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EN AQUEST NÚMERO HI TROBAREU:

— Notícies locals del que succeix al poble

fins a l'hora de tancar l'edició, per l'OCB.

— Programa de Ia festa de l'enterro de Ia
sardina.

— Reflexions després d'una vaga general
perAndreuBauçà.

— Blat i ordi de n'Antoni Sastre.

— Festival dels al.lots de l'escola.

— Entrevista a Joan Bauçà Roig per
n'Arnau Company.

— Ajuntament, resum del ple extraordinari
del 30 del 12 de 1988, perJoan Sastre.

— MeI i Sucre, dolcet dolcet, punt de vista
satíric perJoan Bauçà.

— La via Francesc - Pierre, a cura de Joan
Morey.
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-— La máquina d'esmotxar voreres comprada pel Consell per utilització
al PIa de Mallorca ha començat a actuar pel nostre poble. Ha "netejat" voreres del
camí dels Calderers, camí del Campet, d'Horta,... Si Ia màquina només troba herbam
Ia feina és neta i ben feta; però si hi ha arbusts o arbres ( mates, ullastres, al
zines,.. ) esqueixa les branques que deixa escampades su allà amteix i fa malbé a
l'arbre.

— Com cada any vingueren els Reis. Al nostre poble feia una vintena d'
anys que els personatges que representaven el Mags eren els mateixos, però com que
l'any passat fossin molestats per coets amollats aposta prop d'ells, enguany no
volgueren saber res. Fins a darrera hora no es trobaren nous personatges per poder
fer Ia habitual cavalcada.

Una vegada repartits els paquets amb els regals, per davant l'esglè
sia, per Ia Plaça, , tot era brutor,... Símptomes de tercermundisme.

Dins un altre ordre de coses hi ha que dir que durant Ia nit del 5
del oresent, moltes al.lotes santjoaneres reberen una carta on hi havia escrit un
poema pseudo-amorós.

--- Segons pareix s'han de fer algunes reformes als carrers Consistori
( acabar d'asfaltar i arreglar el tros que falta ) i Princesa-Unió-Sant Joan ( a-
rreglar l'enllaç dels dos primers amb el tercer )

— El santjoaner Toni Bonet ha resultat guanyador amb un premi de
250.000 pts del concurs d'acudits organitzat per Ia discoteca Kiss de Palma. S'ha
dit que durant el trancurs de Ia fase final contà aquell de: " Pep Rotgeer,.. Pep
Rotgeer ".

--- La tardor del 88 i els principis d'hiver del 89 han estat els més
secs que es recorden: les cisternes estan buides, els ullastres ( i altres arbres)
estan perdent les fulles, foravila és mes sec que un os, els que sembren o llauren
fan més pols que a l'estiu, Això sí, hi ha hagut boirades molt grosses.

— Durant els primers dies de Gener s'ha completat Ia conexió d'aigua
corrent a l'edifici del col.legi públic de Sant Joan. Ja no hi importarà pujar- hi
més camionades. Per altra part, fa pocs dies membres de l'APA muntaren altre vega-
da l'hivernacle; havia estat desmantelat des de que una ventada rompé tot el plàs-
tic. Alumnes de 4art i 5è també sembraren plantes de garriga a Ia zona d'ajardina-
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ment davant l'edifici.

— La parròquia de Sant Joan ha tancat l'any 88 amb un superàvit de més
d'un milió de pessetes. En canvi Ia demografia local ha experimentat un descens de
més d'una dotzena d'individus.

—- Dia 16 vespre setze foguerons cremaren pels carrers de Ia nostre po-
blació. CaI mencionar els segúents aspectes:

- El recorregut que feren els membres de Ia Cofradia de Sant Antoni junta -
ment amb els xeremiers locals, un dimoni i Sant Antoni per cada un dels fo -
guerons per tal de fer-los un present.

- Poca gent en general, degut a que era dilluns i a Ia dispersió dels focs.

- EIs coets amollats per en terra no són gens agrables i com engegen Ia gent.

- A un fogueró del carrer de les Trinxes del Camp encara poguérem sentir Ia
ximbomba i algunes gloses típiques, com aquella que comença : " Jo tenia foc
colgat ... "

— Diumenge dia 15 de Gener dins el camp de futbol del Sancelles. a l'e
quip del Sant JOan n'hi passà una com un covo. Estaven més o manco a mitjan partit
i anaven empatats a un gol. L'arbitre ( que era un jovenet de no massa més de 15
anys ) a lehores comunicà als jugadors i encarregats de camp, que no estava en con
dicions de continuar Ia seva feina,....; i maleïnt el dia en que es va aficar dins
el món de l'arbitratge deixà de banda tots els presents, partint cap a Ciutat amb
mobylette. Cap com aquesta ¡i

—- El dia de Sant Sebastià vespre s'amollaren al nostre poble una sèrie
ae coets per Ia banda de baix del poble. Segurament era algú que celebrava Ia fes-
ta.

--- El proper dia 7 de Febrer és el Darrer Dia de Carnaval. Per tal mo-
tiu al nostre poble hi podrem presenciar els actes següents, si no hi ha res de
nou:

-La VI ena Rua Escolar, pels principals carrers de Ia població. Hi assistiran
els alumnes del Col.legi Públic de Sant JOan i els acompanyaran els xeremiers

- El segon enterrament de Ia sardina. S'ha sentit a dir que tendrà una longi-
tud de més de quaranta cinc pams.

- Hi ha rumors sobre l'organització d'una Rua per part d'un grup de Ia vila.



MeliSucrt

EIs desconsofafs orgonízodors vos conviden a b œremona
que hndra Hoc d dmars d« 7 de febrer a les 8 del
vespre segons l'ihneran acosíumd

Lloc mortuori: Placa Conshtuao ~ Sant Ooan
tls aflrçfc asstótenls seran recompensóte » vai «shts odequadamer*

**̂ s^^^afe^^s^sssaassgafessafeg^^^^^^

¿f/f

Organitzada pels

• AMICS OKL CARNAVAL DE SANT JOAN »

a«b Ia col . laboracio de les cases

comercials del poble.

P R 0 G R A M A

les 19,45 hs. Concontracií de les persones que

vulguin desfilar anb Ia Conit iv« Púnebre

a Ia Plaça de Ia Cons t i tuc ió degudanent

Testldes de dol.

lea 20,00 hs. DESFILAOA DE LA COMITIVA FUNEBRE

que, partirà de Ia Plaça de Ia Conatltucl<

i rec*rrera els següents carrers:

Carrer del Caap

Carrer de PaIu

Carrer Major

Carrer de Franceso Oliver

Carrer de Manacor

Carrer Bellavista

Carrer de PalM

Carrer de Mestre Mís

Carrer de Fra Lluís Jaune

Carrer de Petra

Carrer del Consistori

1 arribada a Ia Plaça de Ia Constitució*

on es procedirà a Ia ceremònia de l'enterrament

1 a Ia lectura del testanent.

_ Acte seguit, torrada pels participants i

eol.laboradors 1 ball d'orquestra.

Vos esperan a tots.

Vos esperaa a Ia festa

••però ben endolats

i ferea junts 1 plegats

Ia cerenònia zalesta.

I si Ia cosa surt bé

que amb vostra ajuda hi anirà

tota plegats hem de cridar:

" MOLTS D'ANTS I FINS L'ANY QOI VK"

. P,D.-..Durant Ia festa es rifarà una ensalmada 1 un

parel de botelles de xampany per sufragar tots

•1s gastos.
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Reflexions després d 'una vaga general

Passats uns dies des de que tingué
lloc Ia vaga general del 14 D, podem
entreveure amb visió més àmplia i més
objectiva de les causes que dugueren a Ia
seva convocatòria i les possibles
conseqüències.

