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SALUTACIÓ

Des de que sortí aquesta revista, ho hem dit en
més d'una ocasió, mai hem abandonat el desig de
millorar-la, perquè som conscients de les seves man-
cances, en contingut i forma, pea) no volem caure en
la retórica dels polítics, de les promeses incompli-
des, parlant del "canvi".

Volem un canvi i aquest será possible si seguim
comptant amb els lectors i col.laboradors.  Gràcies.

La Redacció.

Esl Calderers (Sant Joan)
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ESTUDIS I ESTUDIANTS

A finals de Setembre i

principis d'Octubre els estu-

diants s'han "incorporat"

cadascun al seu redol.

Antònia Matas Mayo!,

Margalida Colomar (de Cas

Jurat) i Maria Nicolau (de la

floristeria) han començat a

estudiar estética facial a

l'Institut Na Camel.la de Ma-

nacor. Amb un sol curs s'ob-

té la titulació d'auxiliar

d' estètica.

Sebasti à Mayo! Payeras

(Rumbet) i Andreu Galmés

Gomila (de Sabó) han co-

mençat l'especialitat d'auxi-

liars d'electricitat.

Maria Company Nicolau

(de Sa Plaga) i Caty Gayá

Esl Calderers (Sant Joan)

Morlá han començat a Bar-

celona, estudis de Fisioterà-

pia i Ciències de la Informa-

ció, respectivament.

Pilar Sansó ha començat

Empresarials a la UIB.

Antònia Fullana Matas (de

Cas Sabater) estudia Tècni-

ques de Laboratori a l'Insti-

tut Francesc de B. Moll de

Palma.

Possiblement hi ha altres

estudiants que durant aques-

tes darreres setmanes han

donat el "bot" començant

nous estudis. A tots els desit-

jam un bon curs i que arri-

bin a Juny de 1994, amb bo-

nes notes i aprovat.

NOCES

Guillem Bauzá Company es

casa amb Jaimita-Maria Aloy

Garau el passat dia 25 de Se-

tembre al Santuari de Conso-

lació.

Va beneir la seva unió

mossèn Joan Barceló Com-

pany, cosí del nuvi.
* * *

Joan Bauzá Matas i Antò-

nia Riera Veny, es casaren

dia 9 d'Octubre. Beneí la seva

unió mossèn Gabriel Ferriol.

Els nou casats sortiren de

viatge cap a Mèxic.
* * *

Bartomeu Mora Estelrich

es casà amb Apolbnia Bauzá

Riera, el dia 12 d'Octubre a

l'església Parroquia! de Pe-

tra. Beneí la seva unió

mossèn Josep Estelrich, on-

cle del nuvi. Els nou casats

sortiren de viatge cap a Tu-

nícia.

Rebin la més cordial feli-

citació els novells esposos.

NAIXEMENTS

La llar de Gabriel Corn-

pany Bauzá i Margarita Mo-

rey Díaz, es va veure alegrat

el passat dia 26 de setembre

amb el naixement d'una ni-

na a la qual se li ha posat el

nom de Maria.
* * *

La llar formada per Anto-

ni Carmany Dalmau i Catali-

na Barceló Nigorra, es va

veure alegrat el passat dia 26

de setembre amb el naixe-

ment d'un nin al qual se li

ha posat el nom de Bartomeu.
* * *

El matrimoni format per

Martí Bauzá Jaume i Maria

del Mar Carralero Rodríguez

es va veure alegrat el passat

dia 21 de setembre amb el

naixement d'un nin al qual

se li ha posat el nom de Je-

sús-Martí.

Enhorabona pares, pa-

drins i més familiars.

SA TORRADA DEL 93

Per segon any consecutiu

els hars i pubs de Sant Joan

(Bar Fiol, Ca'n Tronca, Ca Na

Mates, Centro, Pub Diàlegs i

Tres Dos) han organitzat "la

torrada" que es celebrà el
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dissabte dia 2 d'Octubre,

comptant amb la col.labora-

ció especial de l'Ajuntament

i de distintes cases comer-

cials.

El mal temps, sobretot el

vent, restaren gent a la ve-

tlada.

La "fórmula" de cada bar

d'encendre el seu "torrador"

davant el seu establiment,

pareix esser una manera e-

nertada, al mateix temps de

subministrar botifarrons,

llangonisses, ventresca, co-

ques de verdura, orellanes i

begudes.

La torrada pròpiament di-

ta anà precedida d'una amo-

llada de coets i un passaca-

rrers amb el dimoni i vàries

colles de xeremiers.

Una sèrie de grups musi-

cals que actuaren en els dis-

tints "epicendres", amenit-

zaren la vetlada.

ACCIDENTS DE TRANSIT

El diumenge dia 17 d'Octu-

bre, a les 5 de l'horabaixa a-

proximadament, a la canto-

nada de l'Ajuntament, un

cotxe procedent de la part de

Petra que no se n'adornà de la

senyal d'stop, fou envestit

per un altre cotxe que puja-

da pel carrer Major. Els ocu-

pants dels dos cotxes, apa-

rentment, no sofriren cap

ferida greu, no així els cot-

xes que quedaren amb gros-

sos desperfectes.

Un gros retgiró pel xofer

i ocupants del cotxe que no

respectà la senyal i una

"justificada emprenyadura"

pel xofer del cotxe que puja-

va.

NOUS ESTABLIMENTS

COMERCIALS

En aquest temps que tant

es parla de crisi, un petit

grup de joves empresaris, té

en projecció, segons notícies

oficioses arribades a la nos-

tra redacció, obrir nous esta-

bliments comerciaís.

Catalina Morey Galmés (de

Cas Carter), pareix té el pro-

jecte d'obrir una merceria

en el carrer Bellavista.

Antoni Gayá Rotger (Du-

ran) perruquer, pareix que

també pensa obrir un esta-

bliment on exercir la seva

especialitat, en el mateix ca-

rrer Bellavista.

Andreu Sorell Salamanca

i Maria Elena Bou Guardiola

"quasi" santoaners (ell és

nét de Xim Sorell de Son Du-

ran i ella néta de Miguel Mi-

quelino de na Dalmau), tam-

bé han decidit obrir un esta-

bliment comercial a la Costa

d'Hortella molt prop d'Es Pi-

naró, dedicat a la venda de

productes químics, pinsos i

adobs (abonos).

Desitjam a tots un èxit en

la seva activitat i que el pú-

blic santjoaner pugui trobar

en aquests nous establiments

aquells articles i serveis que

mancaven a Sant Joan.

UNA DONA MORTA DINS

UNA CISTERNA

El dimarts dia 19 d'octu-

bre, va córrer la notícia que

s'havia trobat ofegada dins

la cisterna a Margalida Sas-

tre Ferragut, més coneguda

per "sa vídua de n'Esteve

Molondro", que vivia tota so-

la en el carrer de Petra,

núm. 65.

Madi) Margalida tenia 84

anys.

El seu cos sense vida va

haver d'esser tret de la cis-

terna pels bombers del Ser-

preisal, degut a la fondària

de l'aigua.

