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Als agradoses vells de Lloseta
Honoram a la vellesa
de Lloseta tots plegats;
i vos lloam la noblesa
que guardati dels temps passats.

Sou fonaments i estalons
de la nostra vila honrada;
del vostre cor, les cançons
la tenen ben alegrada.

De vosaltres hem après
a seguir bones petjades;
no deixaríem per res
les coses que ens heu deixades.

Tamborinos, flaviols,
castanyetes, flocs de festa,
flors a dins els cossiols
sou, vellets, la gent més llesta.

Il·lusions i fantasies
fa molts anys ens heu donat,
i les belles poesies
el poble vos ha entregat

De les costums llosetines
el més bo ens heu deixat;
homes, dones, nins i nines
som el vostre resultat.

Del nostre poble, tresor,
sou del temps de l'avior;
tots teniu un grandiós cor
herència de l'antigor.

Cantem tots la vostra festa
i mirem el clar futur,
que voltros sou gent xalesta
i teniu posat madur.

Quina estimada vellesa
ompl aquest poble content,
és tan gran vostra noblesa
que per tot el món es sent.

Sou savis de temps enrera
i teniu posat senyor,
el vostre cor té esponera
de flors i lliris i amor.

A tots plegats desitjam
una diada alegrada;
vora vosaltres cantam
una glosada estimada
que de cor vos dedicam
tots aquells qui treballam
a la Revista LLOSETA
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8 SETEMBRE 1991

PROGRAMA D'ACTES

A les 7 del capvespre

* Concentració de Vells i "Madrinas
* Proclamació del XXXI HOMENTAGE A LA VELLESA
* Acte d'acció de gràcies
* Actuació de l'Escola de balls de

l'Estel del Coco
* Breus Parlaments
* Entrega d'obsequis
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Aquest XXXÍ HOMENATGE A LA VELLESA de Lloseta, ha estat organitzat i
patrocinat pel Magnífic Ajuntament de Lloseta i la Caixa de Balears SA NOSTRA
amb la col·laboració de la Parròquia de Lloseta.

NOTA.- Els vells homenatjats que, per circunstancies d'impedi ments ßs ics, no
puguin assistir als actes, seran visitats al seu domicili, el mateix dia, a partir
de les 9 del matí, perjer-los entrega dels obsequis
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Els nous homenatjats un per un

Magdalena
Crespí Coll

El carrer d'Es Morull la va veure
néixer el darrer dia del mes de gener
del 1910 i allà va viure fins que es va
casar amb en Bartomeu Ramon Fiol.

Ella ens conta que quan tenia 3 anys
començà a costura a Ca Ses Monges i,
més tard, amb la mestra donya Aurora
Arnica fins a l'edat de 13 anys. Diu
que tenia bon cap per estudiar però
que ho va haver de deixar per comen-
çar a fer feina de sabatera a Ca'n Curt.

De les seves joventuts recorda no
ha ver-les passades malament. Se di-
vertien amb poca cosa i no fugien del
poble.

Tenia 23 anys quan se va casar. Era
el 13 de maig de 1933 i com eren els
temps de la Segona República, primer
varen passar pel jutge de pau per la
ceremonia civiì i després a l'església la
religiosa. Després xocolata i ensaima-
des.

Una vegada casada la seva feina era
a casa seva a on també feia "cortès" de
sabates. Poc temps després el matri-
moni va partir a fer feina a València a
on arreglaven sabates. Allà visqueren
7 anys. En certa manera allò fou un
sacrifici però es va veure recompensat
ja que els seus fills pogueren anar a un
bon col·legi d'aquella ciutat.

Del seu matrimoni va tenir dos fills:
na Franciscà que és religiosa francis-
cana i en Joan Baptita que és fadrí i

(notes biogràfiques)
que viu amb ella, ja que és viuda. Re-
corda el que li va costar acceptar que
la seva filla partís al convent, però ara
dóna gràcies a Déu perquè veu la
felicitat de la seva filla.

Es va jubilar quan tenia 65 anys i la
primera paga fou de 6000 pessetes al
mes. Ara se troba molt bé de salut i fa
totes les feines de la casa. Sobre la vida
actual troba que està molt abandonada
i que la joventut no sap el que vol.

Està molt contenta de poder anar a
l'homenatge a la vellesa ja que se de-
mostra un regoneixement oficial de la
gent major.

