el
poble de Sant Joan.

El fibló procedia de la part de ponent i ja s'havia
deixat sentir en el seu pas per Algaida, Montuïri i
després de passar pels Castellots i Consolació, comen-
çà a «atacar les primeres cases d'aquella part de
poble».

El quarter de la Guardia Civil, can Miguel Parrec,
Can Miguel Miralles, una paret d'un trast de ca Na
Matarina, Ca N'Amador Baró, la cotxera d'En Miguel
Dominer, un porxo de Na Maria Duminera, la teulada
del músic-bar Tres Dos, i una llarga llista de teulades,
ximenees, antenes de televisió, són llocs per on el
fibló deixà les seves marques. A la sortida es toma a
deixar sentir la seva força destructora a les cases de
Joan Jaume (Parot), Antoni Ferriol, situades entre el
Pou de Sa Sínia i el Revellar.

A foravila arrebassá i destrossà arbres. Un picape-

drers i altres comentaristes que recorregueren el camí
del fibló, han calculat que aquest havia fet dins Sant
Joan, danys i destrosses per valor d'uns quants mi-
lions.

Aquest, fonemen atmosfèric, que ni els més majors
havien vist mai, dura escassament un minut, deixant
els carrers de Consolació i Major (en la zona propera a
l'apotecaria) tot ple de teules i uralita rompuda.

A l'hora en qué passa el fibló, l'hora en qué la majo-
ria de famílies dinaven explica que no es produissin
desgracies personals i no hi hagué persones ferides.
No així en diferents cotxes, uns en el carrer i els altres
dins la cotxeria, que sofriren cops i petits desperfec-
tes.

L'experiència més dramática és possible que la
patís Joan Matas Sastre (Ferrer Peramatas) que va
esser arrossegat pel fibló i sortosament no es va fer fe-
rides greus.

Passat el fibló, la gent, curiosa sortí al carrer, uns
per veure la destrosssa i altres per agranar les teules
de davant casa seva. El mateix horabaixa hi va haver
pica pedrers que ja reparaven els danys fets.

Molts de santjoaners ni se n'adonaren, altres el sen-
tiren, uns pocs el pogueren contemplar i un grup molt
més reduit tingué l'oportunitat de fotografiar aquest
fenómen atmosfèric, que sortosament es poc freqüent
en aquesta part del món.

Els mitjans de comunicació de tot l'estat es feren
ressò de l'esdeveniment.

Aires de Pagesia
El passat dissabte dia 2 de Novembre «Aires de Pa-

gesia» celebra el seu quinzè aniversari amb una festa

on hi va haver ball pop- ular per a tothom a càrrec dels
components del grup del nostre poble, grup  d'Artà,
de Palma, de Manacor i de Son Macià que animaren la
nit de ball popular que s'oferí a la Plaga de la Consti-
tució. Cal destacar la mostra de balls i danses catala-
nes a càrrec del grup de Mataró, els «Dansaires d'Ilu-
ro».

L'esmentat grup passava uns dies a les cases dels
nostres balladors, tornant l'intercanvi que «Aires de
Pagesia» en el mes de Juliol va fer a la seva localitat,
on participa en les festes majors de Mataró «Les San-
tes».

Els components d'aquest grup ja havien visitat el
nostre poble ara fa quatre anys quan van venir a la
«Festa del Botifarró».

Els «Dansaires d'Iluro» en aquesta visita a Mallorca
han aprofitat a més de Palma, diferents punts de la
nostra fila i realitzaren excursions a les coves d'Artà,
Pollença i zones costeres.

Una altra vegada «Aires de Pagesia» ens ha acostat
al poble de Sant Joan, un grup de balladors, amb balls
diferents als nostres. La nit del dissabte va fer balls
com jotes, boleros, mateixes i fandangos fossin ballats
pel grup català, la gent de Sant Joan i tota la gent que
se va concentrar a la Plaga de la Constitució va tenir
l'oportunitat de ballar dues sardanes, on es va mos-
trar les ganes de participació del poble, ja que un
nombrós públic les va ballar. Quan acaba, el grup ca-
tala volgué que coneguissin una tradició típica de les
festes catalanes i se van repartir castanyes torrades
per a tothom, una cosa ben tradicional i típica de les
seves festes.

Catalina Gaya Moña

Dinar de matances de la
Penya Motorista

Per a diumenge dia 15 de Desembre la Penya Moto-
rista, prepara la celebració de la seva diada anual d'A-
niversari, enguany ja en la 35ene. edició.

Els actes seran gairebé els mateixos d'anys ante-
riors: A les 12 Missa a l'església parroquial i llavors el
dinar de matances per als seus afiliats, en el local de
Can Tronca.

La novetat d'enguany será la presentació d'un lli-
bret, en el qual es resumeix les activitats realitzades
per la Penya durant tots aquests 35 anys i és testimoni
històric d'una Entitat que ha  donat ambient al poble.

Segons hem pogut saber en aquest llibre hi figuren
relacionades per activitats, tots i cada un dels esdeve-
niments tant esportius com  recreatius o festius.

