
El imcli iirhíi 
íle San! .loav 
i el fron! ¡»)iíiiar( 
de Pükimós 

ant Joan i Palamós, 
50 anys 

Enguany es commemorü iniy 
segle de l'unnexió de San! Joan 
de Pahimtis per pai't de Palannís. 
Una lila proLi importaní de la 
hislorÍLi local peí" ésser 
recordada. 

Des de la perspectiva d'avui, 
la iiTeversibiliial de la situació 
no oí'eieix controversia i és 
assumida niajorilariamenl per la 
població en fiineió de la lógica 
del deseiivolupanienl. niaigral 
que encara resta condicionada 
per la memoria hislorica. 

manera la barroera [rampa 
adniinisiraliva L|Lie va ser l'OM 
de.l l denun\-de 1942. 

En quülsevol cas, seria de 
düldre que, per raons de 
conveniencia poiílica, 
relemüride esdevingués vacua, 
COIKIUÍS a la Lergiversació i no 

servís per aelarir el que, el qui i 
el com d"aqiiest episodi 
iranscendcni de la historia 
trambdós pobles. 

Fins ara les explicacions al 
let només s'han propagal 

L'espcrit conciliador que 
anima la celcbració per parí de 
rAjuiUainent de Pahimós es 
recolza emf'asil/.adorLniíent en la 
l'igLirLi de \í\ fusió, la qual cosa 
no deixa de eoníondrc. ja que 
dissimida i atenúa (volgudameiil 
o no) la reaiilat d"iina anncxió 
en tota regla, acceplant d'alguna 

niitjancant reíais oráis, alesa la 
inlluencia que han excrcit els 
cacics pakunosins l'ins ben entral 
el posi-ÍVaiiquisme i que han 
acovardil així tola allra forma 
d'expressió. davant la manca 
d'acrediíació documental. 
Proniourc un recull d'hisloria 
oral eulorn de la qüeslió tal 
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vegada pugui ser concloenl: hi 
hu lestimonisqualificüts i 
ini'üi-madors aiiib base. 

Les raons economiques 
s'han expÜL-iíai en un miinuLil 
d'hislüria local i no han cslal 
mai desmentides. De raons 
idcologiques lanipoc no en 
poden mancar davanl un poblé 
tradtcionalmenl obrer i 
república. I aqüestes daireres 
raons son les que expliquen el 
decurs de la historia de Sane 
•loan en les décades deis 

quaianla ais selanla. 
L"única alleraeió del lernie 

niiinieipal Lie la 
demarcació entre els anys 
1930 1 1962 ha estalla de 
Sant.Ioan. Algú tan 
circLimspecte i lliure de 
Hospita com el gcogral' 
Abel A l b e l i M a s — £ / 
'fmnicipi i k's al!i'iw/ons 
ele tenues nuinicipals a 
1(1 proviuñit (le Giiona 
f/y.W-/9SíiJ, ¡988, 
inedií—haevideneiat 
que «és a Palaniós on la 
iniciativa deis grups de 
pressió local 
íicoiiscgueixcn imposar 
els propis interessos 
expansionisles i. dones, 
annexionisles si mes no 
envers e! contfnuuin 
conslruVt de Sant Joan i 
eonvei'iinl-lo en "barri"». 

I aquest baiTi oficial pero 
poblé real lia conserva! la seva 
personaliíai. ] f'a bo de 
recoiieixer L|Lie ba nianlingul el 
regusí popular de sempre. Ara 
aplegáis a TAssociació de Vcins. 
la primera enlilal cívica del 
terme i Iluint tin irebLill ciiMecliii 
d'anomenada en el Caniestoiies 
de Palamós i les Pestes de 
Primavera de Palarrugcll. com 
en les decades deis scixiinia i 
seíanla ho l'eren a Tenlorn del 
Casal Parroquial. 
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ANYS 

FUSIÓ 
DELS ROBLES DE 

PALAMÓS i 
SANT JOAN 

DE PALAMÓS 

Sanl Joan es la sevLi gent. 
No lé il-luslres filis, nielges 

eminents, prestigiosos 
¡urisconsults o preclars 
pensadors. La seva 
riquesa no és 
individual sino social: 
el veínat. La historia 
deis darrers 50 anys de 
Sanl Joan 
—especuladors a 
parí-— es resumeix a 
partir d"un univers 
sociolügic domeslic: la 
Lola Camila. 
l'csparLlenyer, 
el cainpaner, en Planes 
i rOribuela barbcrs, 
en Xupclo, en Pebrelo, 
en Tractor, en Displas, 
en Doro, en Simón, 
en Piló, la Madeta. 
en Xeva, la Lola Pi. la 
Robería de les cabres. 

l'Avelino i la Pura, en Plácido, 
en Porro, en Gea. ca la Victoria, 
ei bar Sant Joan. Favi SaiTinal, 
la Faustina i en Quimel, 
PEliseo, en Cama, en Bailando, 
la Sólita i es Pinxo, en Xitu-
xetu, en Maiquel, la Beba, la 
Constancia i en Patrici, en Paco 
Vilaidell. en Leoncio Ferrer. 
r.'\ngelcta, en Met fesol, en 
Joan gitano, els Trujillo del 
Pnigpedró. ia tia Paca. TAnila 
rogallosa. la Matilde i sa noia. 
la Dulce, en Sagas, Favi 

Cari'abiu. la Leira i mossén 
Gumersindo. 

En les elcccions inunicipals 
de 19S7 lots els grups polftics. 
lleval d'Alian/.a Popular, varen 
expressar públicamenl la 
necessilal de reconeixer 
juridicament la siiuació de Sant 
Joan rnitjan^ant la creació de 
les í'igLires del Consell 
Municipal i TAlealde delegal. 
Aconseguir la reeuperació, ni 
que sigui mínima, de la 
identital pública i Tagengament 
del Molí de Vent com a bosc-
Jardí. poden ésseí' dos bons 
propósils pera aquesta Justa 
rememoració. 

GARLES SAPENA 
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