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Editorial

A l'hora que aquest exemplar de "Camoanet" arri
ba a les nostres mans, el país viu els moments més
àlgids de la campanya electoral. Molts són els par
tits que participen en la lluita democrtica —1‘ú-
nica lluita possible a un pals normalitzat—, per
aconseguir un lloc que representi a tots aquells
que han compartit una ideologia semblant, mitjan-
çant el bombardeig Publicitari, —mítings, anuncis
a les valles, etc...— intenten que l'electorat con
fii en ells el dia 28 d'octubre. I davant aquesta
invasió de publicitat ens hem de fer una reflexió
important: aquells partits que parlen més per la
ràdio, s'anuncien amb gran titulars als diaris i
promoven celebracions preelectorals més sonades,
no són necessàriewent els millors, sinó aquells qu
tenen un sustent econbmic més potent o una posició
de poder més superior.

Dins una societat pluralista com la nostra, ca-
da un pot i ha de vo.tar segons la seva idea del go
vern d'una nació, de les prioritats polítiques. A-
questa llibertat d'opinió ha de tenir un sol objec
tiu: enfortir la DEMOCRACIA.

Creim que un poble dembcrata, a on són elegits
lliurement els seus re. ,:resentants, és a la llarga
qui aconsegueix el progrés i el benestar.

Per això, des d'equi us demanam que aneu a vo-
tar, per tal de salvar el mostre sistema democr-
tic —tan feble i desvalgut fins ara—, contra els
intents dels eterns salvadors de la ptria per la
força.
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inforraació
MUNICIPAL  

DRAGONERA: derrotada la proposta de parc natural.

Ei plenari del 30 d'agost va tenir com a punt fonamental la
proposta del PSM, demanant l'adhesió per declarar Sa Oragonera
com a parc natural. Moció que fou derrotada per 5 vots en con-
tra (UCD i CO), 4 a favor (PSM) i una abstenció (G. Vives, CD).
El Batle, juntament amb Joan Martorell justiticaren el seu vot
contrari, al.legant que slha de respectar l'autonomia de l'Ajun-
tament d'Andratx i que, si aquest havia decitit urbanitzar l'i-
lla, era el seu problema. Oamià Pons, en un to nerviós i enfa-
dat, va acusar al portaveu de CO de defensor del gran capital i
al Batle de manca absoluta de personalitat, i va afirmar que l'i-
lla era una propietat de tots els mallorquins.

Interessant,també, va esser el punt que feia referència al fe-
mater de Sa Canastreta. Es va destacar la necessitat de què els
pobles veins deixin d'abocar els fems a la nostra vila, ja .que
mentres aquests tenguin el seu problema resolt, poques coses pro-
posaran per resoldre el problema a nivell de comarca.

Abdó Campins i Gelabert fou anomenat nou aparellador munici-
pal. Substitueix a Jaume Jaume, mort recentment. Es destinaren
60.000 pts de pressupost a les festes de Sanz Miquel. S'aprovà,
per poder procedir a l'execució per via judicial, enviar una car-
ta certificada a tots aquells veins que encara tenen pendents els
rebuts de contribucions especials per la revisió dels preus de
l'aigua potatle. Aixi mateix, es discutiren una sèrie de petici-
ons del PSM: senyalitzauions de tràfic; la perillositat d'un tros
de la plaça de Son Bordoy, i la retirada de "la cruz de los cai-
dos" de la façana de l'Església parroquial per tal de traslladar-
la al cementiri municipal, amb un escrit que es referís a totes
les victimes de la guerra civil. La proposta va quedar soore la
taula.

Ple extraordinari.

El dia 20 de setemore es va celebrar un ple extraordinari amb
motiu d'estudiar les necessitats més urgents del poble que podi-
en esser subvencionades pel Consell de Mallorca: Bombes d'aigua,
Ireforma de la depuradora, asfalt del carrer Ramon Llull, derruir
luna casa del carrer de la Font, etc., foren les propostes aprova-
ides per unanimitat.

L'ordre 

El 27 de setembre es celebrà ple ordinari amb l'assistència
de tots els regidors, cosa que no succeia des de feia mesos. No
és que els punts a tractar fossin massa importants. Cal destacar
la no aprovació de la retirada de la façana de l'Església de la
"cruz de los caidos", punt que havia queoat pendent al ple ante-
rior.

Un altre punt important era el que feia referència a l'edifici
que se construeix a Son Puça: la informació del tècnic municipal
destacaqque els seus interiors no concorden amb el projecte.

• I, finalment, s'acordà la contractació d'un guàrdi municioal,
amb caràcter interi i per espai d'un any. La convocatoria se tara
oportunament. Aquest darrer punt va fer que sortigués a la llum
l'ordre públic i en concret els fets que havien succeits durant
les darreres setmanes. _ 	 JOAN PONS 



USEM 13E LA NOSTRA _LLENGUA

EL LLEGAT

DELS ARABS

Cases de Biniatró.

Es del tot evident que, quan volem esbrinar els components més impor-
tants de la nostra llengua, no podem deixar al marge els cinc segles en
què Mallorca, i amb ella totes les Balears i l'actual País Valencià, for
mà part de la cultura musulmana. En aquesta llarga època que va des del
707, -any en què les Balears foren incorporades mitjançant un pacte al
Califat de Damasc-, fins a la conquesta dels catalans al 1229, poblaren
lilla gent provinent de l'Africa i d'Al-Andalus els quals conraren la
terra en petites propietats -alqueries i rafals- i establiren una des-
cendència.