Será sens dubte una bona aportació a aquesta cele-
bració del 35é. Aniversari.

L'autor del llibre és Joan Jaume, President de la
Penya i col.laborador d'aquesta revista.
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RETALLS )E PREMSA
Diario de Mallorca.- 3 d'Octubre

El PSM qualifica d'il.legal la
composició de l'actual comissió de
govern de Sant Joan. Segons Graciá
Sánchez «la llei estableix que els
seus membres han de ser tinents-
batles».

Joan Barceló Mesquida batle de
Sant Joan no ha signat els decrets
pels qual s'havia de quedar consti-
tuida formalment la comissió de
govern. Guillem Mas (PP), no
podia formar part de la mateixa.

Diario de Mallorca - 24 d'Octubre
El PP de Sant Joan prepara una

moció de censura contra el batle
d'UM. Motius: Els regidors del PP
acusen Barceló de no cumplir el
pacte pot-electoral. Unió Santjoane-
ra i Arrel estan a l'expectativa ja
que el seu suport a la moció es fo-
namental.

Les tenses relacions dels regidors
del PP i UM poden desembocar en
una ruptura total. El panorama po-
lític santjoaner es troba molt con-
fús. A l'Ajuntament existeix males-
tar entre l'equip de govern.

Els regidors conservadors se sen-
ten enganyats per no haver-se  cons-
tituït la comissió de govern.

Joan Barceló, batle de Sant Joan
ha posat el tema de la composició
de la comissió de govern en mans
d'experts juristes perquè decideixin
la solució a adoptar. En la seva opi-
nió és més una qüestió legalista
que política.

El divendres dia 25 d'octubre es
reunirá el comité Local del PP per
prende una decisió sobre la crisi.

Diario de Mallorca - 25 d'Octubre
En Barceló haurà de destituir el

seu home de confiança (Joan Matas
Gayá) per poder conservar la ba-
tlia. UM-Sant Joan haurà d'acceptar
el pla del PP per evitar la moció.

El secretari general d'Unió ma-
llorquina, Guillem Vidal, qualifica
les diferències existents entre el PP
i UM de Sant Joan, com a desave-
nències personals, abans que dife-
rències polítiques.

Diario de Mallorca - 30 d'Octubre
El PP, Arrel i US presenten la

moció de censura al batle d'UM de
Sant Joan. El regidor Pep Mas, va

presentar ahir dematí a les oficines
municipals una moció de censura
al batle Barceló.

Aina Riera corresponsal de DM
en la Comarca de Manacor a un ar-
ticle titulat «Un llastimós especta-
de» diu: «La idiosincrasia pròpia
de Sant Joan fa que, per als qui no
som del poble, ens resulti estrany
l'espectacle que els seus polítics
han fet, que ha culminat amb la
presentació d'un escrit de moció de
censura. La importancia política
que té un fet d'aquestes caracterís-
tiques pareix que no és valora com
caldria.

Diario de Mallorca - 31 d'Octubre
El PP no aprova l'actitud dels re-

gidors del seu partit a Sant Joan en
relació a la firma de la moció de
censura.

De sometre's a la disciplina de
partit, Mora, Mas i Torrens hauran
de votar en contra de la moció, els
mateixos que la firmaren. Així ma-
teix Joan Matas Antich, cap d'unió
Santjoanera, també haurà de retirar
el seu suport a la moció, per esser
membre de la Junta Local del Partit
Popular, si vol obeir els criteris im-
posats pel seu partit.

Ultima Hora - 1 de Novembre
El PP de Balears desautoritza la

censura dels seus regidors contra el
batle d'UM.

El Dia 16 - 1 de Novembre
El Partit Popular es posa en con-

tra de la moció de censura. El PP
ha pres una sèrie de mesures enca-
minades a condenar la postura dels
seus companys de partit.

Diario de Mallorca -7 de Novembre
El PP de Sant Joan no acata reti-

rar la censura UM.
Els tres regidors el PP estan dis-

posats a arribar al cap d'envant
sense donar el seu braç a  tòrcer.

Ultima Hora - 12 de Novembre
El PP de Balears intenta que els

seus regidors no donin suport a la
moció de censura contra el regiona-
lista Joan Barceló.

Les diferències entre el PP i UM
s'han centrat en la composició de la
comissió de govern. Per als conser-
vadors, la comissió de govem
havia d'estar integrada pel batle i
els dos regidors del PP que eren ti-
nents de batle. Però havien de for-
mar part de la comissió de govern,
el batle i els tinents-batle, també
s'hi havia d'integrar el tinent balte
d'UM (Joan Matas Gayá), per la
qual cosa la composició seria de
dos regidors regionalistes i dos po-
pulars, situació que no fou accepta-
da pels regidors del PP.

El PP segueix desautoritzant els
seus regidors per censurar el baile
de la seva coalició.

Diario de Mallorca
12 de Novembre

L'executiva balear del PP no está
dispotat que els seus regidors con-
servadors de Sant Joan posin en pe-
rfil els pactes subscrits entre regio-
nalistes i populistes. D'altre banda
els regidors firmants de la moció
de censura no estan disposats a rec-
tificar la seva decisió.

