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revista exoreasen unicament
dele seua autors.

NOTA DE LA REVISTA
La revista Campanet des de la seva aparici6

-ha pretès esser un mitjN al servei de tots els

camoaneters. Per aixb les planes de "Campanet"

han estat sempre obertes a les opinions de tots

els qui volguessim opinar o els articles d'aquells

que volguessin escriure sobe aualsevol tema.Només

posam dues condicions als nostres col.laborndors:

el respecte n la convivència democrtica i l'ús

de la llengua dels mallorquins. Ara bé, la veritat

és que la pretenci6 d'esser una tribuna emprada

per tothom hm estat frustrada: sabfm que hi ha

campaneters que saben escriure i aue tenen coses

a dir, i nue fins ara s'han desentés de la revia-

ta Campanet. Desde d'aauf,feim una crida a tots

aquells que voldríem tenir com a col.lahoradors

perquè 'ens ajudin a millorar-la.
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DI T RI A
No hi ha dubte que - més que les eleccions Municipals - aquests

darrers dies, als campaneters, que vertaderament estimam i defensam

els interessos del poble per damunt dels particulars, el que ens ha

preocupat més és l'asfaltt del "Camí Vell de Pollença". I simplement

perquè es veu clarament que la realització d'aquest projecte no s'es-

tà duent a terme, aixi com els plànols indicaven. No ens fiam de les

Paraules i és hora ja que els fets demostrin què es pensa fer. No es

pot consentir, ni eaperar que l'obra estigui finalitzada per desprès

dir que està mal feta, que això no es pot aceptar. Tots sabem que 1 1 N-

juntament actual, ha hagut d!acceptar, obres mal realitzades,com la•

instal.laci6 de l'aigua potable,per mos d'una serie de becades, dels

anteriors consistoris.També cal recordar , que l'asfalt del camins vei-

nals -com el d'U11ar6 - encara no estan en les condicions que 1i per -

toquen i continuen mal arreglats, sense les corresponents "cunetes" i

la netege de les finques. No és aens inte..1igent amb aquestes prace-

denti Jeixar que s'acabi l'obra per despès protestar. Com deim en

bon mallorquí.: "Quant una cosa està feta és dificil que la moguin".

Creim que una cosa per l'estil hagués .succeit s1 el nostre Batle ac-

tual abans de diexar la batlia, no hagués deixat ben fermat tal assum-

te. Ens agradaria dir-vos a tots aquells als que confrontau al "camí

Vell de Pollença" i als campaneters que al darrer plenar1 es

jà aquest tema.

I en aquest sentit dubtam si tots els partits .oeiítics sue se-

ran representats al proper Ajuntament defensaran el control de la co-
rrecta realització de les obres, sense deixarse enganar per una polí-

tica de fets consumats.
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iia2oi=ció
MUNICIPAL    

Els plenaris de l'Ajuntament se-
gueixen la mateixa tònica de fa uns
mesos.Les eleccions locals,molt poc
han animat els nostres plenaris,i
els regidors deixen la discussi6 dels
problemes pels qui vendran darrera.
Tot perquè no volen influir els qui
els sd6stituiran a partir del 8 M.
Molt alerta a l'hora de prendre al
gunes decisions pareix que van so-
bretot quan afecta a l'economia de
les arques municipals. Han expressat
que volen deixar els contes clars,

El Ple d. 1 darrer dia del mes
de Febrer - en el qual figuraven
molt pocs punts - s'allargb més del
que s'esperava.La lectura de les ba-
ses per cobrir una plaça de Policia
Municipal ens demostra s'exigeixe
molt.

Una factura de 20,900 pts de la-
arranjament d'unes persianes del cen-
tre escolar,Cal matisar que solsment
corresponen a una aula, i moltes al-
tres han de manester esser arregla-
des. Per tal motiu, on va designar a dos regidors per comprovar com ha
vian quedat, en vistes a posar les altres en condicions.

APROVACIO DE LES BE5 DE LA POLICIA
MUNICIPAL
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PETICIO DE SUBVENCIO CENTRE ESCOLAR 

Fora delspunts de l'ordre del dia, el batle va comunicar, que el Co-
1,1egi Públic de Campanet, havia fet una petiai6, per realitza r una sè-
rie de traballs sobre temes i aspectes de la Vila, com agricultura, to-
ponímia, noms de les possesions, així com els 	 noms dels carrers. Deu
mil pessetes va ser la quantitat acoodada, per dur a terme els traballs,
que una vegada realitzats passaran a la biblioteca. S'aprofità l'ocasi6
per designar a Guillem Vives com a representant de L'Ajuntament a la Jun i
ta econbmica del grup escolar.

Un regidor va expressar la decisi6 que el orojecte del "Camí Vell
de Pollença fos a l'Ajuntament per poder comprovar les anomalies que es
poguessih produir. El Batle informà que els inspectors corresponents ja
n'havien trobades.

Joan Pons.