Pedró Torres Ruiz
Era el año 1945 cuando con su espo-

sa y sus primeros hijos llegó a Mallor-
ca. Estuvo un año en La Vileta para
pasar seguidamente a residir en Llo-
seta donde está totalmente integrado,
tal es así que de "malnom" le dicen de
"Ca'n Bueno".

Nació en Beas de Segura (Jaén) el 19
de junio de 1910. Sus padres y familia
eran agricultores arrendatarios y pa-
saban de un pueblo a otro. Apenas fue
a escuela pero de mayor y en la mili-
aa,en la guerra,tuvo interés en apren-
der y hoy sabe leer y escribir. En la
península fue alcalde del pueblo donde
residía, Arroyo de Ojanco, y durante la
contienda civil fue comisario de guerra
en el ejército republicano.

En el mes de junio de 1935 se casó
con Cenara Rodríguez Rodríguez. La

ceremonia y la boda fueron muy sen-
cillas. Sólo se casaron por lo aviï y al
poco tiempo de estar en Mallorca lo
hicieron por la iglesia. Han tenido 12
hijos.

Desde que residió en Lloseta traba-
jó de minero en la mina de "Sa Truio-
la" (20 años) y otros en Selva en otra
mina de la misma empresa. Se jubiló a
los 60 años.

Nos manifiesta que está muy satis-
fecho de la vida ya que tiene una sa-
lud excelente y se ve rodeado de su
famflia y los ve muy unidos. Sus me-
jores recuerdos: el nacimiento de sus
hijos y el haber venido a Mallorca.

Antònia Coll Coll
Va néixer el 19 de febrer de l'any

1910, al carrer del Puig, encara que
després va passar a viure al carrer
Nou.

Va anar a escola fins l'edat de 10
anys, després va fer "cortes" de sa-
bates. Se'n recorda de que llavors aba-
ns d'anar a fer feina, havia d'anar a
missa a les cinc del matí.

Va festejar durant set anys, casant-
se l'any 1935 amb el llosetí Miquel
Suau Bestard.

De viatge de noces varen anar a Lluc.
Després va deixar la feina per cuidar-
se de les feines de la casa.

Fruit del seu matrimoni varen ésser
tres fills i dues filles. I a l'hora d'ara a
més té vuit nets i tres renets.

De major i amb la tercera edat ha
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anat de viatge a Lourdes i Menorca.
Pensa que aquesta festa d'Home-

natge a la Vellesa és una festa ben
guapa, pel que representa de fer cas
als vells.

Maria Puigròs
Nicolau

Més coneguda per Maria "Serrana",
va néixer al veinat pöblet de Binia-
mar, a on li deien de "ca'n Sulla", el
dia 14 de febrer de l'any 1910. Allà va
créixer i viure les joventuts fins que el
21 de setembre de 1930, quan només
tenia 19 anys i després de 18 mesos de
festejar es va casar amb En Joan Ra-
mon Ramon "Serrano".

Els estudis elementals, aprendre a
llegir i escriure, els obtingué de les
Monges Franciscanes de Biniamar de
la mà de Sor Claudia.

Aprengué a "cosir" a Inca, a on hi
anava sempre a peu des de Biniamar.
Els seus germans que estaven a Acig-
non (França) li volien comprar una
bicicleta, però els seus pares no ho
consentien, perquè les semblava que
això era molt atrevir per una dona.

Va passar temporadas a França amb
diverses visites realitzades als seus
germans.

Un cop casada va passar a viure a
Lloseta, al carrer Major, Fra Juniper
Serra fins al lloc que viu actualment
carrer de Guillem Santandreu.

Del matrimoni amb Joan Ramon
tingueren quatre fills i dues filles, a
més d'altres dues nines mortes.

Ha recorregut Itàlia, França, a la
Península diverses vegades i cal fer
referència al viatge que realiza quan
tenia 78 anys al Perú, després de disset

hores de vol.
Pensa que anam, dins la vida actual,

massa aviat, però que s'ha d'aprendre
amb paciència.

L'hi agrada molt la festa d'Home-
natge als Vells, encara que troba que si
se digués una missa a la plaça seria
més completa.