En primer lloc, s'ha de dir que una
vaga general es fa contra el govern en el
poder i Ia seva política econòmica, laboral i
social. Es distingeix clarament de les
vagues sectorials que es fan per aconseguir
millores, front als patrons que intenten no
cedir en aquestes.

Feta aquest matís, he de dir que, per
a mi, Ia causa principal de Ia convocatòria
del 14 D està en Ia mateixa configuració del
Parlament de l'Estat espanyol. Un
parlament en el qual el PSOE és
hegemònic, davant en el què l'oposició és,
per l'esquerra exigua i per Ia dreta
dividida, fragmentada,amb fortes baralles
internes i sense un líder que Ia pugui guiar.

Amb aquesta configuració, el PSOE
no troba qui crei oposició a Ia seva política
econòmica, laboral i social. I quan els
elements que haurien de realitzar aquesta
tasca no ho fan, han hagut de sortir dues
organ i t zac ions s indicals , no
parlamentàries, per dur-la a terme : dir no
a Ia política del govern. En poques
paraules, les circumstàncies han obligat els
sindicats a assumir unes feines que no són
ben bé les seves, però que ningu no pot fer
en aquests moments.

I que té Ia política del govern que tan
poc agrada als sindicats?

El PSOE viu obssessionat.amb els
números. Està convençut que si controla Ia

inflacció, quasi tot, econòmicament, estarà
solucionat. I s'equivoca, duu les sabates
girades de peu. Si Ia política
antiinflaccionista, restrictiva, monetarista,
de mesures de xoc, no va acompanyada de
mesures socials que ajudin i permetin a les
classes més desafavorides aixecar un poc el
vol, és clar que no és Ia política millor per a
tothom ni tan sols per Ia majoria.

Si el govern diu que l'economia va
bé, que els balanços finals de les empreses i,
fins i tot, els d'empreses públiques ̂ om per
exemple, IBERIA-, milloren any rera any
espectacularment, especialment els dels
bancs i el nombre d'aturats segueix entorn
dels 3 milions durant els 4 o 5 anys, és
evident que no és una gran política, com
diuen ells.

Aquests plantejaments i d'altres,
haurien de tenir més ressò al Congrés, si hi
hagués una oposició més nombrosa, forta,
més preocupada per realitzar Ia seva tasca i
no amb els seus problemes i baralles
internes.

He analitzat el punt que crec més
important. Però n'hi ha d'altres:

- El govern ha fixat, en el cas
dels funcionaris, durant aquests darrers
anys, bandes salarials que no ha aplicat
després ni als parlamentaris, ni als càrrecs
públics ni a ell mateix. Tampoc no s'han
aplicat a les administracions autonòmiques
i locals, als polítics i als càrrecs de
confiança. I aquí si que hi han participat
tots els partits polítics. Tothom, sigui el qui
sigui, ha augmentat el sou per sobre del
tant per cent de Ia resta dels treballadors, i
en alguns casos, de manera escandalosa.
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- L'oposició parlamentària per
l'esquerra del PSOE és Esquerra Unida. La
seva força parlamentària és exigua. Per
tant, ha d'intentar fer política al carrer,
amb l'ajut de CCOO, sindicat d'ideologia
comunista, per tant, prop d'Esquerra
Unida.

- EIs dirigents dels sindicats
d'ideologia comunista, prop del govern,
FUGT, estan més que cansats de baixar-se
els calçons i, com a mínim, de mostrar les
anques. I a més, els treballadors que,
veient aquest fets, votaven cada vegada
més el sindicat competidor a les eleccions
sindicals. Per tant, alguna cosa havien de
fer.

- En darrer terme tenim Ia
intransigència, Ia símdrome de Ia possessió
de Ia veritat absoluta, Ia xiuleria i, fins i
tot, les amenaces dels dirigents del PSOE.
Sembla ser que es fa veritat allò que Ia
corbata, el xofer, el despatx i Ia moqueta,
fan perdre capacitat de raciocini i dosi
d'humilitat.

Amb tots aquests ingredients Ia
vaga estava servida i a més havia de ser un
èxit.

La paradoxa s'estableix quan quasi
tots els economistes, de distints pelatges,
nacionals, estatals o estrangers estan més o
menys d'acord en el fet que Ia política
econòmica del govern és, en línies generals,
bàsicament correcta i que no se1n pot fer
d'altra. Això es pot veure així, però de Ia
mateixa manera poden creure que, com a
mínim, els beneficis d'aquesta "correcta
política" podrien arribar més als sectors
que també Ia fan possible: els treballadors.

I què passarà després del 14 D? Poden
passar dues coses:

- Que el govern no vulgui
modificar Ia seva política econòmico-
laboral-social i, per tant, fracassaran les
negociacions amb els sindicats.

- Que s'arribi a un acord amb
els sindicats. En aquest cas, crec que serà
perquè els sindicats s'hauran conformat
amb les miques. O almenys serà perquè no
s'haurà arribat a Ia rel del problema. I el
problema només és un: que tothom pugui
beneficiar-se del bon moment, que segons
ells, viu l'economia. I això no se soluciona
discutint uns milions amunt o avall; només
s'arregla amb una mica de canvi global que
afavoreixi els més desafavorits i Ia gent de
salari mínim.

No hem parlat de Ia gente guapa,del
PSOE, els Boyer, Solana, Miró i Cia, com
un motiu més d'agravi comparatiu, perquè
d'aquesta gent que embruta Ia estètica del
PSOE ja en tenen prou cura les revistes del
cor. I el MeI i Sucre, de moment, encara no
hoés.

Andreu Bauçà

* * * H«



"Antes de comprar su videocámara,
venga, grabe», y se decidirá
por5ony", Antes de comprar su videocá- ciones que usted utilizará habi-

rnara. ¡Pruébela! No se deje im- tualmente.
presionar por ofertas especiales Si tiene en cuenta todo esto
y comparaciones sobre el papel, en el momento de comprar su
Grabe primero y compruebe Ia videocámara, comprenderá por
calidad de imagen y de sonido, qué Ie recomendamos las video-

» Fmmz*^^^^*^aSEsm**g*^8^ Asegúrese de que posee ga- cámaras Sony.
rantía total de funcionamiento y Venga a vernos y comproba-
de servicio post-venta, pero so- rá que tenemos una videocá-
bre todo, asegúrese de escoger mara SONY para cada usua-
la videocámara con las presta- rio.

StNY 'JAL'JRIA

PLAvA nTS o O S , 1 . K A I v A C O R

TLL. :s 5i n
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Coses del camp

BLAT I ORE>T R-:L

Les llavars de blat o d'or-
di R-I són le.s que es serveixen
des d.e les cases o empreses es-
pecialitzades i duen el certi-
ficat que han estat degudament
seleccionades i desinfectades.

Normalment, totes le3 em-
preses que serveixen aquestes
llavors compleixen amb fideli-
tat aquests requisit-= i, per
tant, aquestes llavors donen un
bon rendiment. El problema és
que són un poc cares per sem-
brar una extensi6 grassa de
terra; el seu preu oscil.l.a en-
tre l*-*s '">c"' i l*̂ "ri 7̂ 5 ês'"etes
per quilo.