"EL CAMI VELL DE POLLENÇA

La polèmica i els fets poden esser
escandalosos segons el que marca el pro-
jecte de l'asfaltat del "Camí Vell de P
llença" i el que pareix que es realitza
i de la manera que es fa fins ara. Se
senten moltes queixes per part de s vein
-protestes a nivell particular- fins al
punt que l'Ajuntament impulsat per aques
ha intentat reclamar els plànols de I.R.
Y.D.A. perquè es pogués comprovar la co-
rrecte realització, es a dir que els pro
piataris de les finques elsinteressa con
,trolar en certa manera l'obra.

Si feim un poc d'histbria fa ja més
de quatre anys que es parlava de l'asfal
tat del "Camí Vell de Pollença". Avui-
passat un temps mes que prudencial- enca
ra no es acabat. S'ha de dir - a peu
d'entrada - que moltes han estat les di-
ficultats que s'han trobat i moltes se-
rien les escandaloses traves que s'han
possat - desde que en Pere Vilanova. és
batle - a què aquest camí s'afaltà§ .
Creim que és imprudent anomenar-les,-no

obstant volem dir-vos que l'actual Batle, ha hagut de lluitar molt con-
tra institucions per dur-lo a terme.Depessant-se la subasta més d'una ue
gada.Ara desprès de més d'un any d'estar subbastat i adjudicat- continu-
en aturades les, obres. Al Plenari de deçembre 1 de 1981, el batle in-
forma que la adjudicaci6 de l'asfalt de l'obra havia tocat a L'emPresa
de Joan Siquier per un valor aproximat de 30 milions de pessetes.Hi ha
hagut altres empresaris de carreteres que han dit que aquest projecte
s'hagués pogut dur a terme amb una inferior quantitat de doblers.

Les obres començaren a principis d'abril del 82 amb l'examplament
adecentament del camí, fent-hi feina, construint algunes parets i t llant
alguns esbarzers. Aquests inici feia pensar que molt aviat l'obra estarie
acabada i que circular per aquestm quatre Km. seria com fer-ho per un4
"autopista".Perà a hores d'ara la realitat es ben un altre: alguns tro-
ços s'han millorat, altres estan ocupats per algunes camionades de grava
obstaculitzen el pae.

El ple del mes de Febrer, va demanar-se que el projecte figuràs a
l'Ajuntament per par de las irregularitats que es Poguessin produir, El
Batle va adelentar que elsInspectors corresponents n'havien trobades al-
gunes i que mantendrian un contacte amb el contractista. Molts han estat
els comentaris que han correguts i la bona voluntat d'en Pere Vilanova
per clarificdr aquest assumpte va fer que intentàs aconseguir el pro-
jecte de I.R.I.D.A. i el diumenge - dia 27 de Març - a una reunió infor
mativa a l'Ajuntament va exposa m les passes que havia fet. En primer lloc
digué que havia mantengut una conversaci6 amb el Sr. Vivancos, responsa-
ble del IRYDA a les Balears, perquè visitàs les obres i en comprovàs la
situaci6- cosa que va fer - arribant a un acord de paraula, efirmant que
aquestes serian solventades i a- 	 es realitzarian 'aitzom m!.110-

5.



res al camí. Fibs aquí no va sorgir cap problema per part dels 	 :esnon-
sables del /RYDA:, per b quan el nostre 3atle , lj va demanar el nrajecte
la cosa va canviar, i el Sr. Vivancos , manifestà" si era que no se fia-
ven ". El batle resnongué que si , per b els veinsvolien veure el projecte.
No 1.j setisfeia massa aquesta egigència en nom de Cempenet i no ccnsen-
tiR massa a haver de mostra el projecte. 	 PERIlUE DEVIA r55FP ?

Fa mal saber la rnsposta per b en definitiva va dir que tot quant
havia oferit 3 l'anterior conversa quedava anullat.

Durant la Setmana Santa el tema ha quedat eturet, pero crein que a-
questa mateixa setmana es continuarà clarificant aquesta problemàtica del
"Camí Vell de Pollença " i s'establirè un contecte sobre el terreny en-
tre els veinats i els responsables del IPYDA.

De no realitzar-se les obres així com pertoca el poble sot nerdre
molt i la quantitat de milions que tocava invertir és grossa.

Joan Pons.

ROMERIA DE SANT MIQUEL
El dimarts 5 d'abril molts de Cam-

oaneters - com vos demosta la fotografia
ens trobeTem als voltens de l'oratori
de 3ant Miguel per fr un any més la
fnata més esneradn i que cnnté en si

arrels d'un poble. El dia estava a-
companyat per un sol esolèndit i varem

,poder contemplar la recent reforma de
' la teulada duite a terme oer Ministeri
'de Culture. Si bé no poguerem dinfruter

de l'il.luminació elèctrica

I del P. Jaume Puigserver - i que el oro-
ijecte ja està a punt dP finalitzer-se
Idesprès encara d 'haver hagut de superar
1,algunes dificultats.

