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Aquest any superàrem la quantitat de pluja

corresponent a la nostra histbria, que resta

dintre dels 700-800 litres, ja que fins ara

en tenim registrats 804.

Els litres per m2 corresponent a cada mes

de l'any són:

GENER 	  45	 JULIOL 	  o
FEBRER 	  99	 AGOST 	  31

MARÇ 	 166	 SETEMBRE 	  72

ABRIL 	  46	 OCTUBRE 	 154

MAIG 	  70	 NOVEMBRE 	 103

JUNY 	  0

La primera gran nevada a la muntanya i for-

ta ventada tengué llocel dia 28 de Gener.

El dia 29 de Gener, la més forta gelada de

l'any.

Els dies de tempesta més forta foren el 28

de Gener, el 26 de Març, el 18 de Maig, el 21

d'Cctubre i el 30 de Novembre.
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Els articles publicats en aquesta

revista expressen unicament l'opi-

nio dels seus autors.

Els dies de més baixa temperatura a les 9

del matí —hora que feim l'observaci6— foren:

26 i 29 de Gener	 4 graus

9 i 10 de Març 	  6

uns 20 dies hem

en bastants hem

bremuntat el 9W13.
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TORIAI
Dença de la seva creació,la delegació de l'Obra Cultural Balear

a Campanet ha duit una existència atrasada i irregular.En cap període

ha estat capaç de dotar-se d'una estructura organitzativa que servis

per assegurar el seu funcionament administratiu i la realització con-

tinuada d'activitats. Han proliferat els canvis de Junta directiva i

la creació de comissions de traball que han estat incapaces de funcio-

nar amb la eficàcia. S'ha sobreviscut oscil.lant entre l'eufbria del

centenar llarg de socis i la inactivitat i la inexistència organitzati

va.

Perb malgrat totes les deficiències acabades d'assenyalar, la De-

lagaci6 de 1 O.C.B. a Campanet ha tingut una presència positiva i fe/

cunda en el nostre poble. Al llarg dels seus sis anys d'existència, ha

organitzat més d'una trentena d'actes culturals i ha contribuit a con-

solidar un grup de camoaneters - certament,encata massa minoritari -

que 4a concient de la identitat cultural dels mallorquins i, endemés,

està disposat a defensar-la activament.Mai cap entitat Campanetera ha-

via traballat tant per promoure la cultura en el nostro poble.

Aquest mes la Delagació de L'Obra Cultural Balear a Campanet ha

decidit reorganitzar-se i reemprendre les seves activitats.Hauriem

d'esser capaços d'aprofitar l'experiència passada i aconseguir que, a

partir d'ara , la presència de la nostra entitatfos constant i perdu-

rable. L'objectiu - El recobr2ment total de la nostra llenaua i cultu 

ra - encara és molt llunyà i, per tant, no ens podem desentendre de

l'esforç per aconseguir-lo. Vos hi esperam.

El fruit més valuós de l'O.C.B. a Campanet,perb, ha estat la pu-

blicació d'aquesta revista que teniu entre les mans. Encara que recone -

xem que és millorable en molts dels seus asnectes, n'estam orgullosos,

Fins ara, n'hem editat cinc nómeros i estam disposats a seguir endevan.

Creim que la nostra revista és un vehicle de cultura i de normalitza-

ció linguística ben útil als campsneters.Confiem que cada dia hi hau-

rà més lectors que s'interessaran per la nostra aventura.

BONES FESTES
VOS	 DESITJA	 LA	 REVISTA

CAMPANET
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PORCENTATGES ELECTORALS

111111

Els resultats de la darrera jornada electoral,en el cas de Cam-
panet,suposen la continuació d'una linia politica conservadora que
s'ha mantengut en totes les convocatbries de l'actual monarquia
constitucional.L'analisi dels vots registrats en el mes d'octubre
passat i en les altres dues eleccions celebrades en aquesta època
ens indica,-com es pot apreciar en els gràfics-,que la major part
dels campaneters s'han apuntat a les alternatives que han oferit
les forces polítiques de dreta.

El conjunt de l'opció conservadora en els comicis del 28-0 ha
eguit capitalitzant el major nombre de votants,però ha registrat
na alteració a dins la seva composició que ha capgirat l'ordre
els seus dos grups polítics més importants.Aquest canvi degut a la
orta disminució del electorat d'una UCD,-que durant els anys 1977
79 havia obtengut uns porcentatges de vots superior a la meitat

els emetits-,ha beneficiat a AP que s'ha convertit en la força po-
ítica majoritària de Campanet.A1 marge dfacuests dos partits,els
ltres de linia semblant sols representen una petita incidència a
ins el bloc:UA,FN,CDS han anat ocupant el tercer lloc del escala-
ó,respectivament,d'acord amb la conjuntura politica del moment.

