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EL PAPER DE LA SOCIETAT CIVIL
EN LA RECUPERACIÓ DEL PATRIMONI
CULTURAL, LAUSA A SANTANYÍ
Cristòfor Salom Garreta

Amb la comunicació que presentem en aquestes jornades volem
reflexionar sobre com la idea de patrimoni evoluciona al llarg del
temps, i a la vegada com la societat civil arrelada en un territori
reivindica un paper protagonista en la gestió del patrimoni cultural.
¿Quin és pròpiament el concepte de patrimoni? El terme prové
dels béns transmesos per l’herència que en una societat patriarcal es
transmeten del pare als fills: patrimoni. Concepte que amb el temps
adquirirà significats més amplis o comuns, entre ells el de “patrimoni
cultural”.
En els primers moments de la revolució francesa tot allò que fes
olor a l’Antic Règim havia de purificar-se per l’acció de les flames.
La Bastilla, d’infame memòria, va ser destruïda pedra a pedra per les
mans dels parisencs. Es causaren també danys a Notre Dame, i tantes
d’altres expressions arquitectòniques que ara consideraríem com
a béns a preservar i que aleshores patiren el frenesí revolucionari.
Aquestes actuacions s’han d’entendre en el marc de la lluita
contra l’opressió exercida durant segles pel règim feudal i que
esclatà abruptament amb la destrucció dels edificis o béns que la
representaven. Malgrat això, el nou estat on la sobirania rau en la
nació assumí com a propis un seguit de bens com castells, palaus
o monestirs, normalment elements singulars i de caire monumental,
que passaren a ser elements d’identificació, i es projectaren tot d’una
com quelcom que pertanyia a la col·lectivitat. Ja no representaven
el poder opressiu del senyor feudal, si no a la nació sobirana, seran
els anomenats monuments nacionals que equivalen als actuals Béns
d’Interès Cultural. Tot un reguitzell de decrets i instruccions donades
des de la Convenció intentaven protegir els monuments, primer a
França, que obrí el camí per a d’altres estats que veien arribar les
democràcies lliberals al llarg del segle XIX.
A l’estat Espanyol no disposem de l’experiència revolucionaria
de França, però sí l’exemple de les anomenades desamortitzacions
dels béns eclesiàstics dels governs lliberals a partir especialment de
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1836. En el procés, molts monestirs exclaustrats foren objecte del
pillatge d’antics veïns que en molts casos havien estat víctimes dels
abusos d’un sistema injust. Foren subhastats al millor postor. En
lloc de distribuir propietats entre antics arrendataris o el camperolat
pobre, l’estat va deixar en mans molts cops de les oligarquies i d’una
burgesia urbana lliberal els antics dominis senyorials monacals.
El reial monestir de Santa Maria de Poblet és paradigmàtic, amb
el cenobi abandonat a la seva sort i els ossos dels reis escampats
pel terra, va ser objecte de saqueig i pillatge per part dels veïns
dels pobles del voltant, però també d’influents particulars que amb
l’autorització oficial de la presidència del govern foradaven per arreu
a la recerca de l’inexistent tresor amagat. El resultat de tot plegat fou
la ruïna del monestir.
Disposem a Santanyí d’un exemple proper i de significació similar
pel que fa a la percepció del que és patrimoni: la crema dels papers
de la Sala el dos d’octubre del 1868, documents que si es preservessin
a l’actualitat serien una important font d’informació per a la història
local. És evident que aquesta preocupació no estava gaire present
en la ment dels vilatans de l’època car els papers representaven
càrregues i imposicions de les que se’n volien desempallegar.
Aquest segle XIX, moltes dècades convuls, va veure sorgir de la
societat civil grups de ciutadans preocupats per la salvaguarda del
patrimoni. És el cas de la Societat Arqueològica Tarraconense, la més
antiga de l’estat espanyol (fundada l’any 1844), o la societat Lul·liana,
que fundada l’any 1880 fou la pionera en publicar un butlletí
arqueològic. A la vegada sorgiren les “Comisiones provinciales de
monumentos” que intentaven protegir el patrimoni malgrat disposar
d’uns recursos irrisoris. De fet a l’estat espanyol, fins l’arribada de la
democràcia amb el nou marc autonòmic, les institucions públiques,
molts cops mancades d’un pressupost adient, col·laboraven amb
entitats privades per dur a terme les seves actuacions.
Aquest seria el marc del naixement de les primeres entitats
privades preocupades per la protecció del patrimoni cultural,
fruit d’una determinada mentalitat, si es vol avui antiquada, però
sobre tot filla de les idees il·lustrades. D’aleshores ençà, la noció
de patrimoni cultural s’ha eixamplat i s’ha fet extensiu a d’altres
béns. Ja no sols són objecte de protecció castells, catedrals i altres
elements singulars, si no que el patrimoni es percep com quelcom
més integral. Per exemple, es prenen en consideració els conjunts
històrics, que malgrat no estar formats per elements per si mateixos
d’especial rellevància, al formar un conjunt, i constituir en definitiva
un característic paisatge humà, preservat d’antic, son mereixedors

