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Juan: és il·licità, santapoler, barceloní, espanyol, metge, pintor, escriptor… No és fàcil presentar una 
persona tan polifacètica com ell, que va nàixer amb tantes facultats i les va anar fent créixer dia a 
dia.

Ho intentaré començant per la persona. Nascut en 1941 al poc temps d'acabar la nostra guerra civil, 
en la qual Espanya va quedar totalment destruïda i estava tot per fer. En aqueixa època, es vivia amb 
gran austeritat i va pertànyer a una generació acostumada al “NO”, paraula importantíssima per a 
una bona educació.

Com la majoria d'il·licitans, passava els tres mesos de l'estiu a Santa Pola, d'ací el seu gran afecte 
a aquesta vila a la qual mai va oblidar.

Quan va acabar el batxillerat, va realitzar a Granada els seus estudis de medicina. Passà a exercir 
com a metge per l'any 1968 a Barcelona, hospital Universitari Bellvitge, la seua especialitat l'aparell 
digestiu i motilitat digestiva; on va crear també la consulta de proctologia. Allí va conéixer a Begoña 
Calvo, cap d'infermeria, amb la qual es va casar en 1972 i d'aqueixa unió va nàixer Nerea. També va 
estar als Hospitals de l'Assistència Pública a Paris l'any 1970. Actualment està escrivint sobre la 
nostra pandèmia i del seu treball possiblement isca alguna publicació pròximament.

Com a pintor, com el vaig conéixer, no recorde bé l'any, però va venir a demanar-me autorització per 
a pintar a les Salines. Quan el vaig veure, em vaig adonar que és de les persones en qui pots confiar, 
sempre correcte i en soledat dedicar-se a la pintura, sense horari, com així va ser. Tinc uns quants 
quadres seus i uns altres que em va regalar. Diversos de les salines, aquests, encara estant 
emmarcats, no semblen tindre fi. Han de ser com ell és, sense fronteres, el quadre arriba fins a 
l'infinit. Els seus colors principals, l'ocre, el groc i el blau. També en tinc algun del port de Tabarca 
en el qual tantes vegades vaig atracar amb el meu vaixell i per primera vegada en 1942 amb el meu 
pare amb el remolcador de les salines. Un altre que m'encanta, el del Castell Fortalesa de Santa 
Pola. Gràcies Juan per tants records.

Ell comenta que em va conéixer en 1956 a Santa Pola. Aquell any vaig organitzar un campionat 
d'atletisme, en el que es deia camp de futbol del Sequió, on vam haver de pintar els carrers per a les 
carreres, el cercle per als llançaments i cavar una mica el terreny per a esmorteir una mica les 
caigudes del salt amb perxa, perquè llavors no es coneixien els magnífics matalassets actuals. El 
nostre contrincant era l'equip Alacant i el nostre xicotet equip, estava format per Rafael Ponce de 
León, José Medina, Pascual Orts “Tambores”, Ricardo el “Botges”, Ignacio Petschen i jo, que 
cobríem quasi totes les especialitats.

Juan és humil davant la seua obra i no creu haver atropellat a ningú. Insubmís davant caps 
d'excessiva autoritat i li costa treballar en equip. És molt independent. Quan ha sigut necessari, s'ha 
posat en contra de qui creia que ho mereixia i no per aconseguir poder, ja que mai ho n’ha volgut.

És jurat en concursos artístics i literaris. Cavaller electe per a la Festa d’Elx, pregoner, coordinador i 
un munt de càrrecs, que per la quantitat, no puc incloure en aquesta presentació, perquè es faria 
interminable.

Com a escriptor, també desconeix la peresa, tant el llibres com en publicacions. Comence per “En 
tierra de pan y campos”, va ser el primer que em va regalar i sé que busca llocs de pau i tranquil·litat. 
Parla de les llacunes salades de Villafila Zamora, amb gran quantitat d'ocells aquàtics, 
principalment anàtids, i de les seues estepes amb el famós pioc salvatge que arriba a pesar huit 

quilos. “Historia Antigua del Arte de Curar”, pròpia de la teua professió. “Solo en mi rincón”, “Largo 
y Amargo” tan lògic per a les seues tertúlies. “El Musical de Barcelona” i també parles d'Elx amb els 
seus programes de “Variedades”, pròpies de l'època de Franco i anteriors, vingudes a menys amb 
l'arribada de la democràcia, perquè amb Franco es banyaven les xiques amb faldetes i bufanda i als 
teatres de “Variedades” se la podien llevar. Ara, no veus faldetes ni bufandes a les platges i van 
perdre l'interés les varietats musicals.

Podia continuar dient coses de Juan, moltíssimes més, he vist la quantitat de guardons que li han 
concedit, però enumerar-los seria allargar infinitament aquesta presentació. És hora de donar-li 
l'enhorabona per tot el que ha fet dedicant-se a la seua professió i a les seues interessants aficions.

També ha sigut per a mi un plaer, en aquestes poques pàgines, recordar totes les coses importants 
que ha fet en la seua vida i que podrà continuar realitzant, perquè “Geni i figura fins a la sepultura”.

Una forta abraçada del teu amic Miguel.
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