Les esquerres són la minoria 1 al mateix temps l'imatge d'una
omogeneYtat en les dues darreres eleccions.L'any 1977,va signifi-

car el nivell minim de vots i a l'altra convocatòria ja
mentà una pujada d'elec-

1.122	 tors que ara han conser-
vat e inclús superat enwkoosi petita quantitat.Deixant

(43)
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BLOCS POLITICS
JOAN BOADE5 CRESPI
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infonnació
MUNICIPAL

Poc era el públic assistent el 25 d'Octubre a la sala de l'Ajun-
tament,per escoltar les discusions i les decisions dels punts delsspunt
que figuraven a l'ordre del dia, que si bé gaudien d'una importància
nima i eren de pur tràmit. Això fa suposar que la política local da.
vant unes eleccions generals perd importància. La certificació del
rrer pagament de les bombes de l'aigua, la treta a subasta de la terce-
ra fase del l'enllumenat públic -per cert el 16/X1/82, a un ple extra-
ordinari, s'acceptà l'oferta de 1 1 únic apostant, Elèctriques Rayo d'In-
ca per un valor de 3.982.000 pts. I una petició als organismes oficial
per tal d'arreglar el camp de tir va esser el que ens oferí aquest ple.

SON PUÇA SERA URBANITZADA

El Plenarí del 29/X1/82 no pre-
sentà massa movetats,e1 punt més im-
portant de l'ordre del dia, el qual
vertaderament ens va sorprendre a
tots era el que feia refèrencia a
s'urbanització "Cielo de Campanet",
coster de Son Puça. El Batle, pel
seu compta, havía intentat compondre
i fer el possible perquè el contene
ciós no es dugués endavant, devant
la quantitat de doblesrs que a la
llarga pogués suposer per 1'Ajun4a-
ment. Les negociacions que fins el
moment s'havíen realitzat eren cer-
car empreses que es comprometéssin
davant notari al arranjament de ur-
banització. Manifestà que els empre-
saris que acceptaven la proposta i
les condicions eren l'empresa Siqui-
er en pavimentacions, elèctrica Pro-
grés, i l'empresa de Miquel Crespí
que s'encarregaria del clavegueram

Tots els arrenjaments haurien de
fer-se abans de 6 mesos.Davant la proposta es demanà que es votàs per
veure si s'acceptave o no la retirada del plet que s'obrí a l'acord
del plenarí del 7 de juny. La votació afavorí la retirada, per lo es
acceptada l'urbanització amb els vots en contra de Pere Reynes i Da-
mià Pons.

Encara no comprenem com ltAjuntament no està escalivat d'alguns
contratistes.

El sou que han de percebre de regidors acordaren destinaí-lo a
l'obra de darrera l'església, per cert s'insinua que el oressupost que
suposa la terminació és dM una quantitat molt alta de pessetes. Tam-
bé s'acceptà que es realitzas U9 nou pressupost del camp de tir Per
presentar-lo a la delagació d'esports i al Eonsell General Interinsular,

Joan Pons.
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.USEM BE LA NOSTRA LLENGUA..

SOBRE

EL	 NOM

DE	 CA1PANET

Tot seguint el camí ael pas-

at article, aquesta vegada em

oedicaré a comentar algunes co-

ses que s'han dit sobre el nom

ael nostre poble i, alhora, ae

la nostra revista. No pooia aei-

xar en lloalit aquest topànlm que

tant ens identifica i que tant

sam en el nostre parlar de ca-

da dia. Seguramenc el que més in-

teressa és saber d'on ve el nom.

El primer que se'm va ocórrer

fou consultar el Diccionari cata-

à-valencià-balear, a'Alcover i

Moll; en aquest cas no ni vaig

trobar cap informació soore el

ftema; eis autors només s l atrevi-

an a oarlar dletimologia incerta,

és a cir , no veuen gens clar lo-

ien del mot. Més avant ja

±ern QUC Mn. Alcover p£dnzeja ce

fet unes hlodzesis.

Per altra oanca, e comentari

pud en fa el rector Miralles a

seva Histdria ce .a. moanez, és un

intent confús alexplicar les opi-

nions de llfl. 	 1cover, exposaoes

en el 8olletí del Uiccionari oe 

la Llenqua Latalana 	AUI). Ha

preferit anar a cercar el que ens

diu Mm. Alcover soore el topònim.