Guillem Villalonga
Caúellas

En es carrer des Sol, el dia 2 de
febrer de l'any 1910, va néixer l'amo

En Llorenç "Moliner". Allà hi visqué
fins que es va casar el 14 d'octubre de
l'any 1940 amb Na Franciscà Coll Ca-
ñellas, passant llavors a viure al carrer
de la Lluna. Encara hi viu i Déu faci
que hi pugui viure molt d'anys. Gaire-
bé no va poder anar escola perquè es
temps no ho permetien.

El seu ofici ha estat de sabater, ofici
que no l'ha canviat mai, ja que fins i
tot el temps de la guerra feia de saba-
ter. Va fer feina a distintes fàbriques
de sabates de Lloseta fins el moment
de la jubilació en els 65 anys.

Fruit del seu matrimoni nesqueren
tres fills: Llorenç, Pere i Catalina. Un
hermós record és el viatge que varen
fer a Barcelona amb motiu de les No-
ces d'Or matrimonials. Aquest ha estat,
pràcticament, l'únic viatge realitzat.

La vida actual la veu un poc des-
garballada: massa llibertat i molt de
renou amb les motos.

Antònia Pou Coll
Amb il·lusió espera madò Antònia

"Metleta" que arribi el dia de la "fes-
ta dels vells". El vestit i les sabates

noves ja estaran preparades dies abans.
El goig de poder arribar en aquesta
festa només es pot entendre quan s'ha
arribat als 81 anys en bona salut.

Enfora li queda aquell 27 de gener
de 1910, quan va néixer. Els records,
bons i dolents, aflueixen dins els pen-
saments d'aquestes persones.

Així madò Antònia recorda aquells
fets més improtans de la seva vida:
que no va poder anar escola; que no-
més va anar a costura en Sor Teo-
tista...

Que l'hi agradava de joveneta pa-
setjar-se molt. Que va fer feina, de
joveneta, a una fàbrica de sabates, com
també a una confiteria de Palma (Casa
Esteva), que fins hi tot hi va

fer feina uns anys de casada, deixant-
ho tot per poder fer les feines de la
casa i tenir esment als seus fills: Antò-
nia, Miquel i Antoni.

Després de vuit anys de festejar es
va casar amb Jaume Martorell Ramis,
es casaren a Lluc, feren una xocola-
tada, els convidats s'en tornaren a casa
seva i els noviis quedaren uns dies a
fer-hi les noviançes.

Podíem dir que madò Antònia ha
assolit un grau de felicitat bastant alt,
al sentir-se respectada i estimada per
a tothom. Els joves? Estan millor que
nosaltres estàvem...!

Del seus viatjes recorda agradable-
ment la visita a Roma i veure el Papa,
com també una excursió a Lourdes.

Magdalena Ramon
Pons

Va néixer a Lloseta l'li de juliol de
1910 en el carrer Mont, però era una
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casa petita i no hi cabien tots, es varen
canviar a una casa més gran al carrer
Pericas.

Va anar 3 ò 4 anys a escola amb les
Monges Franciscanes de Lloseta, Sor
Maria Enriqueta i Sor Teotista foren les
seves mestres.

Als dotze anys anava a "collir" a les
possessions i cobrava una pesseta cada
dia.

Ja de major va fer feina a sa fàbrica
de sabates de Ca'n Bufaranyes, fins
que es va casar, sota la protecció de la
mare de Déu de Lloseta, amb Josep
Mulet Català i tengueren tres fills:
Franciscà, Tomeu i Antoni.

En temps del "Moviment" s'enginya-
ren amb una altra dona i feien "san-
dàlies". Després va fer bolsos de pell
què'ls venien als turistes. Però la seva
darrera activitat laboral fou de saba-
tera.

El record de la seva joventut es cen-
tra amb el molt que li agradaven ses
festes de Lloseta i dels pobles voltants,
així com passejar-se pels carrers de
Lloseta.

Aquesta afició la manten encara avui
en dia, ja que diàriament arriba fins al
Coco, resa a la Mare de Déu, i tira a
tira, toma a casa seva.

Madò Magdalena no feia comptes de
poder anar en aquesta festa d'Ho-
menatge de la Vellesa, però a mesura
que se va acostant la data té més il·lu-
sió i ganes d'anar-hi.