Segon= diuen els tècnics, i
e ns ho c cr:i f i r ma 1 ' e x pe r i è nc i a ,
ei= correcte aprofitar les lla-
vors ?.~2, o sia, les que .ja han
estat sembrades una vegada.

ES per aquest motiu que Ia
cooperativa agricola de Sant
Joan ha fet que es sembrin unes
quantes quarterades de F.- 1 amb
l'esperança que Ia pròxima tem-
porada es pugui oferir als
socis el bla"t i l'ordi P.-2 a
uns preus més assequibles i, al
mateix temps, tenir unes garan-
ties que s'ha fet una bona fei-
na .

Per dur ei:dava:A aquesta
tasca, Ia Conselleria d'Agrí-
cultura i el Servei d'Extensió
Agrària ei:s han ofert el seu
assessorament tècnic pel que fa

"a les varietats- de blat i ordi,
els tipus d'abonament, els her-
bicides selectius per- a cada
varietat, que s'han d'usar, etc.

Les normes per aconseguir
un bon rendiment amb aquestes
segones llavars són ben senzi-
lles: després d'haver preparat
i abonat adequadament Ia terra,
quan s'hagi de sembrar, hem de
pensar a treure de dins Ia sem-
bradora les restes d'altres
varietats que es puguin haver
sembrat. Per exemple, si primer
s'ha sembrat Astral, que és un
blat de cicle llarg, i després
es vol sembrar Cageme, que és
de cicle curt, i no s'han eli-
minat les restes que pugui ha-
ver a Ia sembradora, el resul-
tat serà perjudicial si es
volen aprofitar les llavors per
sembrar l'any que ve. I Ia ma-
teixa importància té, a l'hora
de Ia collita, que es fagi neta
Ia cassetxadora per les matei-
xes raons de no meclar dos
tipus diferents de blat. I en-
cara seria pitjor si primer
s'hagués colíit. un blat que
tengués màscara i no es netelàs
Ia coss&txadors, d'aquesta ma-
nera quedaria infectat el blat
riij^ hanri 0^i sembrat ^er aconse—
guir unes bones llavars P.-2.

Resumint. es tracta de no
mesclar dues varietats dife-
rents de blat o ordi i d'anar
ben alerta amb els cereals in-
fectats.

Antoni Sastre

•ò
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FESTIVAL DELS ALLOTS DEL'ESCOLA

"SA BANCA"
G Mestre Mas, 11
TeI. 52 60 66
SANTJOAN

BANCAMMARCH^v
VELAZQUEZ, S. A

i <M*r*fet í^í .fc,« i M Wr.u*Mn >

«MO M iA C . * $ t f i

¿fa GRUPO

•Roval »nsurance

U ofer*i> toU cla>M d'..wgur.ncei («utomobiU, maquinari« «gHcol«,
moU>cicletei, camion>. habiUt<et, de c«c», particular«, «jrlrole«. etc ...)
amb ^r*ui aJuaUU.

Suba«cntaSANTJOAN:
M M O N S E R R A T P A Y E R A S B O L
C/ Major num. 90 (Can Borraa)
T*1.:S260M-82U82
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Entrevista a: Joan Bauçà Roig

FARLEY D- ARQTJI TTJRA.

Algunes vegades fer una entrevista a un bon amic presenta diverses dificul-
fet que s'estableix una espècie de complicitat entre l'entr-is+ador'i

^ntrev.statp'aquesta manera, pot passar que algunes evidències'nTquedin
ldresa l'entrevista. Però Ia personalitat, en aquest, cas. de l'entrevis-

tal ha ajudat a esmenar aquestes cetites dificultat-

JoanBauça Roig va néixer a Sant Joan elYde7ebrer de 1964. Ha estudiat a
- Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona i ha fet feina a dïversos
:spatxosde Ia ciutat comtal. Es un home que, sense deixar de tenir *oltpre-

sent Ia funcxo social de l'arquitecte, també sap ser un artista en Ia seva
í e i na.

Per què esco21ires
l'arquitectura con a
prafessió ?

El meu primer
contacte amb 1'ar-
quitectura va ser a
les biblioteques.
Quan feia tercer de
BUP vaig fer un tre-
ball amb n'Antoni
Mates sobre l'agri-
cultura a Mallorca i
per això vaig haver
d'anar a les biblio-
teques, a Ia March,
a Sant Francesc...
Professors com en
Llambies o en Càndi-
do van pesar sobre
Ia decisió de voler
ser arquitecte. Un
fet que va ser sig-
nificatiu, per a mi,
va ser tenir a don
Miquel com a mestre
d'Història, a vuitè
d'EGB. Ens va fer
comprar dos llibres
d'història, d'aques-
ta manera comparaves
el mateix tema explicat per dos autors
diferents. Al cap i a Ia fi només hi
ha una interpretació final, però això
em va fer dubtar sobre les diferents
maneres com es poden enfocar les coses
en Ia vida. Per altra banda, el con-
text familiar, Ia feina de picapedrer
durant l'estiu, també va influir en Ia
meva decisió de fer-me arquitecte. Va

ser a segon de BUP
quan em vaig decidir
fermament. A partir
de llavors sempre ho
he tengut clar.

Vares haver d'anar 3
Barcelona per estu-
diar arquitetura.
Creus convenient Ia
instal.lació d'una
escola d'arquiteciu-
ra a Mallorca?

So, crec que
seria més interes-
sant, per exemple,
fer aquí uns primers
cursos, però acabar
Ia carrera a Barce-
lona ja que és molt
important poder con-
trastar i comparar
les visions d'altra
gent sobre un raateix
tema, maneres dife-
rents de fer les
coses.

Actualment, dins
l'arquitectura no hi ha

tendències perquè no hi ha
limitacions tecnològiques

Com va anar el canvi
d'aires?

Va ser molt
fort per a mi passar

.'un pcble de dos mil habitants a una
ciutat de tres milions. Record com a
anècdota que, bon primer dia a Barce-
lona, vaig dinar a les cinc del cap-
vespre. Em va impressionar l'efecte de
i'espai, nomès aixecar un braç i tocar
Ia gent, veure contínuament gent, ser
dins una massa de gent. Això acuba un
poc. L'adaptació va ser cosa de tres
mesos. La meva fei.na em va obligar a

12
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haver d'aprendre a orientar-ne dins
Barcelona. Vaig controlar el metro en
cosa de tres mesos. El ritme de vida
de Ia ciutat també em va impact.ar
molt. Hi ha el tòpic de dir que estàs
enrevoltat de gent però que et sents
tot sol. Aquesta sensació Ia record
molt bé d'una vegada, quan feia poc
que era a Barcelona, que vaig anar al
Nou Camp. Vaig viure en un pis amb
quatre estudiants més, coneguts de
l'Institut de Manacor. Això va esmor-
tir un poc l'impacte. Per altra banda,
els estudis d'arquitectura no em varen
defraudar gens ni mica, més bé al con-
trari, ja que varen accentuar Ia meva
decisió.

Pes de Barcelar.s estant, com es veu
Sant Joan?

Em vaig desarrelar molt ràpida-
ment. Més envant, el fet de venir a
Sant Joan suposava desconnectar-me del
trui barceloní, de Ia professió. S'ha
de dir que aquests anys a Barcelona no
els he passats només a Ia ciutat, he
viatjat molt, sobretot per Catalunya
visitant els pobles.