Olentraua slesforça per tro-

bar un terme llatí oel qual pu-

gui provenir ei nom, i cita un

neutre LAMPANLA, -que significa-

ria "campana"-, tret a'un passat-

ge a'un monja meoieval, del qual

podria haver sorgit campanictum,

-diminutiu-, i aesprs evolucio-

nar a campanezzum 1 acaoar en

Però, tot seguit, assenyala

una altra hiodtesi: el nom pocria

provenir ae .LAPNNA, -casa 000ra,

tuguri-, que ha conaz en cats...à

actual cat:ana. Mn. Alcover

ca els possioles passos 	 :3 cd.

si capanna prem;ue cua1cue

la forma campanna, c1m1nutIvanz-

se acuesza, se tarla camoaneza 



(caoaneta) i masculinitzanse aes-

prés, poria resultar campanet.

5i salvam aquest procés estrany

ce la masculinització del nom, ja

pareix més favorable la teoria de

capanna en lloc del difícil campa-

num. Costa poc imaginar-se que els

primers pobladors oe la contrada

vivien en cases pobres i que d'a-

questa pobresa impulsà el nom de

la vila. Una altra cosa he d'afe-

gir: el nom del poble sloríginà

entre els parlants llatins anteri-

ors o coexistents amb els àrabs,

als quals anomenam mossàrabs, i

per tant no fou duit pels repo-

oladors catalans. Ho indica la

conservació de la 2 en lloc de la

d sonora própia del català (Ex5-
cam2anet/cabaneta).

Per acabar, l'opinió de Joan

Coromines, -el més il.lustre es-

tudiós de la toponimia catalana-,

en el seu monumental Oiccionari 

!agell(la de
NAIXAMENTS 

5 /SEBASTIA TORTELLA ROSELLO
Fill de Francesc i Catalina.

/ 713':»M PONS ALORDA; Fill de

Pere i Catalina

g...,‘CARLES CAPELLA CERVERA
Fill de Rafel i Elisabet.

/ JOAN BENNASSAR CAPC
FFjjj de Todol i Antonia

1‘ FRANCISCA MAURA REUS

fill de Gabriel i Joana
CA5AI 3,ENT5 

etimològic i comparatiu ce la Ilen-e

qua catalana, confirma en granpart

la segona teoria de Mn. Alcover.

Coromines creu que tant Campanet 

com Campanar, ambdós noms oe po-

ble , "són. antics col.lectius del

mossàrab capana, provénent ael

llatí CAPNNA", la nasal n slhauria

propagada com a m • Conclou dient

que "Campanar és equivalència mo-

ssàrao del ben pròxim Cabanyal i

Campanet amo el men.Campaneta són

col.lectius en -etum o derivats

araoitzats en -ata" ;	 a dir,no

significaria caoana petita, -com

suposa el diminutiu de Mn. Alcover-

sinó conjunt oe caoanes, i una part

del nom:: el sufix -et, pooria eser

de proceoància àrao.

Esper que em perooneu la llarga

divaçiació, però era necessària.

D'ella em pocem treure oues coses

en net:. El nom del nostre poole és

d'origen mossàrao i no té res a

veure amo les campanes sinó amo

la pobresa cels nostres primers

avantpassats.

Miquel Vives Mascaró

DEFUNCIENS 

Maria frau

Margalida Solivellas Mateu.
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Diguem-ho ja d'entrada: el Na/	 questes: té més valor esser que

	

dal que ens hem anat fent està molt 	 pososir, la veritat ha de surar

luny de l'esperit del Nadal que ens par damunt la mentida, la pau a-

a esser donat ara fa vit segles.	 bans que recórrer a les armes;no

	

Basta mirar al nostre voltant. 	 judicar ni condemnor per no ser-

	Què observam? Que ens és molt difi 	 judicat i condemnat; posar-se al

	

il conviure, que ens dominen l'in- 	 costat dels pobres, dels margi-

	

ividualisme, l'egoisme, l'enveja;/ 	 nats, dels explotats;no rebutjar

ue ens mossegam, que ens murmuram 	 ningú, estimar tothom. Aquest va

	

ue ens trepitjam, que ens matam; o 	 esser ei sentit del primer NADAL,

ue ens ignoram. Vivim junts, però 	 que per aixb es concretà en el

	

acialment i espiritualment ens tro 	 lema de BONA NOVA per totham,

am enfora uns dels altres.Ens cos-

	a construir una societat on tothom	 ¿Corn recuperar l'autèntic

	