No ens ha d'estranyar, doncs, la gran quantitat de paraules d'origen
moresc de la nostra llengua, ni que aquestee siguin més nombroses a Va-
lència, Ma116rca i Menorca que a la Catalunya Vella, ja que al Nord la
conquesta per part dels petits regnes cristians fou més prematura. I de-
vem als àrabs tant la paraula que ens llegaren com la introducció de
l'element material que aquesta designava; és a dir, junt amb el mot "sí-
nia" heretarem l'artefacte mateix, el qual ha esdevingut importantíssim
en l'explotació agrícola a la nostra illa.

Es poden determinar uns sectors concrets en què predomina el lèxic
àrab perque en foren els màxims innovadors. Manuel Sanchis Guarner en
presenta una important relació ordenada en apartats determinats. Val la
pena de citar-ne uns pocs exemples:

- Món agrícola: riarbell, sínia, síquia, caduf, aljub, safareig, tova,
alqueria, tafona, sitja, magatzem, rafal, sanefa, albe116.

- Us domèstic: gerra, alfàoia, anafre, setrill, atuell, tassa, tabac,
catifa, matalàs, màrfega, flassada.

- Productes químics: càmfora, midó, quitrà, almesc, sucre.

- Comerç: tarifa, albarà, duana, almut, arrova, quintar.

- Marina: falua, xabec, drassana, garbí, llebeig, xaloc.

• 



En deixam molts al tinter, però aquesta petita mostra ens confir-
ma que en el camp de l'agricultura -tant en el seu aspecte d'explo-
taci6 com de vida quotidiane-, de la química i el comerç i, lligat
amb ell, el transport marítim; els nostres visitants foren vertaders
capdavanters.

Aquesta influència s'estengué als llinatges, dels quals se'n tro-
ben alguns a Mallorca, com poden ser Mesquida, Alcover i Bennàsser,
i també les explotacions agrícoles conservaren el nom que els seus
pobladors els imposaren. Els campaneters podem així presentir de
qualque manera una passada vida aràbiga a la terra que trepitjam
cada dia; els homes de Barcelona, que es repartiren al segle XIII
les propietats del nostre terme, en conservaren sovint el nom que
hi trobaren. En molts casos es tracta de paraules compostes d'un
element àrab i un altre llatí, la qual cosa podria indicar segons
Moll una certa compenetraci6 entre els islàmics i la poblaci6 lla-
tina que haurien trobat a l'illa. En destacam els seg ents casos:

- Alboraiet (pronunciat: eubereet).- és un derivat diminutiu d'Al
boraia, que prové de l'àrab al-boraiqa, que vol dir "talaia". Devia
existir, doncs, una alqueria Alboraia sobre la qual es formà el di-
minutiu, en una separaci6 de terres. (Conviu l'element àrab amb el
diminutiu provinent del llatí ettum ).. Es imaginable una talàia de
defensa als voltants d'Alboraiet, ja que a la Coma d'Inca se'n tro-
ben les restes d'una, la qual manté contacte visual amb la torre
des coloms de Monnàber Vell, una altra possible talaia.

- Monnàber (pronunciat: botnava).- és un cas de mescla llatina i
àrab: per una banda mont, del llatí Montem, "muntanya", i per l'al-
tra nàber, de l'àrab nuar, "flors". El topònim significaria munta-
nya de les flors o quelcom semblant.

- Biniatró. Moll no en d6na massa explicacions i tan sols ens
informa de què al Llibre del Repartiment apareix Beniatrom. El que
podem assegurar és que forma part de la llarga llista de topònims
començats per Bini- (de l'àrab "beni", fill), que són d'origén be-
reber.

- Gabellí (pronunciat: gibellí, llibellí).- no és segur, perb
podria derivar de l'àrab qebli, "muntanyenc". La gent d'Artà i Ma-
nacor anomena així a la gent de Capdepera.

Com podem veure, quatre de les principals possessions de Campa-
net tenen un origen àrab; i no cal que parlem de les formes d'alque-
ria o rafal que designen genèricament els terrenys agrícoles. Hem
de concloure que l'emoenta de l'Islam fou d'una força suficient per
impregnar no tan sols els nostres cants populars i la nostra estruc-
tura agrícola; sinó també un instrument vital com la prbpia llenoua.

Vives Mascaró.

Sempre més miUz2r
y . per prornowe

nostra ver'radzra culture



LLIBRES

MATERIAL

ESCOLAR

PAPERERIA

ESTANC

MARIA GELABERT

FRESQUE

Són molts que com jo se'n recor-
daran d'aquest crit pels carrers del
nostre poble, als calorosos horabaixes
'd'estiu, els diumenges, devers els
. anys 30 i que esperant què arribassin
'Ses Cordelles sortien al seu encontre
amb un tass6 o pitxer per omplir-lo
amb el bonissim gelat que Madò Mar-
galida i Madò Francina -cega aquesta-,
llavors d'haver-lo preparat a l'estil
casolà, venien entre els veïnats.

La bulla que feia l'al.lotea més
veInada era precisament en veure la
preparació del gelat, que amb el con-
sentiment i la paciència d'aquelles
bones dones, ens deixaven mirar com
trossejaven el gel duit d'Inca. Ho
guardaven dins un sac i en haver
preparat allò que seria el fresque
repartien en sostres amb sal pels
voltants de la bomba, la qual feien
girar pels dos costats ...tot a mà !,
confiant que tots els espectadors
serien uns bons parroquians.