Antònia Coll
Morro

Va néixer dia 27 de novembre de
l'any 1910 en el carrer Pastora, nú-
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mero 25 de Lloseta, a "Ca'n Carrus-
sillo".

Va anar a costura a Ca Ses Monges
de Lloseta, fins els onze anys. Des-
prés va començar a fer feina a una
fàbrica de sabates d'Inca a "Ca's Ca-
talà". Al principi guanyava dos reals
(0,50 pessetes). Poc a poc l'hi anaren
pujant el sou, fins que ja de casada
guanyava tres pessetes i dos reals (3,50
pessetes) fent feina externa fins l'any
1937, passant llavors a fer feina del
mateix ofici de sabatera a casa seva.

Es va jubilar als 65 anys d'edat. De
joveneta ben molt li agradaven les
festes patronals tant de Lloseta com
dels pobles veinats, i passejar pels
carrers de Lloseta primer amb les
amigues i després amb l'enamorat.

L'any 1935 a l'Església de Lloseta, i
després de set anys de festejar, es va
casar amb el llosetí Miquel Coll Mut,

Bibiloni Llabrés.

"Colometa". Després del casament
feren un bon refresc de xocolata amb
ensaïmades.

I d'aquesta aliança nesqueren tres
fills: Miquel, Margalida i Guillem.

Ha viatjat a Lourdes, França i Bar-
celona, guardant de tots ells bons re-
cords, molt especialment del viatge a
Lourdes que va fer amb el seu fill
Miquel i la seva nora.

Gaudeix d'una bona vellesa disfru-
tant de bona salut, una família que
l'estima molt i una gran tranquil·litat.

Andreu Solà
Bermejo

El dia de Sant Sebastià, 20 de gener
de 1910, neixia a Lorca (Múrcia) el que
avui és viudo de la llosetina Antònia

N'Andreu, que entén i xerra el ma-
llorquí, ens conta com a la seva terra
de molt petit començà a fer feina al
camp. No va anar a escola. Després
abandonà la feina camperola y co-
mençà a una mina de carbó.

Abans de casar-se i de conèixer a la
que seria la seva dóna, de la península
passà a Sóller on va viure uns 8 anys.

Després es va casar, ja que tenia la
feina a la mina de Son Odre, de Bi-
niamar a on va fer feina fins que va
tenir un accident i el donaren per
llarga enfermetat. Ja fa anys que està
recuperat i ara es troba molt bé.

Fou molt feliç amb el matrimoni
encara que va haver de lluitar molt per
dur endavant a una família amb 9 in-
fants.

Ha fet viatges a França, Múrcia y
Barcelona. Està molt content de poder
assistir a l'Homenatge a la VeUesa i
també de tenir a tots el seus fills vius
i que l'estimen.

Bàrbara Ripoll
Martorell

Li diuen de Ca'n Sopa. Era la terce-
ra de set germans i va néixer en Es
Morull el dia 8 d'octubre de 1910.

De petita no va anar a escola, no-
més passà per Ca Ses Monges per
estudiar les oracions per poder fer la
primera comunió.

Anava a collir a Borneta i guanyava
1 pesseta. Als 13 anys anava també a
s'Estorell i a collir ametlles a s'hort de
Ca'n Seda i quan acabava la tempo-
rada li deien que no se llogàs en lloc,
ja que hi havia de tornà. Després de
camperola va fer feina de sabatera a
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Ca'n Curt.
Fa 57 anys que se va casar amb en

Llorenç Coll Mateu de Mancor. Ara és
viuda. Varen tenir un fill que també es
va morir.

Recorda com de viatge de noviances
varen anar a Lluc i que varen festejar
mitja dotzena d'anys.
Troba que l'homenatge als vells està
molt bé i que avui en dia vivim com a
senyors al contrari d'aquells temps que
anàvem a fer feina de ben joves.

Maria Magdalena Pol
Mateu

Madò Maria Magdalena és actual-
ment viuda de Guillem Coll Pons amb

el que es va casar el 27 d'abril de 1933.
Li diuen de mal nom de "Ca'n Corró"
i va néixer a Lloseta el 6 de novembre
de 1910.

Ha viscut a distintes cases del po-
ble: es Monili, carrer Nou i a Guillem
Santandreu a on viu actualment.

Només va anar a escola una hora
cada vespre fins als 14 anys a Lloseta
a una mestra al carrer de s'Estació.