'hi senti a gust. El protagonisme,	 Nadal7	 Com fer que cada dia si

	

a deslleial competència i les in - 	 gui Nadal ? Esforçant-nos en pro

	

usticies corrempen la nostra soli- 	 moure els valors humans, en cons

aritat humana.	 truir la pau, en jugar net dins

Fa 1982 anys, a un poblet de	 els negocis, en fer poble on no

	

alestina naixia un infant.Li posa- 	 hi hagi vencedors ni vençuts, ni
_

	

en el nom de Jesús. Era fill d'un,
	 massa ben situats ni massa margi

amlbia humil i traballadora,Quan
	 nats, auan les promeses no es

a esser major, predicà, i ell ma- 	 qu edin en buides paraules....

eix practicà, unes idees i valors 	 LLavors tendrem un vertader Na-

ue eren el llevat d'una societat 	 dal.

ova, contrària a la mentalitat a,‘

	

eshores regnant. Ensenyava una doc 	 P. Jaume Puigserver
rina que capgirava la manera de

ensar i de viure de lhome daque-

illa terra. La seva predicació i les
'eves idees eren substancialment a-

Horari de les funcions litúrdioues 

Dia 24, a les 11 de la nit, CELEBRACIC DE LES TRADICIrNALS MATINEEi

DIA 1 de - gener, FESTA DE SAN'fl MARIA, MAPE DE DEU.
A les 11 missa.
A les 7 del cavvespre, Ofici Solemne.

Dia 2 de gener, a les 9 del vespre, representaci6 dels "Pastorets
i els iei R" bels nins j nines de la catacuesi.

Dia 5 de gener, a les 8 arribada3de1s REIS. 



SANT	 MIQUEL: INTENT D'ESTAFA ?  

Amb la publicació
de la História de Cam-
panet per l'actual
Consistori s'ha donat
una passa de gegant
per recobrar el nostre
passat, la nostra his-
tória. Un dels punts
que ens ha estranyat
més és el que ha tirat
a terra la llegenda de
la formació de Campa-
net, tal vegada la que
ha circulat més de pa-
res a fills. Fins ara,
jo com tots els campa-
neters, creiem que el
nostre poble s'havia
ubicat en el lloc
al degut a una inunda-
ció que destruí el primer nucli pel final del segle XIV, restant com a
testimoni d'aquesta teoria l'església de Sant Miquel. I, així ho diuen
diverses publicacions: Gran Enciclopèdia Catalana (pàg.210, quart tom),
el programa de política municipal dels Socialistes de Campanet a les
Eleccions del 1979 (pàg.B), la História del Rector Miralles

Perb, Ramon Rosselló Vaquer ens diu,citant a l'autor Mn Joan Einime-
lis -qui escrigué una história de Mallorca a l'any 1593-, "no se sap
amb certesa que a Sant Miquel hi hagués hagut cap nucli de cases, en
canvi sí que n'hi havia on és ara el poble". (pg.) História de Cam-
panet, Ramon Rosselló/Toni López).

Aixfmateix, hauran de passar anys i moure molts de oapers dels ar-
xius per a tombar la nostra llegenda, tan estimada per tots els campa-
neters ! El que ens resta com a prova, sia del poblament antic sia de
l'afluència dels campaneters a la vall de Sant Miquel,és l'església que
fou construida al segle XIII: "L'any 1248, havent-hi ja bisbe a Mallor-
ca i organtizatel culte diví i la cura d'ènimes, el Paoa Innocenci IV,
amb bul.la de 14 d'abril, declarava que l'Esclésia mallorquina depenia
directament de Roma, i posava davall la seva protecci6 i la de Sant Pe-
re totes les esglésies de Mallorca amb les seves pertinences. Entre les
esglésies de la part forana és anomeneida LA DE SANT MIQUEL DE CAMPINET.
(pg.115, História de Camoanet, Rosselló Vaquer).

A hores d'ara, una vegada declarada la nostra esclésia "monumento
artfstico nacional", pareixia que el seu manteniment i conservació es-
tava assenurada i, ens hem con(“at amb aixó. Fruit d'aquesta confiança
ha estat el recent intent d'estafa col.lectiva en la restauració del
nostre Oratori: obres aturades a consequència de cue no se posava la
fusta acordada en el projecte de restauraci6. Hom continua vegent-hi
irregularitats en la continuació de les obres cer3 no té la informació
suficient per moure-se amb el fi de defensar el nostre oreciat lecat
históric. -Cal demanar explicacions. Cal informar al ooble com pertoca
sobre la reforma duta a terme en el nostre estimat tresor nacional.