Baleares - 14 de Novembre
La moció contra Joan Barceló

properá i romp el Pacte PP-UM, a
pesar dels esforços a darrera hora
de Canyelles i Verger.

Un gran nombre d'habitants del
poble es va concentrar a la sala de
plens de la Casa de la Vila per es-
coltar el darrer d'en Joan Barceló
com a batle. En el seu parlament,
va recordar als presents tota la seva
gestió al front de l'Ajuntament i
digué «mai m'hauria pensat que
hagués acabat, a mans dels propis
companys de coalició, amb una
punyalada per Vespa tia».

A la sala de Plens se donaren cita
personatges destacats dintre PP-
UM com són el conseller d'Agricul-
tura P.J. Morey; Miguel Angel Bo-

rrás; els baties de Petra, Martí San-
tandreu: d'Ariany, Antoni Pasqual
i de Montuiri, Joan Antoni Ramo-
nell.

Ultima Hora - 14 de Novembre
El batle censurat va reconèixer

que «crec que irregularitat no n'hi
ha cap. Tardança sí, encara que

això és contrari a la meya volun-
tat». En les seves nombroses inter-
vencions va reiterar el resultat de
les urnes de dia 26 de Maig i que
havien depositat en ell la confiança
municipal i encara que la moció era
un procediment legal «no sembla
que sigui la voluntat del poble».

En Mora va criticar Joan Barceló
per intentar confondre l'opinió pú-
blica, afegint que se sentia engan-
yat.

Acabat el Ple (segons UH) en
Mora va dir que estava disposat a
seguir en el PP o passar al Grup
Mixte si era expulsat del partit.

Diario de Mallorca
14 de Novembre

«El PP va prende ahir la batlia de
Sant Joan al soci de coalició» (titu-
lada la crónica de la moció aquest
diari).

També ressaltava les següents
frases;

Joan Barceló, UM: «Es una pun-
yalada per l'esquena i una acció
que va contra la voluntat del
poble».

Gabriel Mora, PP: «En Barceló fa
5 mesos que ens enganya. Ja basta
de «rollo» i faré un equip de treball
i col.laboració».

Graciá Sánchez, PSM: «Que
quedi clar que aquí l'única cosa
que ha promogut aquesta crisi han
estat les qüestions personals».

Pep Mas, Arrel: «Això pareix un
«circo». Hem de demanar perdó
per aquests espectacle, paró ja es
hora que el poble funcioni».

Joan Matas, US: «Una denúncia
que presenta el PSM justicia la
moció».

Joan Barceló va abandonar la ta-
rima en el moment de la votació

«perquè se pugui decidir amb
major llibertat».

Més de 200 persones (segons
DM) acudiren a la sala de session
de l'Ajuntament per presenciar la
moció de censura.

El Dia 16 - 14 de Novembre
Els regidors del PP no fan casa

Canyelles i censuren el batle regio-
nalista Joan Barceló. Primera en-
cletxa dins la coalició PP-UM.

Durant el debat que va procedir
la votació Barceló va manifestar
que «la majoria del poble va elegir
un batle a les urnes i ara la majoria
de regidors n'elegeix un altre, de

poc serveix el vot popular».
En Gracia Sánchez del PSM, va

justificar la seva abstenció en la vo-
tació senyalant «que l'ambició i els
interessos personals d'un i altre per
ocupar majors árees de poder són
el que ha motivat la moció de cen-
sura i cap dels dos ofereix garanties
de confiança ja que tots dos ens
han enganyat a tots».

El nou batle, Gabriel Mora diri-
gint-se a Barceló «fa 5 mesos que
ens enganyes».

La sessió va transcórrer amb nor-
malitat i en gran assistència de pú-
blic, gran part del qual va fer un
llarg i gran aplaudiment a l'ex-
batle.

Diario de Mallorca
15 de Novembre

El nou batle será expulsat del
partit. El PP es quedará sense regi-
dors a Sant Joan. L'èxit de la moció
de censura contra Joan Barceló farà
que els tres regidors del PP siguin
privats de militància en els pròxims
dies, així com també el regidor
d'US, afiliat al PP i membre de l'E-
xectiva local.

El batle censurat Joan Barceló va
ser el que va tenir la major ovació
del vespre a la seva darrera inter-
venció. Com a bon polític va deixar
el lloc sense rencor i acceptant les
regles del joc de la democràcia.

L'ex-batle Joan Barceló va dir va
assabentar del malestar del PP i de

les seves intencions de presentar
una moció, a traves d'aquesta diari
(DM).

Ultima Hora - 17 de Novembre
A la secció «Els personatges de la

setmana, diu: Gabriel Mora és el
nou batle de Sant Joan després de
prosperar la moció de censura pre-
sentada per Unió Sant Joanera,
Arrel i tres regidors del PP, preci-
sament el batle és d'aquesta darre-
ra formació política, i la censura va
esser presentada contra un membre
de la seva pròpia coalició, el regio-
nalista Joan Barceló. Els dirigents
del PP havien desautoritzat els
seus regidors a donar suport a la
moció de censura.