Quins han estat els canvis en Ia teva
vida durant aquests sis anys que fa
que ets a Barcelona7

No m'ha fet por sartir i fer qui-
lòmetres. Crec que he superat l'efecte
illa, Ia insularitat. El coneixement,
a tots els nivells, q<je oíereix aquest
fet implica una millor perspectiva i
judici de Ia realitat que m'enrevolta.

Farlant de Ia teva íeina, quines ten-
dències arquitectòniques hi ha actual-
ment en el món?

Josep Antoni Coderch de Sentme-
nat, un arquitecte català, va dir que
el problema de l'arquitectura actual
és que tot quan penses es pot fer, que
no hi ha limitacions tècniques. EIs
nostres avantpassants tenien unes
limitacions constructives, i a aques-
tes limitacions les explotaven, les
expremien al màxim. Això feia que hi
hagués uns llenguatges comuns, és a
dir, una arquitectura específicament
mallorquina, del lloc, un estil de
construir, una mateixa forma de fer
les cases. Amb això el que vull dir és
que actualment no hi ha tendències

A Sant Joan hi ha un total
despreci pel llegat arquitectònic.

perquè no hi ha limitacions tecnolò-
giques, i a més hi ha molta informació
i intercanvi que dificulta que hi hagi
una arquitectura pròpia del lloc.

Però això no vol dir que a un llac
determinat no hi hagi una materials
fflés usats comunament, ni que sigui pel
fet històric, hereditari...

La feina de l'arquitectura és no
renunciar a Ia història, al llegat
històric que ens ofereixen els nostres
avantpassats. Quan fas un projecte
arquitectònic saps que ho fas en un
lloc concret i en una realitat deter-
minada.

D'aquest fet, és clar que un arquitec-
te n'ha de ser conscient. El fet, pe-
rò, és que hi ha arquitectes que no ho
són, conscients. I és que, de vegades,
prinen més els diners que les idees.

De vegades sí, però sempre és un
problema de falta de cultura i de sa-
ber el lloc on un és, el lloc on es
construeix.
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Parla'ns de Ia íunció social de l'ar-
quitectura 1 de l'arquitecte.

Jo pens que els arquitectes vénen
a ser metges de Ia societat. Per què?
Perquè els nostres clients han de pa-
tir, o viure, les nostres obres. Si tu
ets capaç de fer un projecte ben ela-
borat ajudes a augmentar i nallorar Ia
qualitat de vida de Ia «r;t. Malgrat
tot. també els arquitectes som artis-
tes, i un bon arqui-
tecte ha de superar
ser simplement ur.
"metje", ha de tenir
en compte el llegat
històric : ha d'anar
a Ia recerca de Ia
"seva" arquitectura,
d'un estil, una ma-
nera de fer i de
projectar. El que
has de íer es crear
una realitat a pai-
tir d'una idea, i
aquesta ha de ser
coherent amb Ia rea-
litat que l'enrevol-
ta. Hut2on, deia que
l'arquitecte és un
controlador de les
sensacions humanes i
ha ae procurar que
Ia srent es trobi bè
dins l'espai on viu,
ha de crear un bio-
clima agradable per
a Ia gent, per a
cadascun.

vsgades, les maneres de concebre
aquesta realitat, no Ia idea, per part
de l'arquitecte i per part del client
no s'avenen gaire. Fn aquests casos,
primària l'ofici de l'arquitecte o més
bé Ia idea del que hi ha de viure?

Una casa ès una obra per a tota
Ia vida i Ia relació que hi ha d'haver
entre Ie professional i el client ès
Ia mateixa que Ia que hi ha d'haver

Quins són els problesKs principals aus
troben els arquitectes per desenvcÏi:-
par aquesta íuncio social?

La gent, generalment, no ès cons-
cient d'aquesta íunció social de l'ar-
quitecte. Creu que aquest nc és més
que una trava burocràtica a superar
que al mateix temps troben que es una
trava cara. Al meu parer, part de Ia
culpa Ia té Ia mateixa gent percue nr
exigeix professionalitat a,*precisa-
ment, un professional, és a dir, una
persona que valori bé tots els factors
per aconseguir fer realitat una idea.

Una realitat que ha de ser coníertable
per al que Ia usarà. Suposan que, de

entre un metge i el seu client: Ia
sinceritat. En aquest cas es tractaria
de definir les aspiracions, les metes,
que es volen aconseguir.

Cojs veus Ia necessitat d'una planifi-
cació urbanística?

L'arquitecte, com qualsevol per-
sona, no està absolutament en poder de
Ia veritat. No crec en les planifica-
cions urbanístiques a llarg termini,
crec més bé en les rectificacions i
les actualitzacions urbanístiques. Es
evident que Ia previsió d'habitatges i
espai públic ía quinze anys no és Ia
realitat actual.
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I cie Ia planificació urbanística a
pL'bles petits, cow ara Sar.t Joan?

Per començar, hi ha una falta
d'acoblaraent entre Ia cultura i l'evo-
iucic social. A Sant Joar. hi ha un
total despreci contra el llegat arqui-
tectònic dels nostres avantpassats,
E'esbuquei; ̂ ases antigues, es vol cer-
car Ia praieccio de Ia imatge social
del que implica tenir una casa. Amb
altres paraules, es cerca el comentari
de] "que diran". Sant Joan deu ser un
dels pobles de Mallorca on hi ha més
poques cases antigues. I.a gent prefe-
reix més tirar a terra una casa antiga
i íei-ne una de "moderna" que no in-
vertir en Ia restauració de cases an-
tigues. CaI dir que els nostres avant-
passants "habitaven" exactament igual
que nosaltres. El progrés que hi ha
h a *? u t í~* u e ̂  •'
nan í~oíer {

queda plasmat en l'evolució que
e] V^3 nbany,

definitiva, en ua augment del confort.

J ' e s p a i i n terior,
r2 3 t JTO 1 ^ a ^ ' ' ̂  ^- ^ *->

£¿ i n cíL' b ̂  a b ' *-*
¿j ] ^ n ̂ ;ri^. _ ^j jj Ti

'd:ír'reï:r LÍ6"~'6:.nr?1

1^a n vi c ?
Ki ha l'exempl<? de Ia t>aissa,

lloc on els nostres avantpassats teni--
en l'element que els servia ner mou-
re's i fer feina: l'ase i el carro,
41'°
+ nr Els altres elements pràcticament
no hari evolucionat, seguim dormint en
habitacions de tres per dos metres
quadrats, seguim mantenint Ia xemeneia
com a nucli familiar i objecte de con-
fort. El que passa ès que Ia gent h2
tornat gran i les cases han quedat
petites. Abans es ieien grans entrades

i iia gran pa: deli grans menjadors
temps se'l passaven a Ia cuina, on hi
haV''3 Ia fncrjjn^r=> al nii.-1i niio Hr\Tia\r»• ~ O ~ " 7 ~ > ~ ~ . .~~»» ^„^ ^_'*.^.a

llum. Actualment Ia vida es fa dins Ia
sala d'estar, el lloc on hi ha Ia te-
levisió que, per a nii, és el substitut
de Ia íoganya quant a Ia seva simbolo-
gia. També s'ha de dir que aquelles
tertúlies que hi havia enrevoltant Ia
xemeneia han quedat emmudides pels
monòlegs de Ia televisió. Recapitu-
lant, Ia vida familiar ha sortit de Ia
cuina, ha augmentat el confort amb Ia
millora de Ia cuina i del bany, han
aparegut sales noves, Ia sala d'estar

i el menjador, però els dormitoris ho
han evolucionat.

Quin paper han tengui les innovacions
quant a nx3terials en 1 'evolució de Ia
construcció cíe les cases?