de reconeixement i protecció. Progressivament i en relació amb la
nova arqueologia i la nova museologia, es va anar ampliant l’abast
de la protecció als espais situats al voltant dels monuments, de
manera que s’entenia que era necessària la protecció de l’entorn que
dona suport a la comprensió del monument. Els entorns es veuen
complementats per una altre figura com les àrees d’esmortiment que
defineixen zones més àmplies. També es va prenent consciencia de
la necessària protecció dels paisatges naturals, i pels configurats per
la ma de l’home, els anomenats paisatges culturals. L’arqueologia
no en podia restar fora i les normes avui vigents hi dediquen
un tractament específic amb figures de protecció i procediments
d’actuació específics.
Amb els nous marcs normatius, siguin les lleis del patrimoni o les
d’urbanisme, el que considerem patrimoni cultural amplia la seva base
amb l’establiment de categories inferiors, amb béns culturals d’un
abast menor: els béns d’interès local. Aquests béns es relacionen amb
els anomenats catàlegs municipals. Això vol dir que la protecció no
es limita a les lleis del patrimoni cultural, si no que en les respectives
legislacions d’urbanisme s’hi fa incidència directament i els béns
s’han de relacionar en les eines de gestió, siguin plans d’ordenació
urbana o el planejament derivat que els complementen. En aquest
sentit la legislació espanyola i les respectives lleis autonòmiques han
representat l’establiment d’un marc de protecció prou garantista, i
així podem dir que les figures de protecció del patrimoni i els marcs
normatius són cada cop més ajustats i precisos, i que dins d’una
mentalitat que ordena, classifica i jerarquitza, a nivell de legislació,
els béns que considerem patrimoni estan prou protegits. Però el
problema rau quan es baixa al terreny de la pràctica i es constata
la relativa eficàcia de les mesures de protecció. En aquest sentit a
nivell tècnic s’observa fàcilment el principal problema: l’elevadíssim
nombre de béns a conservar i la limitació dels recursos disponibles. El
cas més evident és el relatiu a la salvaguarda dels béns arqueològics
radicats a zones urbanes. Malgrat que la legislació preveu que els
BICs no poden ser destruïts, molts cops Zones arqueològiques, que
haurien de fruir del màxim nivell de protecció, situades a zones
urbanes, acaben destruïdes per la pressió urbanística, amb el vist-iplau de l’administració. Això sí, en primer lloc s’estudia, s’excava i
se’n redacta una memòria dels treballs realitzats. A continuació entra
en joc la valoració que se’n fa, que no està exempta de la pressió
que representa que l’administració hauria d’assumir la despesa de
rescabalar al promotor per la pèrdua de lucre que li suposaria no
edificar o perdre un determinat volum de l’edificació. Hi ha exemples
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per tot el territori espanyol de casos de jaciments extraordinaris que
han estat destruïts o “desmuntats” parcial o totalment, cosa que ve
a ser el mateix, per la construcció d’una important infraestructura,
la implantació d’un equipament o simplement la urbanització d’uns
terrenys requalificats.
Per altra banda, l’elevat nombre de bens arqueològics que tenen
la consideració de BIC, fa que plantejar mesures realment efectives
per la seva conservació, per part de l’administració competent, sigui
quelcom fora del seu abast. N’hi ha prou amb imaginar quina podria
ser la despesa i la dificultat de gestió de dur a terme actuacions de
conservació curativa als jaciments talaiòtics a l’Illa. Només al terme
de Santanyí en son més de cinquanta amb la màxima protecció.
Aquest és un dels problemes no resolts més greus de la conservació
del patrimoni, i que a hores d’ara, no sembla que s’hagi d’albirar una
solució en el curt ni en el mig termini.
A les darreres dècades s’ha ampliat la base del que entenem com
patrimoni cultural a elements considerats fins ara com a populars,
artesanies, el folklore, que amb anterioritat eren vistes més com d’una
subcultura i no tenien la consideració d’alta cultura. Les expressions
que podríem considerar de la cultura popular son molt més properes.
De fet formen part d’un entorn més assequible amb el que ciutadà s’hi
identifica de manera més automàtica i natural que no amb les ruïnes
d’un determinat castell. Els paisatges culturals immediats, del propi
terme municipal, expressions del folklore, de l’etnografia, etc, serien
expressions més intangibles del patrimoni però imprescindibles si
no volem reduir l’acerb cultural a un Pare Nöel de centre comercial.
És aquest el patrimoni immaterial i ha tingut un desenvolupament
important en la darrera dècada. Malgrat que la necessitat de la seva
protecció es reconeix per part d’UNESCO ja en els anys setanta, no
ha estat fins l’any 2003 en que es varen adoptar mesures efectives
per la seva salvaguarda. És un patrimoni molt més fràgil que el que
està format per pedres, el caràcter efímer de les representacions
rituals, festes i tradicions és el seu tret més característic alhora que
la seva més gran debilitat. A Mallorca el Cant de la Sibil·la ha rebut
el reconeixement internacional, com els castells, i la Patum de Berga
al Principat, o el Misteri d’Elx, i el tribunal de les aigües de València.
Igual que ha evolucionat el sentit de patrimoni cultural, ho ha
fet també el moviment de la societat civil preocupada per la seva
salvaguarda. Al segle XIX les associacions es trobaven formades per
senyors, però amb la implantació de sistemes educatius universals
l’accés a la cultura s’ha anat democratitzant. De la mateixa manera
que aleshores sols podien votar a les eleccions uns pocs homes i ara