Diario de Mallorca
17 de Novembre

Sota el títol «El PP tractarà amb
urgència el conflict de Sant Joan».

El PP en un comunicat fet públic,
reitera una vegada més el scu re-
buig en aquest suport per part de
membres del PP a una moció de
censura contra un batle de la coali-
ció PP-UM, desitjant que els pactes
subscrits amb UM siguin respectats
íntegrament.

A la secció «Punts de vista», 4
santjoaners contesten a la pregunta,
que opina de la moció de censura
de Sant Joan?.

Joan Sastre (Manió); «Dos galls
dins un mateix galliner sempre
duen mal resultat».

Gabriel Company (Forner boveta
jove): «La moció de censura ha
estat més per motius personals que
per qüestions d'una mala gestió
política. Les diferencies entre el PP
i UM vénen de temps enrera.

Rafel Beltrán: «La unió entre el
PP i UM a Sant Joan no ha funcio-
nat mai. A més mai no s'ha respec-
tat a l'oposició».

Joan Company (Ferrer Mena): Me
pareix bé (la moció). La sessió s'ha
desenvolupat així com era d'espe-
rar. Ara hem de donar un període
de confiança al nou batle per poder
opinar sobre la seva gestió».
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u el Torrens Mas

DOCUMENTACIÓ PRESENTADA PER JOAN BARCELÓ,
EN EL DEBAT DE LA MOCIÓ DE CENSURA

LOS ABAJO FIRMANTES, CONCEJALES INTEGRANTES DE LOS GRUPOS POLITI-
COS MUNICIPALES, COALICION PARTIDO POPULAR-UNION MALLORQUINA, ARREL Y
UNION SANTJOANERA DE ESTE CONSISTORIO, ELEVAN ANTE EL PLENO MUNICIPAL
DEL AYUNTAMIENTO DE SANT JOAN, LA PRESENTE MOCION DE CENSURA CONTRA EL
ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DON JUAN PARCELO MESQUIDA POR LOS
SIGUIENTES HECHOS:

12.- QUE CONVOCADA LA SESION EXTRAUDINARIA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL
ARTICULO 38 DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACION, FUNCIONAMIENTO Y REG1MEN
JURIDICO DE LAS ENTIDADES LOCALES, SE DESARROLLO LA MISMA SIN QUE SE LLE-
GARA A Jr\l ACUERDO SOBRE LA FORMACION DE COMISIONES INFORMATIVAS, LA ES-
PECIAL DE CUENTAS Y ELECCION DE DEPOSITARIO, QUEDANDO PARAL7 7ADA TODA AC-
TIVIDAD EN EL AYUNTAMIENTO

2P.- QUE POSTERIORMENTE ON OTRO PLENO SE ACORDO CONSTITUIR LA conisioN
DE GOBIERNONO FUNCIONANDO HASTA EL MOMENTO DEPILO A UNA SERIE DE IRREGU-
LARIDADES COMETIDAS POR EL ALCALDE.

POR TODO LO EXPUESTO ANTERIORMENTE, PRESENTAMOS LA ALUDIDA  MOCION
DE CENSURA CONTRA EL ALCALDE DON JUAN PARCELO MESQUIDA

Y
PROPONEMOS COMO NUEVO ALCALDE AL CONCEJAL DE LA COALICIU PARTIDO

POPULAR- UNION MALLORQUINA, DON GABRIEL MORA MAS, DE CONFORMIDAD 20N LO
DISPUESMEN EL ARTICULO 197-1-2-3 DE LA LEY ORGANICA 5/196 5 ce 19 DE JU-
NIO DEL '.EGIMEN ELECTORAL GENERAL, MODIFICADA PDR LA LEY ORANIOA 8/199 1
DE 13 DL MARZO; REAL DECRETO 2568/1.986 DE 26 DE NOVIENERE QUE APRUEBA
El R.O.F. Y R.J. DE LAS ENTIDADES LOCALES, ARTICULO 40 Y LEY REGULADOR
DE LAS PASES DE REDIMEN LOCAL, ARTICULO 22-3.

AL RRORIO TIEMPO '( DE lONFORMIDAD CON LE C-RECETUADC	 LA NIEVA
REDA=LN DADA AL ARTICULO 197 DE LA LEY ORCAICA 5/0 .955 POR LA LEY OR-
GANIPA 8/1.991 UE 13 DE MARZO, SOLICITAMOS:

LA CONVOCATORIA EN SESION EXTRAORDIWiRIA DEL PLENO, PARA DISCUTIR
Y VOTAR LA MOCION DE CENSURA, DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO EM EL NUMERO 2
DEL ALUDIDO ARTICULO 197.

SANT JOAN A 28 DE OCTUBRE DE 1.99,17

(s_

Firm	 osé Mas Llaneras	 F5.rmado: Juan natas' Antich.