Descansi en pau la difun-

ta.

Es! talderers (Sant Joan)
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FONS D'AJUDA AL

TERCER MÓN

El Fons Mallorquí de Soli-

daritat i Cooperació al Desen-

volupament per ajudar el

Tercer Món, amb el suport

dels Ajuntaments ha estat

creat durant el mes d'Octu-

bre en el Consell Insular de

Mallorca, que ha aportat 5

milions, i els Ajuntaments de

Binissalem, Escorca, Fela-

nitx, Llobet de Vista Alegre,

Llubí, Llucmajor, Marratxí,

Palma, Santa Maria del Camí,

Sineu i Selva, que aportaran

el 0'7 per cent dels seus

pressuposts. Com es pot veu-

re hi ha ajuntaments grossos

i petits que s'han sumat al

projecte. Segons fonts ofi-

cioses, l'Ajuntament de Sant

Joan, no ha pres de moment

cap decisió.

FESTA DE LA BEATA

El passat dissate dia 16

d'Octubre se celebra a Palma,

la festa de la Beata. La "bea-

teta" d'aquest any 1993 fou

la nina Marta Munar. Una

festa popular i religiosa a la

qual assistiren milers de

persones.

Precisament s'han com-

plit 20 anys, concretament el

5 d'Agost de 1973, en que ce-

lebrà la Festa del Carro

Triomfal, on la nina santjoa-

nera Antònia Riutort Gayá

(de Son Tei) representa a la

"beateta". Agraïm a la famí-

lia Riutort-Gayá ens hagi ce-

dit les fotografies que recor-

den aquella efemèrides.

SIS MILIONS

Dies passat, el nin Pedro

Bonnín Gayá, fill d'en Fèlix i

na Catalina, trobà una lli-

breta d'estalvis on hi havia

anotat un "saldo" de 6 mi-

lions. Pedro que és un nin de

9 anys, se n'adonà de la im-

portáncia del document que

acabava de trobar i davant la

sorpresa ho comunicà a un

altre nin més major, Jaime

Antich, que agafà la Ilibreta

i l'entregá a l'Ajuntament,

rebent els dos nins una bona

gratificació per part de la

família del titular de la lli-

breta.

EL DESCOBRIMENT

Un any més, el passat dia

12 d'Octubre la gent del pub

3-2 féu l'acostumada sortida-

excursió que amb molt d'en-

cert i bon humor anomenen

"El Descobriment".

Aquest any consistí en un

viatge amb barca des del

Port d'Alcúdia a Formentor.

Durant el "creuer" pogue-

ren contemplar uns paisat-

Ges sols visibles des del mar,t,
on no faltaren el menjar i la

gresca.

Foren una trentena els

"descobridors". Les noces de

Bartomeu Mora, que se cele-

braren el mateix dia, resta-

ren algun "descobridor".

GREUS CAIGUDES

FORTUÏTES

La majoria de caigudes

fortuïtes que sofreixen rlsEs! Calderers (Sant Joan) Es! Calderers (Sant Joan) 
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majors solen tenir conse-

qüències greus, ocasionant

traumatismes que requerei-

xen una intervenció quirúr-

gica.
Durant aquest mes d'Octu-

bre dues persones majors,

Catalina Bauzá Bauzá, dia

primer i Maria Bauzá Galmés

dia vuit, tingueren la mala

sort de caure, havent d'esser

intervingudes. Desitjam que

una i altra es recuperin

prest.

LLAMPS 1 PLUGES

Molt profitoses han estat

les pluges caigudes durant a-

questa tardor, havent plogut

quantitats considerables
sense fer mal a les terres,

camins o parets.

Els llamps que desgracia-
dament solen acompanyar

les tempestes d'estiu i tardor,

foren més "contundents",

destruint materialment una
caseta en el paratge de les
Veles, a l'indret d'allà on

s'està construint la depura-
dora, a la vora de la carrete-
ra de Sant Joan-Vilafranca.

TROBADA PARROQUIAL

El passat dia 10 d'Octubre
es féu una trobada de Germa-

nor en el Santuari de Conso-

lació, on assistiren unes 50

persones.
Era un primer contacte

d'un grup de persones res-

ponsables i desitjoses de

col.laborar amb les tasques
pi- Copies de la Parròquia i

amb el nou rector mossèn
Nofre Torres.

Reunits en el menjador

del Santuari, després de can-
tar el "Juntant les mans,

germans...", d'escoltar la pa-
raula de Déu i fer la Pregà-

ria, els assistents es dividi-

ren en grups de sis persones
per tal d'estudiar i aportar
suggerències baix del lema
"Pensa i contesta: Que es pot

fer per millorar l'acció so-
cial, la litúrgia, la catequesi,

la participació, en l'econo-

mia parroquia] i en altres

Esl Calderers (Sant Joan)

grups...?"

El resultat fou molt posi-

tiu, i l'horabaixa a l'hora

d'informar de les conclu-

sions, acords d'activitats a

dur a terme es va veure que
hi havia molta coincidència.

La gran majoria d'assis-

tents dinaren en el mateix

Santuari i a l'horabaixa a les
4'30 se celebrà la santa mis-
sa, que tingué una hora de
duració.

A la sortida es va ballar i

cantar per acomidar-se. Els

assistents quedaren molt sa-

tisfets d'aquesta experiència

i algunes de les propostes es
posaran en funcionament

dins el futur immediat.

Francesc Alzamora

Bauzá.

AGRICULTORS VIATGERS

Convidats per la Unió de
Cooperatives de les Balears,

durant els dies de I' 1 al 4

d'Octubre, Josep Estelrich,

President de la Cooperativa
Local, acompanyat de Joan O-
liver Gornals, i de Joan Bar-

celó mesquida, Dipositari i

Vocal de dita Cooperativa,
viatjaren per terres penin-

sulars visitant distintes Coo-

peratives.

Durant aquest mateix mes
d'Octubre, del dijous al diu-

menge, un nombrós grup

d'agricultors santjoaners

viatjaren a València, assis-

tint a la Fira de les Flors (I-
berflora), realitzant dife-

rents visites a cultius en in-
vernacle.

Tots els viatgers han tor-

nat molt satisfets, d'aquest
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viatge organitzat per Unió

de Pagesos, un viatge "qua-

si" gratuït, ja que els viat-

gers sols han tingut que de-

sembutxacar la quantitat

simbólica de 6.000 pessetes

per persona.

Entre el grup d'una cin-

quantena de persones hi ha-

via alguns agricultors Vila-

franquers.

100.000 PESSETES A SANT

JOAN AMB EL "SORTEO

DEL MINUSVALIDO"

Una santjoanera assídua

compradora dels cupons del

Es! Calderers (Sant Joan)

"Sorteo del Minusválido" que

reparteix la nostra col.labo-

radora Cati Fullana Matas, va

esser premiada el passat dia

4 d'Octubre amb 100.000 pes-

setes. No és la primera vega-

da que aquesta "feel clienta"

de na Cati "esgarrinxa" peti-

tes quantitats. Mentre els qui

no duim tant sort, seguirem

jugant amb il.lusió esperan

que un dia arribi el "cupo-

nazo".