La festa ensportar una novetat: Tot
hes realitzava - per una decisió de l'A-
.juntement- vora l'Crutori, les avella-
'neres, els balls, el passeig... era prop
,de l'Oratori i així es desplaçava i s'a-
1bandonava l'eSplanada de ses coves. El
poble vu cccepter i VA rebre molt bé
;aquest clnvi, segons els comentRrie fa-
vorables cue sont5.rem, i esperen oue n
nartir d'are	 any es faci així, tot
recuperent la unitat i el sentit

de la festa.



*USEM BE LA NOSTRA LLENGUA..

L'SSTATUT D'AUTONOMIA I LA QUESTIô DE LA LLENGUA

El passat dia 1 de març fou

publicat en el BOE el text de

Estatut d'Autonomia per a les

lles Balears. Era l'acabament d'

un llarg cami sembrat de confusi-

ons i petites misèries: feia ja

més de tres anys que els pobles

illencs havien iniciat el procès

polític previst a la Constitució

Espanyola per accedir a l'autogo-

ern. La veritat és que la conques-

ta del nostre Estatut ---el penúl-

tim aprovat pel Parlament de Ma-

drid--- ha evidenciat que la im-

mensa majoria dels ciutadans i-

llencs 4s indiferent al destí

histdric de la seva terra. La

classe política que ha represen-

tat parlamentåríament a les Illes

Balears també ha estat poc exi-

gent, tan poc com els ciutadans

que els havien elegit.

Perd, ara no és ja l'hora

de les queixes. És arribada

ra de començar a construir el fu-

tur de les Balears utilitzant

Estatut com a una eina que, sibé

ofereix unes possibilitats limi-

tades, dóna als mallorquins el

dret a poder prendre decisions

sobre una bona part de les qües-

tions aue els afecten. Tots els

mallorquins, al marge que es sen-

tin o no identificats amb el par-

tit governant, haurien d'esser

solidaris amb les institucions

autonómiques i amb la seva tasca

de construcci6 de l'autogovern.

I no hi ha dubte que només en

podrem esser solidaris ---des de

la conformitat o la discrepåncia--

si coneixem el contingut de l'Es-

tatut i entenem el funcionament

de les institucions de la nostra

Comunitat Autdnoma.

Convençut de la conveniència de

divulgar l'Estatut, en aquest ar-

ticle he volgut comentar l'article

bàsic dels que es refereixen ala

qüesti6 de la llengua de la Comuni

tat Autdnoma. Simplement oferesc

la reproducci6 textual de l'arti-

cle i hi afegesc un comentari.

Article tercer:

"LA LLENGUA CATALANA, PRÒPIA

DE LES ILLES BALEARS, TENDRA,JUN-

TAMENT AMB LA CASTELLANA, EL CA-

RACTER D'IDIOMA OFICIAL. TOTS TE-

NEN EL DRET DE CONIXER-LA I D'U-

SAR-LA I NINGI, NO PODRA ESSER DIS-

CRIMINAT PER CAUSA DE L'IDIOMA".

El primer aspecte positiu d'a-

quest article és que anomena el

nostre idioma pel seu únic nom ci-

entífic: llengua catalana..ns d'

esperar que a partir d'ara tothom

acceptarà aquesta denominació,

única reconeguda per la Universi-

tat, pels fildlegs tia6s prestigio-

sos i, des d'ara, pel primer text

legal que afecta als mallorquins.

La declaraci6 del català com a

llengua prdpia de les Balears in-

dica que ha d'esser considerda

única llengua originària del nos-
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tre territori i , en conseqüéncia, pot

reivindicar a determiants nivells una

posici6 preeminent. D'altra banda, te-

nint en compte la situació de desigu-

altat en qué es troba actualment la

nostra llengua respecte a la castella-

na, és obligat que el catalå sigui ob-

jecte a les Illes Balears d'un tracta-

ment de favor si es vol que les dues

llengües oficials assoleixin en el fu-

tur una posició d'igualtat. Les desi-

gualtats entre dos idiomes només poden

desaparéixer si se'ls dóna un tracta-

ment desigual, evidentment a favor de

la llengua que es troba discriminada.

El fet de reconèixer als ciutadans

illencs el dret a conéixer i a usar la

Aixii mateix, per a poder

exercir el nostre dret a usar

el catalA 4s necessari que els

castellanoparlants residents a

lilla el coneguin --l'estudi-

in-- i , al mateix temps, que els

qui som catalanoparlants apren-

guem el castellà perqué els cas-

tellanoparlants puguin exercir

el seu dret a expressar-se en

la seva llengua pr3pia. En de-

finitiva, que tothom usi en

tots els àmbits privats i pú-

blics la seva llengua prdpia i

conegui passivament l'altra. L'

adopci6 de la llengua territo-

rial de Mallorca com a própia 
llengua catalana significa, entre d'al- pels castellanoparlants ha d'

tres coses, que els poders públics es- esser una decisió presa volun-

tan obligats a assegurar, a través de 	 tàriament per aquests amb el fi
l'escola i altres mitjan, que els ma- d'íntegrar-se plenament en la

