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EDITORIAL

La bella Tercera Edat

E to LloAe.tinA te.nA.rn l'honox. de. ce.le.bx.ax, e.ngaany les
"Bodes d'M.ge.nt" d'Homenatges a. la Ve.llesa. 25 any* és
ana. ^ita ¿mpox.ta.nt din* ana. peAAona -L, molt més, din*
ana e.ntitat o dinA tota ana. poblado. NoAolttes e.ls qui
estimam d<¿ veAitat noAtx.a vila, noAtte. poble., nottua Llo-
Ae.ta, -oe.nt4.rn ana inme.nsa ale.gx.ia dinA e.1 cox. i dinA l'à-
nima qaan e.A f,an x.e.alitat unes ide.es antigues, qae. no
ve.lles, d'e.nnoblix. e.lA noAtAe.A majo*.*, de. dona*, an testi-
moniatge, d'acheté, i ale.gx.ia a totó e.lA qui, amb la. Ae.va
maduAesa px.oduida peA 1'e.dat, e.n¿ donan cada d-La ana nova
pauta a ¿e.guii i an nove.ll camí a aga{¡a>i.

Les peJiAones ma/o/i-ó de. noA&ie. poble, han e.nalt¿t aqaesta
sie-conada be.lla amb e.1 ¿e.u tAe.ball quotidià, amb la ¿e.va
e.x.ple.nd¿da de.dicacib, amb e.1 ¿e.u amoi, de.mo¿tx.at, cap
a tes noAtx.es co¿es. Autu més qae. mai, ta Tesicela Edat,la
dolca tesicela e.dat, és an pantal p<ui a ta ¿ocie.tat modeA-
na. Avu-c e.li> majoiA, ga-i.es de.ts j'oue-ó, done.n la ¿e.ndeAa
¿e.gax.a i Vianqaila qae. da a an bon &¿. Aque/iía TeAceAa
Edat, aque.¿ta honorable. teJicoJia e.dat, es an de.l¿ pantois
de. la nottua ¿>ocJie.tat. Soc¿e.tat qae. ne.cesi.ta de. peAAones
amb ¿e.ny, de. pex^ones amb conAtànc-ia i de-d-icaciò ple.na.

La x.e.v¿¿ta Í.LOSETA ¿'honora de. &eA aqaest esposte peA
anattÀA la ve.llesa lloAe.ti.na, la madax.esa nominada. La
x.e.v¿¿ta esta oigallo¿a de. &eA aqaest e.x.tx.aox.d-i.nax.-i. i o^e.-
A¿t-£o a tot e.1 poble, com a test-Lmon-iatge. d'amo*, i ve.ne.-
x.aci.0 a aquestes peAAones, ja majo*.*, que. no minvate-n
eJts ¿e.us tAe.batís ni tes ¿e.vas AUOX.A, nJi les 4e.ves pe.nes
-i ale.gx.-i.aA, peA &eA anax. anvant noAtx.e. pöble. -L dux.—lo
a les altares d'honox. qae. ti peAtoqae.n des de. Ae.mpx.e.,
des de. tota la nottua més llunyana data hÌAtòx.-ica de. v-ida
a les be.ttes altax.es de. Llo¿e.ta -i k-iamanA1.

kquests 25 ani/A d'Home.natge.A AapoAe.n una x.e.talladax.a
A.mpox.tant de. la noAtAa cultura, de.1 noAtx.e. taAannà, de.
la noAtta &e. -i espeAanca. 1, &x.u<it de. le.A v-ix.tuts que.
e.natte.iKe.n e.lA noAtx.es majox.A, hi ha amples ve.ntallA de.
test-imonÍA qui e.nA dix.an qae. LloAe.ta és LloAe.ta peAquè.
unA homes i une.A dones hi poAax.e.n tot e.1 que. te.nie.n i
més. Qué. unA homes i ane.A done.A obx.ix.e.n e.1 Ae.a cox. i
t e.ntx.e.gax.e.n a la Aocie.tat qui zlA ve.gé. ne.ix.eA.

Com diu un bon aatox. HteAaAÍ, "la dolca i honox.abie.
teAceAa e.dat", e.ndolce.ix. i honox.a e.1 poble. que. e.lA vegi
ne.ix.eA. PeA tant, aque.At matzix. poble. que. ha x.e.but tants
de. Aacx.i^icÌA, ax.a, ageAmanada amb e.1 jove.nt i amb la
madux.esa, x.e.tox.na t'honox. i x.e.tox.na la glòx.ia als mate.i-
X.OA qui la vax.e.n congx.iax. dinA e.1 Ae.u cox., ax.a majox. i
ax.a desitjÓA de. descans.

La x,e.viAta LLOSETA dóna, dalt d'aquestes pagines, A'ho-
nox.a de. poAticipax. amb tal motiu {¡estiu i de.dica tot e.1
Atu espai a aquesta e.dat, a aquesta TeAceAa Edat, jove.
de. AomniA i d'it.luAions. Que. e.ns Aia peA totA una e.nho-
x.abona!
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XXV Homenaje a la Vejez

8 setiembre 1985 - Programa de actos

A LAS 5,30 DE LA TARDE:

** Pasacalles por la Banda Municipal de Tambores y Cornetas.

A LAS 6 DE LA TARDE:

** Concentración de Ancianos Homenajeados y Madrinas acompa-
ñantes en la Plaza de España:

** Nombramiento de Alcalde y Alcaldesa Mayor.
** Suelta de palomas.
** Celebración Misa de Acción de Gracias.
** Lunch para los Homenajeados.
** Actuación de la "Rondalla Estel del Coco".
** Interpretación del "Diàleg còmic, bilingüe i en vers":"Es

soldat i sa criada", original de Jordi Marti Rosselló y a
cargo de los actores locales Pedro Ramón Cañellas y Maria
Bestard Comas.

** Actuación de la Agrupación "Estel del Coco".

** Proclamación de la Ancianidad.
•

** Parlamento del Sr. Alcalde de Lloseta.
** Entrega de obsequios.

¡

\i

i Este XXV Homenaje a la Vejez, ha sido organizado y patro-
cinado por el Magnifico Ayuntamiento de Lloseta y la Caja
de Baleares "Sa Nostra".Colaboran también:Parroquia de Lio
seta, Asociación Cultural "Estel del Coco", Revista Lióse"
ta, Asociación Amigos de la 3§ Edad y Sociedad Colombófila
Llosetense.

NOTA.-Los ancianos, homenajeados que, por circunstancias
de impedimentos físicos, no hayan podido asistir a los
ACTOS, serán visitados en su domicilio, haciéndoles en-
trega de los obsequios.

oooi xrx̂ OSX?̂



LLOSETA
Los alcaldes que han participado

en los homenajes
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MIGUEL PONS RAMON.

ACTUAL ALCALDE
Con verdadera satisfacción y

como alcalde de Lloseta, me sumo
al acto conmemorativo del XXV Ho-
menaje a la Vejez y resaltando
lo que ello ha significado y sig-
nifica para nuestra Historia.

Estos homenajes a nuestros anci-
anos, a través de estos veinticin-
co años, ponen de manifiesto el
sentimiento de respeto y de vene-
ración que hemos sentido y debemos
sentir para los autores de nues-
tras vidas.

Lloseta, que es un pueblo que
intenta ser agradecido con sus
autoridades pasadas y presentes,
ha querido manifestar públicamente
esta gratitud ya organizando y
asistiendo a los actos de cada
año. Por ello he decidido invitar
a este acto de hogaño a los alcal-
des anteriores que, en estos vein-
ticinco años, han organizado y
participado en los distintos Home-
najes para que se vea la continui-
dad de estos sentimientos del A-
yuntamiento de Lloseta, sin dis-
tinción.

Como tributo singular proponemos
nombrar al hombre y a la mujer
más ancianos de este año "Alcalde
y Alcaldesa", por este acto y en
el mismo, les entregaremos nuestra
vara como símbolo de su autoridad
moral.

Con un saludo muy cariñoso y
respetuoso, deseamos a nuestros
ancianos felicidades y salud, para
que el próximo año, puedan asistir
al XXVI Homenaje.

BERNARDO COLL ABRI NES.

ALCALDE DE 1960-75

La idea de organizar estos ho-
menajes surgió en una de las pri-
meras reuniones del nuevo Ayunta-
miento' que, presidido por mi, que-
dó constituido en el mes de febre-
ro de 1961. La totalidad de conce-
jales se mostraron complacidos
y siempre prestaron su colabora-
ción.

Los primeros homenajes, especi-
almente el inicial, fue el que
más me preocupó, pero a la vista
de la gran participación y del
estupendo y satisfactorio resulta-
do, todos los que siguieron siem-
pre tuvieron lugar dentro de una
linea ascendente.
yo fui Alcalde hasta finales

de 1975, de manera que tuve la
satisfacción de presidir los quin-
ce primeros homenajes y siempre
crei que una fiesta tan bella y
emotiva jamás podría desaparecer.
Luego hay que tener en cuenta la
aceptación que le dio el pueblo
entero, lo cual hace que esas fi-
estas resulten interesantes, pues-
to que, parte de la población en
general ^siempre suelen tener fa-
miliares entre loa homenajeados.
De ahí por tanto que no me extraña
que se haya llegado a los 25 años.

Celebro por tanto que la primera
idea partiera de nosotros y no
dudo que en el futuro continuará
en aumento porque, después de no-
sotros, muchos otros pueblos tam-
bién la han venido celebrando,
por lo que tengo la impresión de
que los repetidos homenajes no
pueden morir.

Desde aquí quiero hacer patente
mi gratitud a todas aquellas per-
sonas que tuvieron ascendientes
que han participado en los homena-
jea y de una manera especial a
loa que hogaño están presentes,
ya que esta es una de las más dig-
nas cotas, a las que se pueden
llegar y acoger todas aquellas
personas que se consideren verda-
deros hijos de Lloseta.



LLOSETA
PABLO REYNES VILLALONGA

ALCALDE 1975-79
"Bandera vella, honra de capi-

tà" . Siempre me ha llamado la aten-
ción, por au acertado significado,
este dicho popular, ï ello, animi-
lodo por ' nuestra población, se
transforma y- hace que nuestros
viejecitos sean esas viejas barde-
ras que vienen a representar la
honra y el honor de Lloseta.

Durante estos veinticuatro años
todo se ha dicho sobre la vejez
y su significado, no voy a repetir
los tópicos de siempre. Me bosta
recalcar y recordar las caras y
el semblante de satisfacción, de
alegria y de orgullo de nuestros
abuelos en los momentos que trans-
currían los actos que configuraban
las fiestas de los homenajes.
Ellos se sentían contentos, y,
a la vez, orgullosos de su pasado
y con unos deseos, nlgo retraíaos,
de querérnoslo contar todo, ï es
que nosotros, muchas, muchísimas
veces, deberíamos hacer un alto
en nuestra vida, en continuo movi-
miento para escuchar sus historias
y BUS consejos llenos de sabia
experiencia y sosegada mentalioad.
ï no lo hacemos, con aquello de
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que "son unos viejos", pasa-nos
algo de ellos, inmersos en la >o-
rágine del mundo de hoy. El conse-
jo de un viejo puede estar lleno
de sabiduría y experiencia, no
en balde siempre se ha dicho que
" el dimoni sap més per vell que
per dimoni".

Con mucho gusto he seguido ion
detenimiento todos los veinticua-
tro pasados homenajes, y lo he
hecho desde tres perspectivas:
la de corresponsal de prensa, la
de concejal y la de alcalde. S
me siento satisfecho de haberlo
hecho y de haber participado en
su organización, y, espero, poder
seguir haciéndolo como simple 10-
laborador.
Pero no quiero terminar estas

simples y cortas líneas sin antes
expresar un deseo: que estos home-
najes tengan siempre continuidad
y pueda yo ver el numero 65 en
el año 2015. Esto será indicio
de que uno estará vivo, tendrá
81 años y participará en el priner
homenaje como homenajeado. MO.'.TS
D'ANYS.

GUILLERMO COLL MORRO

ALCALDE 1979-83

Era el mes de febrero de 1961,
cuando quedó constituido el nuevo
Ayuntamiento que presidia el Al-
calde Bernardo Coll Abrines.

Se formaron las diferentes Comi-
siones y se fijó fecha para la
próxima reunión y en la misma,
uno de los primeros temas fue el
de iniciar el Primer Homenaje a
la Vejez y todo el Consistorio
aceptó muy complacido la decisión,
acordando incluir dicha fiesta
dentro del programa de las fiestas
patronales.

El Teniente de Alcalde, Bartolo-
mé Abrines y yo quedamos encarga-
dos de buscar información con ti-
empo, para que esa fiesta pudiera
ser presentada de la mejor manera
posible y efectivamente puede de-
cirse que constituyó un éxito.

En el mes de junio nos despla-
zamos a Palma, con el Alcalde,
para exponer a la Dirección de
la Caja de Ahorros y Monte de Pie-
dad de las Baleares nuestros dese-
os y fuimos favorablemente atendi-
dos. Les pedimos una ayuda econó-
mica y nos fue concedida; además
les invitamos a participar en el
citado homenaje y nos prometieron
que se desplazaría un Delegado
de aquella Entidad, lo que hicie-
ron durante los primeros años.

Desde aquellos inicios hasta

el día de hoy puede decirse que
la Fiesta del Homenaje a la Vejez,
siempref ha ido progresando y los
comentarios populares la vienen
señalando, como la más simpática,
la más emotiva y humanitaria de
todas las que se celebran.
Durante mi paso por el Ayunta-

miento, huelga decir que puse es-
pecial empeño para que dicha fies-
ta resultara lo más brillante po-
sible, porque siempre he conside-
rado que este homenaje que rendi-
mos a nuestros mayores honra al
pueblo de Lloseta y además, debe-
mos considerar que si nosotros
hoy, demostramos publicamente,
nuestro cariño y gratitud hacia
ellos, el día de mañana, también
nuestros hijos, nos corresponderán
de la misma manera.
Quiero hacer presente mi gra-

titud a todos los familiares de
aquellos viejecitos que desde 1961
hasta hoy han formado parte de
la auténtica representación de
nuestra Lloseta y deseo a todos
los relacionados en el Homenaje
del 25 aniversario, que tengan
salud, felicidad y bienestar; y
mientras aprovecho para transmi-
tirles mi más respetuosa enhora-
buena, pido a Dios que les conceda
muchos años de vida.
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Los delegados de "Sa Nostra"
6-162

CARLOS BLANES NOUVILAS,

DIRECTOR GRAL,"SA NOSTRA"

Molts d'anys i bons¡
Sempre és motiu de satisfacció

poder fer festa amb els nostres
majors. Els venerables pratricis
del Senat eren escollits entre
els més ancians als quals es retia
permanent homenatge de respecte
i gratitud. Això passava tant a
Grècia, mare de la nostra civilit-
zació occidental, con a Rana que
allargà el seu imperi danunt les
nostres Illes Balears. Fins i tot
quan un mira el diccionari troba-
rà, si cerca "ancià": Vell es un
càrrec i major en autoritat. L'au-
toritat anava lligada a l'edat
de les persones. La seva operièn-
cia i les seves vivències eren
ja, en sí mateixes, un sinbol de
poder. Però han passat el3 anys,
de llevors ençà, i han variat cos-
tums i tradicions. Per això, a
Mallorca avui, hem de rei\indicar
un públic reconeixement d'amor
pels nostres majors. Per aquells
que ens han costruit el camí del
nostre món actual. Un món que no
és, ni de molt, perfecte, però
que està farcit de coses positi-
ves i constructives. Les altres,
les regulars i les dolentes, són
les que estam obligats a millorar
per quan, el dia de demà, els nos-
tres, fills ens arraconin per con-
tinuar, en aquest cicle intermina-
ble dé la vida, la seva aportació
a la societat.

