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— De com un conseller pot començar Ia
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celebrat el dia 25 del 11 de 1988, per Joan
Sastre Joan.
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— La climatologia balear de Ia tardor del 88 ha estat de Io més atípic que
es recorda en els darrers anys. Per una part semblava com si l'estiu no ens volgués
deixar de cap manera: Ia calor va aguantar fins a mitjan Novembre. Això afavorí Ia pro-
liferació de plagues per tot arreu, Ia "mosca" ha picat les taronges i moltes cauen; pa_
parres a voler per dins les garrigues; una passa de paperes pels al.lots de 9 i 10 anys;
constipats,... i molts de morts al nostre poble en decadència.

Dia 21 vengué el fred de cop, però amb poques pluges per les nostres te-
rres, i això que molta gent veia senyes com Ia dels " Homonets de Santanyí", idò res de
res. En canvi a certs indrets de Catalunya es contabilitzaren en poques hores més de
300 mm d'aigua.

— Les obres de Ia residència dels vells, al solar de devora Ia plaça del
Camp, estan en els seus inicis. Primerament es va enfondir el terreny, llavors es posa-
ren a fer els fonaments de ciment armat.

— Com cada any per aquest temps les míartes s6n el pa de cada dia.

-— Al col.legi públic de Sant Joan tingueren lloc les eleccions per el nou
Consell Escolar. EIs representants foren elegits per dos anys. EIs dels alumnes són:
Catalina Gayà MOrlà i Aina M* Mora Bou. EIs dels mestres ( a més del director ) Joan
Miralles Pericàs i Franciscà Font Obrador. EIs dels pares Franciscà Martorell Comas i
Miquel Vidal Llaneras. I el representant de 1' Ajuntament, Joan Sastre Joan.

— El curs 88-89 segurament passarà a Ia posteritat com a l'any dels cur-
sets. A més dels organitzats per Ia Conselleria de Cultura, l'O.C.B. de Sant Joan per
no quedar darrera en fa un de Llengua Catalana al que hi assisteixen una vintena d'alum
nes durant dos dies a Ia setmana.

— El santjonaer Toni Bonet quedà finalista d'un concurs de contadors d'acu-
dits, organitzat per Ia discoteca Kiss de Ciutat. Ara veurem si guanyarà Ia final.

— EIs resultats oficiosos del torneig d'escacs realitzat al bar Centro s6n
els següents: 1er- Miquel Pastor Oliver, 2on- Mateu Sastre Joan, 3er- Joan Company Bo-
net. Es veu que això de torneigs i provar-se agrada a Ia gent; ara està en marxa el to£
nei de truc, i al nostre poble hi ha dues competicions, Ia del 3-2 i Ia del Centro, ca-
da un d'ells presentarà Ia parella guanyadora.

— Dia 24 els al.lots de Cicle Mitjà del C.P. de Sant Joan realitzaren una
sortideta al Puig de Sant NOfre. Passaren per les coves de Ia Bastida, observaren les
ruïnes de l'ermita, el " Bot des Cans ". El mateix dia una seixantena d'alumnes de 1'
escola del Rafal de Palma vingueren a passar el dia al nostre poble.
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— EIs covers del nostre poble arribaren a trobar Ia cova Argentera del Puig
de Pedruixella i començaren Ia seva exploració. Per altra part els mateixos elements
aprofitant un llarg principi de setmana pegaren un bot fins Andorra, VaIl d'Isil, VaIl
d'Aran, i voltants.

— Tampoc aquest ha estat any d'esclata-sangs i bolets. El que sI hi ha molt
s6n caçadors per dins els pinars i garrigues; vàrem sentir contar d'un d'ells que havia
vist un tord blanc ( "rara avis" ).

— Les primeres gelades han fet acte de presència a Ia segona meitat de No-
vembre

--- L'edifici del col.legi públic de Sant Joan ha estat objecte una altre ve-
gada d'accions no satisfactòries per part de dos elements, alumnes de l'esmentat col.le-
gi. El claustre de professors i consell escolar ja han parlat de reforçar amb barres de
ferro les portes dels llocs més accessibles.

— Al nostre poble aquests darrers mesos ha pegat fort Ia febre de fer ex-
cursions al puig Major. Desiara sentim a dir que n'hi ha anat un autocar.

— La Mancomunitat del PIa de Mallorca ha comprat una màquina de fer voreres
netes i durant tot l'any estarà fent feina per les carreteres dels pobles de Ia mencio-
nada agrupació. Per altra part l'ajuntament del nostre municipi està a punt de comprar
una furgoneta per Ia policia municipal.

— Se fa a saber que si hi ha algú que hagui de menester fer el pou o Ia
cisterna neta a Sant Joan hi ha un grup especialitzat en tals menesters. Per contactar
amb ells es pot telefonar al local social qualsevol dematí de nou a dotze.

— Seria ben necessari fer alguna cosa en relació a l'autocar de lInea Sant
Joan - Palma. El dia que ningú s'espera els passegers hauran de debotar a Xorrigo a
empènyer. Es que Ia companyia AUMASA és massa.

— El nostre s'està convertint en un poble residencial, i si no vegeu Ia
quantitat de cases noves que es fan i de segones residències. La zona del revellar és
Ia més prometedora: bona vista, aires saludables, fort subsol,...

— Es recorda que si algú ha de menester números atrassats del MeI i Sucre
que faci de veure algú de l'equip de feina i que Ii demani. Per altra part hem de dir
que el número cent ha estat un vertader escàndol pel seu retràs. Això s'ha d'arreglar.
PeI número 102 corresponent al mes de desembre es confia ( ? ) en sortir al carrer amb
puntualitat per poder llegir les típiques animaladotes.

— No hi ha manera de que plogui. El temps es desbarata, fa una animaladota
de vent, però l'aigua necessària no arriba.
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GOVERNBALEAR
Omsetteria dEducació i Cultura

Associació de ìa Premsa Forana
deMaüorca

DOCUMENTA: 1941-1947

La greu i llarga postració a què va
ser sotmesa Ia llengua, en concret, i Ia
cultura catalana, en general, durant el
franquisme afectà de ple a tota Ia geografía
de l'imperí. A Sant Joan, però, ens trobam
amb una manifestació artistico-cultural
que servirà d'enllaç a les publicacions de
poble editades allà pels anys 20 i 30 amb Ia
revista Lluc ^iecana de les revistes en
català a les illes- que reiniciarà el seu
pelegrinatge cultural totalment en català a
partir de 1962 i de Ia qual n'han estat
directors els santjoaners, Miquel Gayà
SitJar i Climent Picornell Bauçà. En aquest
camí d'enllàç entre aquestes èpoques hi
trobam Documenta.

L'historiador Josep Massot i
Muntaner en el seu llibre Cultura i vida a
Mallorca entre Ia guerra i Ia postguerra
(1930-1950) editat el 1978 escrivia: "Convé
remarcar, tanmateix, el cas de Documenta,
revista que aparegué a Sant Joan entre el
1941 i el 1947 amb el subtítol Notícias
históricas y documentales referentes a Ia
villa de Sant Joan. Dirigida per Francesc
Oliver era patrocinada per l'Ajuntament de
Sant Joan -i, més endavant, també pel de

Sineu- i durant molt de temps no passà per
censura. Des del primer número hi véiem
articles llargs en català -sobretot sermons o
conferències- i algunes poesies -antigues o
modernes- relacionades amb Sant Joan.