el sufragi és universal, el mateix succeeix amb l’accés a la cultura,
que ja no restarà en mans d’unes elits. Ara la percepció és que el
patrimoni cultural és quelcom que ens pertany a tots, i si es perd
aquell ball que feia el dimoni vell, o aquella glossa que cantava la
padrina, o aquella arada rovellada hi perdem tots part de la nostra
ànima. De la mateixa manera que si desapareix aquell jaciment
arqueològic, aquell molí, aquella era, aquell safreig, síquia o camí
antic. Dels grans castells i palaus on vivien reis i princeses ja hi haurà
algú que se n’encarregui, els grans ítems tenen una major visibilitat
i el seu risc hauria de ser menor; és el patrimoni més proper el que
corre un major risc. La seva proximitat fa que molts cops no en fem la
valoració adient, i que tendim a menystenir, a considerar-ho obsolet i
caduc. D’alguna manera, torna vell sense que el deixem tornar antic.
Fins i tot des d’un punt de vista purament mercantilista menystenir
el patrimoni cultural resulta contraproduent. No tant pels beneficis
directes que se’n puguin extreure mitjançant l’explotació directa,
plantejament abocat al més absolut dels fracassos, si no com a
element que configura un paisatge humà imaginari en la ment
del visitant. Vol dir això que si, en una economia que té com a
monocultiu un turisme que sols ofereix platja, menjar-escombreria,
begudes espirituoses, i nocturnitat sense tabús, obtenim un tipus de
turisme de nul valor afegit. Aquest fenomen està abastament estudiat
i el resultat és la progressiva depauperació, i l’esgotament del recurs
que abans era motiu d’atracció.
Em de tenir en consideració com gestionar els interessos comuns.
Serveixi d’exemple per la reflexió quan fa seixanta anys arribaven
els primers turistes a Cala Figuera. A partir dels anys cinquanta es
va desenvolupar un model turístic que arribà al seu zenit els anys
setanta i vuitanta amb un relativament important nombre d’hotels,
fondes i pensions, i a les darreres dècades hem assistit a la seva quasi
completa desaparició. La substitució d’un model hoteler per un model
residencial ha deixat a sa Cala en un estat de postració lamentable,
amb edificis enrunats o simplement abandonats a la seva sort. El que
podríem considerar un inconvenient es pot tornar un avantatge i és
aquí on ha d’entrar la incorporació de noves idees imaginatives i la
planificació, no tant per intentar recuperar un model d’explotació
que ara resultaria anacrònic, si no dissenyar noves estratègies per al
mig i llarg termini que d’acord amb el territori resultin sostenibles.
Al mateix temps des de fa poc més d’una dècada hem assistit també
a un altre procés relacionat a les dinàmiques turístiques: és l’aparició
d’un important nombre d’equipaments dedicats a la restauració al
centre urbà de Santanyí. La vila ha vist com han proliferat restaurants
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per tot el territori espanyol de casos de jaciments extraordinaris que
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la seva més gran debilitat. A Mallorca el Cant de la Sibil·la ha rebut
el reconeixement internacional, com els castells, i la Patum de Berga
al Principat, o el Misteri d’Elx, i el tribunal de les aigües de València.
Igual que ha evolucionat el sentit de patrimoni cultural, ho ha
fet també el moviment de la societat civil preocupada per la seva
salvaguarda. Al segle XIX les associacions es trobaven formades per
senyors, però amb la implantació de sistemes educatius universals
l’accés a la cultura s’ha anat democratitzant. De la mateixa manera
que aleshores sols podien votar a les eleccions uns pocs homes i ara
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i terrasses a l’espai urbà, fenomen relacionat directament amb l’elevat
nombre de residents escampats pel territori que prenen a Santanyí
com a centre d’esbarjo i punt de trobada, per la seva centralitat i a la
recerca de la seva bellesa com a poble. Aquest fenomen d’haver estat
pronosticat fa vint o trenta anys no hauria estat vist com quelcom de
possible, ja que eren les cales les que exercien en exclusiva l’atracció
dels visitants. Els exemples esmentats ens han de servir per obrir els
horitzons i adonar-nos-en de que els gustos i inquietuds dels qui ens
visiten no és quelcom estàtic si no que està subjecte a canvis i per
tant no hauríem d’oferir un sol producte basat en la platja, que si bé
és el nostre major actiu no és l’únic.
El manteniment de les tradicions, d’una oferta cultural pròpia i
variada, la recuperació de festes tradicionals, d’un paisatge natural
i humà, d’una gastronomia i d’uns productes d’elaboració local,
etc, son pilars fonamentals sense els quals no es pot oferir una
adient complementarietat al turisme de sol i platja. La recuperació
i manteniment d’un patrimoni cultural entès com un ventall ampli
completa l’oferta amb un plus de qualitat i genera un model
d’explotació turística no només més sostenible, si no més productiu
a mig i llarg termini. S’han de fer passes en aquesta direcció, i la
societat civil té un paper clau en fer visibles els potencials culturals
del territori. El bé comú no és quelcom que no és de ningú, i per
tant no ens afecta el seu destí, si no que el bé comú és quelcom
que pertany una mica a tots, i si entre tots no és cuidat es perdrà
irremissiblement entre “resorts turístics” propietat de multinacionals,
patates xip, i ketxup.
Per altra banda, Mallorca respon a un tipus de territori europeu
que és objecte d’estudi per les autoritats europees en tant que
presenta una doble vessant: la primera i evident és la insularitat, i
la segona la ruralitat d’àmplies zones del seu interior. La comissió
europea de cultura i educació te com una de les seves preocupacions
la integració europea, en la que la conservació del patrimoni cultural
és un motor, considerat com la base per un desenvolupament social
i econòmic addicional. Precisament preocupa l’entorn rural on es
troba el 90 % del patrimoni cultural, però que a la vegada pateix
amb major severitat els efectes de l’abandonament. De la mateixa
manera, es preocupa especialment pels territoris insulars, als que
s’ha de prestar una especial atenció, amb la protecció i promoció del
seu patrimoni cultural.
Mallorca i Menorca disposen d’un nombre extremadament elevat
de béns que en el seu dia foren declarats “monumento”, avui BIC.
Tota l’arquitectura anomenada talaiòtica va ser declarada amb el