La majoria dels qui miràvem dui-
em dins la mN, ben estreta, una,peça
de quatre o dos cèntims que era el
preu del gelat i si qualcú encara no
les tenia no hi quedava sense menjar-
ne sin6 que quan "sa bomba" estava
llesta partia de quatres cap a ca
seva, que era a prop, a cercar els
doblers.

Pel què vos he dit, érem els
primers a tastar el fresque que, no
cal dir-ho, era ben bo i ben natural.

Llavors, en arribar l'horabaixa
a la vetllada, hi anàvem les persones
ajors i les parelles d'enamorats a
prendre el seu gelat, a unes taules
de marbre que hi havia i allà esde-
enia un altre moment delit6s.

MARIA AMENGUAL I BISQUERRA

Copiateria POTO BOHIGAS
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NAIXEMENTS:

MAGDALENA ROSSELL MARROIG,— filla d'Antoni Rosselló Infan
tes i Bel Marroig Martorell. —

PERE SANCHEZ MARTORELL	 Fill de Marian Sanchez Perelló

i Jerbnia Martorell Morell.

CASAMENTS:

PERE MRTORELL PONS

MARIA MORELL MASCARO

GUILLEM COLL RAMON
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hist ria
LA POBLACIO DE CA!4 AIMET

El nostre poble, segons dades obtinqudes del padró municipal de
1981, té actuElment una població censada de 2136 habitants, dels quals
1057 són homes i 1079 1 dones. Aquesta xifra repr-esenta el nombre més
baix dels darrers cuaranta anys, -a 1940 hi havia 2823 habitants cen-
sants-, i és prou indicativa de la recessió demogréfica que ha anat
experimentant Campanet durant aquest segle. Els factors que han inci-
dit de manera determinant sobre la disminució de la població, com po-
den esser: manca de llocs de treball, fuita dels matrimonis joves a
viure a Ciutat...,i l'han convertit, en part, en un poble de "cap de
setmana"_.„ necessita d'un estudi  més ample que s'escapa de la finali-
tat d'aquestes línies, encara que podrem obtenir alguna conclusió al
respecta de l'anélisi de la pirémide de població.

A més de saber el nombre d'habitants, els objectius fonamentals
d'aquest treball són dos: d'una banda el coneixement de l'origen de
procedéncia dels residents a Campanet i d'altra estudiar l'estructura
de la pobleció segons sexe i edat, punt aquest a on es poden treure
les conclusions més interessants sobre la demografia de Campanet.

1-0RIGEN DELS RESIDENTS A CAMPANET 

Com es desprendeix del oréfic I i dels porcentatges que l'acompa-f
nyen, la població autóctona supera les
3/4 parts del total, i si a més li afe-

	 gim tota l'altra gent nascuda a distints
llocs de les Balears, tenim que a Campa

mASCAlTS A CAmDANf

net un 96% de la gent és natural de les=ascu•rt. A ALiat$ LLOCS

' •oí .ki 11ALe A45	 Illes, quantitat que sunera en molt la
E]wAS4%.17ç A LA PiEr;;Aé.SULA	 mitja de l'arxidiélag, a on l'any 1975

EINASCuTS A L'ElT1A n44Elt	
només hi havia un 75,2% dels habitants
nascuts a ell. El petit nombre de
nis residents al oble, ens indica que
no ha arribat cep gran corrent migrato-

/
/ 46q	 ri, especialment de neninsulars, que ha

/.	 gi pogut influir sobre la nostra manera
de viure,apuest fet és prou ben expli-
cable per no esser un municipi turístic,

\\,	

7913

oRIGEN DE L s izEs~s
moviment mioratori que existia la nri-

A CAmPANET . 40.?z
mera meitat del segle de 1I.ila can a

	  Algéria i França; i els altres suposen
els residents hab -ituals d'una urbanitze
ció propera a Carr.panct.

a més gran part dels 65 peninsulers es-
tablits aquí, s'han inteorat a dins el
nostre contexte.

Dels nascuts a l'estrancer cal dis-
tinoir dos gruns: uns que constitueixen
el més important i són un exDonent del

- 8 -



2-ESTRUCTURA DE LA POBLACId SEGONS EL SEXE I L'EDAT 

La piràmide de població de Campa
net, a on queden reflectits els dis

FIGMES_r	
E

• DONES	 tints grups d'edat i el seu sexe pre
senta una forma irregular, consepO sen
cia del procés demogràfic neoatiu

L   que s'ha experimentat els darrersT

cinnuanta anys. A Campanet no s'ha
donat l'evolució seguida a nivell

	  ,  	 oeneral de les Balears, a on el pes
_J

	

	 específic del corrent d'immigrants»
peninsulars ha repercutit en un aun

•
2s 	
20     ment de la nEtalitat i , conseqMent-

ment, de la població jove de l'arxi
la qual cosa ha ajudat a una

14 	ampliació considerable de la base
R1 DE 	 CArlFA NET_

1C122	 de la seva piràmide. Aquesta arriba
	  da d'elements forans ha,contrarestat

els efectes C112 la crisi econòmica
ctual té sobre la disminució de naixements. L'abs'encia d'aquest

contingent humà, junt amb altres particularitats, ha fet que a la
piràmide de Campanet es noti une manca d'efectius a la base. Aquí
s'aprecia que la població inferior a 10 anys és reduida i encara
més la e31 grup d'edat més jove, els motius que són les particula
ritats abans esmentades, crec que cal cercar-los dins l'influbncia
negativa de la depresió econòmica sobre els naixements i a la par
tida de matrimonis joves del poble cap a Ciutat o altres llocs a
on s'empadronen.