Un altre escriptor, en aquest cas, el
santjoaner Miquel Gayà Sitjar també al seu
llibre Històries i Memòries (1986), escriu:
'Mentre a Palma els meus bons amics
vivien engrescats en aquell refugi de Ia
llengua i de les lletres, al meu poble hi
havia una altra colla d'amics que també
s'havien engrescat en una empresa
cultural, bé que de to distint: Ia història, Ia
recerca de documents, Ia investigació i
l'erudició locals".

Aquesta presència de Documenta
dins el desert cultural que suposà el passat
règim és, en general, positiva per una sèrie
de particularitats:
— ezcepcionalitat en el seu caràcter
històrico-documental.
— plataforma de molts "intelectuais" del
moment per Ia possibilitat de publicar
petits treballs. A part del BSAL (Bolletí de
Ia SocietatArqueològicaLul.liana), Ia
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revista Lluch dels missioners del Sagrat
Cor i d'algun que altre intent d'edició
científica, en aquells moments no hi ha cap
revista d'abast insular que serveixi de punt
de referència pels "intelectuals"
mallorquins.
— i, finalment, remarcar, Ia presència
d'una sèrie d'articles en català -sobretot
sermons i conferències- i algunes poesies.

Solament per aquests motius és
important per a nosaltres el seu
testimoniatge en el desert cultural de les
illes. No es tracta de supravalorar les
aportacions aconseguides, ni tampoc de
restar mèrits al propi fet de l'edició d'una
revista a Sant Joan. Les limitacions eren
moltes i afectaren, gairebé, a tots eis
aspectes de Ia vida socio-cultural del
moment, els quals, de per si, erenja pobres.

El seu caràcter, com destaca, Miquel
Gayà Sitjar, històric i documental,
d'investigació i erudició locals és
extraordinari en aquells moments. Hi ha
tot una extensa bibliografia plena d'articles
que així ho justifica i, entre els que,
destacaven els següents autors: R. Isasi,
Pare Rafel Ginard, Miquel Fuster,
Francesc de Borja MoIl, Josep Rosselló
Ordines, Diego Zaforteza,...

La revista, tot i el seu caràcter local,
«1 seu àmbit de difusió bibliogràfica era
ampli degut, sobretot, a Ia celebració de les
trobades que es feen a Ia possessió de
Solanda i a Ia festa de les teranyines al
teatre Centre Catòlic i a les quals hi
assistien: Miquel Gayà, TOR Miquel
Colom, Francesc de Borja MoIl, Francesc
Oliver, Guillem Colom,... Precisament per

això a l'índex d'autors hi trobam molts dels
"intelectuais" del moment.

Finalment hi trobam algunes
pàgines dedicades a l'ús del català. EIs
aspectes en que es nota més és en sermons
religiosos, conferècies i parlaments
-normabnent del Certamen Literari del dia
de Sant Sebastià i que es celebrava cada
any-, alguns escrits de Miquel Gayà,
Miquel Fuster, R. Gayà i, finalment,
algunes poesies de Ia mà de Miquel Gayà,
Josep Rosselló Ordines,...

La referència a Documenta és
obligada per a Ia història recent de Sant
Jan, així com per seu caràcter històrico-
documental pel gran nombre de
transcripcions que hi ha al llarg d'aquest
anys en què va sortir. Molts de joves
santjoaners potser no saben res de Ia seva
existència, però entre els vells informacions
de fonts orals ens asseguren del seu
coneixement i de Ia celebració d'una festa,
Ia de les Teranyines i, en què en el teatre es
feien conferències i recitals de piano a
càrreg de jovençanes santioaneres; tot això
i més ompliren Ia dècada dels 40, deserta
per ordre i sistema i trista per les deixalles
de Ia Guerra.

Miquel Company
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De com un consellerpot començar Ia casaper Ia teulada

Passades les eleccions autonòmiques
del Juny del 1987, va esser anomenat
conseller d'Agricultura el senyor Pere Joan
Morey, de professió apotecari. Aquest senyor,
conseller del govern de dretes de Ia comunitat
autònoma balear ha aconseguit fins ara i, de
moment, una fita, que amb l'anterior
conseller, el senyor Joan Simarro, hagués
estatimpossible: que per dur endavant Ia seva
política agrària, acceptés Ia majoria de les
tesis d'Unió de Pagesos, sindicat agrari de
caire progressista i refusàs les de Ia Federació
Agrícola Ganadera (FAG)1 patronal agrària,
de caràcter conservador.

El senyor Morey, amb el seu programa
polític i amb el recolzament d'organitzacions
de caire progressista està intentant capgirar
l'agonitzant situació de Ia nostra agricultura.
Deim agonitzant, perquè les darreres xifres
sobre base econòmica -publicades als mitjans
de comunicació socials- ens indiquen que
aquest sector econòmic representa el 2% del
PIB (Producte L·iterior Brut) de les Dles. Es a
dir, que de cada 100 pessetes que es
produeixen a les illes, només dues provenen o
són producte del sector agrícola. Per frenar
aquesta lenta agonia de Ia nostra pagesia, el
conseller ha cregut que amb l'establiment
d'una gran cooperativa que distribueixi els
gèneres que produeixen els pagesos cap a les
organitzacions hoteleres i turístiques, tindrà
quasi tot el problema resolt.

La Conselleria d'Agricultura d'acord
amb una part del sector (Unió de Pagesos i les
Cooperatives de Mallorca) ha creat aquesta
organització anomenada UCABAL, amb seu
al carrer Sindicat de Palma, ubicació que, de
principi, sembla com a mínim curiosa. Durant
el seu primer any d'actuació, aquesta ha estat
un complet fracàs. I no només per causes
externes: desconfiança tant dels productors
cap a Ia nova empresa, com cap el sector
hoteler. Aquests darrers no han volgut deixar
de subministrar-se dels seus antics
proveïdors, evidentment pel que pogués
passar. La raó d'aquest fracàs és Ia d'haver
començat Ia casa per Ia teulada.

El conseller -i amb ell tots els que Ii
donen més o manco suport-, han començat Ia
seva actuació per Ia comercialització sense
adonar-se que el que primer calia era canviar
els sistemes La producció agrària és, en
aquests moments, una producció de
supervivència. EIs pagesos impulsats per
raons d'edat i per les empemtes sofertes, ja no
inverteixen en el camp: no cerquen varietats
noves, qualitats supenors, reducció de costos,
mecanització moderna, etc. a les seves
explotacions. El que fan, els pagesos, es
produir els gèneres que sempre han cultivat i
emprant els mètodes artesanals heredats dels
seus pares. Molts d'aquests productes no
interessen en el mercat, ja sia per Ia seva
baixa qualitat o, bé, ja perquè no sigui de
l'agrad del consum majoritari.