NO DEIXEU LA CLAU EN

EL PANY

El divendres dia 1 d'Octu-

bre, en ple dia, persones des-

conegudes "visitaren" un

domicili situat prop de Can

Xinot (al final del carrer U-

nió) on viu un home fadrí,

d'on s'endugueren llibretes

d'estalvis i altres coses.

ELS COTXETS DE "XOQUE'

Des de principis d'Octubre

una pista amb els "cotxets de

xoque" ha estat instal.lada a

la plaga de la Constitució. U-

na diversió per als més joves

que no és tan perillosa com

el conduir per carrers i ca-

rreteres.

EL MUSEU DELS

CALDERERS

Gràcies a la gentilesa de la

família Juan de Sentmenat,

podem dir que tota la gent de

Sant Joan ha tingut l'oportu-

nitat, durant aquest mes

d'Octubre de visitar les ca-

ses-museu de la possessió

dels Calderers. Fonts prope-

res a l'Ajuntament ens in-

formen que han estat unes

1.200 les "entrades-permís"

gratuïts que han estat entre-

gats.

Les fotografies que publi-

cam i el catàleg-guia que in-

cluim no poden donar una i-

dea exacta del tresor cultu-

ral, històric i etnogràfic que

hi ha en Els Calderers.

Els mitjans de comunica-

ció han informat deguda-

ment d'aquest esdeveniment.

Les autoritats locals i re-

presentants de la premsa

tingueren l'oportunitat de

visitar Els Calderers el passat

2 d'Octubre, tenint uns guies

d'excepció. Fou Da Catalina

Morell, vídua de Don Eran-

cese Juan de Setmenat, que

juntament amb la seva filla

Pilar i el seu fill polític Nico-

lau Mayol, acompanyats de

Carlos García, director de Els

Calderers, ens explicaren,

un per un, els 45 punts d'in-

terès que figuren en el catà-

leg, indicant-nos la petita

història de molts dels objec-

tes exposats. Emotives foren

les paraules de Da Catalina

que ens digué: "És en Fran-

cisco qui mana aquí. Ell ho

volia així. Hem fet la seva

voluntat". Ell que en vida

tingué tanta cura i estimà Els

Calderers.

Gràcies família Setmenat-

Morell per haver posat a l'a-

bast dels santjoaners el que

és part important de la nos-

tra història.
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CALDERSDE SANT JOAN

Després de la conquesta de Mallorca als mor qt6 per D. Jaume I l'any 1.229, aquesta es dividí en
vàries parts, corresponent el poble de Sant Joan, on s'Ubica “ELS CALDERERS», al Rei.

La finca va pertànyer a la molt antiga i noble familia Verí. La vjnya constituí el principal conreu fins
que la plaga de la fil.loxera aconsellà la seva substitució pels cereals. La importancia de la seva
activitat quedé refletida en el nombre de treballadors, trenta vuit, segons consta als llibres de l'arxiu.
L'edifici principal fou construït cap al 1.750.

L'amo Antoni Oliver Gayá va esser un personatge notable que viatjà per tota Europa a principis del
segle XX, dedicant-se a la importació de  maquinària agrícola model. Fou sovint requerit per donar
conferencies i escriure articles de premsa. L'Ajuntament de Sant Joan l'anomenà Fill !Ilustre. i
dedicà un carrer.

Fou D. Francisco Juan de Sentmenat, fill del Comte de Ribas, qui la minoré fins a donar-li el seu
actual aspecte. Ara, els seus descendents han decidit mostrar-la al públic com a exemple de
possessió del Pla mallorquí i com a mitjà per a la seva digna conservació.

ORDRE DE LA VISITA:
1. REBEDOR: Entrada a la casa comunicada

amb el pati interior en el qual hi trobam una
cisterna, a la «fresquíssima aigua» de la qual
al.ludeix l'Arxiduc Lluís Salvador a la seva obra
«Die Balearen».

2. SALÓ: Gran estança coberta de voltes
destinada a la recepció de convidats, presidida
per una xemeneia d'elegants proporcions, a
més de mobles i quadres de factura
mallorquina.

3. DESPATX DEL CAPELLA: Toles les grans
finques solien tenir com a convidat un
sacerdot, moltes vegades de la familia, per als
actes religiosos.

4 CAPELLA: Als mesos en els quals els senyors
residien a la finca se celebrava missa diaria,
a més de resar-se el rosari a l'horabaixa.

5 CELLER: On s'emmagatzenava el vi perquè,
amb els anys, adquirís la qualitat desitjada.

6. SALA DE CACA: Aquesta, és abundant en
«ELS CALDERERS», per la qual cosa no podia
faltar una dependencia dedicada a ella, amb
trofeus i armes de diferents époques.

7. DESPATX DEL SENYOR: El «sancta
sanctorum» del propietari, ample habitació
violtada, amb xemeneia rodejada d'acollidores
butaques que convidaven a la tertúlia
masculina pi-Ola de l'època.

8. MENJADOR: Al qual accedim per una peca
amb porta que dóna a la cuina, en ell destaca
una gran taula per a devuit comensals.

9. SALA DE MUSICA: Aquest era un dels
entreteniments femenins preferits als passats
segles. Des del romàntic jardinet privat es
podia escoltar música a l'aire lliure.

10. SALETA DE LA SENYORA: El refugi de l'àvia
on la lectura, l'agulla de cosir i l'oració
emplenaven les hores enmig d'una pau que
encara es pot respirar a l'ambient.

11. SALÓ: Torna la pintura i el mobiliari mallorquí.
Damunt la taula, un 'libre on vosté podrá firmar

o reflectir les seves impressions. A l'esquerra
comença l'escala per on continuam la visita al
pis superior.

12. DORMITORI PRINCIPAL I LES SEVES
DEPENDÈNCIES: Saleta comú, vestidors del
senyor i de la senyora respectivament, tot
decorat a l'estil del segles XVIII i XIX.

13 CORREDOR: Comunicat amb el dormitori
principal i un altre individual, al fons, vitrines
amb curiositats de l'época,

14. CAMBRA DE BANY de l'època.

15. PLANXADOR: On el servei domèstic planxava i
cosia tot fent tertúlia.

16. GRANER: Peca de grans dimensions dividida
per esveltes columnes. Era un magatzem de
productes de le finca i en ell s'hi exposa
maquinaria i utillatge agrícola.

17. ¡18. DORMITORIS: El de l'esquerra pertany a
qualque bracer, el de la dreta als amos.
Es baixa l'escala.

19. DESPATX de l'amo.

20. CUINA: Típica de finca mallorquina i menjador
deis pagesos.

21. BANYS. BAR. SOUVENIRS.
22. FORN DE PA.
23. BUGADERIA.

Baixada als corrals d'animals de races
autòctones.