El perfil de la població adulta (14-65 anys) manté una certa
regularitat fins arribar al grup de gent comprés entre els 40 i 44
nys, el qual registra una forta disminució d'inteairants, ja aue

corresgon a la població que no va poder néixer durant el periode
de la guerra civil i primers anys de la postguerra (fenomen que e3
dóna atates les píràmides d'Espanya). A partir d'aquí es produeix
un fort augment de població fins els 65 anys, reflex dels nombrc-
sos joves existents a Campanet en els anys del seu major cotencial
demonràfid.

La gent qualificada com a vella (65 anys per amunt) posseeix
molt defectius (20 . 2% del total de la població) i només registra
una irregular disminució en el nrup d'homes de 65 a 69 anys que
correspon als morts de la ouerra civil.

	TAULA I
	Com a resum final cal dir

cue la població de Campanet(TE
Composició dels grups d'edat a ula I), seguint la tònica gene
Campanet. 1982 ral dels Qaisos més

litzats, 2ue practiquen un ele

	

Població jove (0-14 anys)...17,1	 _

	

' • 	 vat control de natalitat, i
"	 adulta (15-64 "	 )...62,5

bé de les rurals de
vella	 (65 	  20 21

ca nc influenciades per 1'imml
qració, mostra un progressiu
grau d'envelliment í una abs sen j

cia grossa de joves que constitueixen el futur del nostre poble.
 	 9 	 20AN BLIAW-- S CR!:- SPI 	



l'amo En Joan Blanc. De Campbnet
anavem a cercar es contrabàndol darre
ra ses muntanyes. Jo he anat a cercar-
ne devora Mortitx.E1 duiem a s'esquy-

na aM-b-Saques. Es contrabandietes de
Campanet llogaven deu, quinze a vint
hamos, segons. Segons sa barcada qua
tenien . Amagaven ses saques dins co
ves de muntanya. A Mortitx hi havia.

das o tres llocs amb un amagatai que
hi cabien cinquanta o seixanta bultos.
I tu passaves per damunt i no veies
res. A Campanet anàvem a compaar ses
pastilles de cantrabàndol a ca l'amo

CONVERSA
AMB

WAndreu Picolins

Vaig néixer a Campanet dia 7 de
setembre de l'any 1894 -. anat a Ulla-
r6 en això que té Na Elionor de Cas
Reto, Can Cotxon li deien. He fet de
mosso de pastor i com era al.lot de
set anys me feien passejar peix, amb
una fia de l'amo en Jordi Carraxet.
Mumpare taieva murta i etxecaiava.
Per b en tornar des servici va tenir
una malaltia molt llarga i va haver
de fer de porquer perque no poria fer
feina. Mumare també feia feina pes
camp. He estodiat ben poca lletra
perque a ca nostra no porien i havia
d'anar a fer feina. No se llegir ni
escriure. Vaig haver d'eprendre es
foraster per força en es servici i
a Bones Aires. Vaig fer es servici
a Maó i també he estat a Bones Aires.
Quan jo tenia devers dotze anys m'en
viaren a Cas Frares, es vespres. Es
frares estaven a Can Toni Reiet en
es carrer des molina. Vaig aprendre
de posar es números per è llavonses
ja em posaren a sa feina. He passejat
peix, he fet de mosso de pastor i al-
tres feines des camp com és ara llau
rar, segar, de carreter, fer carbó.
i tot aixb.

UN FuMADOR CE TOTA LA VIDA 

Vaig començar a fumar quan era en
cara bergantell. Vaig tenir un maste
que saps que ho era de fumador! Per-
que hi havia moscards..."Au! Farem
un xigarret!" Jo tenia devers quinze
anys. Com que en sa nit hi havia
molts més moscards que ara. I un tems
en sa nit t'ajeies a un lloc o s'al-
tre i jiii-jiii...SemPre t'inflaven.
Per on hi havia més moscards era a
Biniatria, anant a Alcudia, per mor
de ses siauies. De oetitet ja fumava
pastilla. El duen d'Alger. Ni havia
unes que les deien "Cavall". Unes al
tres eren vermeies. I unes altres
les deien "volanderes". Tot aixb se
venia de contrabèndol , a s'estanc
res. En venien l'amo En Guiem Curt

iço	



En Guiem Curt. N'he traginades més de
deu de ssques per sa muntanya. He anat
a dur-ne de sa vorera de s'Albufera.
per l'amo en Guiem Curt. He anat a cer
car-ne per Mortitx. - He anat a cercar-fm
a Sa Calobra. I he anat a cercar-ne 3
Santanyí. N'he duit molt de Santanyí,
jo. Perque estava amb un de Caimari
cue li deien en Tapa que era un con-
trabandista gros. Es tenps que van en
sea sa-pues no en toquen gens de cerre
tera. Es darrer pic que vaia.anar - e
cercar-ne érem jo, En Damià Mut i En
Toni Llebreta. I Ho haviem de dur dia
Miner Gaan fins devora es cementeri
de Lloseta. I no en tocàrem gen de ca
rretera i camí! Una vegaoa mos topa-
rem en sos carabineros. Mos donaren
salto, perb noltros no les esperàrem
i fogirem. Tiraven a l'aire perque
mos fessem por. Lo que ells cercaven
era a veure si noltros tiràvem sa sa-
ca. I en tirar sa saca ells ja esta-
ven conformes.