A causa de les noves tècniques
avui en dia es pot fer qualsevol cosa,
i aixo de vegades duu al que jo anoraèn
les "mentides constructives", com per
exemple fer arcs quan aquests no tenen
cap funció dins d'estructura de Ia
casa.

I els canvis estètics?
Actualment es fan grans inversi-

ons en imatge, en Ia comprar de mate-
rials nobles per embellir les cases,
en l'us d'arcs... Però cadasqun fa una
interpretació "sui generis" de l'estè-
tica, de Ia imatge. Amb altres parau-
les, a Ia gent Ii agrada dir que Ia
xemenia és de marbre i que val tants
doblers i dóna molta menys importància
a, per exemple, Ia integració dins el
patrimoni col.lectiu del poble. No es
respecta gens Ia forma de fer les ca-
ses que tenien els nostres antics mes-
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tres d'obres. Crec que actualment, amb
els mateixos materials senzills com Ia
pedra, els taulons, les rajoles de
test, el marès i les teules, i amb Ia
incorporació de Ia tecnologia que ens
ofereix el mercat es poden fer cases
igual de nobles que aquelles que cer-
quen Ia noblesa i el prestigi utilit-
zant marbres i fustes d'alta qualitat.
Es evident que si els nostres avant-
passats haguessin tengut les possibi-
litats tecnològiques pel que fa als
materials que tenim actualment no hau-
rien fet aquestes precioses possessi-
ons construïdes amb materials tan
nobles. Es a dir, l'estètica no exis-
teix perquè Ia gent vol utilitzar ma-
terials cars. ! l'exemple més evident
sòn les possessions.

Tot això s'engloba dins un problema
més ampli de cultura i educació estè-
tica. Com creus que es podria soluci-
onar aquest problema?

No crec que tengui solució a curt
termini, perquè és evident que aquesta
cultura i educació estètica no es pot
assimilar de cop. I tenir doblers no
éà símptoma de tenir cuitura. I crec
que Ia solució és ser modests, saber
escoltar i voler ser bons proíessio-
nals dins Ia feina de cadascun.

Er. tct això es veu una alienació del
patrimoni cultural i artístic del nos-
tre poble. Com valoraries Ia regulació
i planificació per part de l'Ajunta-
ment de tot aquest procés?

L'Ajuntament té ur. gran poder
sobre Ia decisió d<=> fer o no íer ur.2
casa, d'esbucar o no esbucar una casa,
és a dir, d'intervenir en el patrimoni
construït que és el poble com a fet

material. De vegades, l'Ajuntament no
és gaire conscient d'aquest poder.
Aquest poder hauria d'estar en mans de
professionals que s'entenguessin del
tema. La intervenció en el patrimoni
és tan important que no es pot reduir
a Ia decisió política d'una comissió,
hauria d'existir una comissió o un
patronat independent de qualsevol ten-
dència política, que tengués igual o
més poder de decisió que una comissió
d'obres, al cap i a Ia fi els que con-
formen Ia comissió d'obres no tenen
perquè ser més entesos que un profes-
sional en el tema.

Uns breus comentaris sobre normativa
urbanística.. .

L'ideal seria que qualsevol poble
tengués unes normes subsidiàries que
reglamentassin el passat, el present i
el futur del fet material que és el
poble, Ia seva realitat construïda,
per construir o per destruir.

Ja ens has dit que t'interesses per Ja
restauració de cases antigues, expli-
ca'ns vn poc aquest interès

De vegades, caiem en Ia temptació
de creure que les coses noves són sem-
pre millors que les antigues, que les
coses modernes són millors que les
passades. Parlant d'arquitectura, no
m'atrevesc a caure er. ia dualitat de
si són millor les coses d'abans o les
d'ara. Es evident que no ho hem de
conservar tot, ni tampoc que ho hem de
destruir tot, però és clar que podera
aprofitar moltes de les coses que ens
han deixat els nostres avantpassats.

Quines han de ser les coses que agafem
i quines no hem d'agafar?

í̂
)
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Crec que Ia decisió no ha de de-
prendre només de l'arquitecte, és per
això que crec en Ia feina que pot fer
una comissió de patrimoni, per exem-
ple, i crec que és ella Ia que ha de
decidir que és el que conservarem i el
que no conservarem. Es clar que aques-
ta comissió de patrimoni ha d'estar
formada per gent de totes les tendèn-
cies: historiadors, biòlegs, restaura-
dors, arquitectes, enginyers, metges,
etc, és a dir, formada per gent de
diverses professions. Sembla evident
que una comissió tan polifacètica
emetria uns judicis més coherents i
lògics.

De totes maneres, sempre hi ha Ia qüe-
stió de Ia moda...

Si és clar, però el possible
perill que pot comportar el fet de Ia
moda queda atenuat pel fet de formar
una comissió suficientment variada com
per poder emetre un judici.

Coj3 es pot consciencisr Ia gent del
fet que moltes vegades és necessària
Ia conservació?

Tornam al problema cultural, que
encara està per resoldre. Jo voldria
que Ia gent creiès que es pot viure
dins les cases antigues i que és feina
de l'arquitecte haver de superar el
problema del coníort i de l'estètica
que les cases antigues solen patir.

Creus que les cases de possessió de fa
estona s'integraven més dins del pai-
satge que les d'ara?

Sí, però no n'eren conscients.
Sembla un contrasentit. EIs nostres
avantpassats només pretenien protegir-
se d'un medi agressor com era Ia natu-
ra: les cases antigues donen cap al
sol, moltes obertures al sud i poques
al nord, aprofiten materials més co-
muns i més pobres, com el canyís, les
argiles, les pedres, Ia calç, els ma-
resos. Avui en dia hi ha dos aspectes
a considerar: l'aspecte especulatiu
dels que cerquen una rendabilització a
una inversió feta i Ia majoria de Ia
gent que només cerquen una casa per
viure. Jo, allò que voldria és que
aquest darrer sector sabés elegir un
arquitecte que els assessoràs, i
aquest arquitecte ha de saber mesclar

l'estètica, el confort, Ia tecnologia
i el llegat històric. També s'ha de
dir que a l'escola d'arquitectura no
t'ensenyen arquitectura tradicional,
del lloc, comencen amb els grans cor-
rents arquitectònics des del Renaixe-
ment però no parlen de les tradicions
locals, de les tècniques tradicionals
d'un lloc concret. D'això, te n'has de
preocupar tu mateix, i crec que seria
important despertat l'interès per
l'arquitectura tradicional.

Parlant de qüestions més personals,
què aspires a ser com a arquitecte?

Un bon professional.

I quines són les característiques que
creus que ha de tenir un bon professi-
onal?

Ser modest i no creure's en poder
de Ia veritat.

I de Ia renovació constant de Ia pro-
fessió. . .

Vivim una realitat que és canvi-
ant i crec que un bon professional ha
de ser un bon client d'aquests canvis
tecnològics i estètics que ens • duu i

17



MdiSucn

vénen amb l'evolució. A pesar d* tot
hi ha un llegat, unes arrels que no
canviaran o que canviaran poc.

I de Ia Barcelona Olímpica?
Amb Barcelona crec que que

passa éfe que se'ns vol oferir una
imatge que no correspon a Ia realitat
de Ia ciutat actual, S'estan fent unes
inversions raolt grans en infrastructu-
ra, noves iiistal.lacions de tot tipus,
però encara falta solucionar els pro-
blemes antics que encara no s'han en-
írontat: pobresa, diferències so;ials,
massificació, polígons industrials..,

I del coft' socisl de t.7fs aquests
rencv&cio de les infrastructures?