màxim nivell de protecció, un tipus de declaració que no s’ha produït
en d’altres territoris de l’estat espanyol. Si bé amb les legislacions
proteccionistes teòricament s’haurien de poder garantir la preservació
del patrimoni, la seva posada en valor i la seva socialització, l’elevat
nombre de béns és un important problema de gestió.
Reconèixer la necessitat d’intervenció al mitjà insular i rural, cercar
l’equilibri sostenible entre població i mitjà agrari; l’enfoc integrat de
l’entorn agrícola tradicional, participació de la població local en la
elaboració i aplicació de les polítiques; i cercar el diàleg constant
amb les organitzacions de la societat civil que actuen en l’àmbit del
Patrimoni cultural son les pautes de la comissió europea. En aquesta
situació el paper de les entitats resulta clau i determinant, bàsicament
per ser reflex de la mateixa societat d’on sorgeixen i de la que en
son la veu. Una societat poc crítica difícilment genera entitats que
desenvolupin activitat cultural, i és aquí on LAUSA, juntament amb
d’altres entitats associatives juga un paper en el desenvolupament
local.
Hi ha funcions que son responsabilitat de l’administració, d’altres
que son pròpies de l’acadèmia, i l’associacionisme té un paper
fonamental, malgrat que molts cops des del mon acadèmic o des de
l’administració es menystenen les antigues acadèmies, considerades
decimonòniques, obsoletes i per tant sense sentit. No es pot negar que
aquesta anàlisi ha estat de vegades correcte, car antigues associacions
de defensa del patrimoni no s’han pogut o sabut actualitzar i posar-se
al dia i han restat emmirallades en el segle XIX que les varen veure
néixer. Però la realitat és que el fenomen associatiu en relació amb
la salvaguarda i difusió del patrimoni és absolutament viu i vigent.
De fet, si revisem els mecanismes amb que es doten organismes de
caire internacional com UNESCO per la salvaguarda del patrimoni
cultural, es basen fonamentalment en ICOMOS (International Council
of Monuments and Sites), que no deixa de ser una ONG, o en altres
àmbits territorials com l’Europeu amb la presència d’entitats de
gran prestigi com Europa Nostra, o Hispania Nostra a nivell d’estat
espanyol.
Les entitats de caire menor poden tenir moltes mancances. Per
començar, la dificultat d’actuar des del voluntariat, que en funció de
com es miri es podria considerar un escull. Però malgrat això són
una eina clau per vehicular la participació ciutadana, la proximitat al
ciutadà amb una immediatesa que ni universitat ni la administració
poden fer-se càrrec.
S’ha de posar de relleu que les entitats culturals poden dur a terme
projectes de certa entitat gràcies al suport dels ajuntaments. No tant per
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disposar o no d’un seguit de competències, si no per la característica
que els és essencial: la proximitat al ciutadà. Els ajuntaments son la
primera administració que identifica i intenta resoldre els problemes
dels ciutadans, assumint molts cops competències que estrictament
no li serien pròpies. És l’administració que primer reacciona davant
del que demana la societat i en aquest sentit creiem que hi ha una
receptivitat important, gràcies a aquest suport s’han pogut dur a
terme actuacions com aquestes mateixes primeres jornades d’estudis
locals.
Així, des de LAUSA pretenem recuperar aspectes del ric patrimoni
santanyiner en el sentit més ampli. En primer lloc amb actuacions
adreçades a la posada en valor d’expressions del patrimoni
arqueològic com pugui ser el poblat talaiòtic de Can Jordi. L’ingent
nombre de jaciments escampats per tot el terme fa inabordable dur
a terme actuacions arreu, és per això que s’ha triat el conjunt de Can
Jordi per la seva extensió, per l’important grau de conservació de les
seves murades, per la proximitat al nucli urbà de Santanyí i el seu
fàcil accés. Característiques que el converteixen en l’escenari òptim
on concentrar els esforços i ser la punta de llança de la recuperació
del passat col·lectiu i la seva presentació.
No només s’han dut a terme continuades campanyes de neteja i
aclariment de la vegetació, si no que també s’han començat a dur
a terme petites intervencions de consolidació de les seves restes
monumentals. Sempre amb un criteri que prima per damunt d’altres
la bona conservació del bé. Les actuacions que s’hi han dut a
terme estan adreçades a intentar garantir una certa perdurabilitat al
monument. També s’ha guanyat amb visibilitat, condició fonamental
per poder ser efectius en la protecció del conjunt, ja que la difusió,
a més d’un objectiu en si mateix, és probablement la mesura més
efectiva per la preservació futura. Donar-ho a conèixer, que se’n senti
a parlar, que ciutadans que fins ara ni tant sols sabien on es trobava;
se’ls desvetlli la curiositat.
La perspectiva futura és continuar portant a terme actuacions
programades al poblat, acostar el jaciment als veïns i a la vegada posar
en valor les restes per adreçar-les també a un públic potencial de
visitants forans que cerquen un altre tipus de turisme al massivament
implantat. En funció de l’experiència de Can Jordi, està en l’horitzó
generar una xarxa amb d’altres jaciments que es distingeixin pel seu
interès, sempre amb el suport dels propietaris particulars, propietaris
que són conscients de que les pedres velles dins de les seves tanques
són alguna cosa més que un incòmode claper sense valor. Que tenen
un valor que va més enllà de la generació actual i que és quelcom