En aquell temps tots es fumadors
duien petaca. Jo encara en tenc una.
Perquè si duies una pastilla de con-
trabàndol un carabinero o un espia se
crata la t'hauria agafada. A Campanet:
n'hi havia un parell que espiaven. Si
dins sa taverna et veien amb una pas-
tilla de contrabèndol la t'agafaven
i l'eacampaven. Eren campaneterm
teixos e5-qui feien d'espies.Aixè -era
m.7,1 vist p-aa-campanereís per b feien
d'espies per sa pesseta, per guanyar
es sou. Per encendre es tabac jo enca-
ra he tengut un foguer, amb una preda
foguera í amb un ferro s'encenia. I
llavors ja varen entrar uns cordons
de metxa. Posàvem aqueix cordó devora

a ;:.reda 1...clec! I s'encenia. I lla
kansea com tenies sa metxa encesa la
,J3í,àves damunt es xigarro i fumaves.
":.stos n'hi havia perb sa metxa sor-
tla aés barato.

No he estat molt fumador mai. Fent
feina no importa que em donin fumar.
Fumava sempre d'aturat. De vegades en
batre tothom fumava i jo no. Però en
haver dinat sempre fumava aquelles
dues pipades o un parell de xigarroa
o un parell de purets. Hi - havia uns
purats que les deien "Senyoretes" que
E5n aquestes capses que venen ara. En
aquats "Caps Serrats" llavonses les
deien "Senyoretes". Valien sis, dècim.
Eren també de contràbàndol. S'estima-
ven més fumar pastilles perquè eren
millor que es tabac de s'estanc. A
s'estanc hi havia uns paquets de set
aigaraos i uns altres de catorze, Molt
•zo.ioós. Es purs de contrabàndol
eren molt millors. De puros quan jo
era jovenet hi havia "Caps Serrats"
que són més gruixats d'enmig. Llavon-
sas hi havia puras com es de s'estanc:
"Fàries" i tot aixà. I uns que les

deien "Santos". I puros grossos i bors
que fumaven es senyors també venien •
de contrabàndol: valien una pesseta!„

Me vaig aficionar a sa pipa percub
em començaren a dir que va millor fu-
mant en pipa que amb paper, per mor
des pits. I ja no m'envIi gens de fum.
N'he tengudes de terra i Ilavonses de

A ses pipes de terra les venien
a Ca L'amo En Toni Marxando. Valien
una peça de dos t dos cèntims. Eren tan
bcnes com ses de fusta, per b havies
de cercar un cand de canya. A Campanet
no en feien , les duen de fora poble.
Un qui feia pipes de fusta era son pa
re ds n'Abdb. Feien ses pipes de mata
i d'arbccer. Ses més cuapes són ses
d'arbccer. Casi totes eren d'arbocer.
Oe rabassa d'arbocer. Però d'aquestes
nor.a:s en tenien es senyors, perqub va
lien més. Dins sa pipa poeàvem picadu
ra us	 De pota jo n'he feta. Es
Ln tabac ros. ,7;a tenia un bon redol

de tabaqueres a Ullaró i llavonses en
es corral des Carrer Nou. I ben ama-
gat! Si passava un espia o un carabi-
nero per allà t'arrabassaven es tabac
i Ilavonses una multa. Es tabac ros
és petitet. Molts en tenien i t do-
nèven Ilavor. En haver fet una olanta
ja tens llavors perquè fa una capseta
amb moltes llavoretes. Quan sa taba-
quera era fete la taiàvem. I la posà-
vem dins un pedaç percub mostiàs. Un
lloc bo era dins sa paia des sostro.
llavonses damunt una fusta amb una
destral el capolàvem ben capolat. Tot



això sempre ben d'amagat! Sa Pota se
fumava en pipa. Feia molta d'olor i
si un fumava pota ho coneixien en es-
sur en es portal.

Sobre os contrabàndol hi hagués
una brega orossa a Campanet. Jo era
al.lot. Vengueren dos carabineros i
l'amo En Guiem Curt tenia amagat ta-
bac i volien anar a reconbixer. Ca
l'amo En Guiem Curt ostava en es Ca-
rrer de Sant Miquel devora sa
ta i llavors aa fer una casa nova en
es mateix carrer. I l'amo en Guiem
Curt tenia molta gent que estava amb
ell. I l'amo En Joan Blanc també ana-
va de tabac. I es carabineros volien
reconèixer es tabac. I sa pareia de
carabineros volia entrar i sa gent no
volia que entrès. I enmig de sa Plaça
hi haviaun homo que venia olles
olats. I amb un instant tots es plata
i olles II trencaren! I es carabine-
ros un per aquí i un per allà. Ajeguts
atupats! Així - com porien fogien. I

es batle en lloc de sortir, que ere D.
Mateu de Massana, se va amagar. en
feren anar molts en es tribunal. I es
batle va agafar un que li deien l'amo
En Pere Sant que era molt beato, molt
de l'església i l'amaga perque no fes
de testimoni. Perqué aixà era quan sor
tien de missa primera i l'amo En Pere
Sant que sortia de missa ho va veure
tot, tot lo que feren en es carabine-
ros j es batle ho va sebre. I es bat-
le va dir "Aquest ho ha vist tot. Si

va en es tribunal ho dirà i tancarem
as batle". I amegaren l'amo En Pere
Sant i no va porer fer de testimoni.
I així es carabineros varen perdre
davant es tribunal.