Si el conseller començàs per adreçar Ia
producció, creant les condicions idònees
perquè el capital què inver te ix
exclussivament en turisme, en aquest
moments, ho fés també a fora vila, podna ser
que més endavant UCABAL tingués raó de
ser. Perquè és amb Ia creació, per part de
capital privat, d'empreses com Gragon o
Ginesito o cooperatives com Ia de Sa Pobla, Ia
CAP, i amb lajut de diners públics com el
problema es començaria a resoldre. Quan hi
hagi nous empresansjoves o vells amb esperit
jovs, emprenidors i amb ganes de risc,
l'agricultura serà un negoci com qualsevol
altre i UCABAL tindrà raó d'existència.

En definitiva, fins que els pagesos no

Srodueixin a preu de mercat el que eI mercat
emana, Ia presència d'UCABAL no serà més

que un anacronisme (o sia, una empresa que
ven, amb excepcions puntuals, productes no
competitius al mercat). Mentre això succeixi
UCABAL només és un pou sense fons ^om
tants d'altres de pous públics- he on Ia
Conselleria hi tira diners públics i que no
tenen cap servei pel pagès, que, en defmtiva,
és el qui paga els plats romputs, com sempre.

Andreu Bauçà
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ENTREVISTA AMB VICENÇ VILLATORO

Arnau Company,
Miquel Company
i Gracià Sánchez

Vicenç Villatoro (Terrassa, 1957) ens introdueix una mica més dins TV3,
on dirigeix Crònica 3. Abans, ja havia dirigit Trossos. Col.laborador
habitual d'El Temps, L'Avenç, Debat nacionalista, havia estat redactor de
cultura de El Correo Catalán, Com a escriptor, ha estat premiat amb el Sant
Jordi, 1981 amb Evangeli gris i País d Itàlia, premi Sant Joan, 1983.

- La vostra estada a Prada, ho és com alumne, com a

periodista o com. a professor?

- Fa 6 anys que vaig venint cada any en períodes
diferents i he fet tots els papers. El primer any vaig
venir com a periodista per fer Ia cobertura del
Correo Catatán. També hi he vengut com alumne i
bàsicament com a periodista, Ia major part de les
vegades, per televisió i des de fa 2 anys com a
professor.
- En aquests 6 anys, creu que Prada ha canviat ?
- Si, ha canviat. L'aparició d'en Max Cahner va
significar l'entrada d'una concepció més rigorosa de
Ia Universitat. EIs altres canvis són més
atmosfèrics. Crec que Prada no és el motor sinó el
termòmetre de l'exterior.

- Vostè ha dirigit un curset sobre televisió. Que ha
intentat aconseguir?
- Crec que Ia intenció essencial, Ia que, fins i tot, era
prèvia a fer el programa, era intentar convèncer una
sèrie de persones, diguem-ne qualificades, que
existeixen lleis televisives. Es a dir, que Ia televisió,
a vegades, quan es veu de fora, sobretot per sectors
lligats al món de Ia cultura i al món de Ia política es
té Ia sensació de que Ia televisió és una caixa de
resonància, que hi posis el que hi posis ho
popularitzes. L'intent essencial per damunt de tot és
dir que això no és veritat, no qualsevol cosa passada
per televisió esdevé necessàriament popular.
Aquesta era Ia intenció real del curs a Prada. Estic
molt convençut que de tots els mi t jans de
comunicació i de totes les formes de publicació i

10
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cultura, en general, aquella en U qual l'espectador,
el receptor té més paper, és U televisió. La meva tesi
esaencial del curs era que el protagonisme de Ia
televisió, el té qui mira i no, el qui emet
- Algun» del» tret» del teu ditcur» eren Ia
»inguhrització deU informatiu», acceleració deU
contingut», etc. De fet, é» l'aplicació del model de
TV3?
- Crec que sí. Es a dir, a vegades, pensava que, fins i
tot, estavajustificant a TV3. Però no és ben bé així.
TV3 va néixer bastant com a televisió de penetració
ràpida i que a més tenia Ia sort -U qual no té cap
televisió europea- de servir de coartada cultural.
Per exemple, en Berlusconi quan fa televisió
comercial no té coartades culturals, té coartades
econòmiques o comercials; en canvi TV3, quan fa
televisió comercial té una coartada cultural que és
Ia normalització lingüística, és a dir, ens convé fer
programació comercial perquè ens accelera Ia
normalització lingüistica. Cree, que en definitiva, és
una sort extrema i que no cal abusar-ne.
- Quina importància donaria al» mitjan» de
comunicació social en el procé» de normalització
ünguUtica? Creu que elpaper deU mateixo» é» el mé»
important en aqueitprocé»?
- No tots eU mitjans de comunicació, en aquest
sentit, tenen papers equivalents. La televisió té
unes possibUitats d'avantguarda enormes: per Ia
normalització entesa només en un dels seus
vessants i per Ia normalització entesa com a
divulgació del coneixement del català i de Ia
comprensió del català. Per exemple, jo visc a
Terrassa, una ciutat on hi ha barris sencers en què
es pot viure sense sentir català. Havia fet algunes
enquestes a dones que no surten, que no tenen gaire
contacte i que no sentien mai en català. Ooncs l'únic
sistema endevinabIe de posar-U el català a casa és U
televisió. La premsa escrita dificilment assumirà
aquesta funció perquè exigeix una opció favorable
per part del receptor.

De fet, Ia televisió té altres vessants dins Ia
normalització, com és Ia creació de nous nivells de
llenguatge. La primera vegada que doblem una
pel.Ucula d'indis al català, tenim un problema de
quin nivell de llenguatge hem de fer servir. La
televisió ho ha aconseguit. En conseqüència, el

nivell del prestigi del català augmenta i ja no
serveix per fer un nombre determinat de eoses.

La ràdio U posaria més a prop de U televisió,
però no crec que, per k gran atomització de l'oferta,
estigui tant a l'avantguarda. La premsa escrita va
més enrera en aquesta feina de, diguem-ne,
vulgarització de conquestes d'àrees verges.

MOMES
A

T£- VE-TRES

- Un deU problème» que Hi pot haver »ón le»
diferèncie» que hi ha en el detenvolupament deU
mitjan» de comunicació entre territori» deU PPCC.
Creu que TV3 no hauria de tenir una àrea mé»
àmplia en quant a contingut»?
- En un principi TV3 ha anat assumint aquesta
amplitut territorial de Ia cobertura de les àrees dels
PPCC. Per exemple, crec que U cobertura que es va
fer l'any passat sobre les inundacions al PaIs
Valencià es va fer pensant que s'emetia pel Pais
Valencià.
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VOCABULARI RELACIONAT AMB
COTXES

Barbarisme
Embrague
Freno
Asiento
Maletero
Ventanilla
Seguro
Panel
Mando
Faro
Limpíaparabrisas

Forma correcta
Embragament
Fre
Seient
Maleter
Finestreta
Assegurança
Plafó
Comandament
Far
Eixuga-parabnsa

CONSCLL IMSULAR DC MALLCMlCA

Si de mi depengués, l'opció seria aquesta,
intentar asanmir que estant emetent per a tots. Però
ens trobam amb el problema de definir quin és el
model de relacions de televisions autonòmiques per
estabUr Si arriba un dia que emeti una televisió
andalusa a Catalunya, òstiaU, parlem-ne, hem
d'estabUr un sistema eonsensuat de U construcció
del mapa televisiu autonòmic. Una televisió
andalusa emetent a Catalunya amb una concepció
lerouziste ens pot tirar enrere molta feina fete. Crec
que està absolutament per fer el mapa de relació de
les televisions autonòmiques, que a mi m'agradaria
que fos d'una determinada manera. Però, l'estet de
les autonomies, ens agradi o no, és així com és i,
potser, el que s'ha de retocar és l'estat de les
autonomies en funció del tema televisiu.
- De totet formet iempre hi haurà l'avantatge deU
mitjana i de 1 'omplitut, tont de força com de qualitat,
idaizoTV3nnaestatunbonexempU.Aixiunac<Mci
que era intocabU a Ut zone* agrícoUs de /Interior de
MaUorca era el "tempe meteoroÜgic* i TV3 ha e*tat
capaç de detphcar fa informació que oferia TVE,
conquerint un e$pai català.