Lloseta és un poble distingit.
Ho demostra el fet de cor memorar
el XXV Homenatge als majors. Una
festa que demostra la Cultura i
l'agraïment dels nostres pobles.
Es un tribut de reconeixement per
la feina feta, i es també a la
vegada, un acte de prcmesa públi-
ca en continuar treballant pel
progrés social de Lloseta, de Ma-
llorca sencera.... de Ca Nostra.
En aquest sentit, la Caixa de Ba-
lears, "Sa Nostra", s'honra en
poder col·laborar en aquesta festa
des de fa tants d'anys. S'honra
en poder dedicar el seu esforç
amb la contribució a fer, dia a
dia una Mallorca més nostri i més
solidària. S'honra en poder rea-
litzar .Obres Socials i Cul:urals,
a Lloseta mateix hi ha una petita
biblioteca i un Centre Coltura!
con a mostra d'això que di:, des-
tinades a millorar el ni\ell de
benestar dels habitants de Bale-
ars. "Sa Nostra" s'honra de conti-
nuar mantenint la confiança dels
seus clients que, en definitiva,
fan possible aquestes paraules
meves publicades gràcies a l'ofe-
riment generós de la revista Llo-
seta a la qual vull aprofitar per
desit,1ar-li, exactament i,gual que
a tots els qui participaran a la
festa de XXV Homenatge, "Molts
d'anys i bons¡
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ISAURA J, BELLOSO FER-

NANDEZ,

DELEGADA HASTA 1971

El 25 aniversario del Homenaje
a la Vejez que hoy se conmemora
y que tan felizmente ha crecido
durante este tiempo; nació el 8
de setiembre de 1961 con entusias-
mo, ilusión y una estrecha colabo-
ración de las autoridades y la
Caja de Ahorros y M.P. de las Ba-
leares, su patrocinadora y un po-
quito su motor y punto de arran-
gue. Mucho se ha andado desde en-
tonces y muchas cosas han cambia-
do, pero siempre ha sido el objeto
principal de este acto, señalar
un dia al año para poder tributar
a nuestros mayores todo el respe-
to, carino, admiración y agradeci-
miento que se han hecho acreedores
en su dilatada vida.
Desde sus inicios todos han es-

perado este dia con ilusión, pues
todos, de una forma u otra parti-
cipaban en ella, incluso habic
quien queria empujar un poco al
tiempo para llegar a ser uno de
los afortunados protagonistas de
la Fiesta; durante este tiempc
muchas son las anécdotas que hai
ocurrido; desde el viejecito que
queria ir a las verbenas y bromea-
ba sintiéndose mozo a la vez que
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sacaba sus galas olvidadas y se
vestia con la ilusión y alegria
de sus años jóvenes, y hasta la¡!
madrinas cariñosas acompañante«
que se desvivían en atender y en-
galanar a sus abuelos.
En este 25 Aniversario quisiera

uniros en mis recuerdos a todos,
organizadores y homenajeados y
no me atrevo a nombraros, no vaya
a caer en un olvido involuntario
que lamentaria profundamente, pen)
a todos sin excepción quiero quî
sepáis que para mi sois un bello
recuerdo imborrable, que la peque-
ña colaboración que presté a tra-
vés de la Caja de Ahorros ha sidD
para mi de lo más gratificante
y deseo una prosperidad sin li-
mites para tan simpático como me-
recido Homenaje; y algún dia,¡qui-
zás!, querréis tenerme entre las
personas que por su edad tiene i
el privilegio de figurar en la
lista de homenajeados y entonces
recogeré el fruto de la pequefa
semilla que ayudé a sembrar hace
ya 25 años.
A todos, organizadores y homens-

jeados, felices fiestas y ¡molts
d'anys!

ANTONIO SANTANDREU Cuanto más a gusto se realiza
una actividad, es cuanto menos

RIPOLL, ACTUAL DELEGADO se sienten los desvelos que haya
conllevado, sus preocupaciones,

y tiempo
los fines

para intentar
que se persi-

*• •*

tensión
obtener
guen.
He tenido la suerte de contem-

plar el evento de los Homenajes
a la Vejez, desde distintos aspec-
tos: en sus inicios cono corres-
ponsal de Prensa, desde el año
1972 cono Delegado de la Caja de
Baleares "Sa Nostra", y desde si-
empre como LLosetense, integra-
do y con inquietudes hacia cual-
quier actividad que se desarrolla
en nuestrsa población.
El hecho de haber vivido de cer-

ca estos Homenajes a la Vejez,
que en este año van a cumplir sus
bodas de plata, me lleva, por la
condición de haber colaborado en
su organización, a poder afirmar
con toda sinceridad, que el aspec-
to fundamental que anima a cuan-
tos han hecho posible esta reali-
dad, es única y exclusivamente
el deparar a los Homenajeados
unas horas de alegria, alejándoles
por unas horas de sus penas y su-
frimientos, acumulados en su larga
vida.

! Estoy plenamente convencido,
¡que vale la pena dedicarse de lle-
!no en la identificación de estos
'Homenajes a la Vejez, defendiendo
su esencia a capa y espada.
En un solo y cualquier instante

dentro del Acto de Homenaje a la
Vejez, cierras los ojos al" ruido
externo y al acto en si, e inten-
tas adentrarte en la faz de'estos
Ancianos. Y te ves gratamente re-
compensado con una apreciación
de indescriptible alegría interna,
una reveladora semi-sonrisa, una
momentáne'a recuperación de su le-
jana juventud, un sentirse apreci-
ado y tenido en cuenta por des-
cendientes , familiares, amigos
y cuantos se reúnen .en su entorno
para acompañarlo y festejearlo.
Por ello creo que vale la pena,

que al menos una vez al año, haga-
mos esta demostración pública de
amor de todo un pueblo hacia sus
Ancianos, y que ello sea acicate
del homenaje que debemos dedicar-
les todos los dias del año para
sentirse respetados y estimados.
Los Homenajes a la Vejez, que

ya hemos hecho costumbre en Llo-
seta, deben tener continuidad fu-
tura, y asi como vamos a asistir,
Dios mediante, al XXV Homenaje
podamos hacerlo en sus bodas de
oro.
Y por la condición de haber par-

ticipado en distintos aspectos
en estos Actos, creo que podemos
realmente sentirnos satisfechos,
de haber ayudado en llevar a tér-
mino unos actos, que han servido
de apoyo y estímulo a generaciones
futuras en aras de una mejor ; com-
prensión y amor entre ambas gene-
raciones.



LLOSETA .8 -164

Ígctf^GÍ^Gtf^ctf^Gf^GtfQb^^

Relación de los Homenajeados

Francisca Coll Vives 94 años
Maria Vieh Guasp 93
Francisca Gelabert Parets 92
Ana Maria Morro Ramón 92
Bartolomé Ramón Bestard 91
Antonia Payeras Ramis 90
Catalina Ramón Pou 89
Antonia Reus Ramón 89
Antonia Ramón Amengual 89
Catalina Pou Català 89
Francisca Villalonga Pons 89
Magdalena Amer Martorell 89
Emilia Rodriguez Muñoz 89
Maria Beltran Arbona 88
Juana Ana Beltran Suau 88
Felio Llabrés Perelló 88
Juan Comas Fiol 88
Bartolomé Abrines Ramón 88
Manuel Muñoz Aranda 87
Francisca Ramón Ramón 87
Maria Ramón Comas 86
Catalina Jaume Cañellas 86
Guillermo Crespi Crespi 86
Guillermo Coll Mut 86
Gabriel Ramon Pou 86
Catalina Pou Coll 86
Maria Comas Fiol 85
Bàrbara Villalonga Català 85
Maria Ramón Amengual 85
Juan Estrany Morro 85
Guillermo Coll Coll 85
Bàrbara Pons Ripoll 84
Micaela Pons Coll 84
Juana Ana Pons Salom 84
Catalina Truyols Marti 84
Franciscà Crespi Crespi 84
Lorenzo Català Fiol 84
Franciscà Pol Mateu 84
Catalina Ferragut Pons 84
Franciscà Reynés Ramón 84
Margarita Fiol Mut 84
Jaime Coll Llabrés 84
Antonio Ramis Ripoll 84
Margarita Borràs Coll 83
Magdalena Ramon Comas 83

Prancisca Amengual Ferrer 83
Miguel Abrines Ramón 83
Rosario Vazquez Esquivia 83
Antònia Jiménez Romera 83
Franciscà Bestard Abrines 83
Catalina Florit Pou 83
Margarita Bestard Bestard 83
Antonio Coll Pons 83
Miguel Reynés Vicens 83
Bernardo Pons Rotger 83
Pedró Coll Bennasar 83
Rosa Ramón Cátala 83
Maria Real Mut 83
Franciscà Amengual Amengual 83
Catalina Mateu Vicens 82
Paula Pou Català 82
Guillermo Ramón Vieh 82
Francisca Bestard Riera 82
Maria Ferragut Fiol 82
Antonia Ferragut Ramón 82
Pedro Villalonga Cañellas 82
Bernardo Real Mut 82
Antonia Riera Abrines 82
Juan Colom Mayol 82
Gabriel Ramón Ferragut 82
Francisco Pons Salom 82
Juan,Ferragut Ramón 82
Catalina Bonafé Ferrer 82
Catalina Torrens Rigo 82
Isabel Ruiz Chamizo 81
Pedrona Morro Rosselló 81
José Munar Bestard 81
Rosa Morell Salva 81
Antonia Amengual Amengual 81
Juan Moya Carbonell 81
Catalina Monserrat Juan 81
Juan Buatista Borras Coll 81
Lorenzo Ramis Ripoll 81
Juana Ana Bestard Abrines 81
Juana Ana Jaume Llabrés 81
Margarita Capó Perelló 81
Jaime Ramón Cátala 81
Gabriel Coll Pou
Sor Catalina Servera Llabrés 81
Bartolomé Bibiloni Cañellas 81
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Els homenatjats, UH per Un (NOTES B I O G R À F I Q U E S )
FRANCISCÀ COLL VIVES

Madò Franciscà no nesquè a Llo—
seta però és la dona més vella
que avui tenim en es poble. Té
94 anys perquè va néixer el dia
10 de juliol de 1891 al veinat
poble de Selva.
Poc va anar a escola, tan sols

un parell d'anys a ca ses monges,
perquè abans es deia que ses do-
nes no Importava que tenguessin
sabers.
Començà a treballar al camp a

ses finques de son pare. Quand
tenia 24 anys es va casar amb Mi-
quel Vallori, el 3 de febrer de
1915.
Ha tengut tres fills i té 7 nets

i 3 renets.
No s'explica con ha pogut arri-

bar a l'edat que té perquè sempre
ha treballat molt. Recorda aquell
temps tan diferent d'ara quand
menjaven molt de pa amb oli i do-
més carn per a Pasqua.
Ens conta també que fa 23 anys

que està a Lloseta des de que el
seu homo mori. Ha estat molts
d'anys a ca sa seva filla Antònia,
morta fa molt poc. Se'n recorda
que "Es Pujant" esteia quasi sepa-
rat del poble i està contenta de
que Lloseta hagi tornat tan gran.

MARIA V ICH GUASP(CUCUI)

Madó Maria conta que li diuen
de "Ca'n Cucui" perquè un dia quan
ella era petita, sa madona de
"S'Hort Gran" l'envià a collir
bledes i juavert; per fer sopes
i ella li dugué "cucuis", això
fe molta gràcia als jornalers i
de llavors quedà amb aquest mal
nan.
Maria Vich es la dóna més vella

de Lloseta, on nesquè el 7 de no-
vembre de 1891. Anà a l'escola
amb ses monjes Franciscanes i amb
la mestra "Juanita". Als 10 anys
començà a treballar ftnt bosses
de plata a "Ca'n Pere Batle".
Es casà el 14 de febrer de 1914

amb en Jaume Bestard Capi, tengue-
ren 6 -fills i aquests Zi donaren
7 nets i 11 renets.
Quan començà a fer feina guanya-

va 2 pessetes per setmara, emperò
abans va estar 3 mesos sense co-
brar perquè era aprenent.
Tres mesos desprès &'haver-se

casat, possa al carrer llajor una
tenda de comestibles. I cera no
sabia escriure, quan qualqû li
quedava a deure diners ho feia
aixi: feia una senya diferent,
segons la persona, a un paper í
llavors marcava la moneda que li
devien per saber la quantitat
exacta.

Ens dique una glosa:
"Es gall de "Son Puig" es mort

d'anar darrera gallines
i jo de mirar fadrines
he quedat amb so coll tort".

FRANCISCÀ GELABERT

PARETS.(ALARONERA)

Nesquè a Sta. Maria el 31 d'a-
gost de 1893. A Lloseta li diuen
"S'Alaronera" per procidir d'a-
quest poble i a Alaró li deien
"Muxica".
Anà a s'escola amb les monges

i als. 7 anys ja recollia olives
amb sa seva padrina.
Es casà l'any 1923 amb Barto-

meu Cabot Ribas, tengueren 6
fills: Bartomeu, Mateu, Antònia,

Catalina Ramón i Francisca. Ara
ja té 13 nets i 4 renets.
Tenqué una vida molt accidentada

que el Senyor li recompenssà amb
la seva llarga edat.
Als 5 anys se mori sa mare i

son pare es tornar casar tehguent
dos fills. Quan tenia 10 anys es
mori son pare i quedà amb là seva
madastra i dos germanastres.
Més tard es posar a festejar

i quand decidiren casar-se, ell
es mori de grip.
Ens conta que una vegada, anant

a collir olives va veure una cor-
da, s'acostà i foren dues serps.
D'es susto aquell dia no treballà.

AÍNA MARIA MORRO

RAMON. (CASETES)
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Es una de les més veteranes,

ja que fa 12 vegades que va a la
festa d'Homenatges a la Vellesa.
Nesquê el 4 de Desembre de 1893.
No trobà sa seva "mitja taron-

ge", corn es diu ara i per lo tant
es fadrina.
Recorda encara quand anava a

s'escola, a ca ses monges amb Sor
Pareta.
Treballà a caseva amb el seus

germans, fent sabates, quand en-
cara se feia tot a mà.
Va ésser Presidenta de ses fi-

lles de Maria.
Madò Aina, no sabia contar,

emperò manetjà molts de "dobbes"
i sempre li sortiren es comptes.

"Cavellet quand eres jove
que anaves de pentinat
i ara n'ets arribat
que de magre no pots corre".

BARTOMEU RAMON BESTARD.

(SAL)
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L'amon Temeu Sal és l'hone més
vell del poble, • cosa que no 1 i
agrada. El proper dia 28 de seji-
tembre complirà els 91 anys
d'edat. Nesqué a n'el segle passat
l'any 1894 a Lloseta.
Anà a l'escola els vespres arib

. el mestre Temeu.
Es casà amb Franciscà -Ramon A-

mengual, quedant viudo amb dui;s
filles, Aina i Franciscà. L'aiy
'19̂ 0 es tornar casar amb madò Ma-
ria Ramón Amengua!, que era germa-
na de la seva primera dona i tanné
viuda amb una filla ancmenaia
Aina. Lo més coriós és que tanné
era viuda' del seu germà Temé a.
Es per aquest motiu que a les sa-,
ves filles se les coneix per "Sssi
Aines". .Del matrimoni amb madò
Maria nesquè un fill, en Pere.
pré 11 nets i 7 renets. Començà
a treballar quand només tenia sis

anys d'edat, guardava un hort.
Fé el servici a Inca i Cabrera.
No li agrada que li parlin d'en

Primo de Rivera, ja que degut a
ell va fer varis anys de servici.
El mal nom de "Ca'n Sal" li ve

del seu pare que quand 'anava a
collir oliva, sempre duia un sarró
de sal.

ANTÒNIA PAYERAS RAMIS

'(FARINES)

CATALINA RAMÓN POU,
(PALETA)

Madò Antònia nesquè a Muro el
5 d'abril de 1895 i es casà el
23 de març de 1914 amb n'Antoni
Serra Sabater. Tengueren sis fills
Josep, Catalina (morta), Antoni,
Miquel (mort), Joan í Catalina.
Ara té 9 nets i 15 renets.
Ens conta les desgràcies de la

seva vida:
Va perdre una filla als sis me-

sos, desprès anys més tard l'en-
fermetat d'un fill, que estegué
10 mesos dins el llit. El seu home
aprengué a posar-li ses injeccions
per no s'hagués de aixecar tant.
A partir de l'any 1958, Antònia

i el seu home venien a Lloseta
a passar temporades amb la seva
filla Catalina, casada amb en Jau-
me Ramon Pons, fabricant de saba-
tes. Desprès de mori el seu home
es quedà definitivament a viure
a Lloseta i esta molt contenta
de viure aqui.
Ens conta que quand tenia 9 anys

s'en va anar a "Sa Pobla", servint
a una casa, que no tenien fills
i va ésser molt ben acollida, se-
gui amb aquesta feina fins casar-
se.
Al demanar-li si sabia qualque

"glosa" o "cançó", pensa un poc
i diu que no s'en record de cap
i això que quan treballava a n'el
camp per cada cançó que cantaven
posaven una pedra a un munt i ella
solia acabar amb so munt més gros.