EMIGRANT A L'ARGENTINA 

Quan ja era jove es campaneters se
n'anaven a França, a Cuba i a Bones
Aires. Per guanyar. Jo a Campanet he
vist fer feina .i -ets homos bons-
guanyr sis reials cada dia. Jo he se
gat a sa vinya de Son Bosc per nou pe
ces. Quan vaig venir des servici no-
més guanyava cinc duros cada mes.

Només he anat un pic en es futbol
i vaig dir que no hi tarnaria pus mai.
I era a Bones Aires encara. Jo llaura
va hi havia fet sa casa des Carrer de
La Font, I per pagar-la vaig anar a
Bones Aires. Un cunyat em va enginyar
per anar-hi. Tenia trenta-vuit anys
cuan hi vaig anar. Passatge i oapers
arreglats, tot em costà vuitanta-cinc
curos. Es barco va anar de Palma a
Barcelona. I de Barcelona cap allà.
Fogirem dia set de novembre i arri-
bàrem tres dies antes de Nadal. De-
embarcàrem a Bones Aires. No sabíea

on anàvem . Sortírem en tren de Bones
Aires i van haver de mester una nit i
un dia Der arribar allà on anàvem.

Arribarem a Córdoba i d'aqui a Sunya.
Allà només hi ha "terra I arbres. Tot
és pla, tot As terrer. Vaig fer carbd
, de llaurador i de sagador. Fèiem es
carbó d'un arbre que se diu "cabetxo".
Anava a jornal. Mai vaig pensar de
quedar a l'ArgentIna. ao només hi ana
va per veure si guanyaria sa pesseta

em posaria cabal. Mos donaven cinc
pessos cada dia, que venien a ser dos
duros i mig. A Mallorca guanyaven du-
es pessetes. Hi vaig estar casi qué-
tre anys. Però llavors mos davallaren
es jornal. Vaig guanyar més es primer
any QU6 es segon. Es segon ja mos de-
vallaren es jornal. Em vaig llogar
per llaurar. M6 donaven cinc bessos -

cade dia, menjat i begut. I es cap de
devers mig any es patr6 ma diu: "Em
de devallar es jornal!"Quan noltroo
hi anarem ea que governave ere N'Yri
goyen, Aquest governador era molt de
sa banda des probes. Peró vaig fogir
amta sos .doblars. I ffaiit amb sos do-
blersEn Justo Martinez se va quedar
s'apoderat, se va fer es senyor. I.Aut
com és ara ses postals, es Miaos, ea
tabac que fins llavors només duen un
centau .de dret, amb En austo Marti-
nez que vclia fer cabal va dur deu
centaus de sello. Tot aucmentat. En
es tercer any com qui an Justo Marti-
nez Va vaure que no estava 126 mos va
afegir cinc centaus més. I ja varen
esser quinze. Pardal! Hem de pagar.
Idat es jornaler s'ha de davallar. I
tu que tenies doblers deies: "Vetua-
dell, jo m'en vaig a Mallorca! Aquets
mos davallen, mas davallen....Au! Ai!"
Com va venir es temps es diasabte de
Cap d'any me'n vaig anar cap a sa Ca-
aital, trec es papers i a mitjan mes
me diuen: "Ara sortirà es barco". ae'n
vaig anar amb el "Corte Rosso i vaig
tornar amb el "Conte Verde".

Veig venir amb en Guiem Porret. So
vida daAroentina no em va agradar pea
cuè jo no em vaig aassejar gens, Fei-
na! A.C6rdoba només hi vaig estar una
vegada. Em vaio cremar un peu i em du
gueren a l'Hos-ital Es2any3l de Córdo
bo. Tenc un peu més magra cue s'altae
per mor d'això. Fent carbó vaig posar
es peu dins una sitja. Vaig esta .r un
mes a l'Haapital. as qui valia fer dn
blers en poria fer. Per b resulta que
as cui feien doblers anaven a sa ca-
pital i les perdien jugant i beouent.
Molts estaven mesclats amb femelles.
Ses dones d'allà no san com aquglxea
d'aouí, no. San d'un altre cantar. a:
tans doblgrs te faran net. T'aolegues
amb una d'aqueixes i si tens mil pes-
sos amb dos cies las te fan nets. Aab
un dia les té barrinarà tots en ile-
polies. Molts de mallorquins, casats,
tenien Una berganta, allà. U era ca-
sat a mallorca i tenia set infents amb
SE, dona d'Argentina.!
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xo. Peró es preu no m'egradà. Dic
a'n es meu cunyat: "Escolta, me'n
vaig cap a Bones Aires i me n'aniré".
I pes camí com pujava en es tren em
vaig trobar amb En Guiem Porret. Dic:
"I a on vas, tu?" Diu: "A Mllorca".
Dic: "Jo també". I cap aquí.

GLOSES A L'AMO N'ANDREU PICOLINS

Jo no eom gens glosador
Però hi diu tant sa glosada
a'n aquesta ocasió
que en duc una preparada.

De petit Picolinet,
de més gran Picolí,

ve taquí un mallorquí
acendrat a Campanet.

Son poble i sa pipa estima
i sa terra ben llaurada,
escampar l'amor l'anima
la pipa ben carregada.