Jaume Ordines i Llobera
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Campanet tenia censada a començos de 1982 una població eco-
nomicament activa,-és dir,que exerceix un treball remunerat-,de
724 persones,mentres que la població no activa,-no fa una feina
retribuida-,compren un total de 1407 habitants.Aquesta diferèn-
cia entre un grup i l'altre,que sembla ser excessiva,es pot con-
siderar normal l ja que no stallunya dels porcentatges que se do-
nen a nivell general de les Illes.

Aquests dos grups,tan diferenciats en quant a nombre d'inte-
grants,representen un reflex de la realitat econòmica ael nostre
poble.E1 seu anàlisi individual,especialment del primer grup,ens
conduirà a conèixer-la a dins una sàrie d'aspectes,aixi,podrem
saber,d'una banda,quines són les professions exercides pels cam-
paneters que com veurem van lligades a les possibilitats econò-
miques que ofereix Campanet i ja en darrera instància estudiarem
la distribució de la població no activa.

1-LA P08LACI6 ACTIVA 

El mètode més efectiu per estudiar les activitats econòmi-
ques de la població és seguir els esquemes del economista Colin
Clark referits als sectors de producció.D'acord amb ell,la po-
blació activa es pot dividir en tres grups:Primari l Secundari i
Terciari.E1 sector primari correspon a les activitats extracti-
ves de la natura(agricultura,mineria....).E1 secundari,a les
activitats de transformació(industria)i el terciari,es dedica
a distribuir els productes elaborats i a procurar els tipus ne-
cessaris de serveis.

Seguint les directrius d'aquest esquema,les activitats eco-
nòmiques dels habitants de Campanet queden classificaaes segons
la forma que es pot apreciar en la Taula I.Com es desprendeix
	  d'aquesta i del gràfic que l'acompa-

nya,e1 sector que té ocupat a més
SECTOR I	 G25‘Fic.. I

gent és el secundari.Aquest fet surt
de la tònica general de les Illes,a

s2cr0lit

	

	 on l'incidència del turisme s'ha no-
tat de forma acusada en els sectors

sEcroziEr	 de producció.Així,fins els anys 50
dominava a les Balears,una economía
bàsicament agrícola,perè a partir
dels 60 l'arribada massiva de
tes va convertir el sector III en la
nova força productiva,degut a una sè-

. 2.1 1 27.
TAULA I            

SECTOR I 

Agricultura,ramaderia
Graveres,etc 	  15a person.

SECTOR II 

Industria,construcci6,etc 	 314

SECTOR III 

Comerç,transports,
serveis,etc 	 252                                                            

_ •	 ....  

ij3/3• 	                                                                                                                          

POaLACd ACTIVA
oE CAmPANET.44g2       
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rie de factors,com poden ser:Trasviament de gent que treballava en
el camp cap a l'hostaleria,arribada de nombrosos peninsulars per
'fer feina en els serveis turístic-s...

Aquesta circumstància no s'ha donat.en el nostre municipi.Cam-
panet,a causa de la seva localització no és un poble turístic,peró
tampoc industrial,doncs, per què la major part de la seva població
activa està ocupada en el sector secundari.Els motius hi ha que
cercar-los en uns facters determinants,tocants a la realitat econó
mica del poble:
-Influència del turisme sobre l'augment de riquesa de les Illes
-Proximitat de Campanet a una localitat industrial:Inca
-Pobresa del camp

El primer factor ha duit que molta de gent,a causa de les míni
mes possibilitats econòmiques que ofereix Campanet,slhaai dedicat
l'industria de la construcció,impulsada per la demanda inmobiliàri
que ha generat el nou estat econòmic dels Illencs,construcció d'ho
tels,immigració de peninsulars...Els nombrosos picapedrers i enra-
joladors existents a_Campanet són la seva mostra palpable.E1 segon
factor significa que hi ha una corrent de treballadors cap a les
indústries de sabates d'Inca,ja que les fàbriques situades a Campa
net només poden absorbir a molt poca gent.També hi ha una certa
gent que fa feina a les fàbriques de galetes d'Inca i dones que a
la seva pròpia casa treballen com a cosidores de trenats.E1 darrer
capítol industrial amb una certa importància ains el poble l'ocu-
pen els fusters,que encara que tenguin poc pes específic en qüesti
de gent emprada són importants per l'economia de Campanet.