AduNT t,1 E N 7
CJ

S ANT .1 O N
REGISTRE GENERAL

ENTRADA
_

Dia_f_AL-_/(7	

• ,

• :(-1/7,

i•-

Fdo: Guillermo Mas Font Fdo:Gabriel Mora Mas

SEI.OT ALCALDE RRES1DE•.TE DEL AYUNTAMIENTO DE SANT JOAN
SANT JOTW
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Els sotasignants

efica(7, noceptant les

la t3gUent llista:

1.- Joan Barce16 Mesquida

2.- Gabriel Mora Mas

amb la finalitat de constituir un equip de treball

decisions del comité electoral, elaboren i aproven
,

Guillen Mas Font

Joan Matas Play

Miguel Torrens Mas

Antoni MG Pastor Oliver

7.- Arnau Gayé. Mayol

Antoni Matas Bover

9.- Josep Bauzl Dalmau

10.- Joan Oliver Gornals

11.- Jame Florit Antich

Joan Jaume Nigorra

Yas dos gruos posen un major esforç en

nar suport a les decisions que els partits, a través de

ta fixada en) el pacte, els indiquin.

De manera especial es comprometen a :or feina conjuntament durant

tota la legislatura i a no recolísar ni posar cap moció de censura que

pugui ser plantejada.

Per ajudr a aconseguir aguests objectius tots els integrante es

compromet an a respectar les persones que integrin el grup municipal,

utilitzant les expressions adequades a la fi d'evitar eualsevol dis-

cussió inútil i fora de to.

' . jant Joan, 	Abril de 1991

oliguen a da-

la comissid mix-
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Davant meu
La Secretari-Iterventol

/

Sg1. Catalina PdkTAn-

Ajuntament de Sant Joan
(MALLORCA)

DECRET.- - En ús de les atribucions que em confer la legislació vigent

en relació a l'organització i constitució de la Comissió

de Govern d'aquest Ajuntament,

RESOLC:-

ler. - De conformitat amb el que determina l'article

23.1- 'de la Ley de Bases de Régimen Local de 2 d'abril

de 1.986; la Comissió de Govern será integrada pel Batle

i- dos Regidors.-

2n. Nomenar els Regidors D. GABRIEL MORA MAS i D. GUILLERW,

MAS FONT com a membres de la Comissió de Govern.-

3r. De la present Resolució 2S :Ionará. compte al Pie

en la primera sessié que celebri, es notificará personalent

els designats i es publis:.ar en r dutilet i TI irde

la .2omunitat Autónoma.

Ho mana i - .firma l'Alcalde L. Juan Barceló L,2squide a

Sant Joan, el dia el vint-i-sis d'octubre de mil nou-2ents no

ranta-un.-
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GABRIEL MORA MAS, NOU BATLE DE
SANT JOAN

Bici, deixant de banda la moció
de censura i el que l'ha motivada,
el fet és que ara ja ets batle, i més
que mirar enrera, voldríem que ens
mostrassis el camí a fer endavant.
Vet aquí les nostres preguntes:

-Heu estat expulsats del PP o
sols heu rebut una amonestació o
indicació?

-No, de moment no hem estat ex-
pulsats.

-Qué és més important per tu, el
partit o la batlia?.

-Que el poble marxi bé, el fer
poble.

-Quins horaris tendrás d'ofici-
nes per atendre i escoltar els sant-
joaners?.

-De 12 a 1 tots els dies laborals
-Tens decidida la composició

del nou Ajuntament?.
-No de moment. Ens hem de reu-

nir.
-Quina será la periodicitat dels

Plens?
-La meya intenció és que siguin

cada dos mesos?.
-Que t'agrada més la paraula co-

mandar o governar?
-Cap de les dues, servir el poble.
-Servir el poble, una paraula,

una frase molt hermosa, cosa que
tendrás ocasió de demostrar du-
rant aquets tres anys i pico, i al
mateix temps la teva capacitat com
a governant (baile) i la teva bondat
com a persona.

-Hi ha una frase o millor dit
dues frases «topics», una és: «Mai
moren batles» i l'altre: N'hem en-
greixat un i ara haurem d'engrei-
xar l'altre». Crec que en la majoria
dels casos, això «d'engreixar» sigui
una suposició infundada i falsa.
¿Creus tu que hi ha molts de ba-
tles o regidors que «se fan bons»
darrera o dins l'ajuntament?.

-Jo crec que no.
-Jo també crec i vull creure en

l'honradesa dels qui ens governen.
De fet en la moció de censura feta

a Joan Barceló no se parla de pre-
varicació ni malversació de fons
públics. I segurament si no hagués
estat així ho haurieu fet constar en
el document de la menció. Però
com penses demostrar que has ac-
ceptat ser batle per fer feina i no
per «engreixar»?.

Tenc un negoci familiar i pens
seguir guanyant diners així com ho
he fet fins ara.

-En matèria de Sanitat, Educa-
ció, Urbanisme, infraestructura,
esports, funcionament adminsitra-
tiu, personal..., que fer o propo-
sar?.