VOCABULARI RELACIONAT AMB
ESTUDIS

COMSCLL IMSULAR DE MALLORCA
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- El tema de Ia qualitat a Ia televisió és un
problema de diners. TV3, perquè el pais tenia una
voluntat poUtica molt consensuada en aquest tema,
ha pogut gastar diners. Potser que això no passi als
altres territoris, però si passa, és a dir, si Ia televisió
andalusa costa ela mateixos diners que TV3 serà tan
bona com TV3. Home hi ha un marge, que és allò de
U fiabUitat dela professionaU i un marge també per
l'existència d'un mercat previ. Per altra part sóc
optimista i penso que Ia competència dificilment
ferà mal a TV3, perquè dificilment sortiran
iniciatives d^gual contingut i forma, però i si surten,
què? Si únicament ens refem de Ia nostra capacitat
competitiva en algun moment ens podem trobar amb
problemes.
- A un debat »obre dependincia comunicativa aU
PPCC, ceUbrat a Prada, e» va parUtr de que l'etpai
polític ha de ter mét ampli per aconseguir un major
etpai comunicatiu. KU mitjan» de comunicació,
sobretot ¿a premsa e$crita, no han estat massa
ambicioeoe en aquest ientit. A U» Illes ét diflcil,
perquè el mercat é» moU restrictiu, però a Catalunya,
hi ha encara molta ftinaper fer?
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- La tesi de relació entre espai politic i espai
comunicatiu té el meu segell. Tinc Ia sensació, fins i
tot, més enllà de Ia qüestió de Ia llengua, que qui
estableix els limits del mapa telecomunicatiu és el
poder politic, essencialment, l'estat. Es a dir, el
Perico delgado és nosaltres perquè hi ha un estat
que ens acull al mateix temps; o sia, el poder polític
és el que deUmita Ies fronteres en tots els sentits i,
per tant, les fronteres comunicatives. L'espai
comunicatiu és fill del poder politic. Aquesta és una
mica U meva tesi.

La segona part de Ia tesi era establir que el
poder politic és Ia locomotora d'aquest procés. Però
bem tenim de poder? Mirant fredament aixl com
estao les coses tenim unes quotes de poder
considerables. El mapa comunicatiu ha arribat al
sostre, el mateix que Ia quota de poder polític.

Estic d'acord en què ha mancat ambició, perquè
no s%an exhaurit les possibUitats de creació d'un
espai comunicatiu propi i que no s'ha fet en part,
diguem-ne pel possible atavisme de les
administracions, tot i que han estat les
administracions les que han tirat del carro, molt
més que l'empresa privada.
- / com vab>raria Ia teti que defentava Albert
VUadot iobre fa creació d'una agència informativa
mfn/fifWT?
- fThe sentit parlar moltes vegades, però a mi nVha
semblat des del meu punt de vista una cosa no
exce*sivament prioritaria. Tot el que surt de les
agències és transformat amb una mesura o amb una
altrm pels diaris, emisores de radio, televisions...
- Crec, que això e» podria engU>bar dins Ut part de
contingut, é» a dir, que elpunt de vUta iigui cotoM.
- El tema del punt de vista és elar, però, és que una
agència transmet reUtivament pocs punts de vista
par U seva mateixa naturalesa. El pals es prou
Umitat com per, diguem-ne, poder informar amb un
cart rigor i per informar a l'exterior de Ia nostra
realitat. Es, potser, sobrevalorar l'interès de
l'exterior per damunt de Ia nostra reaUtet. Home,
tent de bo!, a més del que tenim tenguéssim una
agència.
- Com »erà TV4? EU contracti» amb Berlusconi
donaran pa» una TV4 mé» culta, mét d'abatt

informatiu i cultural que no TV3 en aquest»
moment»?
- Crec que encara no està decidit Encara no sfa
pres l'opció pels diversos models. Sfa establert un
cert consens que cal un augment d'oferta televisiva
encateJà.

Crec que hi ha dos models de televisió, dos
models de TV4 o de TV dos, perquè molt fàcilment
serà un segon canal de TV3, molt vinculat a TV3 i
molt complementari de TV3: un, conservar Ia
penetració ràpida ijugar un model comercial, fins i
tot complementari de l'altre; aqul tendrien un gran
camp amb sporte. Llavors k TV4 o TV3 dos, Ia nova
oferta, menys preocupada per l'audiència i més pel
serveL Jo sempre he defensat Ia segona opció, un
segon eanal, diguem-ne, amb voluntat més
informativa, cultural i potser més de serveis, més a
l'esquema tradicional d'una televisió pública, però
complementat això per un enfortiment comercial de
l'ofertedeTV3.
- EU periodistes tenen dificultat» per »er períodUte»
en cattdà, a viure en cataÂà. Això, per vottè, que e»
mou dins aquest món, com ho veu?
- No em sembla, en principi, un problema al
Principat. Més aviat, al contrari. Vaig començar a
fer de periodiste en castellà, perquè llavors no havia
més remei, però després U gent que voUa introduir-
se en el periodisme en català ha tengut més
possibUitete dtacorporar-se al mercat Uboral que Ia
que stacorporava al castellà. La major part de Ia
creació de Uocs de feina a Ia professió periodística, al
Principat, sta produït en català: l'aparició de TV3,
de Catalunya Ràdio, del Diari de Barcelona, i abans,
l'AvuL
- En oJgun debat de Crònica 3 hi han participat
penonatge» de Ut iüe». É» dificil mantenir una línia
d Intere» per Ui retta del territori de parUi cataUma en
teme» que afectin U» Tüe» o el PaU VaUncià?
- Això és un problema de U territoriaUtzació de Ia
informació. Es a dir, allò del que passa a Valls
interessa a un senyor de Ia VaIl d'Aran; és típic que
just ens recordem de Maials quan maten un nin. Be,
allò que interessa al conjunt del territori, rarament
és allò que és percebut com a més important pel qui
ho veu de prop. Llavors en el tema Illes-Pais
Valencià passa bastant el mateix: no
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neccMàriament allò que e« percep com a important
des del Principat interessa gens a les iIles. En el
debat "turisme de qualitat-turisme barat", o de
preservació ecològica, o diguem-ne, construcció
indiscriminada era un debat que, a les illes, em
semblava més important, però que també podia
interessar per proximitat a bona part del Principat,
ja que és consumidor del turisme de les illes; hi
havia interrelacions reals i intel.lectuala-polltiques

pel.licula que ha costat 50 mUions ha donat molts
calés. S'ha venuda al Japó, als EUA i a Sudamèrica,
on, per cert s'ha venut en català, perquè entenen
millor Ia versió catalana i subtitulada. Es una
pel.licula que donari molts calés. Aleshores, al
productor l'agafaran per una altra pel.Ucula, d'igual
manera que l'il.luminador. Crec que tot això és molt
interessant i positiu.