24. - 26. ANIMALS SALVATGES.
27. CORRAL DE ENDIOTS.
28. CORRAL DE GALLINES.
29. FUSTERIA 1 FERRERIA.
30. ¡31. GABIES DELS CANS.
32. CAMBRA DE MATANCES.
33. - 43. CORRAL AMB DISTINTS ANIMALS.
44. CORRAL DE BESTIAR EQUí.
45. PORXO DE CARROS I GUARNICIONS.

FINAL DE LA VISITA.

MOLTES GRACIES PER HAVER VENGUT.
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POEMES, GLOSES I GLOSADORS

Els Calderers

Tots aquells que han visitat

es museu d'Els Calderers

dient veritat només

ha de dir que és destacat

amb gust dins s'antiguetat.

Unes coses distingides

que et deixen enlluernat

només amb una visita

no quedes assassiat.

S'espai no té cap d'allà

és de lo més acabats

per tot veus els seus detalls

de tot tipus conservat.

Déu les dó salut i sort

als duenyos de s'heretat

i tengui a la Santa Glòria

tots els seus sers estimats.

Catalina Jaume i Ginard

Noces d'argent d'En Joan i

N'Isabel

S'enhorabona vull dar

a n'En Joan i Na Bel

que han demostrat que s'amor

dins el seu cor té s'arrel,

celebrant bodes de plata

com a parella feel.

Cultivau bé aquest amor

que guardau dins el cor

i Déu vulgui que en el seu dia

amb salut i alegria

pogueu celebrar ses d'or.

Catalina Jaume i Ginard

A Mestre Arnau Moratinos, de

la seva estimada esposa

Donem grades al Senyor

per haver-te conservat

amb bona condició

fins als vuitanta anys d'edat.

Que en puguis complir vint més

seguint dins es bon estat

i te vegis acompanyat

de sa dona, fills i néts,

sa família i amistats.

Catalina Jaume i Ginard

Tots Sants

Tots Sants ha estat i será

sempre un dia assenyalat

celebren la seva festa

tots es benaventurats

i mos refresca la memòria

d'aquells que mos han deixat

i convertim es cementeni

en un jardí perfumat

com a símbol d'enyorança

dels nostres sers estimats.

Catalina Jaume Ginard

Mossèn Nofre Torres, siau

benvingut

Ja tenim un nou Rector

a la Vila de Sant Joan

i plens de satisfacció

els feligresos n'estan

unes messes amb tardor

segur que bon fruit daran.

Que surti ben avingut

preguem a Déu que així sia

que no li manqui salut

afecte, pau i harmonia,

dels seglars tengui l'ajut

amb comprensió i alegria.

En nosaltres trobarà

al "començ" de l'hivernada

fulles seques que espolsar

plenes de poll, i senrada

per() V ós, amb bona mà

posau la maina acertada.

Som un poquet caparruts

com a molts de pobles passa

escassegen ses virtuts

nostre deixades es massa,

quan mos hagi coneguts

en veurà de tota classe.

Mossèn Nofre Déu el guard

i protegesqui el seu quefer

té a son "mando" un gran esbart

per guiar cap en el bé

nosaltres som una part

i el poble montu'irer.

Des del Puig de Sant Miguel

i el nostrc de Consolació

girem els ulls cap el ccl

agermanats plens d'amor

visqui d'alts del cim l'anel

gaudint l'ample germanor.

Que tots junts poguem cantar

-mans, mans, dau-nos les mans!-

i gloria al Senyor hem de dar

vivint com a cristians,

ajudant an el germà

per les costes i pels plans.

Bárbara Matas i Sastre

Dedicat als meus

colegues glosadors

A l'hora de fer cançons

jo tenc per mi mos passam

i dels lectors abusam

i les tocam es ... ions,

amb aqueixes condicions

crec que mos equivocam

i tammateix no logram

que entenguin nostres raons.

Perdonau s'atreviment

d'aquest pobre glosador

que a través de sa cançó

intenta dir lo que sent

i només fa de dolent

quan l'obliguen a ser-ho,

a tots vos deman perdó

si he pecat d'insolent.

An es vells es cap mos baila

i tornam mals de sofrir

a tots mos toca patir

per passar aquesta muralla,

quan sa "memori" mos falla

tot ho solem repetir

i quan un no sap que ha de dir

no fa mal paper si calla.

Gabriel Company

(Forner Boveta)

A Jaume Nigorra

Ja sé que la teva creu

és mala de traginar

i que ets mal de consolar

contemplant el teu hereu,

Déu Pare vos que porcu

feis que el dia de demà

tots plegats poguem estar

el dia que Vos voldreu.

Gabriel Company

(Forner Boveta)
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POEMES, GLOSES I GLOSADORS

Felicitació per a tots els qui

feren festa el 29 de setembre i

en especial als col.laboradors

i equip de Damunt Damunt

Que vostre Ángel i Patró

vos guardi sempre de mal

vivint sempre amb pau i amor

i en tendresa filial

l'ajut de nostre Senyor

amb Vós (tots) sia paternal

que mai vos manqui salut

en aquest món per fer el bé

vostre cor ple de virtut

per Déu i el vostre quefer

siau ardent corn fester

que visqueu per a molts d'anys

plens de concòrdia i gaubança,

que ho siguin suaus els (viaranys)

plens de dolcesa i bonança

que us beneiesqui els afanys

vostre Patró amb esperança.

Molts d'anys

Bárbara Matas i Sastre

Torrada 93

Quan comença la tardor

amb nit fresca Santjoanera

ja cau molt bé un fogueró

a tots mos pega torrera

ventresca o botifarró

torradet és de primera

per tant tots els cafeters

i col.laboradors en massa

no han deixat els papers

orquestres de tota classe

llengonissa i festers

n'hi haurà a cada passa

entre sarau i esclafits

com l'any passat sa torrada

tothom se'n va llepar els dits

perquè va sortir acertada

no ens hem em penedits

perquè hi va haver gran gentada

també bunyols i orellanes

coets i rodelles de foc

de tot el que tenim ganes.

¡Remil llamps que ho trobau poc!

i vi novel( duit de Mianes

que en so torrat fa un gran joc.

Artistes i glosadors

No és així en so glosar

que tots me guanyau de massa

Sant Joan té vena i classe

que ningú pot igualar

així puc llegir i pensar

que val més que ja no en "fasse"

per travalar a cada passa

que val més deixar-ho anar

Anar de nit sense llum

val més estar dins ca seva

i no discutir amb qualcun

aqueixa és meya i aqueixa és teva

que Ilavors sa ràbia arrela

i tres no basten per un

qualque paraula fa fum

com sa veu d'un mè que bala

Molt he sentit alabar

de biaxos i capgirons

jo no me'n vaig enterar

no sé per quines raons

ara amb aquestes cançons

arriba es meu saludar

a qui se varen esforçar

que mos poden dar lliçons.

Gran poble és Sant Joan

d'artistes i glosadors

de cultura i valors

com exemple lo més gran

com història quedaran

totes ses gloses millors

tendran un record hermós

qui amb gust ho llegiran.