El sector III,segon en importància,no correspon a la gent que
hagi anat a treballar a l'hostaleria,sinò que els seus integrants
exerceixen professions deslligades d'aquesta activitat:Comerç,
transports,professions lliberals,administratius,funcionaris

que tenen com a protagonistes a uns conjunts
de gent distinta l així,les anomanades en primer lloc són realitza-
des per persones d'una "certa edat",mentres que les altres quasi
són exclusivitat de les noves generacions que han pogut arribar a
obtenir un determinat nivell d'estudis.

El darrer sector en nombre d'efectius és el primari.A Campanet
sol existeix com activitat pròpia d'aquest sector,l'agricultura,i
amb una mínima incidència,la ramaderia.Abans,s'ha vist que el camp
noofereix aqui unes perspectives econòmiques adequades;pocs,són pe
aixb,els joves que treballen a la pagesía,la majoria és gent "die-
dat",-tant masculina com femenina-,que a venades compagina aquesta
ocupació amb altres,encara que estiguin censats com agricultors.

2-LA POBLACIÓ NO ACTIVA 

TAULA II

Jubilats i pensionistes....496
M.d  C 	 385
Estudiants 	 349
Menors 	 101
Aturats 	  45
Incapacitats 	  13
Servei Militar 	  12
Altres 	  6
No consten 	  5

La Taula II és prou indicati
va de la quantitat de població
"vella" que té Campanet,ja que e
major nombre d'inteorants de la
població no activa perteneix a
aquest grup social que cobra una
jubilació.A continuació venen le
mestresses de casa,es dir,les do
nes que es aediquen a les feines
de la casa sense realitzar altre
treball.Estudiants de tots eis
nivells i menors componen l'al-
ra part important dels no ac-

tius.L'atur,que va Fer la seva aparició a les Illes a mitjans del
70,tambè ha influit sobre Campanet,com podem observar;aquest pro-
blema;-fruit de la crisi econòmica actual,ha incidit en major grau
segons les dades del cens,sobre la joventut,doncs,hi havia 25 jo-
ves oue cercaven la primera feina,e1 reste és gent que ha perdut
la seva ocupació.

JOAN BUADES CRESPI
1.1
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LA CIUTAT
DELS LLIBRES..

Al llarg de molts de segles
el llibre ha estat el principal
vehicle difusor de cultura.A la
nostra hpoca els mitjans audio-
visuals també s'han convertit en
instruments de creació i difusió
cultural de gran importància.
Plantejar la incompatibilitat ra
dical entre la cultura de la i--
matge i l'escrita és una actitud
molt simplista i empobridora de
la capacitat humana de crear for
mes múltiples d'expressió. Enca-
ra que la tecnologia de la imat-
ge avanci per camins gairebé mà-
gics, es pot preveure que ek lli
'bre serà tan etern com ho puguin
esser la civilització que l'ha

creat i lha aixecat fins als cims més elts de la gran Cultura.
Per, malgrat aquesta importància reconeguda del llibre, la immeln

sa majoria dels humans no n'han llegit cap mai o molts pocs. Fins i
tot, encara hi ha milions d'habitan45 del nostre planeta que són anal
fabets i, per tant, no poden accedir a la cultura a través dels llibre
A l'Europa capitalista, on la quantitat de despesa en la compra d'ob-
jectes inútils és molt elevada, només hi ha un percentatge mínim d'ha
bitants que compren algun llibre a l'any.

Concretament e Mallorca, cal tenir en compte d'entrada dues cose :
el poc interès per la lectura en general i l'analfabetisme de la majo
ria dels mallorquins en la seva llengua pròpia. Durant molt de temps
ens ha estat negat el dret a aprendre a l'escola la llengua que par-
làvem en família i al carrer. Els lectors en català s'han hagut de
crear fora de l'escola: sortosament la situaci6 ha començat a canviar.

D ençà que al segke XV s'imprimí el primer llibre en català a 1
ciutat de València, s'han editat milers i milers de títols en la nos-
tra llengua, fins al punt que la producció de llibres en català és a-
vui la més important entre totes les cultures d'Europa sense un estat
propi.