La part de treball diu que va fer
feina 10 anys a Ca'n Petxorra a Inca,
després passà de majorala a les pos-
sessions de Son Coco, Es Puig i a Son
Bialó.

Del seu matrimoni nesqueren tres
fills: Magdalena, Guillem i Bernat.
Ens conta la següent glosa:

"Mu mare a sa plaça ballen,
mu mare deixau-m'hi anar
jo qui som tan garrideta
ballador no em mancarà".

Per acabar recorda molt bé quan va
anar de viatge a Barceloa, a Lourdes i
a veure al Papa a València.

Magdalena Comas
Fiol

Recorda que de petita, als 4 anys,
començà a costura a Ca Ses Monges
fins que va tenir 10 anys. Sap llegir i

escriure ja que sempre ha tengut in-
terès per aprendre. Troba que els pares
d'avui fan molt donant estudis als seus
fills.

Madò Magdalena "Rutla" va néixer a
Lloseta el dia 10 d'abril de 1910. Des-
prés d'haver anat a escola aprengué a
cosir i sempre va fer treball de casa.

Se va casar el 8 de maig de 1934 amb
Joan Coll Mut "Colometa" del que fa
uns anys n'és viuda. Conegué al que
seria el seu marit quan sortia a pas-

sejar amb els seus germans que també
festejaven, però ella es va casar més
prest que ells. Recorda molt bé el dia
del seu casament. No varen fer quasi
festa perquè feia poc s'havia mort la
seva padrina. Com el dol era molt
rigorós se va casar de negre i els con-
vidats només menjaren galletes.

Ha tengut tres fills: Margalida, Mag-
dalena (morta als 3 anys) i Miquel.
Està molt satisfeta de veure com el seu
fill segueix la indústria de constructor
del seu marit.

Està molt satisfeta de poder anar a
l'homenatge i és d'agrair el que fan per
les persones majors.

Franciscà Caimari
Tortellà

No va néixer a Lloseta, sinó a Cai-
mari el dia 10 de gener de 1910 i fins
que se va casar amb el llosetí Jaume
Coll Ramon va viure allà.

Va anar a costura a Ca Ses Monges
fins als 11 anys, després començà a fer
feines al camp.
En tenia 27 quan es va celebrar el seu

matrimoni, un dia del mes de juliol de
1937, al santauri de Lluc. El seu casa-
ment va esser un poc trist ja que feia
poc s'havia mort la seva mare.

Traballa al camp collint olives i a-
metlles. Recorda que el treball era molt
dur, però hi havia companyerisme i
bon humor.

Actualmente és viuda i viu una set-
mana a casa de cada un del seus fills:
Joana, Maria, Francisca i Joan.

Troba que la joventut te massa lli-
bertat i que hi ha poca il·lusió per tot.

Recorda en molt de gust els viatges
fets a Lourdes, Andorra, Eivissa i Me-
norca.
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Bartomeu Ferragut
Coll

Li diuen de "Ca'n Primes" i va néixer
a Lloseta el 7 de juliol de 1910. Ell i la
seva dona, Maria Pou Bou, tenen 81
anys i, per tant, enguany, tots dos,
prenen part a l'Homenatge.

Quan tenia 7 anys va començar a

començà de criada a casa d'una ger-
mana del Compte d'Ayamans fins que

\
fer feina pel camp collint garrofes,
ametlles, etc. No va anar a escola, el
que sap ho va prende del mestre Mu-
xic. Després va fer de sabater a Ca'n
Curt i més tard a Ca'n Fluxà d'Inca.

Ens conta que quan tenia 14 anys se
va morir la seva mare i quan tenia 20
anys va tenir una malaltia tan greu
que va rebre l'extremunció. Ja tenia
preparat el vestit o mortalla però la
Mare de Déu del Coco el va salvar.
Durant molts d'anys aquest vestit, amb
la seva foto, estava exposada a l'ermita
del Coco.

Està content perquè es pot passetjar
amb la seva dona que a continuació
biografiara.

Maria Pou Bou
Com hem dit madò Maria "Bella" es

va casar amb en Tomeu Ferragut i ella
va néixer a Lloseta el 20 de febrer de
1910.
Les seves festejades duraren cinc anys

i després de casats \aren viure al car-
rer de la Lluna i després al domicili
actual del carrer de Sant Llorenç.