Gabriel Monserrat

A l'amo En Marc

En sentir xerrar de pedres

ja m'agrada escoltar

que molts podem recordar

i lo que hem fet amb elles

ne feim trossos i estelles

quan les volem adobar

per poder-les ajustar

maldament hi facem quebres.

Bones pedres són ses vostres

i d'elles un bon record

sa flor de p'es vostro hort

i ara podem dir són nostres

allá estan com a mostres

escalons i un poc tort

poc sebres i un poc de sort

per aquell turó feim voltes.

Sa mateixa feina ensenya

segons es nostro pensar

lo que ha sortit está allá

que no mata ni espenya

que queda molt per aprendre

si mos volem destorbar

a dins tots es rams hi ha

qualque persona que ensenya.

Cree que podem dir se fa

paret verda més que seca

d'es ciment es color negre

que el vegin s'ha d'evitar

mai es temps mos sol bastar

encara que hi hagi es sebre

com també cansat de rebre

es qui li toca pagar.

Sa gent d'ara ja no fa

paret per tancar animals

així com van es jornals

es pagès té mal pagar

a penes pot aplegar

lo que deim enterrossai

allí) de tanques pus mai

pareix no ha de tornar.

Molt guapes i per mirar

algunes parets d'un temps

n'hi havia de valents

mos podien ensenyar

així és es meu pensar

des nostros avantpassats

marges per esser mirats

que se poden alabar.

Amb so gust i es parlar

i es sebre de cadascú

cadascú té un pensar

i més sap com més madur

sa pedra fa tant corn tu

en moltes d'ocasions

n'hi ha poden donar lliçons

jo no en puc donar a ningú.

Gràcies per alabar-me

l'amo en Marc Vidal Bonet

i per pensar a oferir-me

pedres bones per paret

p'entura será prestat

tornaré a cercar-ne

i així podré huir-me

que casi ja he fet net.

Gabriel Monserrat
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ENTREVISTA

El conseller de Cultura, Educació i Esports del Govern Balear, Bartomeu

Rotger, es va entrevistar el passat 22 de setembre amb el ministre

d'Educació i Ciència de l'Estat espanyol, Gustavo Suárez Pertierra.

Aquesta entrevista va tenir carácter protocalari, com una primera

presa de contacte entre el màxim responsable d'educació,

de l'Estat espanyol i el de la Comunitat Autónoma Balear, però el

conseller aprofità l'oportunitat per abordar temes concrets com

l'acceleració del traspàs de les competències educatives i la construcció

del nou conservatori de música.

d'aquest encontre, el mi-

nistre ha mostrat una acti-

tud positiva i cordial, plas-

mada en una gran recepti-

vostres peticions i a

quins nous acords heu

arribat?

La proposta principal

feta al ministre ha estat

dels temes tractats més	 l'acceleració del traspàs de

importants ha estat el	 les competències educati-

del traspàs de les com-	 ves, amb l'objectiu que en

peténcies educatives, 	el període d'un any, el Go-

q ui n es han estat les	 vern Balear pugui dispo-

P.-	 Sr.	 Conseller,	 vitat i una clara disposició

quina valoració feis de	 a concretar les coses, en-

l'entrevista mantin-	 cara que amb prudència i

guda amb el ministre	 rigor.

d'Educació?	 P.- Sens dubte, uns

R.- Estic molt satisfet
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ENTREVISTA

sar de les competències so-

bre la UIB. El que signifi-

caria guanyar un any res-

pecte a l'acordat en el pac-

te autonòmic, i en dos o

tres anys, tenir les com-

petències de la resta del

sistema educatiu, pel qual

ja hem fet estudis de fi-

nançament i estam prepa-

rats per acollir-les.

El ministre ha comprès

que, encara que sigui un

tema d'estat, les Illes Bale-

ars tenen una tradició i u-

na llengua molt concretes,

però no será una autèntica

autonomia fins que no pu-

gui gestionar-se el seu sis-

tema educatiu i que si bé

acceptam la LOGSE, el nos-

tre sistema educatiu s'ha

de tenir en compte.

Amb aquesta finalitat, i

en un clima de confiança

recíproca, vàrem acordar

institucionalitzar conver-

ses periòdiques entre re-

presentants del Ministeri i

de la Conselleria, tant per

concretar els terminis de

la cessió de les competèn-

cies com per altres qües-

tions com són l'educació

d'adults, la formació del

professorat i l'adequació

de la delegació del MEC a

les estructures de la Comu-

nitat Autónoma.

Així, el primer encontre

que comptarà amb la par-

ticipació del director ge-

neral d'Educació de la Con-

selleria, Bartomeu Casas-

novas, tindrà lloc per pri-

mera vegada cap a finals

d'octubre, a fi d'establir

les converses prèvies per

preparar les transferèn-

cies.

P.- Un altre dels te-

mes plantejats va ser

la construcció del nou

conservatori, hi haurà

cooperació per part

del Ministeri en a-

quest projecte?

R.- Al ministre li vaig

explicar la urgència per a-

conseguir la transferència

immediata del Conservato-

ri de Música i Dansa i de la

xarxa d'escoles de música,

de les quals la Comunitat

Autónoma només té la ges-

tió, com la necessitat de la

construcció d'un nou con-

servatori.

A les Balears som pio-

ners a tenir un Conserva-

tori que funciona gràcies

a la col.laboració de tres

institucions com són la

Conselleria, el CIM i l'A-

juntament . de Palma, que

ha cedit un solar per a la

construcció del nou centre

de formació. Precisament

per al finançament de les

obres de construcció d'a-

quest nou edifici, que será

el primer de tot l'Estat es-

panyol que acompleixi les

normes de reforma musi-

cal, vaig sol.licitar al mi-

nistre la colaboració del

MEC, amb l'aportació de

500 milions de pessetes, a

la qual cosa el ministre es

va comprometre a respon-

dre ben aviat.

P.-Com a conseller

d'Educació de la Comu-

nitat Autónoma Balear,

quin ha estat el mis-

satge principal que ha

volgut deixar clar al

Ministeri?

R.- El missatge més im-

portant que vaig voler dei-

xar clar al ministre és la

necessitat que el Govern

Central cedeixi les com-

petències educatives al

més aviat possible al Go-

vern Balear, per poder

treballar des d'aquesta

Conselleria i aconseguir u-

na educació de qualitat i a-

daptada a les necessitats de

la nostra Comunitat. Hem

de tenir les competències,

acceptam la LOGSE, però

amb unes connotacions

distintes, com a conse-

qüència de les peculiari-

tats pròpies de la nostra

comunitat, que la fan dife-

rent a la resta de l'Estat, i

tenint em compte el nostre

model educatiu, elaborat

des de fa sis anys.
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La Premsa Forana va estar present a les

Trobades Empresarials en alta mar

El passat divendres dia 8

d'octubre, va tenir lloc

l'encontre de 200 empresa-

ris illencs i estrangers en

una jornada a alta mar or-

ganitzada per "So Nostra"

Caixa de Balears, Foment

Industrial de Balears i

Conselleria de Comerç i In-

dustria del Govern Balear.