Crec que aquesta renovació no tè
preu, no es pot valorar jnonetàriaaent
una inversió er¡ infrastructura, Ia
creació d'autopistes, de zones e&,poT-
tíves, nous jardins, tot això té ur.
valor que sobrepassa el nonetari. Per
contra, em sembla negatiu el que es fa
Sevilla, l'Exposició Universal de Se-
villa, perquè les exposicions es feien

a ciutats industrials: Londres, Parí?i
Barcelona... j servien per mostrar les
innovacions tecnològiques als profes-
sionals. I què té un industrial de
Sevilla? A niés, les exposicions uni-
versals scn caduques.

T Ia Barcelona de 199^?
Crec que qualsevol comunitat o

poble creix i ^iu perquè es pcsa me-
tes. Les raetes és un rep-te d«? Ia soci-
etat i Barcelona s'ha posat uns meta
que va raés enlJà de l'Olimpíada. Crec
que el que es vol fer é? modernitzar
Ia ciutat, fer una ciutat raés interna-
cional a tots els nivell=. Ri al 199?
això s'ha aconseguit haurs estat ur.
bon repte.

Cc?a 3 arqultecíe, quin regal de Feis
den&naries?

Que Ia gent, abans de fer una
cosa, Ia pensi dues vegades.

Arnau Coapanv
amb Ia col.laboraci6 de M. Sastre

Donam Ia
màals

ajuntaments,

construïm
MaUorca
plegats.

El Con**N lAwUr «• M*H<Hxj du J urn» tn co*Ubo-
r»íW unb « mun<pu p,t,u d« U1. un Mnb<>M ftrwr*mj
«t rru,ui(K>ni qu« èi W r*u4U( duni otr,ti toop*otK5
«n mitin« t*rx.. ^rKUci, ^onomet, «n w« tmpfc, pU-
UÍOTTTu d Kciwu *fl cti c*mpi rn*i n«arunu <M I MUvrtJt
CMUdVU <*iril

Fl Cww^l (rwui*f 4. MiMOr11 ol.re,, ,̂ d««r»oi mu-
n.evn una j|udj ««umabIt to mateni 4uM(enc>t wxu'
ui cNflj4teni. d« lom*nt d« U iultura popuiir d« doucKx»
d'irtirMtfuciun «tpomi «U poM*l. d* pot*neuciO d« l*>
icii<nnu MonònuquM t toca« Ot crtMW d« »o<i d« {<,ni

i <M tot qmnt I Ki d« m,n*n.r p*rqw* tH p<tiU mun« ,̂
ä« ü no«™ <U tvfu« d4pour dun« doUcK>ni dnfru<ruc-
1Uri 10,quid*i t I1, «v,, r*t<M,tJU

Per nosaltres,
els més petits són els

més grans.

COMSCLL ireULAR Dt MALLORCA

18



MtliS*cre

AJUNTAMENT

Sessió Extraordinària del 30-12-88

Va ser Ia darrera sessió plenària de l'any, i va començar puntualment a
les vuit del vespre.

1.- Aprovació, si pertoca, del l'esborrall de l'acta de Ia sessió anterior.

En aquesta ocasió hi havia per aprovar els esborralls de dues sessions,
cel.lebrades l'll-ll-88 i el 25-11-88 respectivament. Ho hi va haver cap objecció
per a Ia seva aprovació.

2.- Designació del representant de l'Aiuntament al Consell Escolar.

La Comissió de Cultura va proposar que continués essent-ho Joan Sastre,
Ia proposta va ser acceptada per unanimitat.

3.- Festes locals per l'any 1.989.

Varen ser proposades com a festes locals i acceptades per unanimitat Ia
festivitat del naixement de Sant Joan Baptista, el 24 de juny, i Ia commemoració
del seu degollament, el 29 d'agost. Per aquesta darrera data (29 d'agost), a més a
més, es celebraran com cada any les festes patronals.

4.- Secepcions definitives d'obres.

Es va acordar per unanimitat acceptar Ia recepció definitiva de tres
obres municipals: asfaltat del camí d'En Picà-Son Roig, obres de sanejament (clave-
gueram) de Ia zona B1 i Ia instal·lació elèctrica per Ia il.luminació de Ia Plaça
de Ia Constitució.

Així mateix no es va aprovar Ia recepció de les obres dels accessos a
l'escola de Son Juny, degut a que hi ha una sèrie de desperfectes que s'han d'arre-
glar a compte de l'empresa adjudicatària.

5.- Aprovació del pro1ecte d'asfaltat de trflBFt dfils carrers de Sant Joan i Princesa
(rectificat), i Plec de Condicions.

El projecte es va haver de rectificar, ja que l'inicial contemplava l'as-
faltat de Ia totalitat d'aquests carrers, quan hi ha un tram del de Sant Joan que
està edificat, i, com és de suposar, no s'asfaltarà. Degut a que aquesta obra figu-
ra dins el PIa de Vies i Obres de 1.988 del C.I.M., es va acordar adjudicar-la per
Ia via d'urgència, per poder tenir accés a l'ajut econòmic del C.I.M., que segons
els papers serà de 2.267.611 ptes. (el total del projecte puja 3.250.730 ptes.)

6.- Actualització de l'Inventari del Patrimoni Kunicipal.

Es va aprovar incloure dins els patrimoni municipal un solar de 720 m2
situat a Ia zona d'"Es Camp", i actualitzar les valoracions d'una sèrie d'edificis
(local de l'Ajuntament, l'Escola de les 5ines, el Pes dels Porcs, l'escorxador,...)

També es va decidir donar de baixa un aparell de Raigs "X" ja totaluent
en desús desde fa bastants d'anys.
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7.- Assignacions dels regidprs per 1.988.-

La comissió d'Hisenda, en reunió de dia 27-12-88 va elaborar Ia següent
proposta:

- Batle: 480.000 ptes/any.
- Regidors Delegats: 84.000 ptes/any.
- Regidors: 24.000 ptes/any.

El regidor J.Matas Antich va opinar que Ia quantitat assignada als regi-
dors fora delegació era massa baixa en relació als delegats. El batle va argumentar
que el que s'havia tengut en compte a l'hora d'elaborar Ia proposta era el grau de
responsabilitat de cada integrant del Consistori, i també les obligacions personals
que comportava ostentar el càrrec.

La proposta es va aprovar per majoria.

8.- Convocatòria i basses del Concurs-oposició per Ia plaça d'Agent Auxiliar de \a
Policia Municipal.

Es varen aprovar les basses, i es va acordar convocar el concurs-oposició
per poder cubrir Ia plaça definitivament. Ara encara falta passar tots els tràmits
burocràtics (exposició pública, publicació al Bolletí Oficial, ...) per poder arri-
bar a Ia presentació de candidats i posterior selecció. Si algú està interessat en
conèixer les basses pot anar a les oficines de l'Ajuntament.

I una vegada acabats els punts de l'ordre del dia, es va aixecar Ia ses-
sió, als voltants de les deu del vespre.

J.Sastre
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Si cercau per aquí emmig hi trobareu
vuit noms de persones (femenins i masculins).
Amb les lletres que quedin podreu llegir una de
les darreres sentències d'"El Gran Peosador".
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mel i sucre, dolcet
dolcet

- Si el batlle de Sant
Joan s'incrementa cada
vegada més el sou amb el
percentatge que ho ha fet
aquest any, a les properes
eleccions municipals hi
haurà més candidats que
pixacans a les garrigues - a
anys ploguers, és clar.
Perquè ser batlle de Sant
Joan pot arribar un dia que
sigui un bon negoci.