No recorda haver anat a escola però
sap llegir i no sap escriure. Quan tenia
4 anys va perdre a la seva mare i als
11 al seu pare. Quan tenia 10 anys

H
i VíV

en va tenir 17. Després pasar a fer de
sabatera a la fàbrica de Vicenç Vi-
llalonga.

Està molt contenta de les seves vel-
leses perquè tota la seva família està
molt unida. Ha tengut 6 fills: Pere,
Franciscà, Maria, Catalina, Llorenç i
Margalida. El dia que va tenir el quint
fill va tenir una bona alegria ja que per
nom li pogué posar el del seu pare. De
casats ha viatjat a Lourdes i a Eivissa.

José Ruiz Chamizo
Era el año 1965 cuando desde la an-

daluza Antequera se vino a Lloseta con
su familia. Era campesino pero trabajó
en la construcción en cuyo trabajo se

jubiló. Actualmente es viudo de Teresa
Pérez Pinto con la que tuvo siete hijos:
Socorro, José, Antonio, Juan y tres de
fallecidos.

Nació en Villanueva de la Concep-
ción (Málaga) el 10 de marzo de 1910.
Después de casado pasó a residir en
Antequera.

No fue a la escuela, tan solo, cuan-
do tenia 7 años iba por las noches a un
cortijo donde, un maestro ambulante,
les enseñaba a escribir y leer.

Nos cuenta que cuando tenía 5 años
perdió a su madre y a los 7 a su pa-
dre. Se fue a vivir con su abuela y al
morir ella vivió con unos tios hasta
que se casó. Por cierto que cuando se
casó la fiesta duró dos dias. Era cos-
tumbre matar unos cabritos. Cantaban
y bailaban y al cabo de dos*dias los
invitados se marchaban* y ellos seguían
su vida de trabajo.

Cree que ahora se vive mejor que
entonces y está muy contento de par-
ticipar en la fiesta de la vejez de Llo-
seta.

Ana Rosa Jiménez
Nació en Villanueva de la Concep-

ción el 2 de seteimbre de 1910 y se
casó con Salvador Montici Moreno que
perdió en la guerra civil española a los
7 años de casada. No obs-
tante tuvo cinco hijos: Agustina, Dolo-
res, Francisca, Antonia y Salvador.

Hace 30 que está en Lloseta y el mo-
tivo fue porque tenía ya tres hijas que
vivían aquí. No fue a la escuela. Re-
cuerda como un señor iba a su casa
para enseñar algo de leer y escribir
solo a su hermano, en cambio, pen-
saban que a las mujeres no era necesa-
rio que supiesen letras. Trabajó en el
campo y como empleada del hogar.
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Crió sola a sus hijos, pobremente
pero honradamente. Nunca quiso pa-
dastro para sus hijos. Dice que este
homenaje a la vejez está muy bien y
manifiesta que este libertinaje que
tiene la juventud no le gusta.

Damiana Vallespir
Pou

Madò Damiana "Caparrota" va néi-
xer a Lloseta el 29 de març de 1910. A
ca seva eren 9 germans i de fadrina va
viure sempre a Sa Truiola. Feia feina al
camp i als 10 anys anava a "Sa Vinya".

A escola hi va anar solament els
vespres amb la mestra Franciscà Cata-
ny que vivia al carrer de s'Estació.
Recorda» com als 12 anys ja pastava el
pa. .

Va festejar 4 anys i quan festejava a
toc d'Avemaries havia d'estar a casa
seva. Es va casar amb en Jaume Bes-
tard i tengueren tres fills: una filla i
dos mascles bessons.

Recorda quan el seu home guanya-
va 4,50 pessetes cada dia i en 10 ò 12
passaven la setmana. Va ripuntar sa-
bates a 9 "peces" i ens conta que en el
temps del "Moviment" anaven a cercar
blat a Manacor i després els falangistes
els ho prenien.

Recorda com el seus fills bessons
eran molt reguitzers i els deien "els
damians". A costura volien anar

ft^v/í

* * » * * • ' * * * *«* "- ***•****»*«*« * **»*****•vvcvx;. ;; :̂:;X;-;v:̂ v^
sempre iguals, si un duia una cama
embanada l'altre també li volia dur.