Madò Caterina "Paleta" tenia
un enamorat i se barallà amb ell;
desprès per fer-li enveja es casà
amb el germà.
Caterina "Paleta" nesquè el 8

de febrer de 18961 a Lloseta. Com
molts del seu temps no anà mai
a l'escola i començà a treballà
quan només tenia 7 anys al camp,
per desprès fer cadenes d'or a
mà.
A 1925 es casà amb Joan Mir Ra-

mon i tengueren 5 fills: Magdale-
na, Bernat, Gabriel, Joan i Marga-
lida. Té 9 nets i 3 renets.
El dissabte de Santa Magdalena

fa ara uns 55 anys, anà de possé-
dera a una massia a França. El
seu home se ficà una (desta) a
l'orella i tengueren que tornar
a Mallorca.
Recorda una glossa que diu:
"Si vens a n'es figueral
te convit a menjar figues
te les daré fresques
i no te feran mal".

ANTÒNIA REUS RAMON.

(PALETA)

Madó Antònia, és ja una de Ics
més velles que participa als actes
anuals de 1'Homenatge als velln,
fa 9 anys.
Un bon ramat de fills, 6, fruit

del matrimoni que es celebrà el
8 de maig de 1918, quand tenia
22 anys, amb en Josep Borràs Coll.
Nesqué a Lloseta el 19 de febrer

de l'any 1896. ..
Fé la feina, que quasi totes

ses dones feien: confecció de bc-
sses de plata.
Ara té 10 nets i 6 renets, que

li ajuden amb la seva jovenia a
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dur amb més coratge aquests anys
de Vellesa.

Eins diu aquesta glossa:
"Mos n'em fetes, té ne fetes
ara anam a lo cabal
dam sa mà i farem pau
con si mai n'haguesim fetes".

ANTÒNIA RAMON AMENGÚALA

(xi GARBERA)

Madò Antònia, sempre va estar
enrevoltada d'al.lots, encara que
cap fos seu.
I és que un 1 de maig., es casà

amb Vicens Pons Rotger, conegut
con el mestre "Muxiquet o Muxic",
que fou un popular mestre d'escola
de Lloseta que donà classes parti-
culars a casa seva durant tota
la seva vida.
Antònia Ramon, nesqué a Lloseta

el 8 d'abril de 1896, recorda amb
nostàlgia el passat. Mai anà a
l'escola, ni treballà. Ajudà al
seu marit i recorda con ella ma-

teixa guardava als nins, tenia
un llarg bastó per fer renou da-
munt la taula i cridar l'atenció.
Ara, viuda des de fa anys, està,

amb una neboda, doncs del seu ma-
trimoni, no tengué crp fill.

: CATALINA POU CATALÀ;
(CABASSONA)

Fa molts d'anys que madó Catali-
na participa als homenatges a la
vellesa a Lloseta.
Natural del notre poble on ven-

!gué al món un primer de Juliol
de 1896.
Ella dona poca importància a

les seves activitats con'a mesti-
izessa de casa, tasques que ha rea-
litzat tota la vida ja sigui de '
fradina ajudant a la seva mare ¡
;o una vegacla casada als vint-i-
tres anys amb Joâ i Comes Piol.

. Fruit del seu matrimoni, cela-
brat el dia 11 de Desembre de
íl919, són tres fills, .un d'ells
mort.
Té a l'actualitat tres nets.
Aprengué lletra a n'el convent

de les fransiscanes. Foren les
seves mestres Sor Macaria i Sor
Maria Cristina, fins als deu anys.
Ens conta que l'origen del seu

malncm ve d'una discusió entre
el seu padri i un heme de Binissa-
lem, que li va dir "cabezota",
paraula que degerà a "cabessó".

FRANCISCÀ VILLALONGA
POMS,(PIPES)
Nesqué a Lloseta el 29 d'octubre

de 1896, ara fera els 89 anys i
des de els 81 anys no ha faltat
mai als actes d1 Homenatge a la
Vellesa.
Anà a l'escola a ca ses monges

amb Sor Macaria.
Als 12 anys començà a fer bosses

de plata a "Ca'n Salat".

Es casà als 23 anys amb Llorenç
I Mir Ramon i tengueren set fills
li aquest li han donat 17 nets i
¡9 renets.

Es recorda del viatge de noviis
que feren a Palma durant tot un

I dia.
Madò Franciscà, està molt agrai-

' da a la vida perquè té tots els
j seus fills bons al·lots. Lo que
'més dolor li ha fet ha sigut la
¡mort del seu home i dos fills.

El dia que es casà, en Joan Pere
Baixa i en Toni Xeco li feren a-
questa glosa:

"Novia no estigueu trista
menjau si voleu menjar
una nit heu de pasar
que mai n'heureu vista".

MAGDALENA AMER MARTORELL

Filla de Sebastià i Margalida,
nesqué a Mancor del Valle el 12
de novembre de 1896.

: Quand tenia 20 anys es casà amb
en Bernat Ranón Pou, i tengueren
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3 fills: Joan, Margalida i Sebas-
tià.
Encara que ara no visqué a Llo-

seta, espera amb alegria l'anssis-
tência al acte d'Homenatge. Es
molt important per ella fé la fes-
ta a ca seva, on reb les felicita-
cions de tots.
Les seves feines foren ajudar

a les tasques del camp i fer saba-
tes a ca seva amb el seu home.

EMÍLIA RODRÍGUEZ MUÑOZ

Hace 36 años que Emilia Rodri-
guez Muñoz llegó a Lloseta. Hacií
14 años que habla enviudado de
José Rodríguez Valiente, con el
que se casó en 1913. El único mo-
tivo que tuvo para venir a Mallor-
ca era el que todos sus hijos ya
residían aquí.
Nació el 22 de noviembre de 1896

en Genave, provincia de Jaén. Nun-
ca fue a la escuela y siempre es-
tuvo de jornalera en el campo.
Ha tenido 7 hijos, tiene 21 nie-

tos y 9 biznietos.
Recuerda su vida pasada entre

cortijo y cortijo. Nos cuenta que
una vez, ella y su marido, iban
hacia un cortijo y se tuvieron
que desnudar e irse al pueblo co-
rriendo porque una manada de lobos
los perseguían y quemaron sus ro-
pas para que los lobos se marcha-
ran. Aquello fue el susto de su
vida.

MARIA BELTRAN ARBONA,

(MORLÀ)
A Fornalutx, un poblé de monta-

nya vora Sóller, nesqué un 4 de
febrer de 1897,
Ais 8 anys vengué a Lloseta i

començà a s'escola amb Sor Maria
Cristina, que li ensenyà a llegir
i escriure.

Anà, als deu anys, a "Ca'n Càno-
ves" a fer bosses de plata i als
vint partir a Palma a "Los Hosta-
les" a collir ametlles.
El 24 d'octubre de 1921 23 casà

amb Miquel Ramón Ramón, "Patero",
amb el qui tengué 6 fill's i aquets
l'hi han donat 16 nets i 15 renets
El seu hone, carboner i llenya-

dor, era alt i gruixat i. ella ba-
ixeta i fina de cara, com una ni-
na. Madò Maria acostumava a anar
a la montanya amb el seu heme i
quedaven a dormir dins una cabanya
de troncs i carritx, feta per ells
mateixos.
En té de coses per contar madò

Maria! Una vegada el seu hone ten-
què un accident i es roiiprè la
mà.Partiren al metge d'A]arò, i
el metge quan la va veure diquè:
val més que aquesta nina no en-
tri. El seu home haquè de dir al
metge que era la seva dona.
També ens conta que al seu home

li agradaven molt les novel·les,
emperò ell no sabia llegir i ella,
abans d'anar-se'n a jeure, les
hi llegia.

JUANA ANA BELTRAN SUAU

Llavors,no és com ara que tots
els nens van a s'escola obligatò-
riament de 6 a 12 anys.
Abans un anava a l'escola quan

no tenia feina. Madò Juana només
hi pogué anar fins els 6 anys que
començà a collir oliva, garrova
i altres feinas del camp.
Nesqué un 20 de Febrer de' 1897,

es casà als 28 anys amb n'Andreu
Crespi. No tengueren cap fill.
Als 24 anys trevallà a un taller

de sabates d'Inca "Ca'n Payeras",
anant a peu, en s'hivern i en
s'estiu.
Ens digué una glose:

"A matances son anada
m'he campat con un ramell,
he menjat sopes amb grell
i es porc no l'he tastat".

FELIP LLABRES PERELLÓ.
(FELIU)

"Cavallet quan eres jove
com anaves de pentinat •
i ara que has arribat
de magra no pots corra".

Aquesta es la glosa que ens de-
dica Felio Llabrés Perelló anome-
nat de "Ca'n Feliu".
Nasqué a "Son Poquet" (terme

d'Inca) el 22 de març de 1897 i
fou batetjat a Llubí.
Mai anà a l'escola i començà

a treballà als set anys, i el seu
treball era el de recollir ametles
guardar porcs i ovelles.
Es casà a 1917 amb Maria "Morla-

na" i tengueren 2 fills: Catalina
i Felio. Té 4 nets i 4 renets.
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Fé el servid a Inca, tres anys

i un dia, aquest el regalà al Ti-
nent "Roca".

Cera anecdota recorda que de jove
quan feien ball en els figuerals
anava al ball però quan ell arri-
bava el ball ja s'acabava. I una
atlota li posa un "car" i quan
ell anà a tocar-la la camia s'om-
pli d'espines.

JOAN COMAS FIOU(RUTLO)
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TOMEU ABRI NES RAMON

La seva dona, Franciscà Crespi
Crespi, també està viva i partici-
pa a la festa. Ell nasqué a Llose-
ta un' 15 d'abril de 1897. Anà a
l'escola anb el mestre de "Ca'n
Tiró", devant es forn de "Ca' s
Moliner". Començà a treballar re-
collint olives a "Ca'n Xalet".
Després fé de picapedrer amb el
seu pare, professió que exerci
com a mestre fins jubilar-se.

Es casà a 1923 i ha tingut dos
fills: Pere i Magdalena. Té set
nets i un renet.

Fé el servici militar a Inca
perteneixen a la quinta de 1918.

Recorda amb especial interès
com al 18 anys començà a festejar
al poble veinat d'Alaró on i anava
amb bicicleta, diu que aconsequi
que a una de les cases de la villa
d'Alaró li ensenyassin a ballar
d'aferrat perquè a Lloseta moltes
al·lotes pertenyien a les "Filles
de Maria" 1 si ballaven ti "aferrat
les despuntaven, en canvi a Alaró
si les%deixaven ballar.
Se despedeix recitant aquesta

glosa:

"Me n'has fetes
i te n'he fetes
ara anam a lo cabal
dam sa mà i férem pau
massa mos n'hem retretes".

':

Ell i la seva dona, Miquela Pons
Coll, son el matrimoni més vell
de Lloseta. L'amo en Tomeu nesquè
a Lloseta el 16 d'octubre de 1897.
Se el coneix per "Tcraeu Paula"
perquè tenia una germana que ho
nomia i com era un nan poc comú,
començaren a dir-los de "Ca na
Paula" emperò ell diu que era de
"Ca'n Bessó".
Es un dels pocs que conegueren

al mestre Antoni Vidal, més cone-
gut per els seus alumnes com "Es
Llegoster", només anava a s'escola
quan no hi havia res eue fer al
camp. Als 7 anys començà a reco-
llir oliva, garroves, ametlles,
llavors guanyava 4 '30 pts a la
setmana. Als 12 anys, junt al seu
pare, aprengué a fer sabates
"justsolades" í- en va fer tota
sa vida fins jubilar-se.
Ha treballat a molts de. tallers

del poble: a Ca'n Randa, Ca'n Ga-
nyero, Ca'n Pepe, Ca'n Burguet
i Ca'n Curt.
Na Miquela, sa seva dona, tenia

una tenda de comestibles a la ma-
teixa casa on vivien.
Es casaren el 16 de desembre

de 1922 i tengueren dues filles,
Maria i Massiana, tenen un net
i dues renetes.
Fé el servici militar al quarter

del "Carme" a Palma, durant 3
anys.
L'amo en Toneu sempre tengué

bona-salut, i mai es donà de baixa
a la feina.

MANUEL MUÑOZ ARANDA

El primer dia del año 1898 nació
en Andalucía, Manuel Muftoz Aranda
conocido por "Mangurra". Dice que
nunca fue a la escuela y que a
los 7 aftos empezó a trabajar en
el campo cono la mayoría de los

chicos de aquella región.
En el afio 1925, se casó sin pa-

peles y sin pasar por ningún re-
gistro, con Antonia Gómez Merino,
con la que tuvo 11 hijos, 3 de
ellos muertos al nacer. Ahora tie-
ne 30 nietos y 15 biznietos. Lo
curioso fue que cuando tuvo que
registrar a su último hijo no lo
quisieron registrar porque no
constaba en ningún sitio -de que
estaban casados. Y asi, se casaron
¡con toda regla y papeles. .Y, con
esto del bautismo, recuerda:

"Sáveis señores los calvos,
por qué tengo tantas grefias,
porque a mi me bautizaron
con vino de Valdepeñas".

Hizo el servicio militar en la
Linea de Concepción en el año
1921. Recuerda cuando vino a Llo-
seta y por qué. Llegó en I960 con
su mujer motivado por el embarazo
de una hija residente en nuestra
localidad que necesitaba ayuda.
Quince años después falleció

su mujer. Al llegar, solo tenia
una hija aqui y vino con un hijo
soltero. Luego, poco a poco, fue-
ron viniendo tres hijos más. Ahora
tiene 5 hijos en Lloseta y 4 en
Málaga.

FRANCISCA RAMÓN RAMÓN.

(PISTOLA)

Madó Francesca "Pistola" ha es-
tat tota la seva vida botiguera.
Té una tenda de comestibles cue
encara avui regenta amb la- sfva
filla Francesca.
Nesquè a Lloseta el 23 d'Agcst

de 1898, després anà a 1'escola
amb les monges de Lloseta. La se-
va mestra fou Son Maria Cristina.
Fa seixante-dos anys (el 12 de
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Del seu matrimoni nasqué un

fill, Joan, que encara conserva
la mateixa professió del seu pare
a aquest poble.
Madó Maria, té actualment dues

netas i dos renets.

CATALINA JAUME CAÑELLAS,
(SARi GOTA)

Setembre de 1923) es casà amb Pe-
re Baixa, tenguent quatre fills:
Jaume, Miquel, Francesca i Joan.
Actualment te set nets i és viuda.
De la seva vida te un bon rï-

cort del viatge de noces. Anaren
a Ciutat durant tot un dia i men-
jaren al celler Ca's Mánones"

MARIA RAMON COMAS,

(SIRENA) Nesqué a Lloseta el 7 de Maig
de 1899, des de molt petita comen-
çà a fer bosses de plata, activi-
tat artasenal molt arrelada a Llo-
seta.
Als vint-i-quatre anys,en la

vigília de Sant Antoni de l'any
1923, es casà amb en Sebastià
Crespi. Tengueren set fills: Bar-
berà, Jaume, Juan, Catalina, Sa-
bastià, Maria i Franciscà. Té
molts de nets i sis renets.

GUILLERMO'CRESPI CRESPI

Nasqué el 18 març 18991
Aprengué a llegir i escriurà

a l'escola que tenian al seu cà-
rrec les religioses Fransiscanes
de Lloseta, essent la seva mestra
Sor Maria Cristina.
A l'edat de tretze anys els seus

pares compraren una màquina . de
brodar traslladant-se a Selva per
a aprendre.
Quan tenia vint-i-cinc anys,

un 27 de maig de 1926, contragué
matrimoni amb Antoni Horrach "Cre-
us", fuster de professió.
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L'amo en Guillem nasqué el dia
25 de juliol, dia de Sant Jaume
de l'any 1899.
Anà a l'escola a Ca'n Terrassa,

emperò ben jove, als sis anys co-
mençà a treballar al camp.Tota
la vida a fet de camper.
L'any 1927 es casà amb una bini-

salamera, na Margalida Lladó Lla-
brés. Fruit d'aquest matrimoni
tengueren M fills, tres d'ells
vius: na Rita, na Margalida i en
Ramón. Aquets li han donat 7 nets
i 3 renets.
Fé el servici & Inca a Infante-

ria, devers l'any vint.