L'interessant diada és de-

senvolupá dins el vaixell,

cedit per la Compañia Tras-

mediterránea, "Ciudad de

Salamanca" que, malgrat el

temps i els molts marejos

de quasi tots els que hi

viatjàvem, ens va portar

fins a l'illa de Cabrera, lloc

on se'ns va servir un es-

quist dinar.

A l'esdeveniment hi e-

ren presents tots els mit-

jans de comunicació de les

illes i d'altres estrangers.

La Premsa Forana fou tam-

bé convidada a aquesta dia-

da a alta mar i estigué re-

presentada per Jaume Ca-

sasnovas del Setmanari

Veu de Sóller.

L'esmentat encontre fou

qualificat pels presents

com "molt interessant" ja

que d'ell es pogueren ex-

treure importants conclu-

sions i, sobretot, compro-

misos per part de les

instàncies politíques com,

per exemple, l'afirmació

del Conseller de Comerç i

Industria, Cristòfol Triay,

qui va anunciar que la se-

va Conselleria s'ha propo-

sat reforçar i revitalitzar

la industria empresarial de

les Balears.

Per la seva banda el Fo-

ment Industrial va antici-

par que convidará 25.000

empresaris de 30 països a
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través de la C.E. perquè

participin a la Fira de Ne-

gocis que tindrà lloc el

proper any. Aquesta Fira,

anomenada "Europallian-

ces", donará la possibilitat

de posar en contacte em-

presaris de distints països i

donar-los la possibilitat

d'establir negocis plegats,

tant amb temes d'exporta-

ció com d'importació.

Míriam Izquierdo, re-

presentant de la Comissió

Europea General XXIII, és

mostrà totalment a favor de

les petites i mitjanes em-

preses ja que elles són el 60

per cent del producte inte-

rior brut de la C.E. i repre-

senten una majoria molt

important del percentatge

dels llocs de feina dins Eu-

ropa. Míriam Izquierdo

donà complida informació

referent als projectes de

futur de la Comissió Gene-

ral XXIII, que comportaran

importants actuacions a to-

tes les illes que pertanyen

a països de la C.E.

Joan Forcades, President

de Sa Nostra, va lloar la im-

portància d'aquest encon-

tre entre empresaris ja que

aquestes accions són les

que faran que dins el pro-

per any 1994 poguem gau-

dir de noves esperances de

futur que ajudaran dur a

bon port les aspiracions

dels empresaris de tot a-

rreu i el que és més impor-

tant, la creació de riquesa i

'loes de feina.

Alexandre Forcades, ex-

Conseller d'Economia i Hi-

senda va apuntar, a una

molt interessant i ben do-

cumentada intervenció,

que és força necessari diri-

gir el futur de les Balears

cap a la creació d'un Parc

Telemátic que convertiran

les illes en un lloc privile-

giat d'entre tota Europa.

Es1 Calderers (Sant Joan)
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Consell Insular de Mallorca

COMUNICATS

ASSOSIACIO DE LA 3d EDAT DE SANT JOAN

Amic Soci:
El Govern Balear ha dele-

gat la Federació de Assosiacions de Majors de Ba-

lears per a confeccionar un carnet per els majors

de 60 anys, el qual será imprescindible per a la

obtemció dels importants beneficis, concedits a

aqueix col-lectiu de persones per la COMUNITAT

AUTONOMA DE LES ILLES BALEARS.

Per a procedir a la tramitació de l'esmentat

carnet, aqueste Assosiació necessita una fotocopia

del vostre D.N.I.,la qual poreu entregar, els ho-

rabaixes, en el local de la 3 Edat , ó be, a.cases
Monges, qualsevol dia del mes d'Octubre.

Esperam la vostre col-laboració i confiar') rebre

, quant antes,la fotocopia que us demanam.

A l'entretant, rebeu una cordial salutació

dels vostres S.S..

Per l'Assosiació

NOTA.- Vet aquí alguns dels beneficis, concedits

per la C.A.I.B.:

Desconte (25%) sobre el transport interurba

(50%) Un pic a l'any sobre els passat-

jes d'Iberia.

(75%) sobre el canon de l'aigua

-Vegeu, tambe,iágo	 el que oferei-

xen,entitats i cases comercials, a la sola pre-

sentació del dit carnet.

CENTRE CULTURAL DE SANT JOAN

Assemblea general de socis

Diumenge, 28 de novembre, a les 19'00 h.

CASA DE CULTURA

Ordre del dia:

-Estat de comptes.
-Relació de socis
-Elecció dels càrrecs vacants de la Junta Di-

rectiva

-Activitats 93-94

-Precs i preguntes

NOTA: Tots els interessats en fer-se socis del

Centre Cultural, podran donar-se d'alta el

mateix dia i al mateix lloc poc abans de co-
mençar l'assemblea.

BIBLIOTEQUES DE MALLORCA.

Centre Coordinador

BIBLIOTECA MUNICIPAL "PARE RAFEL

GINARD"
La Biblioteca Municipal "Pare Rafel Gi-

nard" está oberta al públic amb el següent
horari:

Dilluns, dimarts, dimecres i divendres de

17'30 a 19'30 h. Dissabtes de 10'30 a 12'30 h.

Ha arribat a la biblioteca un lot de llibres
basant nombrós, que están a la vostra dispo-
sició, així com també vídeos i compact-disc.

L'encarregada de la Bibilioteca
• • •••nn

COMUNICAT QUE FOU LLEGIT DURANT

LES MISSES CELEBRADES A LA

PARRÒQUIA ELS DIES 16 I 17

D'OCTUBRE

Aquest present comunicat és un resum del

treball que es va fer a Consolació el passat
diumenge, dia 10 del corrent, i que ara el

presentam a tota la comunitat cristiana de St.

Joan.
La tasca és dividir en quatre grans apar-

tats:
ACCIÓ SOCIAL

LITÚRGIA
CATEQUESI
ECONOMIA

I quedà de la següent manera:

En quant a l'acció social ha sortit un grup
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COMUNICATS

de voluntaris que es proposaren visitar els

malalts, estar en la gent que no pot sortir o
está tota sola. I des d'aquí acudir a altres ne-

cessitats que puguin sortir. Si hi ha algú in-
teressat en participar amb aquest grup d'ac-

ció social, es pot apuntar a la rectoria. Així

com si sabeu alguna necessitat concreta que

la comuniqueu.
* * *

Referent a la litúrgia hi ha un grup de

lectors que s'encarregaran de llegir i de dis-
tribuir les lectures a qui hi vulgui partici-
par en llegir les lectures a les celebracions.

També s'organitzaran distintes activitats du-

rant els temps litúrgics forts (Advent, Nadal,
Quaresma, Setmana Santa, etc.). Cal destacar
la participació de la gent jove per animar les
celebracions. La participació está oberta a
tothom.

En les nostres misses i celebracions, es va
demanar, per favor, que la gent canti (re-
cordau que qui canta resa dues vegades). És

una bona manera de fer més festosa la cele-
bració litúrgica.