- Vottè ha participat, també tn «1 guió d'una
peLUcuía, l'Escot. Això és excutapcr demanar-li com
vaUtraria el cinema en català? quine* mancances
creu que té, i que no té el cinema batc, epr exempU?
- Per mi el problema específic del cinema és que
perquè una pel.Ucula sigui bona, ha cThaver-hi bons
guionistes, directors, il.luminadors, etc. Llavors es
necessiten que hi hagin una sèrie de productes que
vagin alimentant a tot aquest personal, és a dir, que
un individu vulgui ser il.luminador i es vulgui
guanyar bé Ia vida fent d'il.luminador i no hagi
d'anar a Madrid o a Nova York. Crec, com a ca-
guionista de LEicot, que aquesta és una bona
pel.Ucula per una sèrie de motius. Essent una

- No creu que al cinema catoÀà »e Ii vol exigir matsa ?
No creu que, de uegadet, voUm quee U$ peLUcuUi en
cataUt iiguin el detideràtum?
- Es cert, però de totes maneres aquests retrets són
molt a el que és viu a Prada El Complot de Ut
anelU», una pel.UcuU molt ben feta, per cert. Es allò
que el problema serà U comprensió del guió, però el
producte final té un hok excel.lent.

Perquè ens surti una bona pel.Ucula necessites
un director, un guionista, necessites cent individus
que facin molt bé U seva feina i una indústria. Una
ple.llcula si no té una indústria al darrere, no
existeix.
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- Creu, donci, que $6n necessari« eU ajut» de Ut
institución» públiques?
- En una primera faae han de posar les bases de Ia
indústria o fer possible que Ia indústria es pon en
marxa. En alguns moments de Ia primera fase
autonòmica hi ha hagut un cert restrenyiment dels
ajuts al cinema, al contrari de com havia succeït a
l'autonomia basca. Vist d'ara, aquesta politica ha
estat equivocada.
- PeI que fa a te premsa escrita, l\mpuls del»
mitjans de comunicació »ocial en catoÀà ha vingut
molt de part de le» inttitucion» publique». I de
l'empresariat?
- Be, crec que l'empresariat no ha jugat fort Cre
que el problema de Ia premsa en català no és de
normalització lingüística, sinó d'iniciativa
periodística. A més, l'empresariat ha fallat en una
cosa prèvia a Ia normalització lingüística, que és Ia
creació de nous productes periodístics, ambiciosos,
amb diners; curiosament, en l'àmbit comunicacional
català les coses que han sortit noves s6n o
d'iniciativa pública o no han tengut Ia capitalitat a
Barcelona, que tenia el gruix econòmic,
empresarial, periodístc per crear un setmanari eom,
per exemple, El Temp». Cree que l'empresa
periodística catalana no ha donat el to.
- Existeix un problema: tothom e»tà molt
contcienciat de que e» dugui a terme fa normalització
lingüíttica, perd mentre l'Avui ven 40.000 exempür»
(poquíftim» a U» iUe»), el Diari de BarceU>na 12'
16000, Ut gent segueix comprant premsa en catteUà,
gent que fin» i tot e»tà molt contcienciada.
- Si, no lUga. Ni els resultats electorals ni els
resultats de les enquestes sobre concienciaeió amb el
consum de premsa. Potser el problema de Ia premsa
no és Ia llengua en què està escrita sinó el contingut
i eI poderiu. En definitiva, Ia premsa escrita, com U
televisió, és un problema de diners en última
instància.
- Això és el probUma del peix que e» mossega Ut cua,
é» a dir, l'Avui no é» miUorperquè no hi ha métgent
que el compra i Ui gent no el compra perquè no é»
miUor.
- Hi ha una possibilitat. Per exemple, El País i El
Periódico són empreses periodístiques sortides en U
transició, són productes que s'han imposat abans de

saber si serien comprats o no perquè hi ha hagut una
empresa periodística ambiciosa al darrere que posà
les bases prèvies, perquè el producte fos vendible. El
que no crec que tengui sortida és l'empresa
periodística, artesanal, d'espardenya i 4 quartos
dins l'àmbit nacional. Si TV3 hagués començat
d'aquesta manera no seria el fenomen que ara és.
CaI una ambició prèvia que trobo a faltar i reclamo
aquesta empemta per part de les empreses
periodístiques.
- Es optimista amb el futur del* mitjans de
comunicació i amb el »eu paí» ?
- Home, sóc optimista, però més per naturalesa que
per anàlisi. També crec que hi ha hagut dades bones
com, per exemple, TV3, impactant no només en el
pals sinó en els esquemes de Ia gent. TV3 ha
convençut perquè fa Ia feina amb molta
professionaUtat, amb molta d'ambició, amb molts
diners i que desmenteix Ia tesi prèvia d'allò que
entre tots ho farem tot i una miqueta aquesta cosa
sense empemta que caracteritza Ia nostra voluntat
de divulgació.

També haurem de reaccionar davant el camp
estricte de Ia telecomunicació, l'aparició de les
televisions privades, el problema de Ia indefinició
del model de relació de les televisions autonòmiques,
etc. De totes maneres, crec que hem donat en algun
camp prova de ser capaços de reaccionar.
- Te cap projecte pel futur?
- En aquests moments seguir amb el que estic fent,
mentre raonablement duri. Ara firmo pel que estic
fent, però tot producte televisiu és caducable. Estic
content amb el que estk fent, sobretot pel nivell de
l'audiència potencial del programa: sobre un total
potencial de 4 miUons i mig de persones que miren
TV3, entre un 10 i 12%, és a dir, aproximadament
450.000 persones miren Crònica 3 al Principat.
Quan el debat és d'allò més interessant, com el del
Barça, un milió de persones en determinats casos
punte. PeI que fa a les illes no tenim cap index
d'audiència elaborat.
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A j Lj n ±, a me n t

Resum de Ia sessió Ordinària celebrada el 25-11-88.

La sessió va començar a les 8 menys quart del vespre (a petició de tres
regidors que tenien compromisos ineludibles), no varen assistir Joan Matas Gayà,
Gabriel Mora, i Arnau Company.

1.- Comunicar les resolucions del batle des de Ia sessió anterior.

Com a totes les sessions ordinàries, i com és preceptiu, secretaria va
donar compte dels decrets dictats per l'alcaldia desde Ia darrera sessió ordinària
celebrada. EIs decrets eren referits majoritàriament a concessió de llicències d'o-
bres, un per contractació directa d'obres d'asfaltat (pels carrers del Camp), i un
de contractació de personal interí, aquest darrer a favor de Joan Matas Nicolau,
que ocuparà Ia plaça que en el seu dia va deixar vacant el Celadar, fins a Ia seva
adjudicació definitiva.

2. - SeccioT>C|, meñftñ 1 locals electorals.