- Si qualcú no hi
posa remei, d'aquí a 10
anys , Sant Joan es
convertirà en un poble
fantasma. Si això es dona
tindrà uns 1.000 habitants
, les 2/3 parts de les seves
cases buides i veure un nin
jugant pel carrer serà
gairebé un miracle. Mentre
això succeix, el nostre
Ajuntament no té cap pla,
cap projecte ni cap idea que
pugui reac t ivar
mínimament l'economia
del poble i aturar un poc
aquest progressiu
despoblament. Això sí, el
nostre batlle és un autèntic
especialista a sortir en
primer pla a les fotografies

dels diaris: que si ara és Ia
Mancomunitat del PIa; que
si tal diari organitza Ia
"Festa Pagesa", etc., flash,
fotografia i a primera fila.
Esperam Ia fotografia als
diaris de Ia presentació del
pla de reactivació del poble.
Aquest dia tots n'estarem
contents.

- Ja ho dèiem fa
temps. Concedir les obres
municipals a empreses
fantasmes té el seu perill;
però clar, Ia "comissió" és
Ia "comissió". El brollador
de Ia plaça nova -només té
un any-, dissenyat per
tècnics, només l'entén un
ferrer local i no del tot. DeIs
tècnics de l'empresa no se'n
sap res. Han desaparegut.

L'il.lustríssim sr. Batlle

Les pedres de l'escala
de Ia plaça nova que donen
al carrer de Palma s'estan

desfent i mostrant un secret
amagat: estan clavades
quasi sense ciment!!. I és
que està clar: el constructor
ha d'estirar Ia "comissió" de
qualque lloc. Veurem ara si
l'arreglaran els picapedrers
de l'empresa constructora; o
s'hauran de pagar de les

arques m u n i c i p a l s
picapedrers locals perquè
p u g u i queda r
definitivament bé aquesta
plaça?

Joan Bauçà

21



MeliSucrt

LA VIA FRANCESC - PIERRE .-

Ja feia estona i en tornàvem tenir ganes. Dies 7 i 8 set subjectes san1:
joaners ferem una nova incursió a Sa Campana amb Ia sana intenció de recórrer no-
ves vies i descobrir racons desconeguts per noltros. Muntàrem el campament dins Ia
SaIa del Llum. Després iniciarem un recorregut una mica exhaustiu per l'interior
de Ia SaIa dels Gegants. EIs motius eren ben concrets: tenir una més clara visió
de conjunt d'aquesta enorme sala i trobar el començament de Ia Galeria- 73.

La SaIa dels Gegants té una superfície de més de 5 quartons mal plans,
de tal manera que l'aigua ( o els exploradors ) poden anar per avall per dues ves-
sants diferents: Ia primera ens durà al Gran Rostr i Ia segona a Ia Galeria- 73.
Aquesta sakdiscorr paral.lela a Ia del Gran Rostr i es junta amb ella al final.

Per tal de trobar aquesta segona via ( descoberta i desobstruída pels
membres del G.G.G. a l'any 1.973 ) recorreguérem pam a pam les voreres de Ia SaIa
dels Gegants començant perla dreta. Quan pensàvem tenir les fites clares i loca-
litzada Ia galeria a Ia paret sud ( a Ia dreta del Gran Rostr ) ens separàrem en
dos grups, un de tres elements, que es disposava a explorar Ia nova davallada i
l'altre grup feria el camí habitual. Des cap d'una estona de cavil.lar i observar,
el grup de tres, que no s'acabava de decidir, es temé que no tenien Ia Galeria -
73, sinó el Gran Rostr per Ia dreta. El grup de quatre, sense fer- ne comptes es-
tava sortint cap a l'exterior. ( No era Ia primera vegada que ens despistàvem dins
aqueixa sala ).

Una més minuciosa exploració situà de bell nou els aventurers al lloc
corresponent. L'inici de Ia Galeria- 73 segurament era una estreta encletxa horit-
zontal, que prèviament havíem vist, d'uns 25 cm d'alçada: no véiem altre forat més
ample per enlloc !. Un ho provà de panxa i no pogué, es girà d'esquena i sacsant-se
i deixant-se caure arribà a davallar; després els altres dos. Teníem una mica de
por, ja que no estàvem segurs que aquell fos el camí correcte, i si havíem de tor-
nar enrera, seria ben fotut. Però aquest dia Ia sort estava de part nostra, ben
prest sentírem veus: eren els companys a l'altra davallada.

Gatera per avall, Ia SaIa del Fang, el Gran Passadís i Ia SaIa de l'Ai-
gua. El trispol d'aquesta és un gran colador, ple d'engolidors. Se'n coneixen cinc,
dels qual n'hi ha dos d'embossats. Comuniquen Ia SaIa de L'Aigua amb Ia SaIa Fosca
( situada 50 m just davall Ia primera ) o amb Ia petita SaIa de les Llesques ( si-
tuada entre les anteriors ).
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Era intenció aquest dia davallar per l'engolidoranomenat Via Francese-
Pierre ( G.G.G.). Es troba a Ia paret Est una vegada davallada la primera colada,
un parell de metres més avall que el pou S-1 i ben a l'altra banda de Ia SaIa. L'
inici de Ia via ( situat a un trispol ben pla ) és ample i de fàcil accés; cap a
un costat del cul del clot observàrem una estreta encletxa que en principi no sem-
blava més petita que Ia de Ia Galeria- 73, pel tant podríem passar. El primer s'hi
amollà de peus i d'esquena; el segon també passà..., el tercer ho intentà de tota
manera, de panxa, d'esquena, embiaixat,..., no hi hagué manera,..., les anques no
passaven. Finalment desistí, juntament amb els que quedaven.

Així que només dos continuàrem per al baixa gatera d'uns 8 m de recorre-
gut per 5 de desnivell. Per entrar-hi s'ha de passar per una encletxa de 25 cm a
Ia part més ampla; després s'eixampla un poc per tornar-se estrènyer 2 m més avall,
fins a 30 cm; passat aquest segon estret hi ha un redol on n'hi caben tres d'arru-
fats. Des de su aquí, si un xerra, Ia veu resplandeix dins Ia SaIa de l'Aigua i
sembla com si vengués altra gent de per dalt. ( A l'indret d'aquesta via el sòtil
de Ia SaIa de l'Aigua està a 35 m ). Finalment, i per sortir de Ia gatera hem d'
anar cap a l'esquerra i passar per una forat no massa gros ( 30 x 40 cm ).

Arribam a una davallada vertical de 7 m que ens du a una petita sala ho-
ritzontal d'uns 10 m de recorregut, enmig de Ia qual hi ha l'inici d'un pou bastan
ample que ens durà a Ia SaIa Fosca. EIs 17 m primers del pou són subverticals, que
poc a poc van tornant més aspres. Al final d'aquesta davallada, i abans de quedar
penjats a plom, ens podem aturar una mica a un costat i observar l'espectacle amb
Ia dèbil claror dels frontals: un pou vertical d'uns 6 m entre Ia pedra llisa, al
fons del qual s'obrin dos foradots negres, separats mig metre un de l'altre. Ens
podem tornar aturar sobre aquest pont natural i mirar per avall: veurem el reflexe
de Ia nostra pròpia llum dins un bassiot de Ia SaIa Fosca, 24 m més avall.