També es va demanar que en la mesura de
lo possible combregassin amb la mà. És una
manera d'acullir amb elegància dins les nos-
tres mans a Jesús que s'ofereix en l'Eucaris-

tia, com ja ho feien els primers cristians. De

totes formes cada u és lliure d'escollir les

dues formes establertes per combregar.

Es va creure que era més oportú que els

"Cultos" de la setmana sols estiguessin anun-

ciats a l'escandell de la porta de l'església i

que no era necessari dir-los al final de cada
missa.

Per acabar es va pregar que tots col.labo-

rassin en estar junts en els bancs i que s'om-

plissin sempre els primers bancs de devora

l'altar, a fi que la gent pugui estar lo més

envant possible. La mesura és perquè mos

sentiguem més acullits i més aprop de la tau-

la fraternal de l'altar.
* * *

Referent a la catequesi hi va haver gent

que s'apuntà per col.laborar amb aquesta

tasca. A més d'insistir en que hi hagi conti-

tuiitat entre el final de la catequesi infantil i

la catequesi del procés de fe dels joves (con-
firmació). Es proposaren alternatives per
cuidar aquest buit entre la infància i l'ado-
lescència. També les catequistes demanaren

formació per poder ensenyar millor. Com

també catequesi d'adults perquè tots necessi-

tam renovar-nos i estar informats sobre els

temes fonamentals de la nostra fe cristiana.
* * *

Pel que fa a l'economia es demanà poten-
ciar el grup d'economia per tal de posar en
marxa algunes obres que s'hauran de fer,

com per exemple: Arreglar i fer més acolli-

dora la casa parroquial i cercar una solució

al teatre.

També es digué que s'hauria de tenir al-
gunes atencions a les persones que col.labo-

ren en la neteja de l'església i de Consolació.

Això és en general la tasca i l'opinió de la
gent que vol ajudar a la parròquia i al poble.

Tot está obert a qui hi vulgui participar.
Falten algunes coses que per no abusar

del temps no estan reflexades aquí. Si qualcú

vol tenir més informació o que se'ls expliqui

els detalls el nou rector ho farà amb molt de

gust.

Que Déu nostre Senyor ens ajudi a tots a
cumplir aquests propòsits.

Fraternalment, Nofre Torres
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Qué petit és el món!
Estimat lector: Després de

bastant de temps sense es-

criure res en aquesta revis-

ta, avui vos vaig a contar u-

na anécdota que em passà,

crec que a tots ens n'han

passades, però com la meya

crec que no són moltes i per

tant començ a contar-la-vos.

Era l'estiu de l'any 1.975,

quan vaig acabar el primer

curs dels meus estudis, per

cert amb unes notes molt sa-

tisfactòries, i jo no acabava

d'estar content, degut a una

equivocació no tenia prórro-

ga pel servei militar i, per

tant, havia de perdre un

curs dels meus estudis i no

em treia del cap que els meus

companys m'adelantarien

un curs, encara que tingués-

sim, com diríem, un deute

amb l'estat espanyol, per

servei militar, però pensant

que al mal temps bona cara,

em vaig incorporar a la "mi-

li" i em vaig proposar fer-ho

el més bé possible, que sols

no notás ningú que era anti-

militarista.

El primer dissabte de "re-

cluta" ens donaren "relació"

i tot content de cap al poble a

veure la família i les amis-

tats i, per cert havia agafat

unes angines molt fortes que

foren la causa del fet se-

güent:

Quan anava a sortir, el ca-

pità em va dir amb molt mala

cara

- A ver tú, recluta, ¿cómo

sales con un botón desabro-

chado?-

Quan vaig intentar con-

testar-li, el mal que em feien

les angines, m'obligaren a

fer un poc de carussa i el ca-

pità, interpretant malament

l'expressió dolorosa de la

meya cara, em va aferrar tal

galtada que per poc em tom-

ba, dient-me "De mi no se

rien". Davant tal injustícia

em vaig fer l'alè per endins

i no dubt que va ben com-

prendre el que volia dir, i

creis-me no vaig intentar

fer el que diu, Jesús "Si te

peguen una galtada, oferiu-

li l'altra galta". Vaig trobar

que el cástic havia estat tan

desmesurat per la pretengu-

da falta comesa.

Dubtant si dir-ho als meus

pares, vaig pensar no dir-los

res, segur de la reacció que

tendria el meu pare i vaig

callar.

Passaren uns mesos en el

ditxós CIR-14, ja que després

de la instrucció vaig quedar

destinat allá mateix, motiu

pel qual veia amb molta fre-

qüència el capita i sempre

feia un "saludo" el més exa-

gerat que sabia. Mai més em

va dir res.

Moltes vegades em pre-

guntava qué devia tenir a-

quell home i el perquè havia

descarregat la seva ràbia da-

munt jo, per() clar, així com

anava passant el temps, la

meya rancor desapareixia i

arribà un moment en qué

em feia vertadera llàstima.

Més tard m'enviaren al dipò-

sit de sementals de Manacor,

i d'aquí sí que tenc molts

bons records.

El dia que me llicencià-

ren, vaig tornar veure el ca-

pita i el vaig saludar amb la

mateixa exageracio de sem-

pre, per() no em va dir res. Jo

només desitjava me dirigís la

paraula i m'allargás la mà,

que jo u hauria estreta

dient-li que tot estava oblidat

i perdonat.

Aqueix mateix dia ho vaig

contar tot al meu pare, que

em va dir que quedás tran-

quil, que ell el faria de veure

i Ii diria que és menys que

un poc i si no va quedar as-

sasiat amb tu, que ell s'oferia

perquè se'n canviassin unes

guantes. El vaig convèncer

(encara que eren els pri-

mers temps de la transició,

després de la mort del Gene-

ral Franco i les coses havien

canviat molt) perquè no hi

pensás més i ho deixás anar.

Lliure del servei militar

me vaig incorporar als meus

estudis, acabant la carrera

de medicina i, a treballar

s'ha dit!.

Passat un temps, un dia
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m'avisaren per anar a un

domicili per assistir a un

malalt. El pobre estava a una

cadira de rodes, tan impossi-

bilitat, que quan Ii vaig a-

llargar la m à per saludar-lo

ell no va poder allargar la

seva, que jo Ii vaig agafar

per expresar-li el meu afec-

te. No podia conversar, però

l'expressió dels seus ulls

deien el content que estava.

Des d'aquell dia el visitava

molt sovint. Era un dels ma-

lalts que visitava, que més

s'alegrava de la visita que li

feia.

Aquells ulls que em mira-

ven amb afecte i gratitud, e-

ra tot el que quedava d'a-

quell home, que havia per-

dut la salut i la paraula. La

seva vida s'acabava. Va arri-

bar un dia en qué vaig ha-

ver d'informar a la família,

de que aquell pobre home

estava a la recta final i al fi-

nal de la recta.

El pobre malalt acabava

del tot, tal volta sense saber

qui era el metge que el visi-

tava. Jo sí creia saber cert

qui era el malalt. Un matí

vaig rebre una telefonada

(me tocaren el telèfon),

dient-me si volia passar per

aquell domicili, per certifi-

car la seva defunció.