L'Institut Nacional d'Estadística vol saber quantes seccions electorals,
quantes meses té cada una, i els locals per anar a votar-que tendrà el nostre poble
per l'any 1.989. Es va acordar que tot continuaria igual que els anys anteriors:
dues seccions dividides pel carrer Major, amb una mesa cada secció: el local de Ia
Cambra Agrària i Ia Casa de Cultura respectivament.

3.- Recepció definitiva d'obres municipals.

La comissió d'obres va proposar al PIe Ia recepció definitiva d'una sèrie

d'obres municipals, de les quals ha passat el termini de garantia d'l any. Entre

elles hi ha Ia Casa de Cultura, asfaltat de camins, . . .

4. - Tnnrf*nSBt de les retribucions coapjq^gntàries.

Enguany no ha tornat ser coberta Ia plaça de secretari, de manera que
els aproxinadament dos milions de pessetes del seu sou no s'hauran gastat en acabar
l'any. Encara que hi hagi un assessor Jurídic, no haver-hi secretari suposa que
l'administració de La SaIa funciona amb una persona menys del que hauria de ser.

En vista de tot això, i que I1IPC d'enguany ha pujat més que el que deia
el govern central, Ia Comissió d'Hisenda va proposar al PIe que es pagàs un plus de
productivitat al personal adninistratiu de l'ajuntanent. Es va aprovar aquest "so-
bresou", i es va acordar que seria d'un 2% de Ia paga habitual de cada funcionari.

5.- Petició de subvencions per esports.

Segons una circular rebuda a l'ajuntament, Ia Conselleria de Cultura i
Esports té una línia de subvencions per compra de material esportiu. A aquests do-
blers hi tenen accés totes les entitats esportives.

Degut a Ia urgència (el termini acabava el 30 de novembre) es va acordar
que l'ajuntament faria Ia petició, i que si arribava Ia subvenció es repartiria en-
tre els clubs esportius de Ia vila, segons les seves necessitats. En principi Ia

quantitat sol.licitada serà de 300.000 ptes. (tres-centes mil)

6. - Petició de subvencions pel Servei de Policia Rural.

Enguany, dins els Pressuposts de Ia Comunitat Autònoma hi havia una par-

tida de 17.000.000 de ptes. (desset milions) destinada específicament a Ia creació

d'un cos de Policia Rural Mancomunada. Com que hl ha hagut problemes legals per dur
a terme aquesta iniciativa, ara aquests doblers s'hauran de gastar dfuna altra
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manera, i pareix ser que les intencions del polítics del Govern Autònom són que es
gastin en dotar els cossos de Policia Municipal ja existents a cada municipi amb
una minima infraestructura.

Per tot això, el batle, sr. J.B.Mesquida, va proposar que l'ajuntament de
Sant Joan sol.liciti, amb càrrec a aquesta partida, una subvenció a Ia totalitat
per Ia compra d'una furgoneta i un equip de ràdio-emissors-receptors. Es va acordar
també demanar preus de vehicles al concessionari de Renault que hi ha a Sant Joan.

7.- Precs i preguntes.

El batle va intervenir per posar els assistents al corrent de les ges-
tions realitzades en vistes a dur a terme el Projecte à'Asfaltat dels carrers del
Camp, i el de Reforoa de l'entrada de Casa de Ia vlla.

I1 acabats els punts a tractar, es va donar per acabada Ia sessió quan
eren aproxiaadament les nou del vespre.

Joan Sastre Joan.

"Wg&* *<oa*ff
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BREU DISSERTACIO SOBRE LES COORDENADES GEOGRÀFIQUES DE VINT-I-CINC QUARTONS .-

" A 1.910 arribà a Pollença un moro amb un paper on hi havia dibuixat
resquema de localització dfuna cova, el plànol i Ia seryaIitzaci6 d'un tresor amagat al
seu interior que havien deixat els seus avantpassats abans d'esser trets defora de Ma-
llorca.

Llogà trenta homes joves i amb tots els ormetjos necessaris se'n anà cap
al Puig de Pedruixella ( dins Ia possessió de Pedruixella Petit ) fins a Ia cova que hi
ha allà dalt. S'enfonyaren per un llarg passadís horitzontal, al trispol del qual hi
trobaren una sèrie de pous; no s'havien d'amollar fins arribar al del final del recorre
gut. AixI ho feren i accediren a l'interior d'una gran sala de set portes. Només una
era Ia vertadera.

Seguint les indicacions del paper arribaren a un llac, a l'altra part
del qual hi havia un negret que armat d'arc i fletxes guardava el tresor. Com que tots
es fessin por, tornaren enrera sense dur-se'n res. "

Aquesta història ens picà Ia curiositat i un dia horabaixa a l'estiu del
vuitanta vuit partírem cap allà on indicaven les coordenades de localització de Ia boca.
Pujàrem per Ia banda de Pedruixella Gran. Una vegada al coll on hi havia d'haver l'en-
trada, batérem durant més de dues hores tots els racons, mates i ullastres de Ia zona:
ni rastre del que cercàvem. Vérem redols ben concrets on l'instint ( ? ) ens deia que
prop d'allà hi havia cavitats subterrànies: una dolina a Ia cara nord a l'interior de
Ia qual hi localitzaren petits avencs; però sobretot un redol de vells i grossos ullas-
tres i mates baix d'uns penyals d'oscures encletxes.

— Si no és aqul no pot esser enlloc més i.

Retuts de tot i quasi posta de sol tornàrem per allà on havíem venguts,
però amb Ia promesa de que això no acabaria així.

A mitjan novembre el mateix grup redoblat hi envestí de bell nou. Aques-
ta vegada per Ia banda de Mortitx. Així al manco l'itinerari seria més hermós i tran -
quil ( no hauríem de botar barrers de propietat privada ). Prèviament ens aturàrem dev£
ra el camí de Pedruixella Petit ( a Ia carretera Pollença- Lluc ) per localitzar l'avenc
Immens dins un redol de lapiaz. No ho aconseguírem de cap manera. ... Seria el presagi
del que passaria durant el dia ?.

Arribàrem a Mortitx i cap al Rafal d'Ariant. Ens aturàrem a veure de proi
l'Avenc de S'Aigua. Impresionant i negre. Es un pou vertical de 110 metres de fondària
i 12 x 24 metres d'amplària mitja. Un té Ia sensació de veure Ia boca de l'infern.

Amb tot això cobràrem coratge i cap al Puig de Pedruixella. Sentint xe-
rradissa allà enfora vérem una-teringa d'una dotzena d'excursionistes que anaven davant
en Ia mateixa direcció que noltros havíem de seguir. Tendrien les mateixes intencions
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que el nostre grup ?. A primer cop de vista no donava aquesta impressió.

Per amunt per amunt per dins una torrentera arribàrem al mateix lloc que
l'altre pic: al coll situat entre el Puig i Ia Penya Rotja.

Al cap de poc temps de trescar ens invadI ràpidament Ia triste sensació
de no poder tornar trobar el que cercàvem. Tot era igual que l'estiu, no véiem cap re -
dol que abans no haguéssim recorregut. Per amunt, per avall, de costat,... AixI mateb
teníem un poc més clar quina era Ia zona concreta a explorar: unes sis quarterades df
turó a Ia vessant sud del coll, en Ia mateixa direcció de les possessions de Pedruixell
Petit i Son March.