llorquins podrem realitzar un aprenen 	 nostra realitat col.lectiva í,
tatge complet i perfecte de la nostra 	 amb aquest gest admirable, con-
llengua i que, a més a més, la podrem	 tribuir activament a la defensa
utilitzar per a comunicar-nos amb l'ad- i conservaci6 de la identitat 

ministraci6 1 a l'escola, a les empre-

ses, en les relacions comercials,..0

Igualment, d'acord amb la lletra de

l'Edratut, els poders públics de les

Balears han de satisfer obligatdria-

ment a aquells mallorquins que vulguin

exercir el seu dret a usar receptiva-

ment la seva llengua própia. Així,els

poders públics hauran de fer possible

que a les nostres illes es pugui veu-

re i escoltar televisí6, cinema i rà-
dio en català i , també, que es pugui

llegir premsa peri3dica escrita en la

nostra llengua própia.

del nostre poble.

L'oficialitat del català

que proclama l'Estatut i la se-

va igualtat amb el castellà e-

xigeixen que en el camp de

ensenyament s'incorpori l'es-

tudi de la llengua i literatu-

ra catalanes a COU, que s'equi-

pari en hores lectives amb el

castellà als tres cursos de

BUP i que s'empri com a llengua

vehicular a l'escola, a la mei-

tat, almenys, de les matàríes

docents.     

damià pons i pons                    



ELS GOIGS
Si qualcú s'ha mantingut fidel - sense haver-ne de fer dRelereci-

ons espectaculars d'adhesi6- a la pròpia cultura,.ha estat la gent sen-

zilla, de poble, que de tota la vida ha xerrat, viscut, traballat i can-

tat en català. Del segle X11 ençà s'allarga. una linea continua que ha

aermès la subsistència de la nostra llengua per sobre dels succeits polí-

tics i les veleitats i venudes dels intel.lectuals i literats a les modes

fugisseres.

1.1.an els "quintos" surten a cantar els goigs de Pasqua no fan sinó

recollir l'antorxa de moltes generacions que els han precedit, i afirmen

la nostra manera de ser i viure al món, de celebrar una festa.

La nostra gent sempre ha estat disposada al cant.Ja ho deia un tro-

bador del X111, quan afirmava que d les nostres contradea:"totes gent,

cristianes, jusievas e sarazinas, emperadors, princeps, rei, duc, conte,

vesconte, valvasor, clerge, borgues, vilans, paucs, et grans, meton tat

jorn lor entendiment en trobar et en chantar". Ija trobam el rei Pere el

Ceremoni6s dictava sentències de mort en vers, com una disputa de cançó

de picat.

Per b ens interessa narlar un poc de l'origen d'aquesta goigs que ca-

da any sentim pels carrers. I ens cal partir de l'edat mitja per assistir

ne al naixament.En aauests moments es produeix un canvi d'espiritualitat:

sorgeixen noves ordes mendicants, i s'inicia un corrent de devoci6 popu r

lar -sempre dirigida per l'Església- cap a la Mare de Déu.E1 fruit en són

els Gaudia Seatae ,Mariae Virginis, peces en llatí -vers o prosa- que par-

len dels goigs de la Verge en la seva vida terrenal: Anunciaci6, Visita-

ci6,Naixament de Jesús, Adoració dels Mags, etc. i a vegades dels celes-

tials.

Aquestes peces llatines són traduides a les joves llengues rombni-

ques, entre elles al català. Al XIV, ja trobam al Llibre Vermell de Mont-

serrat _ -que recull les cançons dels pelegrins- una Ballada dels goigs 

de Dona en vulaar catalan a ball redon,una canç6 a la Verge per esser, al

hora, ballada pels pelegrins a la clastra del monestir.I això ja ens pot !

servir per dir-vas que aquestes cançons religioses adoaten, per tal de

ser més populars, la forma d'un dels gèneres profans dels trobadors pro-

vençals:la dansa. El canvi és substituir l'estimada dels qui canta per lai
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Verge com objecte del poema.E1 primer en fer el canyi és el nostre rei

Jaume 11, qui escrui a Montpeller la primera dansa adreçada a la Verge.

Al XV1 es passa a devocions més concretes, i entre elles destaca kà

preferència per la Verge del Roser. Es produiex, sobretot amb l'ajut de

la imprenta, el moment de plenitud i d'èxit d'aquestes canços. S'escriu-

en per pa i per sal i es distribueixen a les esglésies, entre les confra-

ries, a les ermites,serveixen ja per tot: com a devoció, com a prop , gandal

política i com a diversió humorística.Podem saaegurar que la cançó surt

de l'església i s'estableix al carrer, entre la gent i la bulla.No ens pÉ'

dem resistir-nos a oferir-vos un exemple de goigs humorístics, gairebé

rreverents.Fixau-vos en com aquests fidels es dirigeixen a Sant Salvi:

Oh Sant Salvi gloriós
ho sabem vostres devots
d'aquella reta-pinyada
que vos nià en els esclops.
La teniu benr recaptada,
més de trenta en féu de cria.