Quan m'entregaren la co-

muntació se confirmaren les

meves sospites. Era el mateix

capità. El "meu capità".

Alçant el cap, mentalment

vaig dir: "Senyor perdonau-

lo, tan bé com jo el perdon".

També vaig pensar en aquel]

moment que el difunt mai

degué imaginar que aquel]

pobre recluta qui tan injus-

tament havia pegat aquella

galtada, uns anys després,

firmaria la seva defunció. I

és que el món és molt petit.

TONI

Esl Calderers (Sant Joan)
	 Es! Calderers (Sant Joan)
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Banda de Tambors i Cornetes
La Banda de Tambors i

Cornetes fou creada pel Cen-

tre Cultural de Sant Joan,

presidit aleshores per Caries

Costa, el dia 12 de març de

l'any 1978.

El primer mestre i direc-

tor fou Joan Rebassa Gomis,

músic de la banda de Mana-

cor, pel mes d'abril es va

contactar el professor E-

duardo Miriana, que ho ha-

via estat de la banda d'In-

fanteria de Marina i en a-

quells moments de la de Ma-

nacor. La banda que era

mixta comptà ben aviat amb

24 alumnes i les actuacions

durant aquest primer any

foren el Dijous Sant, Sant

Cristófol, Fires i Fests, Festa

d'Estiu i d'es Butifarró, pràc-

ticament totes les festes del

poble.

Per tal de renovar i am-

pliar el material de que dis-

posava, es va sol.licitar una

subvenció al Ministeri de

Cultura i així la banda quedà

composta per 6 tambors d'a-

pranent, 7 tambors cadet, 2

timbals i 14 cornetes, a més

de material d'uniforme. 23

boines i 23 cordons de gala.

El 18 de maig de 1979 es va

fer càrrec de la banda el qui

ho era de la de Sineu, Barto-

meu Jaume. Les actuacions,

aquest any augmentaren

molt considerablement. Fo-

ren a la cavalcada dels Reis,

Sant Antoni, Quart Diumen-

ge, Dijous Sant, Fires de Pri-

mavera de Manacor, Fires i

Festes de Sant Joan, Corpus

Cristi, Sant Cristófol, Festa

d'Estiu i d'es Butifarró. Al-

guns dels components varen

participar amb la banda de

Música de Manacor a les fes-

tes de Santa Margalida, de

Manacor i a l'homenatge a

Pompeu Fabra. Pel mes de

juny varen estrenar un nou

uniforme.

Pel mes de març de 1982 es

va fer càrrec de la direció de

la banda Antoni Matas Bo-

ver, amb aquest canvi varen

tornar augmentar les activi-

tats, actuaren a la festa de La

Beata i Pryca a Palma, festa

de Santa Catalina a Porreres,

d'es Bunyol a Petra, d'es Jai a

Buger, a Manacor i a totes les

festes locals.

A principis de l'any 1987

la direcció passà a mans de

Benigne Company, baixà la

participació i les actuacions,

reduint-se a un no-res i de-

sapareixia a la primavera de

1988.

Era el mes d'octubre de

l'any 1991, altra volta de la

mà del President del Centre

Cultural, Carles Costa, quan

es reorganitzava aquesta

formació baix la direcció del

jove Miguel Vaquer Galmés

ajudat per Cati Morey Com-

pany, Cati Gayá Morlá i Martí

Bauzá Jaume. Fou necessari

comprar nou material i per

la cavalcada dels Reis-92 els

36 components de la banda

varen fer la primera desfila-

da d'aquesta segona època.

A l'actualitat segueix amb

molta força i tenen els as-

saigs els dissabtes l'horabai-

xa a la Casa de Cultura, conti-

nuant com a responsable Mi-

guel Vaquer.

Un Tamborer
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TEMPS ENRERA

ARA FA 20 ANYS

ES CASAREN

Joan Bonet Gayá (Síndic) amb Joana Bauzá

Gayá (Beina), el dia 10 d'Octubre de 1973.

MORIREN

Margalida Vaquer Bauzá (Monja) el 10-10-73

Andreu Galmés Bauzá (Sobrassada), el 13-10-

73

Antònia Bauzá Bauzá (Mariona) el 13-10-73

Miguel Fiol Nigorra (Bar Fiol) el 15-10-73

Guillem Bauzá Martí (Sarral) el 20-10-73

Maria Gayá Bauzá (Boveta) el 23-10-73

Damià Bauzá Vich (Rosa) el 24-10-73

Catalina Pocoví (Prudencia) el 28-10-73

ARA FA 15 ANYS

ES CASAREN

Miguel Alzamora Bauzá amb Maria Bauzá

Sansó (28-10-78)

MORIREN

Maria Matas Matas (de Son Santos) 12-10-78

Joana Aina Matas Gayá (Ferrera) 15-10-78

Joan Jaume Sastre (Jordà) 25-10-78

Ramon Gayá Bauzá (Fideuer) 27-10-78

Joan Bauzá Florit (Beina) 28-10-78

Ramon Fiol Gayá (Sabater) 29-10-78

ARA FA 10 ANYS

NAIXEREN

Isabel Maria Forrer Matas (Peramates) 29-

10-83

ES CASAREN

Amador Bauzá Sastre (Amador) amb Mar-

galida Gual Florit (Ballarina) el 8-10-83

MORIREN

Rafe] Matas Antich (Peramates) 17-10-83

Pedro Sastre Font (Curro-Sineura) 18-10-83

Esl Calderers (Sant Joan)
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Fets ocorreguts en el mes d'octubre
19 Octubre 1913.- L'Ajuntament ven

per 1.601 pessetes a Rafel Alzamora Gayá (de

Son Virgo) el lloc on hi havia l'antiga carni-

cera, en el carrer de Sa Plaça (avui carrer

Jaume Mas Noguera), núm. 4

15 Octubre 1915.- Morí la nina de 12

anys Antònia Antich Duran filla de Bernadí

Balaguer i Catalina Mandaia. La nina morí de

"garrutillo", essent el seu pare absent, emi-

grat a l'Argentina.

Els malalts de garrutillo, una malaltia que

era considerada contagiosa, els aïllaven, els

duien llatzeret (lazareto). El llatzaret de Sant

Joan estava a una portassa del carrer de Pe-

tra, on actualment hi ha la casa núm. 40.

24 Octubre 1972.- Concert de guitarra a

l'Església Parroquial a càrrec de Joan Coll i

Glòria Estarellas. S'interpretaren obres de

Mozart, Oscar de la Cima, Fernando Sor, Cata-

layud, Miguel Llobet, Albeniz, H. Villalobos,

E. Granados, F. Tàrrega i altres.

Octubre 1985.- En aquest mes i any es

creà el grup Coanegra, en el que estava inte-

grat el santjoaner Rafel Bauzá Matas (xere-

mies i grall).

Es! Calderers (Sant Joan)
	 Es! Calderers (Sant Joan)
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