Un cop més l'instint ens duia a Ia zona d'ullastres i mates baix els pe
nyals orientats al sud. Però res de res, quatre forats que servien d'amagatall a les o
velles, un estol d'encletxes, i poca cosa més. Ja era més de migdia i ben hora de posa
miques.

Com mentres dinàvem, un parell del grup no estaven gens tranquils. Les
pedres se'n reien d'ells: dins un redol relativament petit i pelat no eren capassos de
trobar Ia cova. Forçat havia s'esser su allà ¡.

Sobre el Puig Major hi feia molts de trons i plovia. De darrera el Puig
de Pedruixella sortien caparrots treguent el nas

— Si això es junta, a més de no trobar Ia cova ens banyarem tall de pell..

Alguns tan sols no dinaren; tenien com a foc dins les sabates. El més j
venet no pogué estar pus i anà a fer una passada per Ia zona.

— On ha d'estar Ia cova ?

— Ha d'estar su aquí dins aquest redol, i no importa que et facis molt aval

— Has recorregut el redol d'ullastres que hi ha su aquí baix ?

— Si, però no he vist res.

No massa més tard, dos altres elements es digueren, anem una altra veg.
da baix els penyals, ho trescarem pam a pam, girarem les pedres si és necessari, i si
hi és Ia trobarem.

Mig vençuts per l'adversitat d'aquell lloc s'allunyaren un poc dels p
nyals, una mica per avall, cap al costat dret, a una zona de lapiaz. Hi veien sortir
quelles heures de l'interior de petits avencs, i també un ullastre amb una soca de mé
de vint pams. Era un redol que també durant l'estiu s'havia explorat.

— Tornem-hi, meam si aquest pic trobarem res.

Caminaren una estona de meu moix per damunt els caires dels fulls de p



MeliSucre

dra viva. El qui anava darrera s'assegué una estona, pensatiu, sobre una cresta, mirant
com a despistat per enrera, a Ia zona dels ullastres. El cor es va eixamplar. Allà dalt
sobre les penyes es veia un forat negre, impossible de veure de prop.

— Tornem enrera tot d'una. La cova és allà dalt.

Recorreguérem una gatera que al seu inici tenia unes barreretes de ferro
obertes. Estones drets i estones de grapes vérem un parell de pous naturals oberts al
mateix nivell del trispol. No en férem cas. Seguirem fins a final del passadís; allà s'
eixamplava un poc i a Ia paret hi havia inscripcions, Ia més antiga de 1.934 i Ia més
moderna de 1.972.

Una branca d'ullastre entravessada serví com a barra d'ancoratge a al-
guns dels qui darrerament s'hi amollaren. No verem cap espit clavat, el que indicava
que Ia caverna no era freqüentada pels moderns grups d'espeleologia mallorquina. Un dels
nostros aprofitant també Ia branca hi davallà. Tot coincidia amb el plànol que teníem.
Però com que fos tard decidírem interrompre l'exploració i deixar- Ia per un altre
dia amb més calma.

Carregàrem els ormetjos i per avall falta gent. Era precís fer un poc de
via: era tard i darrera es carregava fort. Al cap d'una estona els qui anaven al final
de Ia teringa ens avisaren que l'aigua s'acostava. Tan sols no tinguérem temps de cu -
orir-n$ amb les capes impermeables.

El sol era mig post i començava a fer fosca. No ens podíem despistar gens
ni mica i atropellàvem. Ben aviat Ia torrentera rajà. Sortosament teníem les fites ben
clares i trobàrem sense massa dificultats l'itinerari correcte; això sí una mica banyats

SECRETAMENT, TOTS L'ESTIMAM,
Sf.bencert...
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LES AOTES DE ' AJTJNTAMEMTT

Actualment les actes de l'AJunta-
aerit i quasi tota Ia seva paperassa
administrativa estan escrites en
castellà. Aquest fet que, a primera
vista, pot semblar "normal" (som a
Espanya), no ho era abans que les illes
Balears perdessin l'autogovern que
gaudiren entre els segles IUI (1229,
any de Ia conquesta de Mallorca pel rei
En Jaune> i XYIII (1715, any de Ia
derrota davant les tropes franco—
espanyoles de Felip V). Durant aquests
cinc segles, tota Ia vida administrativa
havia estat en Ia llengua que, a partir
de 1229, es va parlar a Mallorca: el
català.

I una constatació efectiva d'aquest
fet Ia tenia en les transcripcions que
es feren a Ia revista Documenta -feta a
Sant Joan entre els anys 1941 i 1947-
sobre l'activitat de Ia Casa de Ia 7ila
des de l'any de Ia fundació del poble
(1300) fins els anys quaranta de
l'actual segle.

Miren una part d'una transcripció
que parla, precisament, de l'elecció del
batlle reial de l'ajuntaaent d'aquell
tenps mitjançant el sistena de "sac i
sort":

"Die 16 de Janer 1713:
Constituit personalment Io honor

Juan Font de Francesch Balle Seal dins
Ia capella de I. Senyora de Ia Asumpcio
ahont se troba Ia caxa de tres claus
dins Ia qual se troba Io sach o talec de
los elets de balle, ab companya de los
honors Guillem Antich, Cosme Kas, Juan
Font y Matheu Mayoi jurats i los honors
Xiquel Barselo, Llorens Company, Guillem
Mas, Amador Fiol, Guillen Galmes, Jordi
Font y Matheu Anengual conselles, per
efecte de fer Ia extracció dels elets de
balle y se es feta en Ia foraa acostu-
mada y son estats extrets los debaix
scrits per un minyó de sinc o sis anys.

Po. Matheu Maiol. Otil."

I miren ara Ia transcripció d'un
docuaent de l'ajuntament datat l'any
1796:

"En Ia villa de San Juan Reyno de
Mallorca a tres del nes de Agosto del
afio 1796: Convocados en Ia pieza
Consistorial de Ia casa de dicha villa
los Magnificos Lorenzo Barceló Bayle 8.
Pablo Mayol, Jaine Antich, Guillermo
Salon, Pedro Ferragut Regidores y Pedro
Antonio Mayol Sindico Personero...V

La data del document anterior marca
l'any 1796, vuitanta anys després de Ia
derrota davant les tropes de Felip V. I
si anam a cercar documents entre aques-
tes dues dates (1715 i 1796), observan
con no és fins passat l'any 1768 quan
els docunents de l'aJuntanent de Sant
Joan (i de Ia naJoria de pobles de
Mallorca) es comencen a escriure en
castellà. I és que el 26 de Juny de 1768
el conte d'Aranda, priner ministre a
Madrid, pronou Ia Reial Cèdula que
prohibeix l'ús del català a l'adninis-
tració pública i a les escoles.

L'any 1723, a l'ajuntanent encara
s'escrivia en català:

"Constituits personalment Io honor
Pera Arnau Fiol Balle Real de Ia vila de
Sant Joan ab conpanya de ni Hleroni
Strany Scriva Real y Antoni Font nisatje
de nostra Cort en casa i habitaslo de
Jordl Company Regidor..."