a llegar, si pot ser en millors condicions a les generacions futures,
i és quelcom que juntament a molts d’altres valors conformen la
idiosincràsia d’un poble.
De manera complementària a la recuperació del patrimoni
arqueològic s’ha dut a terme la revalorització del patrimoni immaterial
amb el tradicional cant de les Sales, que a Santanyí no es realitzava
des de feia molts anys, però que afortunadament a la memòria dels
majors encara s’hi conserva viu. Des de fa dos anys es tornen a cantar
i el record que se’n guardava ha fet que la seva reintroducció al
calendari pasqual de la vila hagi estat tot un èxit. Sense aquesta tasca
de recopilació amb el pas del temps haurien desaparegut en l’oblit.
La recuperació de la imatge visual, mitjançant l’estudi i presentació
de arxiu de Bartomeu Vidal que reflecteix la memòria d’una societat
que ha vist canviar profundament els usos i costums ancestrals amb
la irrupció del turisme, és un altre exemple de la voluntat de reunir
esforços per fer present avui parts del passat que ens configura com
a societat.
Aquests son alguns exemples de les actuacions que des de LAUSA
s’han impulsat, n’hi ha d’altres en marxa, però resten tantíssims
temes per tractar com inquietuds puguin sorgir des del si de la
nostra societat. Per poder assolir aquestes fites cal fer una crida a la
participació de tothom, i així fer pinya i unir voluntats, com expressió
d’una societat cada cop més dinàmica que amb llibertat pren les
regnes del seu futur autònomament.

