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Fa dos mesos, en ocasió del primer aniversari
de RONSANA,
vam publicar
una
enquesta per tal de saber qué pensaven els lectors sobre els dotze primers
números.
VoUem saber quina orientació haviem de donar a la revista en endavant, seguint,
sempre que fos possible, les vostres opinions, manifestadas
en les respostes
a
l'enquesta.
Ara bé; la primera conclusió —i poiser la més important—
és que no es dona
gaire importancia
a la revista: fins aquest moment
només hem rebut cinc
enquestes.
Això, naturalment,
a nosaltres no ens anima gaire. Potser hem de carregar al nostre
compte que l'enquesta
era una mica difícil de respondre:
massa extensa, massa
complicada, etc. (Llàstima;
també d'això n'hem
d'aprendre).
Però, amb tot, creiem que amb una mica d'esforç se'n podien haver
contestadas
moites més. Es necessitava
mitja hora de temps i una mica de ganes.
Per altra banda, les respostes que tenun, encara que no son suficients per a saber
quines son les opinions prédominants
en els lectors, ens donen unes orientacions
que
cal no despreciar. Son les respostes d'unes persones que Han tingut interés en fer saber
les seves opinions i, per tant, és a aqüestes persones que hem de fer cas.
Al mateix temps, com que hi ha poquis respostes, no hem de resumir gaire i podem, ara a continuació,
donar els résultats gairebé complerts,
amb alguns
comentaris
força sucosos (tot el que pos em entre cometes és trañscrit tal com està a les respostes).
No hi ha dubte que se'n poden treure unes conclusions,
encara que parcials, i
que es mereixen un comentari. De moment ho deixem al criteri de cada lector.
Intentarem comentar-ho
en el proper
número.
RESULTAT
HI HA:
— dues enquestes contestades individualment. (a) i (b)
— dues contestades per families, (c) i (d)
— una contestada per una parella, potser un matrimoni, (e]
(les Metres entre parentesi ens servirán per a saber
de quina d'aquestes enquestes és cada resposta).
PRIMERA PREGUNTA:
Creus que la revista ha complert la seva missió?
Tots diuen que SI. Uns fan constar que «sí per ser el
primer any» i uns altres que «sí a pesar de les crisis».
SEGONA PREGUNTA:
Qué hi trobes a faltar?
(a) diu: «una estructuració fixa; coHaboració més variada;
temes més oportuns (d'acord amb les situacions, les
festes, les noticies, etc., del moment)».
(b) «noticies comentades en to literari; comentaris sobre
successos locals; cròniques esportives més vives».
(c) «els articles que han estât censurats sense to ni so,
per por de molestar a "certs personatges" que no fan
ni deixen fer i que, per tant, més valdría que es quedessin a casa seva».
(d) —resums de les conferencies que es fan.
—^numeració de les revistes que van sortint.
(e) «més número de pagines«.
TERCERA PREGUNTA
Ouè t'hi sobra?
(a) Hespon; «alguns articles de compromis (com per exemple la ingènua crònica de la Festa Major). Els articles
seleccionats per a la secció HEM LLEGIT. Alguns articles que semblen fets més amb sentiments de ràbia i
de venjança que amb el cap».
(b) «Les critiques negatives. Eis articles o notes que ataquen sesse massa rao a institucions o individus».
(c) Ara res. (En eis primers números les XERRADES DE
L'AVI OUIM i les firmes amb pseudònim).
(d) Les opinions que ofenguin aigu «ja que hem notât que
escrivien al principi i ja fa alguns números que no hi
escriuen. Cai procurar, dones, que la Revista serveixi
per a unir el pöble».
(e) «L'actitud vulgar de critiquejar».
QUARTA PREGUNTA:
Trobes bé la pt-esentació?
— TAMANY:
Està bé per a tots, menys per a (e), que diuen que
«podría ser més réduit».
— NÚMERO DE PAGINES:
(a) diu que «hauria de ser més regular en els diversos
números».
(b) no hi'té dificultats.
fc), (d) i (e) la troben curta.
— IL.LUSTRACIONS:
(a) «n'hi falten, sobretot a la portada».
(b) està bé.
(c) «poques»,
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(d) «comprenem que és una revista que comença i no
es pot exigir».
(e) «creiem que hi son només per a fer bonic».
QUINTA PREGUNTA:
Dels números publicats fins ara:
— quin t'ha agradat més?
(a), (b) i (d) responen el de Novembre-Desembre de
1969.
(c) el de Juliol-Agost 1969.
(d) també el primer (Novembre 1968).
— quin t'ha agradat menys:
(a) Octubre 1969.
(b) Juliol-Agost 1969.
(c) Setembre 1969. «És una vergonya que es dediqui
gairebé tot un número per a carregar-se dos esdiants».
(d) «A tots hi hem trobat coses intéressants».
SISENA PREGUNTA:
Quins articles t'han agradat més?
— el miller:
— dues vegades surt EL PARTIT DE LES NOSTRES VIDES, de Marcel Galobart.
— una vegada surt EL BE DEL POBLE, de Josep Sampera.
— el segon:
— una vegada EL YO-YO FANTA, d'Assumpta Margenat.
— una vegada el TROS DE VIDA, dedicat al jovent de
Sta. Eulalia, de Miquel Colomer.
— el tercer:
— EL BÉ DEL POBLE.
— el TROS DE VIDA dedicat al jovent d'Olot, de Miquel
Colomer.
Altres en comptes de citar articles concrets diuen algunes seccions. Surten: «CoHaboració», «Editorial», «Tançant amb el Farol Vermeil», «Figures de Catalunya» i «Els
Comtes-Reis catalans».
SETENA PREGUNTA:
Quins articles t'han agradat menys?
— el pitjor: surten:
EL RODAMON, de Miquel Colomer.
ACLARACION, de Mario Rodríguez i Pedro Gol.
REBUTJANT UNA OPINIÓ, de «Els Ametllers».
— el segon: surten:
REBUTJANT UNA OPINIÓ
EL BÉ DEL POBLE, de Josep Sampera.
ACLARACION
— e! tercer: surten:
La crònica de la FESTA MAJOR (sense firma)
LES CAMPANES, de Josep Deupi.
VUITENA PREGUNTA:
Creus que pots coHaborar amb la Revista en alguna cosa?
(a) diu: «escrivint i en tot el que convingui».
(c) «aportant opinions i contestant aquesta enquesta».
(d) «de moment creiem que no».
(e) «creiem necessari que els coHaboradors siguin locáis».