Nostra clausura s tan oran
que ho es pot aponderar
les noies fins a la celda
mos ensenyen de ballar
hasta la xinxirinxina.
Uulgueu-nos donar,Sent Salvi,
pa blanc i vi de marina.

I els goigs eren presents tant a les festes dels rics com a les dels

pobres, a les celebracions litúrgiques més solemmes i a les disbauxes més

disbaratades,Per la Crbnica d'En Ramon Muntaner, sabem que a la celebraa

ci6 de les Festes de Pasqua de 1327, a Saragossa -on era en acuells

ments la Cort Reial- es cantaren molts de goigs.

Els nostres són una supervivència d'un costúth més estès a tots e

molts de pobles de Mallorca i Menorca.Els estols de cantadors sortien

rreu el dilluns de Pasqua a cantar el Deixem lo dol mesclat amb cançonete

de"captar panades." I destriam perfectament en allb que canten els

tres "quintos" el que correspon al Deixem lo dol -a Caapanet n'hem perdut

el refrany que 1.i dóna nom-i allb que és més profà - i fixau-vos:no és

escrit d'una forma tan culta- i fa al.lusi6 als obsequis i les panades.

Escorcollant en estudis sobre la Reicta poesia popular, he trobat el

Deixem lo dol que es canta a algunes pobles de Menorca -Alaior, Maó- ,amb

una música festera com la nostra.Pot esser interessant la compareció en-

tre els goigs de dues illes diferents i constatar que la semblança és ab-

soluta i, per tant comú l'origen. També ens pot servir per aclarir alguns

punts foscs que es troben a la lletra de la canç6.E1 refranys nroci - a

ca nostra perdut- és: "Deixem lo do1/cant2rem amb alegria, /anirem donar/

los bons Pascos a Maria."

Els temes són els m2teixos:L'Anunciació, el naixement de Jesús,la Ue

ssurrecci6, l'Ascensi6- que falta als de Campanet- i la vinguda de L'Espe

rit Sant.Una altra ocasió ja parlarem de la Visitetetio Seoulchri,l'anada
al Sepulcre de les tres Maries, que també és prou interes -ant. 
	 AO



!EL:DEIXEM

LO DOL"

ALAIOR (menorca)

l. Sant Gabriel
com vos potà l'ambaixada
d'aquell Déu del Cel
del que n'éreu coronada,
humil ada,
dient: "Vat-maquí sirventa
i Déu contenta
per fer lo que ell vol,

2.	 A mitjanit
pariguéreu vos, Regina,
un Déu infinit
que nasqué dins l'establina,
i a mig lo dia
los àngels van cantant,
pau a:undant
la glària d'un Déu sol.

J.	 Quan d'Orient
los tres Reis l'estrella veren
Ou omnioctent
per adorar-lo vingueren;
un present li fereb
de mirra, encens i or;
lo beneit Senyor
lo coneix qualsevol.

4.	 Lo tercer jorn,
que Jesús ressuscità,
fet ja bar6,
i de la mort triunfè,
als llimbs baixà
per lliurà'ns de Llucifer
ab lo seu poder,
que demostrar ser Ell sol.

CAMPANET (mallorca)

Sant Gabriel
portava l'ambaixada,
Reina del Cel
quedava coronada.
"Humil ada,
va-me't aquí sirventa".
Mare de Déu contesta:
"La gnria que Déu vol".

A mitjanit
paria la Regina;
Déu nfinit
és dins una establia.
Gran milloria
els 3nge1s van cantant,
Mare de Déu fundant
la glbria que Béu vol.

Reis d'Orient
de lluny estrella veren,
a Déu omnipotent
adorar-lo venguerPn,
i present liferen
de mirra, encens i or.
Viva lo Senyar
Se'n puja un gran estol.

En el tercer
Jesús ressucità,
homo i Déu
en el Cel se'n pujà
i devallà
per treure Lalucifer.
Viva lo Senyor
Se'n puja un gra estol.



íit jenda de la vil ILL

DEFUNCIONS 

—JOANA ANNA ALCOVER MARCH

Filla de Joan i Catalina

—ANTONIA BENNASSAR SAMPOL

Filla de Joan i Catalina.

—FRANCESC AGUILO CAPELLA

Fill de Francesc i Francesca

CASAMENTS

•FRANCISCA MORELL BENNASSAR

AMENGUAL MAIRATA

•FRANCESC SENNASSAR PERELLO

.CATALINA RIBER CAMPINS

.CATALINA REYNES REYES

.JOANA ANDREU SERRA

.LLORENC MARROIG BENNASSAR

• MAGDALENA SOLIVELLAS MAIRATA

ANGEL FERRAGUT MUÑOZ

5. Gran majestat
Jesús al cel se'n pujava,
i tot espantat
lo seu poble restava;
interrogava
per un ngel molt urgent,
"Qui és aquest", dient,
"que puja amb gran estol?"