D'hivern quan arriba es fred
si ha estat mascle sa somada,
ou b és de bona una pipada
a recés d'una paret!

Ara jo deman a Déu
que no planyi ses fumades
i vos desig, l'amo N'Andreu,
molts d'anys i bones pipades.

"En Bonet de Ses Pipes"

-Aouesta conversa fou graveda a
Cempenat, per Damià -Ferrà- Ponç
dia 7 de Juny de 1981.
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La majoria des qui feien feina amb
Jo a l'Argentina eren campaneters.
Allè es- campeneters no s'ajudaven un
e s'altre. Cadascú taiava per ell ma-

eix. Molts de mallorquins feien de
patrons. Jo vaig fer feina amb uns
turcos. Jo i On Jaume Salefa sa pri-
mera vegada que mos posàrem junts a
fe - aarbó_eaa per un turco. Es primer
lloc que fiem carbó se deia Chuncho
corral. Llavonses anàrem en Es Cabet
xo. Que era l'amo En Daça'l que va
comprar es carb6. Va comprar es bosc
per a fer carbó. I sa finca era d'un
cue li deien l'amo On Llorenç des Ca
betxo, u argenti. Era un senyor ric.
Hi havia temporades que érem més de
quatre-cents homos fent feina. Hi ha
via gent, de totes ses nacions. Es ma
llorquins només anaven a coure carbd.
Noltros estàvem amb so meu cunyat,
amb En Miquel Reto, amb En Pep Malec
i Ilavonses un pooler que també tenia
ranxos. I mos llogàvam a tant cada
mes. De l'Aregentina vaig passar prop

, deaquatre-mil duros. No poriem treu-
rh -az doblers - oue voliem. Prlem treu
re dues, quetre, deu mil pessetes ea
panyoles. Cada tres mesos porias can
viar deu mil pessetes, Jo 4nava en-
viant es doblers per pagar sa casa.
Feia mig any que era allà i ja vaig
enviar tres mil pessetes. Amb aixb ja
vaig quedar cabal de sa casa. Por b hi
vaig quedar per fer doblers i tenir-
ne en tornar. Noltros allà mos sorti
en quatre-cents pessos cada mes. Aixó
a oscarada. A jornal guanyaves cent
saixanta pessos. Si anàvem a escara
de mos pagevan cinc pessos sa tonela
da de carbó. Noltros només coviem ses
sitges. En'esser cuita sa sitja ja no

ncstra ni em sabíém res. Per b es
jernal començà e davallar i arribà
eaa només pagaven tres pessos sa tone
lada. I de tres mos posaren a dos. I
jo totsol..."I jo tant puc guanyar
allà com aquí. Ca, ca..." Erem En Jau
ma Salefa i jo que fbiem carbó per
l'amo En Barral. I vaig dir a l'amo
En Bacral: "Escaltau, l'amo En Jaume,
jc a'he Densat d'anar-me'n cap e Ma-
11caca". Aixb era es tercer any. I
Ilavonses un me diu: "Si volguessis
anar a llaurar amb un turco..." A ume
finaa gran, que havien comprada. Dius

"Vos donarà cinc pessos diaris". Men
jat, begut i roba neta". Dic: "Vadeu!
Hi faré s'any!". I me n'hi vaig anar.
I es cap de mig any em diu: "Don An-
drés, yo ahora no te puedo pagar tan
to". Dic: "Vatuadell, qub farem!"
Diu: "Em dé llevar dos pessaa": Dic:
"Ca, ca, ca... Tu me lleves pessos.
No anam, no anam! Vaig cap• a'n es mau
cunyat i 1i dic: "Escolta, -me n'ani-
ré cap a Mallorca. L'amo En Barral
volia que ans per ell a un bon ran-



es
CICLISME.

El ciclisme es tornà fer present a les festes de Sant Miquel. El
dissabte dia 2 d'actubre s'organitzà el Campionat de Mallorca de fons
en carretera, amb les categories benjamins, alevins, infantils i ca-
dEts. La carrera que demostrà més expectació fou la dels cadets, els
quals rodaren per un circuit de 70 Km. Al final es va veure clarament
que En Ramis és un auténtic esportista, ja que aconsegui la victòria
després d'haver estat a punt dlabandonar la prova. En Damià Mulet, cor-
redor local, va fer un bon paper i obteni el quart lloc.

A les altres categories es classificaren: Figueroa en benjamins,
Femenias en alevins i Palmer en infantils.

FUTBOL.

Fa dos mesos parlàvem dels nous càrrecs del Campanet. Ara, un cop
començadala lliga, podrem parlar dels resultats esportius. No molt
bé li van les coses al C.D.C. en aquest sentit, ja que els resultats
obtinguts no manifesten massa esperança en assolir un bon lloc dins
la II regional. Malgrat aquests resultats relativament adversos, creim
que els jugadors del nou entrenador Joan Amengual l poden anar superant-
se al llarg dels partits, si bé l'equip encara no està molt compenetrat.

Els resultats que ha obtingut el C.D. Campanet fins ara sbn els se-
gents:

19 de setembre: Ferriolense - Campanet:. 2 -
26 de setembre: Campanet - Génova:_ 1 - 1.
3 d'octubre: Lloret - Campanet: 5 - 0.
10 d'octubre: Campanet - Son Gotleu: 2 - 1.