GUILLERMO COLL MUT,

(COLOMETA)

L'amon Guiem "Coloneta", va
ésser molt amic de l'autor i actor
de distintes obres, que foren lle-
gides unes i escenificades altres
i tengueren el seu èxit en el seu
moment.

Recorda molt bé s'aventura q\.e
realitzaren junts de fer la volta
completa a Mallorca a peu i col-
cant. No queda poble petit ni gríin
que no visitassin.

Nesqué a Lloseta el 8 d'ago«t
de 1899. Va anar a s'escqla Públ:..-
ca de Lloseta, amb el mestre Toni
Vidal.Desprès, un any o dos,va
anar a "La Salle" de Binissala.i.

A 13 anys començà de sàbat ¿r
amb mestre Antoni Ferriol. Passit
el " Mossatge", ja con a mest?e
sabater treballà fins l'any 196'4.
El 13 d'abril de 1931 se va casà
amb na Catalina Villalonga Pons,
i tengueren 5 fills:
Miquel, Margalida, Antonia, Cata-
lina i Franciscà.

Té avui 12 nets i 3 renets.
Feu el servici militar a Inca,

en el Regiment 62 d'Infentaria.
Segons mos diu va nelxe l'any



LLOSETA
que posaren el rellotge del campa-
nar.

De petit era escolà, i va actuar
d'escolà major,durant el grip de
l'any 1918.

GABRIEL RAMON POU,

(CARROSSA)

Madó Catalina, té bona memòria
i ens diu aquesta glosa:

"Masia tu llevaries
amb una arada d'aubó
es camp que fos de sego
i els parells dues formigues".

MARIA COMAS FIOL>(RUTLA)

Nesqué a Lloseta el 29 de sep-
tembre de 1899, i ens conta que
als 8 anys començà a treballar
a n'el camp espedregant.
Cumpli els deures amb "La Pà-

tria", fent el servici a Melilla
i Palma.
Quand tenia 29 anys es casà amb

na Maria Villalonga i tengueren
3 fills: Margalida, Joan i Barto-
meu. Tenen 7 nets i 2 renets.
Molts el recordam, passetjant-se

amb un carro i una somera pels
camins.
Emperò té un mal record, ens

conta que tenia una mula i la vo-
lia fermar, i es tallà un dit amb
la corda.

CATALINA POU COLL,

(METLETA)

Nesqué a Lloseta el 18 d'octubre
le 1899.
Començà a treballar als 7 anys

collint ametlles, garroves i oli-
ves. També fé bosses de plata i
de sabatera a Inca i a "Ca'n Jo-
an Canyero".
Es casà l'any 1930 amb n'Antoni

Florit Ripoll "Xeco".
Tengueren 3 fills: Jaume, Antoni

:L Isabel. Aquests li han donat
7 nets.
Recorda que una setmana anà a

collir oliva i ncmés cobrà 2 reals
I>erque va ploure.
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Es casà als 20 anys, dia 15 d'a-
bril de 1920, amb en Gabriel Bel-
tran Mateu, en Biel "Menare". Han
tingut molts de descendents: dos
fills i cinc f illes, catorze nets
i deu renets.

BÀRBARA VILLALONGA CATA

LA,(CABASSONA)

"Quand me vaig enamorar
de sa teva galania
era jove i no sabia
que cosa era festejar"
Això es sa glosa que ens digué

madò Maria "Rutla", que ja fa cinc
anys que assisteix als actes d'ho-
manatge a la vellesa.
Nesqué a Lloseta el 29 de gener

de 1900.
Encara que per poc temps, recor-

da a "Sor Pereta" con la mestra
que li ensenyà ses primeras lle-
tres, a n'es convent de ses reli-
giosas franciscanes.
El seu traball, als 16 anys fou

confeccionà bosses de plata i or
per "Madò Joanaina Canaves".

A començament de segle XX, e_
2 de febrer de 1900 nesqué a Llo-
seta.
No tengué oportunitat, d'anar

a l'escola, ja que als vuit anys
es posà a treballar a la confecció
de bosses d'argent..
Als vint-i-set anys es casà el

dia 27 de Febrer de 1927 amb Pere
Arrom'Llabrés, avui ja mort.
Té un fni, un net i dos renets.
I com a glosa ens digué:
"Jo tene un enemorat,
que cada dilluns fa festa
quan ve es dissabte vespre
per sabó no ha gunyat"

MARIA RAMON AMENGÚALA

(ESTANY)
Es la dona del home més vell

del poble i per una altra banda
la parella més vella de la nostra
població.
Nesquè a Lloseta un 22 de març

de 1900, per tant té 85 anys.
Només anà a l'escola un decap-

vespre a ca ses monges.
Li diuen "de S'Estany" perquè

a caseva en tenien un.
Es casà amb Pere Ramón Beste rd,

quedant viuda amb una filla ancme-
nada Aina. L'any 1940 es_terna
casar amb un germà del seu hone
nomia Bartomeu i a la vegada era
viudo de una germana seva, Fran-
ciscà. El seu segon home teiia
dues filles, Aina i Franciscà.
Del matrimoni amb en Tomeu tengae-
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ren un fill, Pere. A les seves
filles se les conexia per "òes
Aines", ja que dins la mate:jca
familia hi havia dues Aines.
Té 4 fills 1 aquest li han donat

11 nets i 7 renets.
Madò Maria començà a treballà

de 10 a 12 anys, fent bosses de
plata per un senyor de Palma.

JUAN ESTRANY MORRO

Si els dic que Joan Estrany li
diuen de "Son Trobat", molts els
desconeixen però si els dic l'amo
en Juan de "S'Hort Nou", segur
que el coneixereu.
L'amo en Joan no va fer el ser-

vici perquè el seu pare era sei-
xanti.
Nesqué a Mancar de la Vall el

3 d'agost de l'any 1900. Té 85
anys i no anà molt a l'escola.
Començà a treballar a sa posse-

ssió i fé de camperol.
Es casà el 26 de juliol amb na

Catalina Mateu Vicenç l'any 1921.

Té 7 fills: Pratxedes, Francis-
cà, Catalina, Jaume, Pere, Marga-
lida i Joan. Té 12 nets i 18 re-
nets.
L'amo en Joan tenia una germana

a Biniamar i era madó "Pixeris".
La gent de Lloseta acudia molt

a "S'Hort Nou" a collir olives,
moltes vegades eren més de 40 i
un any foren molta a. treballar
a la possessió i els pegaren 1
duro diari.
•Per les Verges feien bunyols

i quan havien acabat de recollir
tornaven a fer més bunyols. Lle-
vors pellucaven i els donaven una
mesura d'oli tothom volia anar
a "S'Hort Nou", perquè deien que
feia bon collir.
També l'amo Juan i sa dona duien

"Ca's Senyors" que era de Don Toni
Real.
Una glossa que es refereix a

n'aquesta possessió i que coneix
molta gent:

"L'amo de S'Hort Nou
té Ca's Senyor
que es de Don Toni Real,
i és potecari de Lloseta natu-
ral".

GUIEM COLL COLL.(METEL)

Nesqué a Lloseta el 16 de novem-
bre de 1900.
Anà a s'escola amb el germans

de "La Salle" d'Inca, anant i ven-
guent a peu.
De professió sabater•1'aprengué

a ca sa seva amb son pare quand
encare es feia sa sabata a mà.
Desprès amb l'industrialització
passà a fer feina a un taller,
fins jubilar-se.
Es casà quand tenia 20 anys,

el 9 de febrer de 1921 amb n'Antò-
nia Ferragut i tengueren 2 fills:
Antonia i Guillem; té 3 nets.

.i 16 -172

Fé el servici nemes quatre mesos
a n'el regiment d'Inca.
Guarda molts bons records de

la seva juventut i també vàries
glosses de autor-glosador "Es Ca-
talà Mallorquí"; apuntara aquesta:

"Es trista sa meva història
enfora tene s'alegria,
he perduda sa memòria
de tanta con en tenia".

BÀRBARA PONS RIPOLL,

(SOPA) x

Madò Bàrbara s'en recorda de
moltes gloses: de seguida ens amo-
lla aquesta:

"A 60 anys l'home està
sense gota d'alegria
con veu sa seva hctnonia
a on ha hagut de parar".

"Amb so gaiato en sa mà
caminar i no fer via
i si té cap fill o filla
frisa de fur-lo a enterrar
perquè a caseva ja fa
més nosa que compafüa".

Sor Mecaria li ensenyà les pri-
meres lletres fins als 7 'anys que !
començà a fer de teta sense gua-1
nyar més que el sustent. Més tard
anà a collir oliva a "Sa Casa Da-
munt", i guanyava seixanta cèn-
tims i un poc d'oli. Dormia al
mateix lloc, dins una caseteta
i damunt la palla.

Al 31 de maig de 1924 es casà
amb En Calixto Campins Ramón. Ten-
gueren cinc fills: Margalida (di-
funta), Aina, Bàrtara, Jaume (re-i
ligios) i Torii. Aquest li han do-
nat 10 nets i 7 renets.

Ara viu en na Bàrbara, la seva
filla.
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MICAELA PONS COLU
(TIRO)

A madò Mlquela mes que per el
mal non de "Ca'n Tirò", se la co-
neix per "madò Miquela de sa boti-
ga d'es carrer Nou", negoci que
tenia des de 1926 i que ara té
la seva filla Maciana.
Madò Miquela nesqué a Lloseta

el 24 de febrer de 1901. Era ger-
mana de tretze. Anà a l'escola
amb Sor Maria Cristina fins els
7 anys que començà a fer bosses
de plata, a "Ca'n Cànoves" fins
els 17 anys. Tengué que deixar
de fer feina perquè tenia els seus
pares malalts.
Nou dies abans de Nadal de 1922

es casà amb en Tomeu Abrines
Ramon. Tengueren dues filles:
Maciana i Maria. Té un net i dues
renetes.

Madò Miquela conta que quan
ella festejava, no era con ara,
sempre, quan s'estava amb s'enamo-
rat, hi havia d'haver qualque per-
sona major amb ells. També, encara
que s'enamorat fos del mateix po-
ble, només es porien veure es dies
de festeig: dimarts, dijous, di-
ssabte y diumengue.

JUANA ANA PONS SALOM

Nesqué a Lloseta el 17 de març
de 1901.
Pa tres anys que va a sa festa

d'es vells.
Anà a l'escola a n'es Convent

de ses Religioses Franciscanes.
Als 8 anys ja començà a treballar,
per ajudar a s'economia familiar
Trevallava al camp, que era la

feina més rentable a n'aquell
temps.

Als 28 anys d'edat es casà amb
en Bertomeu Coll Ramon, el 1? d'A-
gost de 1929.
Tengueren un fill, i d'aquest,

tres renets.

CATALINA TRUYOLS MARTI

Encara que li diguin "Pep Pasto-
ra" se la coneix més per "Sa mado-
na d'es Casino".
Avui "Es Casino d'es quatre can-

tons" ja ha desaparegut, con a
local i com edifici.
Per aquell popular bar passà

mitg' segle d'història contemporà-
nea llosetina. Madò Catalina, ma-
dona d'es "Casino" durant 50 anys
o més ens podria contar mils de
coses, emperò son tantes, que val
més no conençà, emperò temps era
temp D'aquelles pizarres es-
crites a mà, penjades a n'es balcó
que posaven: "Hay helado de ave-
llana y almendra" Aquelles tau-
les de marmol blanc amb cadires
de fusta vermelles, verdes....
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Aquell cap de bou penjat a la pa-
ret .... Aquell gromofon....Aquell
tassó plé d'orange i aquella fos-
cor màgica trencada per la llum
que entrava per les tres finestres
del balcó....Temps era temps.
Catalina Truyols nesqué a Llose-

ta el 1 d'abril de 1901, anà a
l'escola amb Sor Maria Cristina
i Sor Mecària fins als 10 anys,
que començà a brodar a ntìquina.
Quan tenia 21 anys es casà amb

Sebastià Mateu Abrines "Porgari-
nes", que era viudo sense fills.
Del matrimoni tengueren dos fills,
Gabriel i Mateu. Ara té dos nets.

FRANCISCÀ CRESPI rRFSPT,

(RITA)

Nesqué a Lloseta el 11 d'abril
de 1901. Sempre li han dit de "Ca
na Rita", perquè sa mare nomia
aixi i era un nom poc comú.
Anà a ca ses monges amb Sor Me-

cària, emperò no aprengué a llegir
i escriure fins els 60 anys, que
per es seu conta es vespres n'a-
prenia.
La primera feina fou fer bosses

de plata per dui monedes, ens ex-
plica com les feien: tallaven an-
ses, les filaven, teixien els cucs
i amb un pincell de ploma de ga-
llina untaven ses anses i amb un
bufador saldaven i amb un suc "Bo-
rràs" les fregaven. També va estar
a "Son Batle" on ajudava.
Està casada amb en Joan Comes

Piol, que també va a sa festa d'Ho
menatge. Les dates referides al
seu matrimoni i fills estan, a ses
notes biogràfiques d'ell.
Ens conta que la varen esborrar

de "Ses Filles de Maria" perquè
va anar a veure el ball de ses
festes. Ella va dir a sa presiden-
ta, na Catalina Cocona, que no
hi havia entrat.
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Sa presidenta li digué: "Tant
peca es qui mira con es qui balla"
Desprès d'uns mesos la tornaren
apuntar.

Per acabar ens anolla aquesta
glosa:

"Me deien perquè era vell
Que es casar no en convenia
ja val més sa galania
que sa corona d'un rei".

LLORENÇ CATALÀ FIOL,

(CABASSn)

FRANCISCA AMENGUAL FE-

RRER (SALADA)

4t*^ I

L'amo en Llorenç "Cabessó" nes-
qué a Lloseta el 1 de maig de
1901. Anà a l'escola anb en Juan
"Xano". Als 10 anys conençà a tre-
ballà fent sabates a "Ca'n Cata-
là".

Madó Franciscà, nesqué el 8 de
febrer de 1902. Anà poc a l'esco-
la, a ca ses monges, ja que als
10 anys feia bosses a "Ca'n Nogue-
ra", a Inca.
L'amo en Llorenç i madó Francis-

cà uniren les seves vides-, un dia
qualsevol d'un any d'aquest segle.
Tengueren H fills: Jordi, Espe-

rança, Joana i Franciscà. Ara te-
nen 2 nets.
Madó Franciscà es recorda d'a-

quelles passetjadés que feien pel
poble en diumenge decapvespre i
del cinema, que a n'aquell temps
esteia gera a gom. I l'amo en Llo-
renç ens amollà aquesta glossa:

"Jo voldria i no ho és
contenta la teva
i agradar a ta mare
i ton pare volgués".

FRANCISCÀ POL MATEU,

(GORRONA)

Madó Franciscà "Corrona" nesqué
el 2*) d'agost de 1901, era es dia
de Sant Bartomeu i' ens suposam
que feia calor, Anà, com quasi
totes les nines del seu temps a
ca ses monges de Lloseta.
Quan tenia 10 anys anà a treba-

llar a Binissalem on xepava auber-
cocs, després els secaven al sol
0 feien confitura. Anys més tart
continuà realitzant feims diver-
ses al camp durant tote- la seva
vida.
Als 24 anys es casà amb LLorenç

Bestard Beltran amb el que tengué
8 fills, 3 d'ells morts. Actual-
ment té 20 nets i 2 renets.
Fa ja anys que mori el seu heme

1 el que més recorda de la seva
vida és les nombroses vegades que
ha vist inundada la sev.a casa al
carrer Nou degut a les plujes to-
rrencials i a l'aigua que baixa
del puig de Lloseta i que tant
de trastorns crea als veïnats.

FRANCISCA REYNÉS RAMON,

(BELLA)

Nesqué a Lloseta e?. 14 d'octubre
de 1901. Fa quatre anys que assis-
teix a 1'honenantge del vells.
Sor Pereta i Sor Mec ària foren
les mestres que li ensenyaren qua-
tre lletres i quatre números.
Als 7 anys ja anà a collir amet-

lles i figues. Més tard fé bosses
de plata fins que tancaren la fà-
brica. Llavores fé de teta, minyo-
na
Al 25 anys, un 28 d'octubre de

1926 es casà amb Bartomeu Bauzà,
de Puigpunyet.
Tengueren sis fills: Bartomeu,

Antoni, Franciscà,. Maria, Pere,
i Magdalena. Té cazorce nets i
dos renets.
S'en recorda de moltes gloses,

n'escuim una:

"Vet aqui un mocador
esqueixel i feu pacaasos
que m'ha conhort es. mori
remallet, dins els teus braços".