6. Tot flamejalbt,
per a complir lo promès,
l'Esperit Sant
que a un àngel fou tramès,
gran foc encès
que crema llur coratge
d'un tal llenguatge
que cada u parla el que vol,

Foc focuejat
per ctimplir lo promès,
l'Esperit Sant
en el Cel ha permès
gan foc encès.
Encenen los coratges,
18s mals llenguatges
inculpen tot quan vol,

Miquel Vives Mascaró
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converso cimb

GUILLEM MACA
Vaig néixer en es carrer Major, es

sis d'octubre del 1.910
Sa casa des meus pares era allà a on
està ara es meu germà Sebastià. Teníem
un caf i, as mateix temps, mon pare
feia espardenyes. s meus pares no sa-
bien lletra, en aquells temps eren pocs
es qui en sabien.

Quan jo era petit, anava a escola
amb D. Fraucisco a sa seva casa parti-
cular. Aquest sanyor vivia as carrer
de jant Miquel. No, no vaig anar mai
a s'escola pública perd record que a-
nava a jugar as pati de darrera, saps?
a darrera La Sala. Tampco record haver
anat a ca ses monges. Va venir un pro-
fessor de l'Institut de Ciutat, D. Da-
mian del ozo. Aquest bon senyor era
catedràtic de l'Institut i de La Nor-
mal, ensenyava caligrafia. Sa seva do-
na, Aanuela Arias, era mestre de s'es-
cola pública de Campanet. Em sembla
que era madrilenya. Es seu home venia
tres dies a sa setmana -dijous, diven-
dres i dissabte- i feia escola parti-
cular a Campanet. Ell va iniciar-nos
Der a estudiar Magisteri. També, Don
Damià feia treballs amb ploma i teni-
a exposició permanent as Club, allà
a on hi ha es cafè.

Jo, quan era petit, no pensava que
es dia de demà seria mestre. Reialment
jo volia ser comerciant. Bé, vaig es-
tudiar a s'Institut de Ciutat i des-
prés vaig ingressar a La Normal per
l'any 1.925. Vivia a una oensió des
Carrer del Carme. Mos cobraven devers
vint duros cada mes. De Campanet, en
es meu temps, estudiaven de mestre en
Aiquel de jon 'Sarreta i en Rafel Coves
-e3 llarg-."En Miquel Buades Riber es-
tudiava a 3arcelona. Hi havia quatre
cursos. Teníem un bon professor de ma-
temàtiques, n'Eyaralar. De geografia,
en Sarcia Sanz. De física i ciències
naturals, en Viró. Per aquell temps
fèiem pràctiques a tercer i a quart
durant tres o quatre setmanes as cap-
vespre. is director de s'escola de
pràctiques era D. Miquel Pdrcel.

L'any 1.951 vaij fer feina a Mos-
cari com interí. Tenia vint anys quan
vaig acabar Magisteri. Sí, vaig tro-
bar feina tot d'una. Es inspectors eren

en Leal, en Sunyer i en Capó. Jo te-
nia en Leal. S'escola estava a sa part
d'alt, anant cap a Selva. A devora hi
havia sa fàbrica d'electricitat. Tenia
devers quaranta-set al.lots. S'assump-
te de ses interinitats va anar a la
punyeta i ho vaig deixar córrer. Per
això en Riber, en Miquel i jo decidi-
rem muntar s'escola Decroly a Campa-
net. Li posarem aquest nom desut a sa
fama que es pedagoe Decroly tenia ner
aquell temps. Mos feren unes taules
llargues i mos instal.larem a can pa-
lat, en es Cantó des Càrritx. No pa-
gavem renda i a canvi teníem es fills
de l'amo a escola. Sa cosa estava equi
librada. Teníem una mitja de vint-i-
cinc alumnes per professor entre nins
i nines. Sí, es nins i ses nines ana-
ven plegats. També teníem alumnes as
vespres. Es alumnes en aquell temps
eren molt respectuosos amb es mestres

problemes de disciplina.



de tenir un poc de gust per fer sa
feina. No se tractava d'aixecar qui-
los i fer massa esforç físic sinó
d'aixecar es motles i no rompre'ls.
Vaig començar de neó -nou pessetes
i mitja-, més endavant de llister
de personal passava llista, fins a
arribar a personal de s'administra-
ció i a cap de compres.	 estic
molt orgullós d'haver estat allà.
Tot aix3 era des Crèdit Balear.

Jo sabia que tots es mestres se
retiraven de fer escola perquè lo
que guanyaven no bastaaa ni per a
menjar. Per aix6 hi havia una baixa
tan grosea que varen convocar ex-
combatents i cursillistes del 36.
Però els qui eren cursillistes del
36 hi havíem de dur sa camia neta,
blanca, nerquè si la duies tacada
... 3a camia blava no tenia can pe-
ga. De totes formes mos aprovaren
a tots o, millor dit, es ui mos
vam	 poder presentar vam obtenir
plaça. A altres no els deixaren ni
presentar-se, és es cas den Aiquel
de Son Garreta. Era l'any 1959.

Vaig estar un any prov . isional a
Son Ferriol, durant es curs 1960-61
As curs següent m'enviaren a Vall-
bona de les monges -Llelda-. Tenia
vint-i-nou alumnes. Guanyava 1200
pessetes i sa pensió me costava

Només record es cas d'un alumne que vo-
lia fer lo que li venia en gana.