Els guanyadors de la guerra civil varen
pretendre exterminar per sempre la nostra llen.
gua com a vehicle de cultura i prohibiren l'e-
dició de llibres en català. Però, les dictadu.
res tampoc no poden vèncer fàcilment la identi-
tat dels pobles i, amb els anys, lentament, la
producció de llibres en català 	 símbol d'uns
pobles que no volien morir sanà incremen-
tamt. Les xifres seguents ho demostren ben cla-
rament:

1960: 183 títols
	

1978: 1200 títols
1966: 548
	

1980: 1800
1976: 1000 "
	

1981: 2140
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Amb 1'Exposici6 de Llibres en Català organitzada per L'O.C.B.---
i que es realitzarà durant la setmana de Reis---, pretenem que els cam-
paneters descobreixin la riquesa de temes i d'autors que en l'actualitat
ofereix l'edici6	 en català: s'hi trobaran novel.les policíaques i o-
bres científiques, les obres clàssiques de més anomanada universal
el primer títol publicat per un autor jove, mostres representatives
dels més diversos ghneres literaris, estudis històrics i sobre cultura
popular, gramàtiques i diccionaris,... I especialment una rica secci6
de llibre infantil i juvenil en català. Vegent 1'Exposici6 podreu com-
provar que la nostra cultura en el camp del llibre té una gran vitali-
tati 68 capaç de satisfer les demandes més diverses.

Amb 1'Exposici6 volem contribuir a augmentar el gust per la lectu-
ra entre els campaneters i facilitar-lis l'accès al llibre en la seva
llengua. Tot un alón	 el nostre.
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ESPORTS.
Aff	 N ARIIAU	 LLABRES

Uàrem anar a veure NtArnau perquè ara és notícia destacaoa en el /
terreny de l'esport. Té possibilitats de fitxar amo l'Spórting de Gi-
jón, la qual cosa culminaria una carrera futbolística encara breu pe-
rò ja brillant. Velt aquí ei que parlàrem::

Quan t'afeccionares al futbol?
Des de molt petit, ja a Campanet jugava amu voltros a s'Era de Son

Bordoy. El divendres arribava, em vestia de futbolista i fins al di-/
luns, jugant sempre seguit.

I quan començares a jugar federat?
Als deu anys, amb el San Cayetano, he estat un any en el Génova l ce

dit, i aix1 fins acabar de juvenil.

Com vares ingressar al Constància?
Va ser a sa "liguilla" d'ascens. Va venir a veure'm En Joan Company
Ister del Constància, i va xerrat amb mon pare; i fou el club que //
lagradà més dels qui m'ho havien proposat (Porreres, daleares, Muren

etc.)

I l'assumpte de liSpórting, com va començar?
Un delegat del club, secretari técnic, que anava per veure uns al

tres jugadors delsConstància, es fixà en mi, ja que era el ola del //
eu debut i vaig fer un bon partit, vaig marcar 005 gols. Uesprés di
es quantes setmanes em varen dir si podia anar a fer unes proves. A
ijón vaig entrenar amo eis de Primera; el primer dia estava molt as-
sustat, però després, a mesura que passaven els dies, em vaig tranqu_
itzar i va anar bé.

Quina proposta tlhan feta?
Un delegat ha xerrat amb ei Constància, ei qual ha fet una proposta

que ha parescut un poc elevada. Ara ha tornat allà per fer la contra-
oferta. Si acceptàssim jugaria amo l'Spórting Atlètic, i si anàs bé /
odria botar a llequip de primera divisió.

Creus que a Mallorca hi ha gent qualificaoa per defensar eis colors
del primer equip?
Sí, s'hauria de promocionar el futbol dels joves. En equips com el

oblense i el Constància hi ha gent amb suficient categoria com per
fer un bon.7paper dins categories superiors. Tot està en intentar-ho.

Res més, Arnau. Gràcies i enhorabonat M. vives.  
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CAIXA DE PENSIONS

"la Caixa"
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PASSA TEMPS..
MOTS ENCREUATS
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HORITZONTALS

I.Serviex per tirer fetxtee.
Mentide. Vocal.

2.Fer da de le red.Foree
femenine plurel del er-
ticia definit.

3.Coneonent.Aniea1s que ve-
len.

11.Cep auunt.S1exbol del cee1
5.A1.lot.Voca1 •es repetide

d'equest encreUet.888tai
6.Moviment comvulaiu beb1

tuel de certs udecula En
aquest moment.Consonant.
T.Peraule de quatre vocale

que serveix per cridar le
predina.Noa de persone.

8.Lo que diferancda la "su-
per" de le "normel".Exer-
cic1 de les fecultets he-
menes segone certes reqlee.

9. Simbol del antlinon1.Per-
sone que viu e una erwite.

10.Si no L'accentuser és una
plenta 1111écie. 1 ei el
felm, earveie per beure.
Consonant.Adjectiu poese-
seiu femerd.