Joan Amer

Amb la idea de promocionar aquesta pàgina de la revista, us convi
dam a participar en un concurs que us pot interessar. Una vegada que
tingue lea sol.lucions dels passa temps, entregau-les o enviau-les a

LA CAIXA (Carrer Majar, 9), abans de dia primer de desembre, i entre
tota els encertants ae sortetjarà un premi de 500 pts. en llibres.

Sort !

el nostre CONCURS wRiu)	 14
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6 regidors de l'Ajunta

ment de Campanet

HORITZONTALS 

...Pertanyent o relatiu a
la visió o als fenòmens
lluminosoe.Peça petita
de diatinte materials ge-
nerEJ.ment circular,que
va cosida a una peça de
vestit.

2.Estat aituat a la pe-
nínsula d'Indo-Xina.Vol
cal mée repetida d'aquest
encreuat.Agafar un bon
xop.

3.A1 revés:metall
i molt tenaç,

de color gris i fàcilment
oxidable.Màquina de mol-
dre.

4.Nota mueical. --tar,--t,
--taci6,--tant..(28-0),.
Un dels quatre colla del
joo de cartes.

5.Xofer galàctic,(alrevés).
6.Simbol del sofre.Vocal.
Exoretar autr pels porua
de la pell.

7.Que té el gust semblant
al del aucre o de la mel,
(femeni).11 vocal.

0.Yarella. --- qui --- -,i
visca el rei,(al revés).

9.Conjunt de seneacione a-
cústiquee,prodult per ins
truments de
lit de la terra.

10.Líquid untu6a de color
verd groguenc,que s'ex-
treu de l'oliva.Molt ea-
tiefet,agradat molt 14ten
aament d 'alguna ooea.

escacs

juguen blanques

maten amb dues.

VERTICALS

'1.Aspira l'aire amb el
nas per sentir l'olor.

Cada una de les pecea
que formen l'eaquelet,
(al revés).
2.0bra aixecada per tan

car un espai o aguan-
tar la teulada ,

Planta de la familia de
les crucíferee...
3.A1 revés:expulei6,ge-

neralment sorollosa,
de gaesos de l'estómac.
Vocal.Sota musical.Con-
junció.
4.A1 revés:acóstumi.:Or-
ganització per l'a-

.11iberaci6 de_Paleati
5.Simbol del Carboni.
Planta aromàtica de f10 --

rs grogues. ,(ocal.
6.A1 revés:lligam,a116

que uneix estretament,
(en sentit moral).
7.Simbol del bor.Mamifer
marí de gran corpulèn

cia semblant a la foca.
Article definit femení.
8.Que e'eadevé o actua

en temps i ocasió con
venient.Cilindre buit
més llarg que ample.
9.Natural de ToloGa.Por

ció de liquid que alt
ernativament a'eleva
es deprimeix en la su-
perficie de la mar,d'un
..ac,etc.
10.Producte de la deese

cació de les cabeces
de cascall,emprat com a
narcbtic i analgèsio.Li
der de oerta organitzac
ió ja esmentada...

PATRIDCIRA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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-ir foiinació general 	

tit Campanct
dia 16 d'agost.-
-Les excavadores i ells motorets
de fer llenya destrueixen l'al-
zina de son Puça, del camí de
Son Cabot. Per molts s'ha per-
dut part de la nostre història.

dia 20
-Unes petites plujes, a les 10,
30 de la nit, fan la seva pres sen
cia.

del 16 al 22

-S'aturen les obres de l'Orato-
ri de Sant Miquel per no usar
els materials pressupostats per
part del contratista.

dia 23 

-Començan les obres per a la ins
tal.lació d'una biblioteca públi
ca, a l'Ajuntament vell.

dia 28 
-S'obr una nova llibreria. El
r?3to1 anuncia en català. Enhora
bona.
dia 30 

-L'Ajuntament obr una subscrip-
ció, en 25.000 pts, per dur
l'electricitat a l'Oratori de
Sant Miquel.

dies 2 i 3 setembre 

-Una forta pluja, uns 40 1., cau
a damunt la nostra

dia 8.-
-Es produeix un gros forat al
carrer Llorenç Riber i no serà
arreglat fins 10 dies després.
Es senyalitza mitjançant un bi-
dó!!.
dia 15 
-Comença el curs escolar. Aquest
mateix dia a les parets del pati
de l'Ajuntament, es fan pintades
contra l'OCB i l'escola de Ball.

Coplateria FOTO WHIGAS

dia 18 
- Durant la nit un grup nombrós
d'al.lots apredeguen la caseta
que hi ha devora la depuradora.
Els perjudicis es preveuen en
unes 20.000 pts.

dia 19 
- Ballada popular a la Plaça Ma
jor. Hi participen els grups:
Música Nostra, Escola de Ball
d'Alcúdia, Sant Llorenç, La Por
cíngula, Aliorna i l'Escola de
Ball de Campanet.

dia 21 

- Es reemprenen les obres de
l'Oratori de Sant Miquel.

dia 29 

- Festes de Sant Miquel, es ce-
lebra el XVIII Homenatge a la
vellesa.

dia 2 d'octubre 

-Es corr el campeonat de Mallor
ca de ciclisme. A la nit l'or-
questra Topaz anima la berbena.

dia 3

1 capvespre es fa una tirada
al plat.

dia 3 
-Es produeix un robatori al Ear
dels Germans March. La Parròouia
organitza una excursió a alguns
llocs de Mallorca. Hi assistei-
•en uns 180 campaneterm.
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