-Primer fer un estudi i després
obrar en consequencia

-Ara els diaris i la gent parlen
molt del nou impost IAE (Impost
sobre activitats Empresarials).
diven que això durà la ruina o farà
tancar més d'un negoci o petita in-
dustria. El batle de Palma, En Fa-

geda pareix (segons els diaris) que
ha tornat enrera, que penses fer?.

-Fárem el possible perquè es
pagui el mínim.

-Per() que te pareix més impor-
tant arruinar o castigar el particu-
lar, per tal de fer coses?.

-Mantenir un equilibri entre els
ingressos i despeses

-Segons informacions, pareix
que l'Associació de la Tercera Edat
vol proposar que la piscina no es
faci al costat de la residència, ¿que
opines tu?

-Si no se troba un lloc millor s'a-
profitarà el que tenim.

-Gracies Gabriel, per haver con-
testat a aquesta primera entrevista.

Miguel Florit

Nota: Aquesta entrevista fou
feta el dia 14 de Novembre, el dia
següent de la moció de Censura.
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Havent començat un nou curs,
l'escola de balls mallorquins s'ha
traslladat a la Casa de Cultura. Les
classes per a gent major tenen lloc
els divendres a les 9 del vespre.

Les dels petits es fan els dissab-
tes a les 4 de l'horabaixa. Tant unes
com altres estan obertes a tothom,
pagant únicament una matrícula
d'inscripció.

La Banda de Tambors i Cornetes
també ha començat les clases, des-
prés d'uns anys d'inactivitat, les
classes són els dissabtes a les 5 de
l'horabaixa, les de tambor van a cà-
rrec de Cati Morey i les de cornetes
a arree de Miguel Vaquer, dos

santjoaners que abans foren desta-
cats components de la Banda del
Centre Cultural.

Desitjam que ben prest puguin
fer la primera actuació. Pero ens
veirn en l'obligació de fer una crida
a aquelles persones que tenen ma-
terial de la Banda, ja siguin tam-
bors, cornetes, cordons de gala o al-
tres objectes, que per favor els tor-
nin com més prest millor, per així
completar tot el que falta.

El grup local de balls mallor-
quins «Aires de Pagesia» ha cele-
brat el 15' aniversari de la seva
fundació, aquest gurp començà a fi-
nals de l'any 1976 com escola de

balls del Tele-Club, per arribar a
esser el nombrós i veterà grup que
avui coneixem, el qual tant es dedi-
ca a fer mostres, com ballades po-
pulars, i altres activitats d'animació
popular.

El passat divendres dia 8 de no-
vembre, per tal de dur a terme el
traspàs definitiu del Centre Cultu-
ral de Sant Joan, tengué lloc una
reunió de l'actual President amb al-
guns membres de la passada Direc-
tiva, a la qual es tractaren els temes
administratius (comptes, socis, co-
rrespondencia) i de material (in-
venta ni de bens).

Jaume Mola

Pareix que está de moda que els
baties facin bans per aturar el
«gamberrisme» i altres tipus d'acti-
vitats juvenils existents als seus
respectius pobles. Així tenim que
han publicat que volen acabar amb
els toxicòmans. En el cas de Palma
i altres capitals de provincia, la per-
secussió dels drogadictes, fins a
punt de multar a aquells que en co-
surnesquin en públic o llocs pú-
blics. Altres, han recordat el com-
pliment per part dels empressaris,
de la legislació vigent referent a la
prohibicó de menors als bars i
també prenen mesures davant el
creixement del «gambarrisme», de-
manant als pares que refleccionin
sobre les activitats nocturnes dels

seus fills, degut a la forma d'actuar
i comportar-se, provocant incons-
cientment renous innecessaris, i un
llarg etcétera.

Autoritats provincials també han
demanat un control més rigorós ja
que aquest problema es va estenent
a molts de pobles de l'interior de

Totes aquestes declaracions i
bans han provocat tota classe de
reaccions, segons les activitats,
edats o comportaments dels mani-
festats.

Per qué tot això?. Únicament per
demanar una vegada més a les au-
toritats municipals, llocs i locals en
més condicions que els actuals per
a la nostra joventut. Qué tenim a
més del camp de futbol o unes pis-

tes esportives incompletes o una
casa de cultura que hi falta de tot i
molt?. A on tenen els més petits
llocs per a jugar sense molestar a
ningú i que els altres amb les seves
activitats o esports no els molestin
a ells?. Parc infantil amb les desu-
des dimensions i atraccions?

Avui per avui, el seu lloc és el
carrer, i o és perquè tots ho consen-
tim, i en som tots els santjoaners
un poc responsables, fins quan con-
sentirem que els representants ten-
g-uin desatesa aquest col.lectiu que
un dia seran els qui obligatòria-
ment hauran de comandar dins la
vila?.

Caries Costa

23-11-1940: Fou nomenat batle
Francesc Oliver Oliver «dels Calde-
rers» (23-11-40/22-9-41)

21-11-1941: Va morir Antoni Oli-
ver Mas (de Solanda). Essent Batle
en 1924 va inaugurar el Centre Te-
lefenic municipal amb servei de te-
légraf.