MARGALIDA FIOL MUT>

(PONSETA)
Nesqué a Lloseta el 15 d'octubre

de 1901. Anà a l'escola, pública
amb la primera mestra Nacional
que vengué al poble, donya Aurora.
Als 10 anys, ja feia bosses da

plata, guanyant una peseta i tra-
ballava tot el dia i part de li
nit.
Es casà als 19 anys, un 30 d'a-

gost de 1920, amb n'Antoni Pon?
Ripoll.
Tengueren set fills. Es majo:-1

mori a n'es 9 dies de néixer. Els
altres viuen i són: Aina, Antoni,
Margalida, Catalina, Maria i Bàr-
bara, ses dues darreres monges
Franciscanes.
Li diuen "Ponseta" perquè e«
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padri nonia Ponset.
Ens conta que el seu home era

barber i les seves vacances eren
collir es carro i partir cap a
Lluc i tornar.

També es record un pic, durant
sa guerra civil s'amagaren dins
es celler de "Ca'n Capó", per por
a ses bombes, quan en realitat
ja les havien tirades.

També es record, d'una vegada
que la Guardia Civil li volia
pren dre un sac de patates que
duia perdonar de menjar a n'es
seus fills, an'el guardia li fé
ccmpasló i la deixà.

JAIME COLL LLABRES
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L'amb en Jaume "Canyeret" s'ha
dedicat tota sa seva vida als tre-
balls del camp, que era a n'els
seus temps una de les poques sor-
tides que oferia la vida a n'es
poble. Nesqué a Lloseta a n1 e3
carrer Monte el 18 de desembre
de 1901.
Es casà als 26 anys, el 10 d-3

juliol de 1927, amb na Maria Ma¿-
teu.
Recorda que als 7 anys anà a

collir garroves a "Ca'n Negret",
cobrant un velló.
Durant -20 mesos fé el servici

a Inca i 16 a Africà (Larache)
Es recorda que les sorteijaven
damunt sa plaça i li tocà el núme-
ro 8.
Anà a l'escola els vespres amb

e] mestre Temeu Forca i amb en
"Pere Batle" que era un guardin
civil retirat.

"Un tocador de pandero
diverteix el bergantells
i quan està rodat amb ell
repica amb molt de salero
i veu es seu rodandero
revoltat de cascabels".

ANTONIO RAMl'S RIPOLL,

(VALENT)
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Els matins del diumengues s'ai-
xecava a les quatre per anar a
Inca a cercar gel i poder fer qua-
ranta litres de gelat de quatre
gusts: vainilla, xocolat, ametla
i madioxa. Les venia tots el ma-
teix dia.
Tenia dos carretets, un de fix

i l'altre ambulant. Per un gelat
feia pagar O'25 cèntims i O'50
per un polo. Més tard també tenia
gelats de la casa "Frigo i Marisa"
que les anava a cercar al tren.
Per fer el gelat removia a mà,

barretjava tres litres de llet
per dos d'aigua, afegint la fécula
de l'especialitat corresponent.

MARGARITA BORRÀS COLL,
(MÉTELA)

A caseva eren tres germans i
una germana, dos d'ells fusters
i ell era picapedrer.

Nesqué a Lloseta el 17 d'octubre
de 1901.

Les primeres lletres les hi en-
senyà el mestre Don Antoni Vidal.

Als 16 anys trebellava al camp
i llavors de picapedrer fins jubi-
lar-se.

Pe el servici al cos d'ingeniers
a Manó i Palma.

Quand tenia 38 anys es casà amb
na Magdalena Bestard Bestard un
26 d'agost de 1939. Tengueren una
filla, Antonia, que a la vegada
els ha donat quatre nets.

L'amo en Toni Valent, tothom
el coneix, ja que durant treinta
anys, dels anys 4o als 70, es de-
dicà a vendre gelats els diumenges
i festes.

Molts de gelats les feia ell
i la seva dona.

El dia dels Reis de 1902 nesqué
a Lloseta.

Cera les altres nines anà a ca
ses monges a escola. La seva feina
era triar bessó.

Ara viu a Lloseta, emperò vis-
qué molts d'anys a Inca, ja que
el seu home era inquero.

Es casà amb ell, en Sebastià
Ripoll, a n'es vint-i-dos anys,
l'any 19214. La gran afició de]
seu marit era la música. Tant con
a interprete com a compositor.
Se coneix d'ell una marxa fúnebra,
que encara sa banda d'Inca toca.
Maldement ell fos músic, ella sor-
tia poc i no anava de balls.

No tengueren fills. Ara est¿
amb una neboda.

MAGDALENA RAMON COMAS.
(CALIXTO)
Apart d'aquells fets i vivènciei

d'ordre familiar que marquen mol
fort els seus 83 anys de vida
recorda aquells paseigs dominical;
de quasi tota la gent del poble
que es passet j aven de " Ca'n Cre
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el 29 de març de 1902. Fins els
8 anys anà a l'escola graduada
amb el mestre Don Antoni Vidal
Fullana fins que començà a treba-
llà al camp recollint oliva. Co-
brava al mes una memora d'oli.
El 28 de juny de 1928, el dissabte
de Sant Pere es casà anb na Coloma
Ramis Fiol "Ponseta" ja morta.
Tengueren sis fills: Maria, Es-

perança, Coloma, Bartcnieu y Magda-
lena, té vuit nets i un renet.
No fé el servici perquè son pare

tenia ja seixanta anys.

ROSARIO VAZQUEZ ESQUIVIA

us" fins al tren o es " Quatre
Cantons". També recorda l'assis-
tència a les festes del poble vei-
nats com Binissalem, Biniamar....
Nesqué el 6 de gener de 1902,

dia dels Reis.
Anà a l'escola de ca ses monges.

Als 15 anys començà de sabatera
a " Ca'n Randa". Es casà als 20
anys amb en Llorenç Llabrés Abri-
nes. Tengueren 8 fills:
Miquel, Antoni, Llorenç, Catalina,
Jaume, Calixto, Antonia i Bernat.
Té 16 nets i 2 renets.
Enguany és el tercer anys que

participa a la festa d'Homenatge
dels vells.

MIQUEL ABRINES RAMON

L'amon Miquel Paula té un altre
germà que també participa a la
festa, que igual que ell conta
que si els deien de "Ca na Paula"
era perquè sa seva germana major
ho nenia i com el nan era poc co-
mú les coneixien millor. Nasqué

Hacia la mitad de la década de
los aftos 50, Rosario Vázquez Es-
quina vino a Mallorca, junto con
su marido y 8 hijos, en busca de
trabajo. Lo encontró y aqui se
quedó.
Nació un 4 • de abril de 1902 en

Vuelo Alto ('Fuenteovejuna). En
su niñez no fue a escuela como
muchos niños y niñas de su edad.
Pronto empezó a trabajar en las¡
tareas agrieoías de la región.
Se casó con Celestino Gómez Váz-
quez ya fallecido.
De aquel matrimonio tuvo l'J hi-

jos, 5 de ellos muertos. Ahora
tiene 19 nietos y 6 biznietos.
Recuerda su vida de trabajo y de
penalidades para llevar, junto
con su marido, tan amplia familia.
Ahora, al cuidado de sus hijos,
vive su merecida vejez.

ANTONIA JIMÉNEZ ROMERA
En la población de Totana, pro-

vincia de Murcia, nació Antonia
Jiménez Ronero el 17 de abril de
1902. Fue a la escuela con las
monjas y recuerda que su maestra
era Sor Maria. También cuenta que
en su niñez le gustaba jugar a
hacer procesiones. Ella llevaba

la bandera y cantaban estos ver-'
sos-:
"Nuestra bandera gloriosa,
es prenda de gran valor
por la que vierte su sangre
quien de Maria siente el amor.
Es nuestra ley ir contra el pe-
cado, hay que luchar con valentia
y repetir el grito santo
de ¡Viva Cristo y Viva Maria!"
Antonia Jiménez siempre trabajó

en el comercio y se casó en 1933
con Manuel Vera Real, ya falleci-
do. No tuvieron hijos. Llegó a
Lloseta en 1953 recién enviudada,
motivada por la circunstancia de
que aquí vivían sus sobrinos. Ins-
taló un comercio de merceria en
la calle de San Lorenzo que cerró
después de jubilarse. Ahora está
acogida en la Residencia Miquel
Mir de Inca pero se siente llose-
tina y, por ello, quiere asistir
al Homenaje a la Vejez.

FRANCISCA BESTARD ABRINES,

(PASSOL)
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Madó Francesca ens conta la se-

gUent glosada:

"Sa madona d'aquest lloc
sempre va portes obertes
carrega sa gent d'ofertes
promet món i atén poc".

Dia 14 d'abril de 1902 nasqué
a Lloseta dins una familia de
molts de germans, tots ells popu-
lars dintre del poble. No anà mai
a l'escola i als deu anys ja tre-
ballava a la possessió de "Son
Ordines", en "El clot d'Aumedrà"
.dins el terme municipal d'Alaró.
. El 28 de maig de 1935 es casà
amb Gabriel Mateu, ja mort. Ten-
gueren 1 filla, la qual li ha do-
nat 1 neta.

CATALINA FLORIT POU,

(XECA)
aquest tenia set -dies, a l'any
1902.
Mai anà a l'escola i als vuit

anys començà a treballar al camp
i després, com moltes dones de
la seva edat, treballà a la fabri-
cació de bosses de plata per a
dur les monedes.
El 6 de febrer de 1929 es casà

amb Joan Ferragut.Ha tingut sis
fills i onze nets.

ANTONIO COLL PONS,

(METEL)

Madó Catalina "Xeca" nesqué el
dia de "La Creu", el 3 de maig
de 1902.
No tenguè l'ocasió d'anar a cap

escola i lo que sap és lo que li
ensenyaren a ca ses monges, Sor
Maria Cristina.
Als 7 anys ja feia bosses d3

plata, per madó Magdalena Bestari
"Passol".
El 30 d'agost de 1929 es casà

amb en Sebastià Mir Ramón; celebrà
la missa un tió de l'amo en Tomeu
Figó.
Tengueren 1 fill, que morí als

20 mesos, a l'any 1931•'
Es la tercera vegada que va a

la feeta d'Homenatge als Vells.

MARGARITA BESTARD BESTARD

Poques coses ens conta Margalida
Bestard Bestard,"Bestarta", que
viu des de fa molts d'anys al ca-
rrer Nou.
Nasqué dins el maig florit, quan

S
x
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L'any 1930 es casà amb na Magda-
lena Bestard Ferragut. Del seu
matrimoni han tingut un fill, que
els ha donat una neta i un net.
Fé el servici a Intendència a

l'illa de Menorca, a Mahó.
Durant la dècada dels anys 60

fou regidor de l'Ajuntament de
Lloseta.

MIQUEL REYNËS VICENS.

(XALET)

A n'es Pujant de Lloseta nesqué
un' 22 de juliol de 1902. A caseva
eran molts de germans, coneguts
per " De Ca'n Metel".
Anà a l'escola a Lloseta un hora

cada vespre amb dos mestres: en
Francesc Sales i en Servera.
Tenia 7 anys i ja guardava porcs

i. collia oliva a "Ca'n Sec", po-
ssessió que els seus pares tenien
arrendat. Després poc a poc comen-
çà a comprar troços de terra que
ell mateix sembrava.

Es dissapte de la Mare de Déu
d'agost de 1902 nesqué a la posse-
ssió de "Ca'n Xalet",en "Es Clot
d'Aumadrà", municipi d'Alaró.
Ell formà part de la tercera

generació de la seva familia, que
foren els posaders de "Ca'n Xalet"
propietat de la familia Fuster
de Palma.
Era el segon de sis germans.

Cresqué a l'entorn del torrent
d'Aumadrà i l'aire de la nontanya.
Mes tard anar a l'escola de Llose-
ta amb el mestre Joan Llull i lla-
vores a una acadèma a Inca, aprop
de l'estació, on donaven classe
professors particulars i militars.
Desprès ajudar al seu pare, jun-

tament amb el seus germans, a les
tasques del camp.
A 1913 es casà a Lloseta amb

na Margalida Villalonga Capó, del
cual matrimoni tenguè dos fills,
Pau i Catalina. Aquests a la vega-
da li han donat 4 nets.
Desprès de du, amb el seu germà,

dues possessions (Ca'n Xalet i
Aubarca d'ArtA) a 1952 fé de mo-
liner, feina que deixà quan es
jubilà.
Recorda que .fé el servici mili-

tar d'assisten amb el Tinent Coro-
nel Recio d'intendència, que es-
tiuatjava a -Cala Ratjada on
l'assistent hi anava amb un carre-
tó. Empreava dos dies per arri-
bar-hi, perquè sols caminava
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d'anit. Ens conta que a la posse-
ssió hi treballava molta gent de
Lloseta. Els hones guanyaven dues
pessetes diàries amb el menjar,
i el pastor vint i cinc pessetes
al mes amb el dret de pasturà vint
i cinc ovelles seves, amb la guar-
da del senyor.
Ara viu, amb la seva dona, a.

la casa anomenada "Sa Possada",
que era sa possada, quan estaren
a la possessió i venien al poble.

BERNAT PONS ROTGER.

(MUXIC)
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PEDRÓ COLL BENNASAR,

L'amo en Bernat "Muxic" sap mol-
tes gloses tantes o més que coses
no s'hen recorda de sa seva vida.
Vet aqui algunes:

"Si no tureu de fer quintes
tots es fadrins s'en-duran
i ses fadrines quedaran
en sos miralls i ses pintes".

"El rei m'ha enviat a dir
amb una carta tapada
que deixas s'enamorada
i me anàs a servir".

"Quinze i quinze fan trenta
i nou i nou devuit
un fadri amb s'ho ventra buit
festejar no li entra".

Bernat Pons nasqué a Lloseta
el 19 de septembre de 1902. Mai
anà a l'escola i començà a treba-
llà recollint garroves i olives
a "S'estorell". Pe el servie! a
Inca.
Es casà el Dijous 28 d'octubre

de 1926 amb Margalida Capó Perelló
"Murera" anomenada aixi perquè
habia nascut a aquella població
i que també participa a la festa
fengué 4 fills i tenen també 9
,nets i 3 renet.

En Pere "Fura" ens conta que
té aquest mal nom perquè sa padri-
na seva va anar a collir oliva
i veren un conill que s'amagà dins
el forat d'una soca d'arbre, ningú
el pogué treura, només la seva
padrina i per aquest motiu li co-
mençaren a dir "Na Fureta".
En Pere Coll Bennàssar nesqué

al carrer Nou el 26 de septembre
de 19Q2. Mai anà a l'escola, però
anys més tard aprengué a llegir
i a escriure perquè li ensenyà
un telegrafista amic seu.
Als 7 anys començà a treballar

en les tasques del camp i passà
per noites possessions: Casa d'-
Amunt, Ccmasema, Son Vidal (Ori-
ent), Son Ordines, Ca'n Xalet,
etc.. més tard passà a treballar
a les mines de carbó per espai
de HO anys. Es jubilà a 1942.
A 1929 es casà amb Aina Villa-

longa Pons de -la que enviuda. A
19̂ 2 es casà amb Antònia Nicolau
Bonafé amb la que ara viu. Té 2
fillíj: Pere i Franciscà, els 2
de la seva primera dona.
Fé el servici militar a Villa-

carlo (Menorca).

ROSA RAMON CATALÀ

(JORDI)

Madó Rosa de "Ca'n Jordi" el
29 d'abril de 1983 va fé una do-
nació de 3000 metres cuadrats a
la Parròquia per obres socials
de poble i per una "Residència"
per la tercera edat, gestions que
duqué a terme D. Andreu Llabrés
Feliu.
A finals de juny de 1983 a L'O-

ratori del Coco li realitzaren
un acte d'agraïment, on es realit-
zà una celebració "D'Acció de Grà-

cies" . Aquest dia li feren entrega
d'obsequi i acabà la festa amb
una berenada.
Na Rosa Jordi nesqué un 13 d'oc-

tubre de 1902. I es la petita de
3 germans. Mai va haver de fer
feina, perquè no ho necessità,
anà a l'escola amb Donya Aurora
devora Sa Rectoria.
Fou a n'el seu temps presidenta

de les "Filles de Maria".
El seu padri de "Ses Fonts" fou

Miquel Merge i li deixà d'herència
una casa.