Decidits a arribar ens hi amollam i sense gens d'esforç quedam penjats
del sòtil de Ia sala. I per avall falta gent, primer un i llavors l'altre. Allà
baix, a 250 m de desnivell, un té Ia sensació que encara fa més fosca que a les
altres sales.

A Ia part inferior, els Pous d'En Pere, a Ia superior, Ia SaIa del Tre-
sor. Reposats i abeureats una mica tornam enrera per allà on havíem entrat. Va ha-
ver-hi quatre espolsadotes per sortir de Ia gatera: Ia post dels pits no passava
amb els pulmons inflats.

Retrobàrem els companys descansant al campament de Ia SaIa del Llum.
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La primera paraula
que pronunciarà aquest nin

seràenmallorquí.
EIs infants que ara neixen a Ia nostra ¡lla son
ciutadans del mon per dret propi. La
paulatina desaparició de les fronteres,
iexpansio dels mitjans de comunicació i
iagiiitzacio delstransports, posaran a iabast
de tots aquests infants Ia possibiütat de
visitar o de fixar Ia residència a qualsevol lloc
del mon.
Per tot aixo no hi ha res tan important com

oferir-los, des de molt petits, Ia possibilitat
que siguin vertaderament conscients de Ia
seva propia identitat i que puguin sentir-se
dignes hereus de tota Ia riquesa de Ia nostra
cultura. La normalització de Ia nostra llengua i
el coneixement de Ia nostra culturaïs lunic
camí perque puguin aconseguir-ho. La nostra
obligació, evidentment, es facilitar-los-ho al
maxim.

4%

CONSELL INSULAR DE MALLORCA



KIPER
MANACOE

ALIMENTACIÓN
Tornale tr¡t'jradc 1 kg La Huería VerCa £~
Tornate naturai 1 kg La Huerta V'erca 85
Pimentos morrones M2 La Huerta Verde 88
Pina en a>mibar 3/4 El Mo!inc. 92
A:un cia'o Masso 1/4 1C2
3a:¡9t?. lostarica ' Kg 197
Gaìieta Mane!u 30u grs 85
Gaüetas p'inc:oe 180 grs. 69
Par.ecr.os L·i ¡ntegra! y t-:gu 119
No."!i;a 22C c-: 1 sabor y 2 saberes 99
Ca;p Eras,ia sjpenor 250 g-s 122
Ac>=,t9 g,rasoi Oocsc! 5 L 778
Aceite oiiva 0'4S Coosur 1 ! 257

BEBIDAS Y LICORES
Cinzano blanco y roio 1 L 302
Ginebra M G 1 L 498
Soberano 1 1 599
Cava Delapierre extra 284
Cava Roca y Amat 310
Cerveza San Miguel s/r pak. 6 u 168

PERFUMERÍA Y LIMPIEZA
Pañal Ausonia oro T G 48 u 1495
Pañal Ausonia oro T SG 42 a 1495
Servilletas Marpel 1OC u 76
Papel higiénico Marpel 4 u. 116
RoIIo cocina Scottex 2 u 139
Jabón dermoprotector Sanex 1 L 339
GeI Palmolive 900 gr 253
Suavizante ldenor 2 1 144
Suavizante ldenor 4 1 250
Lavavaiillas ldenor 1 i 62
Limpiador A¡ax polvo 750 grs. 87
A¡ax Pino limón 1 ! 132

CREMERIA
Yogur natura! Chamburcy pak 8 1J 166
Yopur sabores. Charnburcy oá^ 8 - 181
Petit Charr,burcy 90 grs oaK 6 u. 204
Yogur natural Chambjrc, 22
Yogur sabores Charrbu-c> 24

CHARCUTERÍA
Jamon cociao Casademo".: 550 ptas^g
Salchichón meloso Casademont 529 ptas4<g
Mortadela con aceitunas Casademont 399 ptas,4<g
Choped pork Casademont 399 ptas4<g
Queso La Payesa 890 ptas.Vg

CONGELADOS
Merluza Oliver 315 ptas^<g
Mero Oliver 247 ptas4<g
Gamba langostina Oliver 1610 ptas^<g

TEXTIL
Chandal niño surtido 950
Pantalón chandal 650
Trajeniña 2219
Camisas vaqueras Mustang 2660
Pantalón vaquero 2400
Calcetín tenis caballero. 176
Medias panty señora 125

TEXTIL HOGAR
Mantas mesacamilla 3149
Mantas plaza 780

CALZADO
Bota recia 1100
Zapatos niño surtidos 1975
Zapatos deportivos Kolme 2950

SE NECESITAN CHICOS CON
EXPERIENCIA PARA TRABAJO EN

ALMACEN DE ALIMENTACIÓN



F I A T F—AUTO VENTA MANACOR

FIAT-TIPO
ELEGIDO MEJOR COCHE DEL ANO '89 EN EUROPA

COCHES USADOS
SEGUROS

Delta HF turbo negro PM-AL
BMW 323-i techo,
llantas, spoilers, etc.
BMW 320-i techo, llantas
Seat lbiza 5 puert. 1200 PM-AS
Suzuki descapotable PM-AG
Opel kadet GLS 1600 perf.,
equipado PM-AL
Fiat uno diesel 1.7 PM-AL
Seat marbella GL
5 velocidades PM-AM
Seat panda trans PM-AB
Citroen visa 1100 PM-AD
Talbot horizón metalizado PM-S
Ford fiesta ghia 1100 PM-T
Ford fiesta L PM-V
Renault 18 econòmico GTS PM-O
Ford fiesta 1400
negro perfecto PM-AK
Citroen BX 1600 TRS... ...PM-Z

ECONOMICOS

Seat 132 diesel (185.000) PM-K
Ford fiesta (160.000) PM-M
Sanglas 500 PM-L
Seat 127 econòmico (135.000).PM-O
Panda 35 ! PM-S
GS - X2 solo 85.000... ...PM-O

OFERTAS DE LA
SEMANA

BX TRS 1600 725.000

Suzuki descap. 590.000

Información y ventas: Fray Junípero Serra, 40 TeI. 550161
Taller: C/Drach, 8 Manacor
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S PRODUCTORA AZULEJERA S.A., por su cono-
cimiento y experiencia de Ia cerámica para pa-
vimentos y revestimientos del hogar, ha mere-
cido siempre Ia confianza de sus clientes. En
nuestra central de Manacor nos enorgullece Ia
exposición de más de 1.800 m2. de pavimentos
y revestimientos cerámicos y de grés para eí
baño, cocina y sueío de su habitat. Asimismo
podremos también atenderie en nuestra tienda
e:cposicion ¿nsíaíada en Palma.

P R 0 D U C T O RA

AZULEJERA, SA.
EspeciaUsta en cerámica

CENTRAL VENTAS Y EXPOSICIÓN: EXPOSICIÓN Y VENTAS:
Carretera Palma-ManacorKm. 4 8 s / n General Rlera. 4A - Tel. 293O85

Tele. 55O997-551269-MANACOR OVOO3 PALMA DE MALLORCA

f'

•-w
' .v$f<

Backed by many years of experience in floor and wall tiling,
PRODUCTORA AZULEJERA S.A. have obtained a level of
workmanship second to none. Our Manacor showroom, cover-
ing an area of more than 1.800 sq. mts., proudly exhibits an
enormous variety of tiles and stoneware for bathroom, ki-t-
chens and floors. We also have a wide range of sample pro-
ducts in our Palma shop and showroom.
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