24-11-1946: Comencen les obres
per a la construcció del Camp d'es-
ports a la montanyola de Son Juny

05-11-1947: Fou nomenat batle
Francesc Gayá Mas «Es mestre
Gaya» (5-11-47/28-6-49)

05-11-1947: Va morir Jaume Bar-
disa Rebassa que fou batle de Sant
Joan en dues ocasions.

06-11-1961: Fou nomenat batle
Bartomeu Pastor Perelló (9-11-61/
26-4-63)

27-11-1966: La penya Motorista
Sant Joan va celebrar el seu X Ani-
versari. Es va celebrar una missa de
Consolació i la Penya va regalar al
Santuari un monòlit que fa referen-
cia al III Misteri que hi ha a la puja-
da. Va fer la benedicció el Canonge
M.I Bru Morey. La banda de Músi-
ca de Manacor hi va assistir i va
donar un concert. LLavors es va fer
el dinar de matances a un magat-
zem del carrer Major, en aquest
acte foren distingits el President
Miguel Fiol i el tresorer Joan
Jaume.

11-1966: Fou eelgit President de
la «Hermandad de Labradores y
Ganadores» Miguel Gayá Font
«L'amo Miguel Cambuis» que en
les seves gestions va adquirir en
aquell mateix any la casa que avui

ocupa la «Cambra Agrària».
17-11-1974: Després d'un rnatí de

festa, amb missa concelebrada, en
va destapar una placa que donava
el nom d'un carrer al Pare Ginard i
Bauçá; a la sala d'actes de l'Ajunta-
ment, va ser proclamat Fill Predi-
lecte del poble batle Francesc Com-
pany Bauçá.

11-11-1981: Inauguració de la Bi-
blioteca Municipal P. Rafel Ginard
pel Conseller de Cultural Francesc
Conradí de Villalonga.

21-11-1981: Es va obrir una expo-
sició retrospectiva dels 25 anys de
la Penya Motorista instal.lada a la

sala d'Actes de la Casa de la Vila.

Joan Jaume Nigorra
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GLOSES DEL FORNER
BOVETA

Un militant des Pe-Pe
infalt com ses xeremies
repartia llepolies
de bon matí pes carrer.
Si amb mi ho voleu tenir bé
voltau-me sense manies
i aquest mesclat de camies
permí será un merder.
(NOTA: Aquesta glosa fou feta durant
la campanya electoral i ha resultat ser
una premonició)

SA MOCIÓ DE CENSURA

De sa moció de censura
me sap greu haver de parlar
perquè per fer-ho rimar
rima massa amb beneitura,
també rima amb cara-dura
però puc agraviar.
I malament ho tengui clar
que lo dolent sempre sura
quina és sa meya postura
no ham de poder endevinar,
i per donar un poc que pensar
jo procur dir-ho amb firma

Gabriel Company
Forner Boveta

MOLTS D'ANYS A LES
CATALINES

Molts d'anys per a ses Catalines
salut i felicitat
convisquem amb germanor
i practiquem sa caritat
prestant sempre atenció
al més necessitat.

Oh Beateta Catalina
que el cel vàreu aconseguir
ajudau-mos a seguir
pel camí de la «victori»
que arribem al bon destí
vos que sou s'honra i sa «glori»
per al poble valldemossí.

Catalina Jaume de Calicant

A DON GABRIEL FERRIOL

Don Gabriel enhorabona
pels seus vint anys d'aptitud
regint sa nostra parròquia
tot lo més bé que ha sabut.

Gràcies per ses bones obres
i els bons serveis que ha prestat
que trobi sa recompensa
aquí i a l'eternitat.

Recordant una atenció
que tingué amb Don Bartomeu
de transporta-lo els diumenges
a dalt de Consolació
davant la Mare de Déu
satisfet el desig seu,
Déu u augmenti sa virtut
i sa bona intenció.

Catalina Jaume de Calicant

AABANS DEL
VINT-I-CINC ANYS
Desditxats de feligresos
quan fugi D. Gabriel
els parroquians sotmesos
tendrem mal campar sense ell
tractant sempre o som compresos
i ens guia amb afany, i anhel.

Que Déu mos doni salut
per ell i noltros també
vint anys aquí l'hem tengut
amb cor de Santjoaner
treballant pel nostre bé
sempre aidat del nostre ajut.

El Pare aquí l'envià
a cuidar dels seus parents
i el seu lema és treballar
exercint els seus talents
i als més senzills ajudar
posant bona part sos béns.

Que nostra Reina i Mare
el guii amb lluna, i amb sol
siguent s'estrella i consol
pel temps que ve i el d'ara,
ella que és nostre bressol
i ens cobreix si tenim tara.

Que el merescut homenatge
on li rendim de tot cor
servesqui de remiatge
de color vermell i d'or
i en salut i coratge
sia del regal tresor.

Gràcies.
Bárbara Mates i Sastre.