MARIA REAL MUT

Madó Maria era la major de deu
germans, per aquest motiu ens diu
que no pogué anar a escola i no
sap per això llegir ni escriure
ja que tenia que guardar els seus
germans mentres el seus pares tre-
ballaven.
Nasqué a n'es "Monili", a "Ca'n

Tiet", un 8 de novembre de 1902.
Als deu anys ja estava de teta
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a "Banyols", una possessió a baix
d'Alaró. També treballà a "Ca'n
Capó" i a "Ca's Contes".
El dia 29 d'abril de 192? es

casà amb Josep Coll Bernnassar
"Puré" ja mort. Tengué 1 fill que
es mori molt petit. Després crià
una nina: Maciana.
Durant molt d'anys madó Maria

es dedicà a fer conserves d'auber-
cocs a "Ca'n Capó", on ella era
una de les principal encarrega-
des. Ella recorda que talaven la
fruita, la bollien dins grans cal-
deres í després les dones que sal-
.daven tancaven els pots de llauna.
Madó "Lava" eren les principals
dones que saldaven.

FRANCISCÀ AMENGUAL

AMENGUAL,(INQUERA)

El fet de que sa mare fos d'Inca
li donen el cognom de "Ca s'Inque-
ra".
I quants de calçons d"hone "no

heura fet madó Franciscà?
Creim que va complir al seu fi

dins la societat amb aquest que-
fer. Nesqué a n'el carrer Major,
el 13 de novembre de 1902.
Va anar poc temps a s'escola,

ja que era sa major de once ger-
mans. Tenia cera a mestre a Sor
Cristina. I el fet de tenir son
pare a Alger fou el que l'obligar
aprendre a escriure una carta.
Pe de teta, 1 desprès fé de co-

sidora amb sa mare. Feien colçons
d'home a 2'50 pessetes i es ves-
tits a "3 pessetes.
L'any 30, a n'es 28 anys es casà

amb en "Sion Barragot", Melçion
Jaume Ramon.
Tenguerent 2 filles: Antònia

1 Catalina. Ara .tenen A nets i
2 renets.
Con a recordançes té:
A n'el 18-20 anys sa destracció

era anar pel carrer de s'estació,
a veurà el tren.
També es recorda que estela a-

puntada a "Ses Filles de Maria"
i la despuntaren perquè anà a veu-
re a n'es cine "Victori" unes "Va-
rietés", això era l'any 22 ó 23.

CATALINA MATEU VICENS

Li -diuen "D'es Tessols Verdes",
emperò la coneixen més per "Sa
Madona de S'Hort Nou".
Nesqué a Mancor del Vall el 8

de gener de 1903. Anà poc a l'es-
cola, hi havia 2 hores de camí
i només a ca ses monges a tempora-
des amb Sor Paula.
Es casà l'any 1921, el 26 de

juliol, dia de Santa Anna, amb
en Juan Estrany Morro de- "S'Hort
Nou", tengueren 7 fills.
Ens conta que un dia el germà

de madó Catalina va .anà a caçar
i com no varen dur res li feren
aquestes glosses:

"De Mancor varen partí a les
4 del capvespre
com qui anar a fé una festa amb

un cortero de vi,
a n'es prat varen fumar i be-

guérem ur. poc d'alcohol,
i cuidarem en Palou que feia

carbó a su allà
en"Palou les va sentir, ell era

un poc pererós
el meu gust es vorer-vos però

si veniu aqui
quan foren a "N'es Burga" s'ai-

xecà una perdiu
en Joan anava viu d'es tessols

verd i li tirà,
sa perdiu va contestà, si tots

es caçadors que hi ha
fessin com tu baixar, es padrí

seria viu.
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PAULA POU CATALÀ,

(CABASSONA)

Nesqué a Lloseta un 25 de gener
de 1903.
Anà a s'escola, com totes ses

nines, a ca ses monges i amb Donya
Aurora, mai va fé feina.
Es casà el 16 de juliol de 1925

amb en Mariano Carrasco Rojo que
era guardià civil, mort va uns
quants anys a Lloseta.
Per la feina del seu home sempre

se's passetjava. Visqué -sempre
dins "Cctnendàncies" de la guardià
civil: Palma, Pont d'Inca,. Sta.
Maria, Sóller
No tengueren cap fill. Fa uns

anys -que passà a viure definitiva-
ment a Lloseta.

GUIEM RAMON VICH,
(FERRIOL)

i
L'amo en Guillem "Ferriol" ha

viscut una vida plena i amb opti-
misme.
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Fé de camper, al mateix temps

que amb la seva dona duien una
botiga de comestibles a n'es "Può
Nou". Si bé els darrers anys feia
feina a sa cimentera, la seva pro-
fessió era camper i que avui enca-
re, als 82 anys no la deixada del
tot.
Nesqué a Lloseta el 11 de febrer
de 1903. No tengué oportunitats
d'anar a l'escola, emperò es de-
fensa amb el números i la lletra.
Es casà el 5 de febrer de 1932

amb na Franciscà Jaume Canellas.
Tengueren 1 fill i ara tenen 3
nets que estimen molt el "Padri
Guillem" i s'el rifen.
Fé el servici a Manó.

No sap gloses j emperò si "Tonadas"
que li agradaven molt i les canta-
va mentres feia feina a n'el camp.

FRANCISCA BESTARD
RIERA,(TRUIOLA)

"Una dona gran és...
i una patita també.
Per despenjar? un paner
necessita una hora llarga".

Aquesta glosa fou recitada per
madó Franciscà Truyola, nescuda
el 13 de Febrer de 1903. Després
de cursar estudis elementals a
ca ses monges i també amb la mes-
tre Aurora, als setze anys començà
a treballar a una fàbrica de saba-
tes.
Es casà, un primer de Setembre,

amb l'amo en Lluïs Arrom L·labrés.
El cel els recompanssà amb cinc

fills, tots ells avui viuen. Son:
Bartomeu, Pere, Maria, Lluis i
Gabriel. Té dotze nets i un renet.

MARIA FERRAGUT FIOL,

(PUSSETA)
Madò Maria ha tingut 'ina familia

molt alegre i divertida. Ens conta

que li diven de "Ca'i Pusseta"
perquè tenia un tió que era molt
baix i li deien "pareix una Pusse-
ta" i de llavors ença de "Ca'n
Puseta"
Nesqué a Lloseta el 24- de febrer

de 1903. Anà a l'escola fins els
9 anys amb Sor Maria Cristina,
que li ensenyà a llegir i escriure
La primera feina que féu, fou

anar a collir oliva, oer guanyar
una pesseta, havia de dur una se-
nalla grossa i posar-se un mocador
de persona major. Al iritgdia, en-
lloc de becar, agarava llenya per
dur-se'n a casa. Llavcrs treballà
amb la seva mare, que era satressa
Conseguint una mudfida a n'el

seu futur marit, s'enamorà. Es
casà el 13 de desemtre de 1928
amb En Francesc Pons Ripoll, du-
rant la ceremonia li caigué
1'anell damunt 1' altar.Desprès
del refrecs anaren a passetjar
p'el poble. Els noviis anaven de-
vant i els convidats darrera. En-
cara s'en recorda del preu dels
mobles: una cadira, 3'50; un llit,
130, canterano, 130, dos balacins,
25 pts; i un guarda-roba 135.
Tengueren sis fills: Aina, Mari-

a, Catalina, Joanna (religiosa),
Antoni i Josep. Es viuda, té 7
nets y una reneta.
Per a confirmar que té una famí-

lia divertida ens conta que un
dia anaren a Inca per f er-se una
fotografia, de familia numerosa.
Quan es veren tots reunits, escla-
firen a riure i el fotògraf Rosse-
lló d'Inca els digué: "Ho sent,em-
però no puc fer una foto amb tanta
rialla, quan se vos espassi ja
tornaré". Es quedaren tots sols
i madò Maria els digué: callau
que això és una vergonya.Desprès
tornat el fotògraf hagué d'entrar
i sortir un parell de vegades,
fins que féu la foto.
Madò Maria quedà ;jmb la cara

trista perquè tenqué que pensar
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amb la mort, per no riure. També
ens conta infinitat de gloses:

"Guerrera meva sabràs
que cant fort perquè me sentis
que encare que te rebentis
si jo el vull tú no el tendrás".

"Es dia que em vaig casar
vaig fer faves escaldines
quan les vaig tenir bollides
que les volia trempar
s'oli va ésser a s'olivar
i sa sal a Ses Salines".

ANTÒNIA FERRAGUT RAMON.
(GELADA)

Mai anà a l'escola, madó Tonina
"Gelada". Viu a l'actualitat a
n'el carrer Nou, n° 66, començà
a treballà a "S'Estorell" i com
tothon a n'aquell temps recollia
olives i guanyava cada dia 1 real.
Una de les anècdotes que recorda
és que cada nit tenia que anà a
Biniamar a dormir a ca si seva
padrina, i es demati volia ésser
la primera al treball.
I un dia, creguent que era les

7, s'aixecar i vengué de Biniamar
tota sola pel puig. Arribà a casa
seva, cridà a sa mare i se'n adonà
que només eren les 3 de la mati-
nada.
Nesqué un 10 d'abril de 1903

té a l'actualitat 82 anys i es
casà quan tenia 17 anys el 9 de
febrer de 1921 amb Guillem Coll,
té 1 fill i una filla, a ,ués 3
renets.
La glossa que ens dedica diu:
"En senti renou de carro
correns vaig a n'es camí
perquè se que a de venir
de ciutat es meu regalo".
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PERE VILLALONGA CAÑELLAS

L'amo en Pere "Moliner" recorda
que exerci la seva darrera feina
com a venedor de fil, randes, bo-
tons i mes objectes de merceria
amb un camió adaptat i recarregue
tots els pobles de l'illa. Conta
que li diuen de "Ca's Moliner"
perquè la seva padrina vivia a
un moli.
Nesqué a Lloseta el 11 de maig

de 1903- No anà a l'escola pública
sinó amb mestres particulars: en
Bosquet i en Tomeu Forca.
Als 14 anys emigrà a França tre-

ballant con a venedor ambulant
de fruites, ocupació molt freqüent
entre 'els emigrans mallorquins.
El 24 de maig de 1928 es casà amb
Joana Aina morta ja fa uns anys.
Tengué 2 fills morts molt joves.
Es pot xerrar de l'amo en Pere

com un rodamóns i te dins la ment
guardades infinitat de gloses.
Aqui n'apuntam una:

"A,b,c, ja pastera ja la se
si hi ha pa en menjaré
si hi ha coca pa a sa boca
si hi ha peix per la mateix
si mon pare m'afina
fugiré com un peix

' si mu mare mi agafa

BERNAT REAL MUT;(TIEï)

"Jo cap de carabassa,
sindri o meló
com puc ésser glosador
nono, si no en veng de raça".

Aquesta és la glosa que ens di-
gué l'amo en "Tiet" (Bernat Real
Mut).
L'amo en Bernat viu a nl-es ca-

rrer General Franco, 26 de sa nos-
tra població. Nesqué un 23 de juny
1903, té doncs 82 anys. Anà com
tots el altres al·lots, a l'escola

poc temps. El seu mestre fou "Mes-
tre Sales".
Comença a treballà a Alaró, feia

de camper, entre altres coses es-
trecavava.
Es casà i quedà viudo amb 1 fi-

lla: Maria. A l'any 1950 es tornà
casar amb la seva actual dona,
Catalina Ramis Quetglas i tenqué
1 altre fill: Llorenç. Té 5 nets.
Fé el servici a Inca, a "Infan-

taria" .

ANTONIA RIERA ABRINES,

(COIXETA)

Madó Antònia Riera se la coneix
com a "Coixeta", però també de
"Sa Taulera des Pou Nou", ja que
el seu home, i ara el seu fill
Josep treballa a n'aquesta tasca
encara artesana!.
Nasqué a Lloseta el 7 de juliol

de 1903. Anà a l'escola de Ca Ses
Monges però de nit anava amb la
mestre Aurora Arnica. Començà a
treballar a les feines del camp,
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però també fe bosses de plata i
treballà de sabatera a Ca'n Randa.
Es casà dues vegades, ja que

quedà viuda del seu primer marit,
Francesc Ramis Fiol. Després es
casà amb Francesc Comas. Ha tingut
quatre fills que li han dat sis
nets i un renet.
Recorda:
"A Lloseta uns llosetins
menjaren fava parada «
i a sa primera cuarada
trobaren cent ratolins
i ficaren més endins
i trobaren sa niarada".

JOAN COLOM MAYOL

Joan Colom de "Ca'n Fié" de Só-
ller, viu a casa d'una filla, ja
que aquesta es casà amb un llose-
ti, Llorenç Beltran. Nasqué a la
ciutat del vall dels tarongers
el 29 de juliol de 1903.
Anà a l'escola fins el deu anys.

Els seus mestres foren a Sóller
el mestre "Manetes" i en el Port
amb "Es Capellà Figa Seca".
Professionalment treballà prime-

rament de sabater, però als dotze
anys ja treballava a un hotel del
Port de Sóller.
Es casà a 1934, creu que un 1er.

d'agost, amb Paula Colom que era
francesa.Es casaren a Sóller.Poc
després partiren cap a França ha
on estaren fins 1942, ja que no
soportaren els desastres de la
guerra.Allà tenien un establiment
de fruites.
Del seu matrimoni tengué una

filla, Joana Maria, que nasqué
a França.Ella li ha donat cinc
nets. No fé el servici militar
per ésser fill de viuda.
Recorda la següent glosa:
Jos som fill d'en Joan Flé
aquell hone glosador
que l'hi agradava un tassó
en entrar dins un cafè.
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GABRIEL RAMON FERRAGUT.

(FILEGRES)
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L'amon Biél "Filagrés", nesqui;
a Lloseta el 5 d'agost de 1903
Recorda que anà a l'escola Pública
de Lloseta fins els 10 anys.
Con els altres al·lots de li

mateixa edat començà a realitza:1

feines de camp fins que fé de sa-
bater a "Ca'n Curt". Passaren ui
anys i juntament amb el seu germà,
Joan, mort, monta un taller qus
avui es diu "Calzados Ferragut
S. A".
A n'el Monestiri de Lluc, l'any

1929, es casà amb na Juana Alna
Mateu Ramón, morta fa uns quants
anys. Tengueren quatre fills, que
a la vegada li han donat 12 nets.
Fé el sevici a Inca de tipo de

"Cuotas", emperò lo que més recor-
da amb carinyo i nostàlgia són
el temps en que un grup de joves
de Lloseta formaren 1'orquestrina
" The Nichtingale Boys" (Els Aio-
gres Al·lots). Ell tocava l'ins-
trument conegut.per el "Fiscorn'.
Arribaren a ésser molt populars
i tocaren per tot arreu.
Recorda una cançó, que li agri-

dava molt i encare li agrada:
" La Mare de Déu cosia
a n'es portal de s'Hortet
i tenia el bon Jesuset
dins sa falda que dormia".
"La cucaracha, ja no puede cami-
nar porque le falta, porque no
tiene la patita principal."

FRANCISCO PONS SALOMA

(PATOS)
L'amo en "Xesc Patos" és un per-

sonatge molt popular. El més joves
el recorden fent de "Bon Jesús"
a les "Processions" de Setmana
Santa i a n'es dotze sermons del
Diumengue del Ram. 34 anys seguits

fent de "Bon Jesús" i molt que
li agradava fer-ho. Una vegada
va baixà de Solleric a peu per
fer de "Bon Jesús".
Ens diu que les cadenes pesaven

molt, 21 kgs.
Xesc Pons nesqué a Lloseta el

4 de septembre de 1903. Anà a l'es
cola de "Ca's Frares" a Binissalem
Llavors segui amb l'ofici de son
pare que tenia una diligència de
passat j ers cap a Palma. A cada
viatge ho solien anar de 6 a 7
passatjers.
Desprès treballà més de 8 anys

a sa cimentera fent viatges amb
un carro i una mula.
Es casà dues vegades, ja que

la seva primera dona, Catalina
Pol Mateu, es mori, deixant-li
un fill molt petit, Joan Pons Pol.
Desprès l'any 1935, es tornar a
casar amb na Maria Serra Esteva.
D'aquest matrimoni nesqué una nina
Magdalena. Ara tenen 4 nets.

