El president Bauzá expressa el seu condol per la mort de Catalina Juan
Servera, Caty Juan de Corral
El president José Ramón Bauzá, juntament amb la resta de membres del Govern de
les Illes Balears, vol manifestar el seu condol per la pèrdua de la pintora, escriptora i
gastrònoma Caty Juan.
L’any 2007, el Govern de les Illes Balears li concedí el Premi Ramon Llull en
reconeixement a la seva faceta cultural en el món de les belles arts, pels seus
treballs literaris publicats i la divulgació i recerca gastronòmica i per ser una de les
pioneres i més conscients investigadores de la cuina de les nostres illes.
Com a pintora d’avantguarda, entre els anys 1958 i 1962 fou membre del Grupo Tago,
un dels pocs i més importants grups de tendència d’avantguarda sorgits durant els
anys de la postguerra espanyola. Des de l’any 1986 és membre de la Reial Acadèmia
de Belles Arts de Sant Sebastià i la seva obra està exposada a les principals galeries
d’art del país, com la Sala Macarrón (Madrid) i Syra (Barcelona), i a museus com el
Museo del Grabado de la Biblioteca Nacional (Madrid) i el Museu d’Art Modern de
Barcelona.
Paral·lelament a la seva tasca dins les arts plàstiques, Caty Juan va desenvolupar un
intens treball literari; va publicar cinc novel·les i va guanyar el Premi Café Gijón
(1976), el Premi Armengot, el Premi Ciutat de Terrassa (1971) i el Premi Ciutat de
Girona (1973). Així mateix, la seva obra Las cuatro estaciones va ser la primera de les
6 publicacions especialitzades en gastronomia balear, que han estat traduïdes a cinc
idiomes (català, italià, alemany, anglès i francès).
Caty Juan va col·laborar amb els principals mitjans de comunicació escrits a les Illes
Balears i va ser de les primeres corresponsals a informar de l’actualitat de les Illes
Balears a diaris d’àmbit nacional.
Les Illes Balears perden una persona excepcional i una excel·lent professional que ha
dedicat la seva vida a la cultura.
El Govern vol expressar a la família i a tots els que l’estimaren el seu condol per la
seva pèrdua.