Del primer marit va enviuda i ara
està casada amb en Joan Espases, tam-
bé llosetí.

Franciscà Ramon
Beltran

Li diuen de Ca'n Canina i va néixer
al Morull el 6 de juny de 1910. Va anar
a costura amb Sor Teotista fins

que va tenir 7 anys. Després seguí dos
anys més, al vespre, a la mestra Fran-
ciscà Catany.

Quan tenia 10 anys va començar a fer
feina a Ca'n Curt. després d'un any va
partir cap a Inca a fer feina a ca uns
concos i va aprendre de brodar a mà i
cosir camises i colçons pel seu conte,
fins que, amb el seu marit, Rafel Pons
Ripoll, ja mort, posaren la popular
tenda de "Ca'n Carrina".

Recorda les seves joventuts alegres i
les passetjades amb el seu estimat que
era molt alegre. Es varen casar el 18
d'abril de 1933 i tengueren tres fills:
Aina, Antoni i Miquel.

Te molt bona salut i està contenta de
disfrutar aquestes velleses després de
tants d'anys de fer molta feina.

Guillem Villalonga
Capó

No és res estrany que li diguin Gui-
llem "Moliner". El seu padrí ja tenia un
molí de vent fariner a Sa Truiola, avui
desaperagut. Va néixer sota les aspes
d'aquest molí el 10 de desembre de
1910. Era el major de set germans. De
petit ajudava al seu pare i anava a es-
cola amb el mestre Francesc Sales.
Després passà a un col·legi de "La
Salle" al Pont d'Inca fins que va tenir
14 anys.

Després el seu pare el va enviar a fer
feina a Palma a la Casa Cros, a on
començà a aprendre i viure els negocis
de més aprop. Als 18 anys ja tenia el

carnet per a poder conduir cotxe ja que
a casa seva, l'any 1927, varen comprar
un Citroen de 5 H.P. i matrícula 1231.

Tenia 18 anys també quan va fer el
servia militar voluntari a Inca i el 30
d'abril de 1935 es va casar amb Catali-
na Coll Reus i de viatge de noviis
varen anar a l'Alger. No tengueren
fills.

Els seus pares havien possat un fom
i una botiga al carrer de Sant Llorenç
i una farinera elèctrica al carrer de
s'Estació. Amb el cotxe començaren a
fer servici de taxi, però estalla el Mo-
viment i altre vegada tomà a l'exèrcit.
Va estar al front de Nules i Vinaroz
com a xofer d'un comandant. Del ne-
goci del fom es va retirar prop dels 60
anys però seguí com a taxista fins a la
seva jubilació obligatòria.

Ha viatjat amb la seva dona a Paris,
Roma, Grècia, Yugoslavia, Andorra i
Lourdes. Està content d'haver arribat a
l'edat que té i de poder assistir a l'Ho-
menatge.

**********

NOTA:
Aquest número ha estat possible

gràcies a tot l'equip de la Revista
LLOSETA i també a:

* Antònia Llabrés Bestard
* Aní* Af« Coll Ramon
* Ms Teresa Samprieto Riera
* Maria Pons Ferragut
* Catalina Oliver Ripoll
* Margalida Coll Ramon
* Margalida Sampol Pons
* Joan Ramon Puigròs
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D'UN HOMENATGE A L'ALTRE
ENS HAN DEIXAT

Antònia Nicolau Joana A. Bestard Magdalena Coll Reus joan Perragut
Bonafè (29-10-90) Abrines (21-11-90) (8-12-90) Ramon (15-12-90)

Francesc Ramon Fiol
(19-12-90)

Rosa Ramon Català Mana Vich Guasp
(28-2-91) (3-3-91)

Catalina Pou Català Isabel Ruiz Chamizo
(14-6-91) (30-6-91)

Margalida Pons Maciana Torrens Rigo Bartomeu Ferragut
Alcover (8-7-91) (18-8-91) Fiol (20-8-91)

Franciscà Crespí Pere Vil lalonga Antònia Reus Ramon Bartomeu Abrines Julià Bonafè Nicolau
Crespí (25-12-90) Canellas (1-1-91) (16-1-91) Ramon (20-1-91) (16-2-91)
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La present edició ha estat
possible gràcies a

Ajuntament de Lloseta

1 "SA NOSTRA"
CAIXA DE BALEARS