468

469

I JORNADES D’ESTUDIS LOCALS

SANTANYÍ: LLENGUA, TERRES I GENT

disposar o no d’un seguit de competències, si no per la característica
que els és essencial: la proximitat al ciutadà. Els ajuntaments son la
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santanyiner en el sentit més ampli. En primer lloc amb actuacions
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arqueològic com pugui ser el poblat talaiòtic de Can Jordi. L’ingent
nombre de jaciments escampats per tot el terme fa inabordable dur
a terme actuacions arreu, és per això que s’ha triat el conjunt de Can
Jordi per la seva extensió, per l’important grau de conservació de les
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en valor les restes per adreçar-les també a un públic potencial de
visitants forans que cerquen un altre tipus de turisme al massivament
implantat. En funció de l’experiència de Can Jordi, està en l’horitzó
generar una xarxa amb d’altres jaciments que es distingeixin pel seu
interès, sempre amb el suport dels propietaris particulars, propietaris
que són conscients de que les pedres velles dins de les seves tanques
són alguna cosa més que un incòmode claper sense valor. Que tenen
un valor que va més enllà de la generació actual i que és quelcom

a llegar, si pot ser en millors condicions a les generacions futures,
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esforços per fer present avui parts del passat que ens configura com
a societat.
Aquests son alguns exemples de les actuacions que des de LAUSA
s’han impulsat, n’hi ha d’altres en marxa, però resten tantíssims
temes per tractar com inquietuds puguin sorgir des del si de la
nostra societat. Per poder assolir aquestes fites cal fer una crida a la
participació de tothom, i així fer pinya i unir voluntats, com expressió
d’una societat cada cop més dinàmica que amb llibertat pren les
regnes del seu futur autònomament.
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