Fé el servici a Inca, Palma,
Cabrera Marroc (l'any 1926) du-
rant 16 mesos.
L'amo en Xesc també fou vicepre-

cident de C.D. Llosetense uns 20
anys. Recorda aquell partit en-
tre Lloseta-Binissalem a l'any
19̂ 0, el dia del Ram. El Lloseten-
se guanyà i es binissalamers no
es pogueren menjar ses porcelles
que tenien preparades, si guanya-
ven. El camp esteia de gom a gom.
El homes pagaren 1 pta., les dones
O'5 i s'haviem regalat unes 100
entrades, feren una taquilla de
4.431 pts.

JOAN FERRAGUT RAMON.
(FREXURA)
La principal anècdota de la vida

de l'amon Joan Prexura és que
quand tenia 20 anys defensà la
porteria del Llosetense i fou el
primer porter de l'història de
dit club.

Nesqué el dia de 1'Hispanitat,
el 12 d'octubre de 1903. No fé
el servici per èsser declarat d'i-
nútil .
Aprengué a llegir i escriure

a "Ca'n Joan Tiro".
I començà a treballar, com era

costum, molt jove, als 7 anys co-
llint olives a la possessió de
"Solleric".
Es casà un 6 de febrer de l'any

1929, quand tenia 25 anys d'edad
amb Margalida Bestard, del seu
matrimoni tengueren 6 fills:
Pere, Sebastià, Joan, Tomeu, Joana
i Antònia. Aquest li han donat
11 nets.
Ens diu una glossa:
"Jo no sé con t'aniria
amb aquesta vagarla
alerta que qualque dia
no em pugues tornar anyorar".

CATALINA BONAFÉ FERRER,

(BARRACA)

/

Madó Catalina "Barraca" obri
els ulls per primera vegada en
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el veí poble de Biniamar el 24
d'octubre de 1903,
Anà a ca ses moges del mateix

lloc amb Sor Claudia, franciscana.
Començà a treballà de molt jov¿

fent bosses a 5 cèntims.
Als 25 anys es casà amb Antoni

Coll Bestard ja mort i que era
de Lloseta.
Ha tingut 7 fills, 3 d'ells mo-

riren molt petits. Té 1 filla re-
lisiosa Franciscana i té 6 nets.

CATALINA TORRENS RIGO
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Dins una família camperola, el
dissabte de la "Inmaculada" dia
7 de desembre de 190 3 nasqué Cate-
lina Torrens Rigo de "Ca'n Buger".
De petita anà a costura a ca

ses monges amb Sor Teotista, una
monja molt rebeca i Sor Mecària.
També, però només quan podia, amb
una mestre anomenada Aurora Arnica
Des de petita es dedicà junta-

ment amb els seu pares i germans
a tasques del camp con la de reco-
llir ametles, a segar, etc....
Als 27 anys, dia 11 de febrer

de 1930, es casà amb en Llorenç
Coll Jaume, "Passiga", ja mort.
El seu home fou empreat de banca,
propietari i industrial. També
fou batle de Lloseta a 1936 i fou
apoderat de Joan March Ordinas
a Lloseta.
Tengué 4 fills, 3 morts de molt

petits. Ara només viu un, en Bar-
tomeu que li ha donat 4 netes.

ISAËEL RUIZ CHAMIZO

Villanueva de la Concepción es
una ciudad andaluza de la cual
proceden bastantes peninsulares
que se han establecido en Lloseta.
Isabel Ruiz Chamizo es una de

ellas.
En 197 4, ya viuda de Juan Muñoz

Garcia, con el que se habia casado
en 1922, llegó procedente de aque-
lla ciudad junto con su sobrina
Consuelo, pues, ella, no tenia
hijos.
Isabel Ruiz nos cuenta que nació

en la. ya citada ciudad el 5 de
febrero de 1904 y que la apodaban
"La Chacha". Nunca fue a la es-
cuela y desde la edad de nueve
.años trabajó en los cortijos con
un sueldo de una peseta diaria
y un trozo de pan.
Recuerda la siguiente coplilla:
"La.reina se paseaba
por una montaña arriba
se la encontraron los moros
se la llevaron cautiva
dia de Pascua Florida.
Su hermano la anda buscando
por toda la moreria
y se la encontró lavando
pero no la conocía.
¡Apártate mora bella!
¡Apártate mora linda!

déjale beber al caballo
agua fresca cristalina. .
No soy moro caballero
que soy cristiana cautiva
me cautivaron los moros
dia de Pascua Florida.

PEDRONA MORRO ROSSELLÓ
Li agradaven molt els balls,

jotes i boleros a madó Pédrona
Morro Rosselló. Son pare era músic
(l'amo en Pep Casetes), i per ses
festes de la Mare de Déu ella sor-
tia "a ballar sa primera si ningú
volia sortir. Son pare que tocava
jotes i boleros li deia, surt tu
a ballar i s'altre gent sortirà
també. A sa mare li deien "La Mo-
rena", era de Biniamar de "Ca'n
Barreres".
Madó Pereta, nesqué un 4 d'abril

de 1904 i li diuen de "Ca'n Case-
tes". Anà a l'escola a ca ses mon-
ges, amb Sor Maria Cristina. A
ca ses monges feien ganxet, emperò

ella feia calça perquè sa mare
ni havia ensenyat.
A fet molta feina. Començà quand

1 tenia 10 6 11 anys collint olives.
Un any colliren olives ploguent
i amb neu devall, guanyaven 6 pe-
ces cada dia i 6 cortons d'oliva
a l'any. Més tard als 13-14 anys
anà a Palma "L'Horta" a collir
ametlles. Desprès als 16-17 anys
anà a Inca a xapar aubercocs, com-
pondre figues; guanyava 2 pts.
Llavors ajudà a son pare a fer.
sabates.
Festejà 5 anys i es casà l'any

1929 amb en Bernat Real "Caminan-
tes" i feia de sabater.
No tengueren fills. El seu home

guanyava poc, 35 pts. a la setmana
i ella ripuntava a 2 pts. per pa-
rell. Als 70 anys mori el seu ho-
me.

JOSEP MUNAR BESTARD.

(PEPE)

L'amon en Pepe, Josep Munar Bes-
tard, conjuntament amb dos mes
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de Lloseta fou un dels primers
que fé el servici a Africa. Per
traslladar-se al continent Africà
necessitaren tres dies i tres nits
Li diuen de "Ca'n Pepe", per

part del seu pare que nonia Josep.
Nasqué un 21 d'abril de 1904, té
per tant a l'actualitat 81 anys.
Anà a l'escola Pública de Llose-

ta amb el mestre Sales.
Començà a treballar als quinze

anys en el camp, després pasà a
fer de sabaté a la seva casa. A-
bans de nin treballà a casa seva
a n'el bar que tenien. Es casà
el 3 de desembre de 1939, quan
tenia 35 anys amb Magdalena Ferrer
Té 2 filles, Antònia i Francesca
i té 2 nets. .

ROSA MORELL SALVA

ANTONIA AMENGUAL

AMENGUAL (INQUERA)

Nesqué a Campanet el dia de la
"Creu", dia 3 de maig de l'any
1904. Anà a l'escola a ca ses mo-
ges amb Sor Batista.
De joveneta, ajudava a son pare

a les feines del camp i a sa mare
que tenia un "Hostal".
L'any 1932 es casà a Palma amb

un mestre d'escola, en Melçion
Juan Servera Caldentey. Una vegada
casats visqueren a Sóller.
El seu home era viudo i tenia

2 fills: Maria (està a França)
i Toni. Del matrimoni nesqué na
Magdalena i en Sion. Té 9 nets
i 2 renets.
Ara viu la major part de l'any

a Lloseta amb la seva filla, Mag-
dalena.
Ens amollà aquesta glosa:
"Ses sopes i ses amors
ses primeres són ses bones
jo no me cans de mirar dones
i no eh trob cap con vós".

Madó Antònia "Inquera" fou la
segona de 10 germanes.
Nesqué el 4 de març de 1904.

Es casà quan tenia 20 anys anb
en Miquel Pons "Solleric".
Tengueren 2 fills Joan (Mort

al 10 anys) i Antoni.
Miquel i Antònia són el seus

dos nets.
No tengué oportunitat d'anar

a l'escola, als 8 anys se contre-
taba per treballar, ja fos a les
feines de. la casa o bé a tasques
del camp. Recollia ametles, garro-
ves, olives, etc....
Recorda que anava a Binissalem

per fer conserve de codonya (mem-
brillo) codonys, guanyant 10 reals
cada dia.
Tenqué la sort de traslladar-se

amb freqüència. a Palma degut a
que feia feina a "Ca'n Buferanyes"

JOAN MOYA CARBONELL
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Li diuen de "Ca'n Nofre d es
Verger" de Binissalem.

Participà per primera vegada
a l'Homenatge de la Vellesa perquè
està casat amb una llosetina, na
Catalina Coll Gelabert.

Als 17 anys parti a França» i
tornà per cumplir el servid a
Inca, Regiment n° 62. Desprès està
22 mesos a Africà l'any 1925.

De tornada a França s'establí
a la ciutat de Troyes, com a" oo-
merciant de fruites.

Es casà el 24 d'abril de 1937,
a Avignon. Benei xl'unió un cape-
llà bilbaí.

Visqué 52 anys a França i ara
viu a Lloseta.

Té 2 fills: Rosa i Cati; i 3
nets. Ha recoregut tota França,
sempre li agradà viatjar i passet-
jar-se.

Nesqué a Binissalem el 5 de maig
de 1904.

CATALINA MONSERRAT JUAN

(BINIALI)

L aãaaff»

Nasqué a Valladolid el 9 de Maig
de 1904.
Es casà el 29 de Desembre de

1929 amb Gabriel Cantallops, na-
tural de Palma. Tengué tres fi-
lles: Maria, Catalina i Monserrat.
D'aquestes té sis nets.
Anà a l'escola als 8 anys amb

las Germanes de la Caritat, recor-
de la seva mestre Sor Agustina.
L'única feina la fé el camp re-

collint ametlles, garroves, olives
... Fins i tot segar, cosa poc
estrany a n'aquell temps, se veien
moltes dones que segaven.
Ens digué una glosa:
"Demà és es dijous Harder
Pep, que no té n'has temut
he perduda sa salut
quan veig que no hi aniré"
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Es el primer any que participa
a l'Homenatge de la Vellesa.
Nesqué el 27 de maig de 1904.
Recorda haver anat a l'escola

amb Don Tonas.
Començà a treballà quand tenia

14 anys fent de sabater.
El dia 18 de febrer de 1939,'

quand tenia 35 anys, es casà' amb
na Magdalena Amengua! Amengua!.
Pruit d'aquest matrimoni nesqué
na Margalida, na Catalina i na
Magdalena. Tenen d'aquestes filles
9 nets.
L'amo en Joan no fé el servici

perquè son pare era mort i havia
d'ajudar a sa mare a dur sa casa
endevant.

LLORENÇ RAMIS RIPOLL.

(VALENT)

"Quan l'amo en Llorenç sabrà,
que li han fetes cançons
s'en anirà a "N'es Pinotons"
a tallar es pins rodons
per fer barques i barcons
per tot Lloseta embarcar".

Una cosa sobresortint de l'amon
Llorenç és que des de 13 anys fins
jubilar-se fé de fuster.
Fins els 8 anys anà a l'escola

amb un mestre de Bunyola i fins
els 13 treballà al camp recollent
oliva i gonyant 10 pts cada mes.
Compii el servici a n'es quarter

"Puig de Sant Pere" de Palma, Ar-
tilleria.
Es casà amb Catalina Coll Lla-

bres /'Poua'} quand tenia 23 anys.
Tengueren tres fills i ara tenen
9 nets.
Nesqué a Lloseta el 6 de juny

de 1904.
Ens contà una "feta". Un pic

guardant un ramat de porcs n'hi
havia un de petit que tenia una
"busca" a s'ull,. i ell li volia
treure. Emperò els porcs grossos
l'embestien i res, tirà una pedre
amb tant mala sort que pega a n'es
front d'un porc i caique redó en-
terra, sense alè.

JUANA ANA BESTARD ABRI-

NES,(PESSOL)
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a un carro molt gran.
Les bromes eren continues, ens

corata que una vegada les hi feren
bunyols. Una amiga i ella colliren
els 2 més grossos i quan les ten-
gueren dins la boca resultà que
estegueren plens de llana
Nesqué a Lloseta el 17 d'agost

de 1904, i es casà el 3 d'agost
'de 1934 amb Antoni Segui Marqués,
tengueren 3 fills: Miquel \mort),
Joan i Margalida. Té a l'actuali-
tat 8 nets. Aquest any participa
per primera vegada a l'Homenatge
a la Vellesa.
Diu que li diuen "Passol" perquè

son pare teixia, i els retalls
que tiraven es deien "Passols".
Ens ofereix aquesta glossa:

"Jo cere carrix a sa pietà
per fer-me un vestit nou
que voleu venir a "S'Hort Nou"
vestida de mascareta".

JUANA ANA JAUME LLABRËS,

(FORN D'ALT)

Madó Juanaina "Passol", malgrat
no -haver asistit mai a l'escola
recorda gran quantitat d'experèn-
cies.
Des de als 14 anys començà a

treballar com a teta. Als 4 dies
de néixer la baptiaren i als 8
le dugueren al "figuera!" penjada
a una figuera dins una panera.
Eren fregtients les bromes entre

amigues, recorda la que fé una
atlota a la que posà "sa collera
de sa somera" i després la fermà

Un dia assenyalat, el dia de
la festivitat de la "Mare de Déu
d'agost", "la Mare de Déu dormi-
da", que s "instalava a la mateixa
església envoltada d'aufebegueres,
nasqué a l'any 1904 Juana Aina
Jaume Llabres.
Actualment es troba un poc des-

memoriada però recorda que fou
a ca ses monges a aprendre les
primeres lletres.
Començà a treballà quan tenia

12 anys aprenguent a fer cortès.
Es casà el 4 de desembre de 1927
amb Juan Munar Bestard, "Pepe",
per espai de molts anys fabricant
de sabates, que mori el 26 de maig
de 1938.
Té 2 fills, Josep i Antònia,

que li han donat 5 nets i 1 renet.
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MARGALIDA CAPÓ PERELLÓ.
(MURERA)
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Li diuen "Sa Murera", perquè
és de Muro.
Nesqué a Muro el 4 d'octubre

de 1904 i participarà per primera
vegada a 1'Homenatge.
No recorda haver anat a l'esco-

la. Començà a treballà als 7 anys
fent de teta, guanyant un duro
al mes.
Una vegada casada, tengueren

4 fills, 9 nets i 3 renets.
Té una excel·lent memòria i ens

digué 3 glosses:

"Sa novia s'és casada
sense convidar ningú
quatre doblers que duu
i sa coa manllevada".

"Es novi i sa novia
que hi ballen de generós
també hi ballarem jo i vos
estimat meu qualque dia".

"Es meu estimat, té feines
i diu que no pot venir
jo li he enviat a dir
que fer això hi ha es diumen-

gues".

JAUME RAMON CATALÀ;

(NINETA)

L'amo en Jaume participa per
primera vegada a l'Homenatge a
la Vellesa.
Ens sorprèn la seva bona memòria

i volem retreura en primer lloc,
una anècdota d'es temps que ell
prenia part del grup de teatre
conegut com, "Sa Companyia d'en
Català" •• Quan feren l'obra "Seño-
res falta un artista", ell feia
d'apuntador i sortia un a l'esce-
nari i deia que se suspendria la

E—funció perquè faltava un artista
que jugava a cartes. El batle,
Don Toni Batle, s'ho va creure
i s'aixecà i digué: esperau, ara
vaig a cercar-lo.
Nesqué a n'el carrer nou, el

14 d'octubre de 1904. .
Anà a l'escola amb mestre Fran-

cesc Salas Javier i també amb el
"Mestre Petit". Recorda que à més
de s'escola feia tot-sol una hora
de repàs diari. Més tard ell va
poder ensenyar a una societat o-
brera, a fills de treballadora
i homes casats.
Fé feina de sabates amb son pare

desprès amb en Sebastià "Panare".
Més tard fé de tallador a "Ca'n
Ordines". Quand es separaren es
germans, passà a "Ca'n Curt de
Baix", amb en Toni Ordines. Cui-
dant-se dels tallador s i fent de
patronista. A n'aquest taller hi
estigué 27 anys.
L'any 1926 fé el servici a ofi-

cines, a Inca.
Es casà, primer amb n'Antònia

Vich Alberti i llavors amb n'Aina
Ferragut Ramón, devers l'any 1975•
Té quatre fills: Catalina Tomàs,

Bartomeu, Maria, Magdalena i Pau;
9 nets i 1 renet.
I per acabar mos recita l'obra

"Anada a Lluc" que comença així:

"Qui tengui gust de llegir
aquest versos divertits
sàpiga que són escrits
d'un Català lloseti".