Per altra banda, el nateix any els
ajuntaments de Mallorca reben aquesta
notificació des de Ia Reial Audiència:

"La Seal Audiencia en atención de
Io contenido en Ia Seal Cedula que S.M.
se ha servido despaxar en diez y siete
de Setienbre pasado, en que previene que
el dia 31 del nes de Agosto entre las
dos y tres de Ia nafiana se ha servido
Dios nuestro Señor de pasar de esta a
nejor vida al Hey y Sefior Don Luis
prinero, su nuy caro y anado hijo..."
(Lluis I va regnar nonés vuit nesos, el
va succeir el seu propi pare i anterior
rei Felip V).

Es pot observar con, nentre aquí es
continua escrivint en català (encara no
s'ha prohibit el seu ús), els escrits
que arriben des d'òrgans adninistratius
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Es dóna el cas curiós d'un docunent
del dia 16 de gener de 1768, expedit per
Ia Reial Audiència, escrit en castellà,
en el qual hi consta Ia data d'arribada
del docuaent a l'ajuntaaent (en aquest
cas de Ia ciutat d'Alcúdia), aquestes
dues darrers ratlles diuen: "Fet el 16
de Jener 1768. Rebut y publicat die 24".

I finalaent, una acta en català de
principis del segle XII &mb Ia "Llista
de los vots rebuts de los caps de casa
en esta vila de Sant Juan vui dia 1.
Janer de 1816 para elegir los 24 vocals
que han de noabrar el Sindlch Personero
y un Diputat":

"De cuya votació resulta quedar

Segell del
rel Ea Jau»

Per altra banda, l'any 1689 (un
després de Ia promilgació de Ia Reial
Cèdula del coMte d'Aranda), els repre-
sentants de l'Església al nostre poble
escrivien:

"Die 29 Abril 1689.
Congregats i aiuntats en Ia

sacristia de Ia parroquial Església de
Sant Joan, Io Dr. Pera Antoni Palet
Prevere i Sector, Io Kd. Amdor Fiol
Prevere, beneficiat, Io Bd. Jauae Bauçà
Prevere...".

Per altra banda, el Bisbe de
Mallorca, l'any 1751, escrivia així:
"Ordenaciones hechas por el Illustrisi»
y Reverendísimo Sr. D. Lorenzo Despuig y
Cotoner, Obispo de Mallorca, del Consejo
de Su Majestad etc. en su Visita General
de Ia Parroquia de San Juan en 21 de
Dizcieabre de 1751...«. La colonització
atacava en tots els fronts.

electos per pluralidad de vots, esto es
per Sindich Personero, Remon Font, y per
Diputat, Juan Bou de Pera; Ia qual
elecció per mi Io Secretari infrascrit,
a presencia de los aetexos vocals, fonch
consecutiva«ent publicada, y en Ia de D.
Juan toyol Batle Beal, essent testi«mis
a dita votació y publicació D. Juan
Coapany y Pau Ferragut, de tot Io qual
certifico. Sant Juan dia 6 de Janer de
BiI vuitsens y setsa. Devant de Mi. Juan
Pont Secretari".

L'explicació del perquè aquesta
acta esta escrita en castellà (hem de
tenir en coapte que les prohibicions de
l'ús del català són constants des de
1768) encara no Ia sé. Seguraaent no
sigui l'única. Possiblê nt els repre-
sentants del poble en aquells »onents
consideraven que no s'exposaven a gaire
si en feien ús. Possiblenent, uns quants
anys abans i uns quants anys després, Ia
prohibició de l'ús del català era oés
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efectiva i inpedia aquestes aanifesta-
cions de Ia nanera de ser i parlar d'un
poble.

De totes maneres, ara que escriure
en català ao està prohibit, Ia paperassa
de l'Ajuntaaent és aajoritàrianent en
castellà. Hauren de creure i pensar que
els que regeixen els interessos dels
santjoaners no saben, encara, que a Sant
Joan es parla una llengua, Ia que

parlaven els seus pares, avis i avant-
passats, des de l'any 1229 fins l'actua-
litat. I que Ia vida adainistrativa
seapre es va fer en català nentre vàrea
ser un poble sobirà, aentre Mallorca es
va autogovernar, quan els aallorquins
encara sabien qui eren i n'estaven
orgullosos.

Mateu Sastre
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mel i sucre, dolcet dolcet

— Entitats culturals i grups polítics del — Heu comptat les rajoles i escaires
poble han sol.licitat des de fa temps a
l'Ajuntament que construeixi una separació
entre les dependències destinades a les
entitats del poble i Ia resta de les
dependències de Ia planta baixa. La raó és
molt simple: les poques entitats que fan ús
del local que se^s hi va deixar comptin amb
total autonomia horària i no depenguin de
l'horari nonnal del T>ar" allà installât i de
Ia bona voluntat dels qui el regenten.
L'Ajuntament, com sempre, diu que si, però
no fa res. Aixl ho té millor per controlar les
reunions de les associacions del poble.

— Enguany el nostre poble sembla una
escola per adults. AIs cursos organitzats per
Ia Conselleria de Cultura, s^i ha d'afegir
també l'organitzat per l'OCB sobre Uegü- i
escriure be el català. De principi tot és
molt interessant i positiu; únicament que
l'Ajuntament, com sempre, tan sota en vol
subvencionar un. Aquest a més de tenir el
suport de Ia Conselleria, és el que menor
número d'assistents té. No ens pareix
malament, si be el que organitza l'OCB
també podria tenir els mateixos privilegis.

rompudes que tenim ja a Ia bella plaça del
Centre. IdO el dia menys pensat -Ia sort per
ara corre a favor de l'Ajuntament- tendrem
una desgràcia. L'Ajuntament, en aquell
moment, afirmà que les rajoles rompudes i
altres correrien a càrreg de l'empresa
constructora; i un covo!! Déu n'hi do amb
aquesta plaça polèmica.

— L'altre dia un jove em facilità un paper -
part mèdic. No vaig saber perquè em
donava allò: de totes maneres a Sant Joan
no tenim cap metgesa que visqui devers sa
Tcrre den Calderer, no ser que fos una
inocentada.

Joan Bauçà
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El Coniell lnsul>r d* Mjllorcj du » terme cn col.lïbo-
ració amb elt mumcipu pttits d* l'Ma. un imbioos pro|nma
d* reaHuacions qu< « el resultat d'una estreta cooperació
tn matèria tècnica, jurídica i Konòmica i en una àmpka pu>
tafonna d'accions tn *ti camp> mès knportanu d« l'actnHtat
ciutadana diaha.

El Consell lraular dc MaHorca ofereix ili diwsos mu-
nicipis una ajuda mestimible tn matèria d'anistència social
als ciutadans, de foment dt Ia cultura popular, dt dotacions
d'infrastructura tsponiva »li pobUs. dt pottnciació dt I«
activioa tcon6m<qu*j i socob. d« cmció dt tocs dt f«in».
dt comtrucció dt carrtttrts. dt prottcció dtl m«di ambitnt
i d« tot quant s'ha dt mtntsttr perquè els petits municipis
de Ia nostra HIi pufuin disponr d'unti dotacions d'infrastruc-
tura adequadts a Its stv*j nectuitats.

Per nosaltres,
els més petits són els

més grans.

COMSCLL IMSULAR DC MALLORCA
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