Sant Joan 3-11-91

RECORDANT NA
CATALINA PAGESA

El vint-i-dos de Setembre

fou dia de gran tristesa
més o manco a migdia
d'aquest món se despedia
na Catalina Pagesa.

Dóna de fe i gran firmesa
són virtuts que posseïa
que Déu la tengui en el cel
en la seva companyia.

Per la seva bona veu
bona amistats tenia
i dins el «coro» es distingia
honrant ses solemnitats.

L'església va freqüentar
en temps de la seva vida
essent lliure i agraïda
molts de serveis li prestà

Que l'hagi ben acollida

Sa gent estava admirada
del seu humor i bon estil
i és que anava acompanyada
d'un esperit juvenil

Era fina amb el vestir
era aguda i educada
fins que tingué sa topada
i a tot això posà fi.

Ara només queda dir
que Déu l'hagi perdonada
i tengui son feliç destí
a la Pàtria benhaurada.

Catalina Jaume de Calicant
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NO TOQUEU SA PARTIÓ

Supbs que els vilafranquers
no s'han hagut d'esforçar
per haver de cavil•lar
com «foter-mos» els doblers
i fins devora els Calderés
ens volien «pentinar»,
ara es deven recordar
que un temps hi varen estar
de missatges o porquers.

Sense sortir de la casa,
un bon amic vos ho diu
que heu après de fer el cap viu
però fareu poca vasa
això és rentar el cap a l'ase
perdre el temps i el lleixiu.

Amics meus de Vilafranca
per avisar-vos m'afany
i no heu de trobar estrany
si sembrau a terra d'altre
sempre el guany será de l'altre

quan arribeu a cap d'any.
Gabriel Company

(Forner BoYeta)

RESULTES D'UN
RESULTAT
dia 13 de Novembre de 1991

Mil nou-cents noranta-u
dia tretze de novembre
vàreu presentar un nou membre
perquè ho creieu oportú
però lo que és ben segur
i en això ho podrem dir sempre
que vàreu dar un mal exemple
que és lo que fa, un noningú.

No crec en superstició
però va esser en dia 13
ja no he vist cosa més lletja
que fer una moció
i en que volgueu dir que no
s'ha de tenir un bon fetge
que a un com jo sense esser heretge
me costa molt creure-ho.

Som un senzill ciutadà
des Poble de «Sa Moció»
som un contribuïdor
de lo que em toca pagar
quan sa moció es presentà
també vaig esser espectador
per tant, tenc dret i raó
de lo que em pugui queixar.

Fa temps que sa comandera
fa fer qualque pecat gran
si miram es que los fan
es veure-los fa plorera
si ho fan d'aquesta manera
qui no estimen Sant Joan
quina anyada culliran
si sembren llavor borrera.

Jo mai havia pensat
veure un espectacle així
tant lleig i trist podem dir
del qui es creu civilitzat
això és una poquetat
que mai se pot repetir
perquè em vaig envergonyir
de veure tal desbarat.

Sa Moció de Censura
ja ha donat es resultat
un ha sortit s'altre ha entrat
conservant tal postura
i pretenint de cultura
es Poble ha quedat tacat
que amb tot aquest remenat
just farà olor de «basura».

Joan i Mates
(continuará el proper mes)

GLOSES QUE EL FORNER
BOVETA, VA DEDICAR A
LA SEVA BONA AMIGA
MARIA CARTERA,
COMPANYERA DEL COR
PARROQUIAL, A LA
MORT DEL SEU MARIT
MIQUEL OLIVER DE
S'ALMUDAINA

Mos ha robat s'alegria
En Miguel mos ha deixat
sa vida li ha tallat
una llarga malaltia,
ell no duia dolentia
i Déu l'haurà perdonat
i El tendrá en el seu costat
junt amb la Verge Maria.

Férem molta d'amistat
per devers s'Argelegar
encara mos ajudà
a ses «metles» l'any passat,
quan un home ha lluitat
per conseguir el benestar
la mort llavor el ve a cercar
perquè el seu temps ha acabat.
Només contam alabances
d'un homo quan s'ha mort
mos va deixar un bon record
i nues bones ensenyances
i amb un sentiment molt fort
d'ençà que en Miguel s'ha mort
esperam sense esperances.

Gabriel Company Gayá
(Forner Boyeta)

RECORDANT LES NOCES
D'OR D'ANDREU POCOVÍ
I FRANCESCA MIERES

Una parella avenguda
segons he comprovat jo
devuit de maig d'aquest any
celebrà ses bodes d'or

Pel bon carácter dels dos
i de demés «famili»
va reunir un goig fabulós
a dins el seu domicili.

Sa festa que organitzaren
fou de grau superior
deixant agradós record
a dins sa població
tot vos sigui enhorabona
i vos protegesqui el Senyor.

Per aguda i agraïda
t'he volgut felicitar
que molts d'anys puguis estar
amb la teva companya
i de més familia unida
feliç any pug -uen passar
i tot el restant de la vida

Vos desig felicitat
i una ditxa fora mida
que perduri s'amistat
en temps de sa nostra vida.

Catalina Jaume de Calicant