Sí, es ben segur que es poble mos
identificava com esquerrans ja que en
Miquel de Son Garreta i jo mateix erem
militants del Partit Esquerra Republi-
cana Balear. Mos reuníem allà a on és
ara sa cotxeria den curt, a Sa Plaça
Major. Aquests baixos eren de n'Arnau
costitxer, tenia un cafà a baix i nol-
tres li llogarem ea pis i aquí teníem
es nostre local. Igual que passa ara,
com tu dius, sa majoria erem gent de
lletres. De sempre, s'esquerra ha es-
tat identificada amb gent intelectual.
Només te diré lue s'inspector Cap6 va
estar a sa presó, en Sunyer també, a
s'inspector Leal i as mestre campaneter
Jaume Canals Payeres els mataren, es
professor Olmos també fou mort, en
linyes -aue tu dius- de pedagogia, tam-
bé el foteren en es sentit de que no
podia fer classe. Dins La Normal, s'es-
cola de mtres, també hi aavia en Gar-
cia del Pozo 4ue va rebre. I molts més.

varen fer amb mi ? Primer em .
varen dur a sa presó, devora es caput-
xins, després al lazzaretto des Port
de Sóller, que estava pujant cap a sa
cova den Muleta. Hi vaig estar dos anys.
Ss vint-i-u de desembre del 38 mos du-
gueren cap Albercuix (Pollença), fins
es mes de juliol del 39. Per l'agost
del 39 me dugueren cap Illetes i aquí
me varen obrir un expedient de consell
de guerra i, pensat, no frisaven mai.
Vaig tenir un advocat defensor, un ca-
pità, un tal Vich que després, segons
vaig sebre, se va pegar un tir. Record
que es capità defensor deia: "nada de
suposiciones o afirman o niegan". Aquest
Vich dins s'exèrcit era famós. Es acu-
sadors varen ser l'amo'n Tomàs comte
(es vell) que era gruixadet i baix, un
mestre de 3a Pobla que li deien en Mas-
caró i també son pare. I un altre, en
Pera de s'oli. qué deien ? home	 que
era comunista, que era sa repartidora,
etc.

A l'any quaranta, després de sortir
des "hotels", es nou d'abril, i, com
que no me deixaven fer de mestre,vaig
entrar a una empresa. Se deia "Manufac-
tura General del Caucho". Vaig estar-hi
vint anys. A on estava situada ? Esta-
va situada allà a on hi ha sa clínica
Planes, devora es Passeig Mallorca.r Fèiem guants de goma, gorres de dutxa
i altres coses. Allà més 4ue res havies



A. LA P.EV ISTA

CAMPANET

1.500 pessetes. Ja te pots imaginar 1

A Vallbona em va passar una de bo-
na. Era en motiu del domun , se va fer
una festa per recollir doblers per as
negrets. Jo, quan vaig veure allò, em
vaig anar as camp i var:g plorar. Sa
primera que em va veure va ser sa dona
des secretari, Dona Carme, Quan em va
demanar que me passava, jo li vaig dir:
a mi lo que me passa és que noltres som
es negrets, aquí no hi ha un duro per
fer sa neteja de s'escola, ve un mestre
per fer feina i no guanya per a menjar
-no parlem ja per vestir-se, etc.-, Vos-
tè que té tres fills a s'escola i ha de
consentir que estiguin dins una soll !,
no han tingut doblers per a posar en
condicions s'escola ?

Me vaig llegir es periddics i totes
ses convocatòries des papers de sa De-
1egaci6 dducaci6 i vaig tenir sort
perqué hi havia gent que necessitava es
certificat d'estudis. Era gent que te-
nia més de catorze anys i els vaig pre-
parar es vespres. Els vaig dur a exami-
nar-se i aprovaren tots. TaMbé vaig te-
nir alumnes lue venien de dia amb ja a
s'escola, els feia repàs. Tot això me
permetia sobreviure.

Només hi vaig estar un any. Me re-
cord que quan vaig arribar, vaig co-
néixer es rector i me va dir: "ha de
parlar en mallorquí, que a mi m'agra-
da molt sa vostra manera de parlar es
català". Mos enteníem perfectament ja
que xerravem sa mateixq llengua. Ade-
mes des rector, em vaig fer amic des
metge. Entre noltres sempre xerravem
en català. Al curs 62-63 ja vaig es-
tar a Mallorca, provisional al col.le-
gi Jaume I de Ciutat. I, al curs se-
güent vaig passar a ses prefabricades
de Verge de Lluc, aquí durant tres
cursos. Es darrer destí fou es col.le-
gi de Santa Isabel, quinze anys i sem-
pre vaig tenir alumnes de quint, o sia
nins de 10-11 anys. Jo no som partida-
ri de s'escola privada, sempre he vol-
gut estar a s'escola pública.