VERTICALS

1.Naturel d'grgentine.
Sevei pdblic.

2.D4u egioci.Al.lote.que
penseeill perfeccid.

3. Unió elcctoral de dos per-
tits.Coneonent.

A.Sense robe.Ferro pur combi-
net amb one quentitat de
carbonlc.

S.Prieer president de la
que ve demprét

del Ilemp.
8.6erbe11 grós que serveix per

porger el grò despréu de la
betude.Howe d'Eve.

7.Consonent.Ma1entle ,crónice,
1nfecclooe, caracteritzede
per nédule tuberculosos,ulcil-
recione t ineensibilitat de
la pell.Conifere(e l'inrev4s)

8.Plente lillecia.Conjunt d'ani-
mals de la eateixe ee0éc1e
que • crien i ee fen peutu.
rer pleqate.

on eeeee els diputate.
EnCia d'ire

10.Exieteix.Que be adquirit vi-
telitet, crexelça.força.Vocal.

4

3

5.

6

9

•	 •
•

•

SOPA DE LLET.F?ES

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xPEVELWSPINC5Rx
x x
xAZETROFAZURAMx
x xxNORK ADAYBSMLIx
x x
x ALGIOSREK /RO'u x
x	 x
xBEE_UGNIRSORWNix
x
xECRSLOTASABAOX (

x
xTR OZIPOSEFMOR
xx5 ANCHEZCUENC AZ`
x x
xEBOSCDIRAZGITx
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

8 noms de candidats al Senat

Eleccions 28 Octubre.



-irformació
eampanzt

-Durant les passades eleccions
generals,els partits que feren
presència foren: U.C.D.,A.P.,i
P.S.M.. A n'el mitin de l'U.C.D.
no hi asistí ningd, cosa que no
se pot dir dels altres. El dia
7 l'U.C.D. desplaçave a Tomeu /
Alorda; el dia 13 ,Alianza Po-
pular amb N'Abel Matutes.Dia 17
Damià Rons i Tomeu Payeras pre-
sentan el programa electoral del
del P.S.M. Llevors tornan el 24.
Dia 26, a les 8 l'U.C.D. muntà
un altre míting.

-E1 divendrem 15,començà el curs
de Catequesis i Confirmaci6.

▪ dijous 21,"La Hermandectde
Donantes de Sangre" ve a recep-
tar sang.

-E1 matiex dia les Ufanes de Ga-
bellí rebenten.

-Arriben a l'Ajuntament es 1.800
llibres que aporta el C.G.I. a
la biblioteca.

-E1 divendres 5 de Novembre, xe-
rrada per la tercera edat a la
rectoria.

-E1 divendres 19 es ceLebrà asseÉ
blea de l'associació de Pares,s'É
ligiren els membres per a la Jun-
ta directiva.

-E1 dissabte 20, es reuneix part
de l'esquerra de Campanet,per a-
frontar les eleccions municipals.

-E1 diumenge 28, el P.S.M. té c
contactes de cara a les munici
pals.

-E1 dijous 2 de desembre es donen
conferencies per la tercera edat
a la Rectoria.

-E1 dissabte 4, reunió del P.S.M.
amb el grup de l'esquerra de C
Campanet, en vistes a si van
junts o no a les municipals.

-E1 dijous 16 de desembre, a les
6 de s'horabaixa i als locals de
la Banca March de Ciutat es pre-
senta l'avantprojecte del P.A.S.
I.B. (Pla de sanejement de les
Illes Balears), que afecta a Cam-
panet. Un dels objectius es cons-
truir un pantà.

-Diumenge dia 19 el Director ge-
neral de Biblioteques del Consell,
inagura la Biblioteca.

OBRA CULTURAL BALEAR
ACTES PREPARATS PER AQUESTES FESTES

• Dijous 23 Desembre a les 5 del vesprs a sa rectoria es projectaràn
2 audiovisuals damunt LA TRAPA i ES TRENC. Presentats pel G.O.B.

Diumende 26 Desembre a les 8 , a l'església actuació de la CORAL
L'AUBA . Patrocinat perla caixa

De dia 7 a dia - 8 de ener en el local de - la caixa" exposició-venda
de llibres an CATALA. Horari: festius: 12 a 1 h.30 i de 7 a 9.

feiners:: de 7 a9 . (del vespre i)

Diverdres 7 de gener a les 9 del vespre a sa rectoria acte homenatge
MOSEN ANTONI MARIA ALCOVER i a POMPEU FABRA. Se projectarà un
audiovisual.
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