GABRIEL COLL POU.
(RUSSINYOL)

Ja a casa seva eren molts de
germans i l'amo en Gabriel "Rossi-
nyol" nesqué el 21 d'octubre de
1904 a Lloseta. Només anà a l'es-
cola una hora per la nit i ccmençà
essent molt petit a treballar a
"Ca'n Peix" de Binissalem i a
1925-26 fé el servici militar a

Artilleria de Muntanya en el "Puig
de Sant Pere" de Ciutat.
El 14 d'abril de 1928 es casà

amb madó Margalida i tengueren
9 fills, un delís mort. Actualment
té 30 nets.
La seva vida ha estat de un tre-

ball continuat. El seu ofici era
principalment de camperol, encara
que ha estat camioner i taxista.
Ccmençà amb una mula i un carro
trasportant carbó pel senyor Mi-
quel Ramis a sa cimentera a n'el
que aconsellà que compras un camió
i.aixi, s'inicia con a camioner.
Durant la guerra civil del 36,

ell i el seu camió, foren requi-
sats per espai de 19 mesos per
ajudar al transport quan es feia
la carretera del port de Pollen-
ça-Alcudia, treball que realitza-
ren presos civils i militars.
L'amo en "Russinyol" fa molts

d'anys que viu al "Pujant" i re-
corda que la llum elèctrica fou
instal·lada a n'aquest indret
l'any 1936 quan el del poble la
tenia des de 1911, això es fe
perquè el senyor de Son Batle te-
nia un gendre que escrivia de nit
i la llum de carburo no li anava
bé. El seu sogre envià a n'en Gui-
llem Mandi a demanar als veins
si volian l'electricitat i que
seria de franc. Al 3 dies ja la
tenien instal·lada. Les. úniques
cases que havia eran Ca'n Gangos,
Ca'n Pusseta, Ca'n Bella, Sa Tau-
lera i Son Batle.
Un altre cosa interessant que

ens conta l'amo en "Rossinyol"
es la manera en que fou parcel.la-
da la finca de "Son Batle". Ell
i el seu pare realitzaren aquella
tasca durant l'any 1930. La finca
fou venuda a quarterades i el tros
Ties gran fou de 2'5 quarterades.
j'amo en "Russinyol" ccmprà el
moll d'aigua situat antigament
enfront de la seva casa que una
vegada, quan era petit, colli a
Don Toni Batle per una cama i per
;dxó era coix.
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BARTOLOMÉ BIBILONI CAÑE-
LLAS

Sor Catalina és una Religiosa
Franciscana molt popular degut
als molts anys que viu al convent
de Lloseta i pel seu caracter, a-
gradable i servicial.
Nesqué al petit poble de Sor

Servera el 3 de novembre dç 1904.
Anà a l'escola amb les monges "Re-
lisioses Franciscanes" ensenyant-
li les primeres lletres Sor Pelaya
Quan tenia 11 anys mori la seva
mare i cera ella era la filla major
cuidà els seus germans i començà
a brodar per ajudar al seu pare
a mantenir la família.
A 1927 entrà de novicia a l'ins-

titut Fransciscà i el 13 d'abril ,
de 1929 professà cera a Franciscà- '
na. Durant 7 anys estegué en el
convent del carrer "Antillón" a
Palma per passà a Petra on no mí;s
estegué 2 anys i a 1937 anà a Llo-
seta per estar 5 anys. Desprès
fou destinada al convent de
"Corral" (Toledo) per espai ie
11 anys per tornar a Lloseta a
Í953 i a partir d'aquest any viu
entre noitres. La seva vida reli-
giosa consta de 3 tasques çue
caracteritzan a la congregació
que pertany: cuidar els malalts,
ensenyar les primeres lletres i
la decoració de l'Església".
Sor Catalina recorda quan arribà

per primera vegada a Lloseta un
17 de septembre de 1937. No cone-
xia el poble i demanà pel convent,
li contestaren: "pugi per amunt
i sentirà molt de renou i allà
és el convent".

A n'es carrer Pericas NO 4 de
Lloseta, nesqué el 6 de novembre
.de ,1904, tenguent tres germans
més, dos d'ells ja morts.

L'araon Bartomeu té una explèndi-
da memòria. Es la primera vegada
que va a l'acte d'Homenatge dels
vells.'
Fé els estudis primaris a l'es-

cola Pública de Lloseta, i desprès
a n'es col·legi "La Salle" d'Inca.
Als 11 anys parti cap a França

per treballar amb uns tios seus
que tenien un magatzem de fruites.
A l'any 1916 començà a treballar
a un taller de mecànica fins l'any
1919, que tornar a Mallorca.
Més tard tornà a França, fent

d'encarregat dels mecànics d'un
taller de "Suro", fins l'any 1944.
L'any 1945 passà a viure a Fi-

gueres (Girona) on monta un taller
de mobles metàlics, sent proveedor
de grans empreses de la Peninsula.
Es retirà del negoci l'any 1965,

tornant a Lloseta, on viu feliç
la seva jubilació junt amb la seva
dona i amiga, Mercedes Masquef
Cornado, natural de Figueres.
No han tingut fills, emperò sem-

pre els ha agradat la companyia
infantil i familiar.

Nota
El presente número ha sido posi-

ble gracias a todo el equipo de
la Revista LLOSETA y,también, a:
Maria Bestard Canas
Maria Rosa Pérez
Maria Pons Ferragut
Antonia Pons Villalonga
Aina Pons Pons
Sion Coll Servera
Bartolomé Niell Bonafé
Jerónima Pons Pons
Franciscà Arrom Morro
Antonio Servera Perelló
Miguel Benitez Muñoz
Antonia L·labrés Bestard
Sor Eulalia
Ana Pons Cerda
Catalina Oliver Ripoll
Juana M* Amer Amengua!
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Tercera Edad

Como continuación de la efeméri-
des de cumplirse en Lloseta el
XXV Homenaje a la Vejez, y que
se tributa a aquellas personas
que ya han alcanzado los 81 años
de edad, está previsto en los me-
ses de octubre-noviembre la reali-
zación de otras actividades, dedi-
cadas a todas las personas que
ya han llegado a la denominada
tercera edad, y que consistirán
en: glosado, charlas, conciertos,
etc
Dichas actividades estarán orga-

nizadas por la Asociación de Ami-
gos de la 3 Edad, en colaboración
de la Caja de Baleares "Sa Nos-
tra", la Revista "Lloseta", y el
Magnifico Ayuntamiento de Lloseta.

LLOSETA
Revista Independiente De Información Local
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OBSEQUI COMMEMORATIU DEL XXV HOMENATJE A LA VELLESA

LLOSETA - 1985 (AUTOR: BARTOMEU VALLESPIR)
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XXV HOMENAJE A LA VEJEZ
«Festes de ta Mare de Déu de Lfoseta». 1985

A l*J?.eSÍ>Úï ¿^4>?7?- en testimonio de

estima y consideración.

Comisión XXV Homenaje a Ga Vejez
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Algunas notas de los 24 anteriores homenajes
EL I HOMENAJE A LA VK'EZ, orga-

nizado por la Comisión cíe Fiestas
del Magnífico Ayuntamiento de Llo-
seta, con la colaboración de la
Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de las Baleares, tuvo lugar el
sábado dia 9 de septiembre de
1961.
La relación de ancianos homena-

jeados (hace 25 años) la encabeza-
ba Sor Maria de Guadalupe, de gra-
tos recuerdos en Lloseta, con 92
años. La cual llegó a centenaria,
y que fue objeto de una solemne
fiesta el 17 de septiembre de 1969
por haber alcanzado tan alta cota
de vida aparte de darse la cir-
cunstancia de que esta Religiosa
Franciscana dedicó 75 aftas de su
vida como religiosa en nuestra
localidad. Asi en el I Homenaje
a la Vejez a continuación de la
mencionada Religiosa componían
la relación un total de <3 ancia-
nos de la localidad de edad can-
prendida entre los 92 eftoa y 81
años.
Las crónicas de aquellas fechas

nos dicen del éxito que se obtuvo
con la organización de este I Ho-
menaje, al cual como se ha venido
haciendo en estos 25 anos, se suma
toda la vecindad de nuestra loca-
lidad.
A continuación señalamos, en

un cuadro muy significativo, la
composición de los Ancianos de
Lloseta que en el transcurso de
estos años han sido homenajeados:

ANO HOMENAJE VARONES HBffiRAS TOTAL

1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985

I
II
III
rv
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
xrv
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
xxrv
XXV

1?.
V

• 1!,
17,
13
IS
i:;
1£
21
2i
1<
21
2;
21
21
1(
1!
1C
21
2f
24
2É
3C
31
32

31
32
35
38
38
37
35
34
34
42
41
37
41
46
45
46
45
43
40
43
41
45
50
55
56

43
46
50
51
51
50
50
52
55
63
60
58
63
67
66
62
60
62
61
69
65
71
80
86
88

La primera y segunda edición
de los Homenajes a la Vejez cele-
brados en Lloseta, tuvieron lugar
por la mañana, con un programa
de actos similar o más bien dentro
de un mismo "estilo" como se ha
venido haciendo en el transcurso
de estos 25 anos, si bien con al-
gunas variaciones o matices dis-
tintos que le han hecho de año
en año más ameno y que ha venido
colmando de alegria a todos los
homenajeados, ello independiente-
mente que tuviera lugar por la
mañana o por la tarde.

Asi tenemos que en los diez pri-
meros años se obsequió a todos
los ancianos y madrinas acompañan-
tes con un luch, en los cinco si-
guientes les fue ofrecida una co-
mida, y en los últimos años se
ofrece en la mitad de la fiesta
un pequeño piscolabis, tentenpié,
refresco, etc.
En los diez últimos años se ha

dado especial relevancia a las
actuaciones músicovocales que se
les ha ido ofreciendo, teniendo
especial relevancia el apartado
de obsequios con que se agasaja
a todos los homenajeados, siendo
éste copítulo muy importante ya
que estos obsequios varían de año
en año.
Un acto común han tenido estos

XXV Homenajes a la Vejez celebra-
dos en Lloseta, como ha sido la
Misa de Acción de Gracias, que
se ha dicho en ocasiones en la
Iglesia Parroquial y otras en la
misma Plaza de España, teniendo
lugar en ocasiones por la mañana
y en otras por la tarde.
Normalmente las fiestas de Home-

naje a la Vejez, han tenido lugar
en el marco de las fiestas patro-
nales, no obstante durants unos
cinco años consecutivos -se han
llevado a cabo en el transcurso
del mes de octubre.
Y entre los aspectos a destacar

con mayor énfasis corresponden
(pasa a la pág.siguiente)

i
HOMENAJE \ LA VEJEZ

Organizado por la

Comisiún de Fiestas del Magnifico
Ayuntamiento

• Con la colaboración de la

Caja de Aburras y Monte de Piedad
de Baleares

LLOSETA 9 Septiembre 1961

La Comisión tie fiestas ,1í'! '.!a¿í»lfi:o
Ayuntamiento dt Lloseta, se dispone a,
iniciar ti I Homenaje a ¡a Vejes. Con
ello rendirá tributo de autor y respeta a
sus Ancianos que, por sus virtudes \ -u
pasado formait la vanguardia de nuestra
Villa Homenajear a los viejos, venerar a
ios patriarcas líe nuestras tradiciones, es
ensenar a nuestros hijos a respetar a sus
padres v abnelos, es recordar al mundo
que f.tiste una. jerarquía familiar, ha*t y
ÌOS//M de todas las jerarquias ¿ofialr?
La (.amisión organizadora ai imitar ní

G PROGRAMA 9
A las 9-45 h.-Concentrai ion en la Plaza de la Iglesia Ue Lis

Ancianos, Autoridades, represen cat iones y madrinas.

A las 10 h. Misa solemne en la Iglesia Parroquial, en honor a
los Ancianos- ,

A IM l*'3t tL-Desfile presidido pur las Autoridades y madri-
nas acomjmnando > los ancianos que se dirigirán a
la Casa Parroquial

A la» 11 h.-Proclamación de los Ancianos por el Sr. Alcalde.

Breves parlamentos por diferentes personalidades.

Lunch para todos los homenajeados y acompa-
* fiantes.

Reparto de obsequios a todos los Ancianos.

Prttidiré dirhus «clos, en unión de Ia« Autoridade*, un
rpp r t 'N f i i f . i n i r de la Caja de Ahorro« jr /Monte de Piedad

de fatare«.

Htto. e f pera (¡ut identificándose con lu
F I E S T A DE LA A N C I A N I D A D . ü~ Cott"»tÓB d« «•'••*«. de

la orfimi·i ión. t l » i r » r é n • lo»
— S« enfnstas.no V prod,*,« SUS .«,„„, .„(«„.o. « enlpedÉdo,

If a / f f I n v veneración ti itttf^fro* q«« no hayan podido afluir al
,,,/,.,,/„, Acto para hacerle» entrega da

JL C S Ht t ¿ICH
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por una parte,la gran acogida que
tiene entre la población estos
Homenajes a la Vejez, congregándo-
se alrededor de los Honennjeados
prácticamente todo el pueblo, que
ve con carino y se suma a esta
demostroción pública de mor y
renpcto a nuestros mayores.
Y por otra parte se debe dejar

constancia de un aspecto muy ira-
portante y que hay que considerar-
lo cono en la cúpula del principal
móvil de estas demostraciones pú-
blicas de 'veneración a nuestros
Ancianos, y con ello nos referimos
a la sana y hermosa costumbre
existente en Lloseta, que al tér-
mino del acto público ciel Homenaje
a la Vejez se reúnen er el domici-
lio del homenajeado: hijos, nie-
tos, nueras, biznietos, amigos,
otros familiares, vecinos, etc..
con el único deseo de felicitarle
y expresarle el tradicional "molts
d'anys".

• 34-190

1972: XII HOMENAJE

• « ,*#*?

<.*».

1973 : XIII HOMENAJE

1973 : XIII HOMENAJE
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1975 : XV HOMENAJE

1975 : XV HOMENAJE
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1976 : XVI HOMENAJE

1977 : XVII HOMENAJE
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1978 : XVIII HOMENAJE

LLOSETA f L'HOMENATGE A LA VELLESA

Lloseta és »1 I potenciï
de poble seMpre excel.lit;
i ara la vostra presencia
li reforça l-esperit.

Lloseta, lleial us posa
el seu dintingit segell,
amb l'aroma de la rosa,
amb el vellut del clavell.

Damunt la terra florida,
pels camins de la virtud,
heu copsat l'amor la vida,
la pau i la plenitud.

I.losètn avui somriu la vostra fpsta,
avui el món es ¡nostra més fidel,
avui el soi té mis claror de vida,
avui fins els auc?lls broden el cel.

Avui s'omple de flors tota la terra,
avui tot resplendeix amb llum de pau;
aquí ja no hi té estatge la mentida;
aquí sols hi té arrels la veritat.

Avui els cors beteauen l'esperança
de viure intensament la germanor,
escampant pels camins la solidesa
de l'assencia sup ema de l'amor.

La dretura del seny avui exalça .
la caritat del Dea Omnipotent
dins la blancura humil de la vostra anima,
dini el vostre provéete enteniment

Lloseta es terra amorosa
pels seus fills de bona arrel;
raça forta, generosa,
agosarada I fidel.

Amb l'alba i la primavera
de la vostra juventud ,
heu assolit la cimera
claror de la senectud.

I així amb fulgência i gaubança
Lloseta com un tresor,
us omple de venturança
el robi del vsstre cor.

Miquel BOTA TOTXO

LI.nata, dissabte 6 de septembre de 1979. PAU

1979 : XIX HOMENAJE
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1980 : XX HOMENAJE

1983 : XXIII HOMENAJE 1984 : XIV HOMENAJE
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1983 : XXIII HOMENAJE

1984 : XIV HOMENAJE

ft^r >a

1982 : XXII HOMENAJE



La presente edición ha sido patrocinada por

SA NOSTRA

O\|A DE BALEARES

"SA NOSTRA"

25 años presente en los Homenajes a la Vejez