(Conversa gravada per Jaume Ordines
el disset de març del 1.983)
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CRÒNICA DE LH1VERN

Si hem de cercar alguns Fets noticiables que hagin succeit en
els dos primers mesos d'aquest any a Campanet,sense cap dubte,tenim
que parlar de el que es va constituir,en el seu moment,en un dels
temes de comentari més comuns a les tertúlies dels campaneters.Ens
estam referint,a l'elevada mortalitat i a la forta epidèmia de grip. I
Les dues coses suposaren la nota negativa d'un hivern que haurà
passat entre noltres,duent,a més d'això,una nevada i poquíssima ai-
güa.

Feia més de cinquanta anys,que a dins el capítol de defuncions
no se produia una situació semblant en els mesos de gener i febrer.
Concretament hi ha que remontar—nos a 1931 per trobar una xifra de
desset morts,superior als quinze que sinan registrat ara.Aquesta
proporció,—només inferior en dos difunts al total de 1982—,resulta
completament desmesurada a dins l'evalució demogràfica actual del
poble i per tant hi ha que plantejar—nos la existència d'una possi-
ble relació entre l'aparició de la grip i l'aument de la mortalitat.

Analitzant les causes de defunció per trobar la resoosta de
l'hipotètica vinculació hem comprobat que aquesta nn existeix ja que
no se donà el cas de cap persona morta a conseqüencia de 13 grip,
això si,degut a la seva acentuada edat a alguns dels difunts les
va poder acelerè un procés que ja es considerava irreversible.Cal,
doncs,afirmar,que l'epidèmia no ha anat lligada a la mortanaat,uni-
cament s'ha esdevengut la coincidència de les dues circumstències.

Enrere queda el temps en que la grip apareixia entre els fac-
tors bàsics de les crisis demogrèfiques.La gent d'edat de Campanet
deu recordar encara l'anomenat "any de la grip",és dir 1918,e1 qual 	 I
amb 107 defuncions representa el de més alta mortalitat d'aouest
segle.Malgrat aixb,també es donà el mateix cas que enguany,ja que
els certificats -de defunció només es refereixen a'uns nou casos
de grip o derivats mentres que la vertadera malaltia que va fer es—
tralls,especialment entre els més petits,durant els mesos d'estiu,
fou la "disentería amebiana",coneguda popularment pel nom de "Cambra".

JOAN BUADES CRESPI

ESTANC

PA PE RERIA
MARLA GELAEERT

LLIBRES
I MATERIAL
ESCOLAR
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-informwió
Campanzt

FEBRER 

- El dissabte 12 malgrat el fet •

s'organitza,un ball de carnaval per

part del Club esportiu Campanet.

-E1 dimarts dia 15-darrer dia- ,els

Quintos del 83 organitzen també un

ball,

- El dissabte dia 19 comença a Cam-

panet un curs prematrimonial, orga-

nitzat per l'arxiprestat de Lluc

i dirigit a totes aquelles parelles

que pensen casar-se per l'Església

Cat6lica.

- El dissabte 26, assalten l'Apota-

çaria,durant la matinada.

• Acaban el mes de febrer dient

que molts han estat els morts que

hi ha haguts.

MARC

- Uns inspectors d'Hisenda fan acte

de presencia a algunes cases del po

ble,cosa que crea malastnx, degut

que inspeccionen les vivendes,sense

mostrar els corresponens justifi,

cants.

- El dimarts dia 8, conferència de

la tercera edat,a la Rectoria.

- Durant la setmana que va del 7 al

13 ,hi ha contactes per formar a C

Campanet un grup d'Uni6 Mallorquina.

L'intent fracassa.

- També es recullen firmes per les

cases contra llavortament, per part

de "Pro-vida".

- Dilluns dia 21 comenen unes

xerrades quaresmals a ltEsglésia

.Parroquial, a chrrec de diferents •

Preveres de ltarxiprestat de Lluc»

El mateix dia21 el P.Joan Arbona,

tractà el tema "Els cristians a

les primeres comunitats",E1 dimarts

22 el rector de Mancor D.Joan Pons

va parlar sobre "Penitància:Sacra-I,
ment de l'amor del Pare". 1 Mn.An-i

toni Camo, rector de Selva sobre

"Pasqua, Mort í Ressurecció".Tal

volta 221 , més esperada era la que

es va fer el dilluns 28, a la que

el P. Josep Angulo, provincial dels

Franciscans, parlar de : "Com viu-

re i celebrar la setmna Santa,"

- El dijous 24, orgamitzat per"Pro+

Vida" als locals de la Caixa, D.

German Eello, defdnsN les postu-

res contra Ltavortament.

- El diumenge del Ram a les 730

del capvespre se surt de L'Esglé , .a

sia cap a el cantó de Cubet on es

fa la beneida de Rams amb aquest

acte s'entra dins la setmana Santa .

on tendran lloc diferents actes

propis d'anuest dies;com la comme-
n

moraci6 del Sant Sonar, la Passi6

i Mart del Senyor i la Vetla Pas-

qual del dissabte Sant. El diumen-

ge de Pasqua hi ha la trobada i la

Missa Solemme.




