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nMITORIAI
Les festes de Nadal , al nostre,poble s'han presentades molt pobres.

Vertaderament,res adorna els nostres carrers ni les nostres places,única-

ment un pi és damunt la plaça amb una il.luminació ridícula:una sola bom-

beta d'une potència mínima. L'ambient nadalenc no existeix als carrers,

cosa triste ja que fa pensar en el perill que dins tots els racons del po-

ble i de la societat tampoc ho és present.

Ben segur que l'arbre que el nostre Ajuntament arrabassa a la natura

hagués pogut continuar dins el boscatge. Ben segur que els responsables

del poble haguesin pogut adornar un poc la plaça. Per b aixà no hi és.Serè

que el nostre poble se mor? Serè que els nostres polítics no tenen il.lu-

sions ?

Esperem que l'any 1984 vengui carregat d'il.lusions i que aquestes aio

rribin a totes les entitats i famílies del poble. Esperem especialment que

l'Ajuntament treballi amb il.lusió per fer un Campanet millor, Un Campa-

net on tothom s'hi trobi be.
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Entrevistti Jaume Pol

regidor de cul turci
-Quins motius te varen dur a presentar-te per regidor?
Perquè trobava que estava preparat per esser-ho i tenia voluntat i que
sa gent que m'ho va demanar va depositar sa'seva co:Ifiança en jo.

-Dins la Coalició Popular, en quin partit militen?
Independent

-Actues com a independent dins l'Ajuntament?
Un moment, si jo m'he presentat amb ells no DUC esser	 és distint
que jo m'hagues presentat amb una coalició d .'independents. Si un moment
donat no estigués d'acord renunciaria al carrec.

-Com a regidor de cultura, què has fet fins ara?
Fins ara	 fins ara res

-Com res? Festes, concert
A1x3 no, això Ah si 1 tens raó.
Jo crec que s'ha de tenir en compte a on estàs i ses possibilitats que
tens. S'Ajuntament de Campanet és molt humil o proba en tots es sentits
no just de doblers. He procurat "apoiar" qualsevol iniciativa que m'ha
parescut bona. Peró	 jo me ccnsider molt lliberal (somriu) més que
ser un inspirador m'agrada agafar una actidut un poc protectora, com
a regidor.

-f-41è pensau fer?
Més que coses concretes, tenc principis. Un és que m'agradaria fer una
cozissió de cultura, que hi hagués molta gent, tota sa que hi voleues
estar, i que se fes allò que diu sa majoria.

-Quina zni1sica t'agrada?
(Dubte) No ho sé, no tenc preferències. Estic influit per sa moda.

-Esport?
Futbol (rotundament) Bé també s'atletisme.

-Què penses des futbol de ses dones?
Cadasc'l pot fer allò que vol. Es futbol és un esport que ses dones no
reuneixen ses condicions més idonies i que tampoc a elles els convé
massa. Peró les respet i com regidor les "apoiaria" si demanassin ajuda i

-Penses fomentar altres esports?
Més que fomentar-ne de nous.mos hem de dedicar a ajudar els que hi ha,
però si sortís un grup que fes un altre esport en "serio" els ajudaria
en sa mateixa proporció.

-Respecte de sa pista de tennis com està això?
Amb lo que s'ha fet s'ha acabat el pressupost i faig unes gestions que
no puc dir ara, percr	 se tanqui.
No serà només una pista de tennis sinó també pista de futbito,
"baloncesto", "balonmano". Quan entràrem a s'Ajuntament ses r:estions i
subvencions ja estaven fetes i s'havien d'acabar ses obres enguany,
perquè sinó no podies conptar amb sa subvenció.

I -Segons l'article 3r de l'Estatut d'Autonomia: "La llengua catalara,
pròpia de les Illes Balears, serà, juntament amb la castellana, l'idioma

I oficial de la Comunitat 4,utbnoma".
Que penses d'aquest article?



(Pensa seriós) Qualsevol persona que vulsui viure dins un grup social ha
d'acceptar ses lleis, per tant, jo l'acceptaré sempre con a llei i com
a regidor le duré endavant.

-Com assumeix l'Ajuntament de Campanet aquets principis estatutaris?
Seré molt sincer. Al nostre í7rup no 11 agrada massa sa denominació de
català, li agrada més sa de mallorquí. Però mentre sigui una llei no s'hi
oposaran i la duran endavant.

-TU tens clar aixo de mallorqui i català?
Bé, jo lo que tenc clar és lo que vos he dit des partit. Si tenir-ho cla
és dir a sa llengua que xerram català, jo com a persona no ho tenc clar.
Però cors a regidor acceptaré sa llei i si vaig a un lloc diré que xerr es
català perqub jo no puc fer es meus "capritxos".

-Parles i escrius correctament les dues lleneues oficials de la nostra
comunitat autonoma?
(), no es mallorquí bé, es català no l'escric. Peró m'agradaria que me
demanassiu si voldria a2renr-lo.

-T'agradaria?
M'aEradaria nolt saber-lo escriure.

-Creus en els horòscops?
(Somriu)Me desperta curiositat.

-Quin horòscop tens?
Cancer.

es el darrer llibre que has llegit?
(Pensa) Bé vos dire es que llegesc "La Rebelión de las masae"

-Opinió que tens de sa Revista Campanet
(Reflexiona) 2s seu valor periodístic, cultural ... és molt bo, teneuent
en compte el marc a on està. Politicament me té molt decepcionat.

-Perquè?
Quan entra dins el tema de 2olitica se decanta cap a un partit. Tenc
i-caves molt concretes. Per ses festes va sortir una crònica a s'Ultina
Hora de què jo havia marginat	 i a sa revista va sortir una que
r,ràctivament era sa mateixa. I essent sa revista de s'O.C.B. no s'havia
de publicar mai perquè sabia cert que no era vera lo que afirmava sa
crònica. Un altre és que sa 1 portada després d'entrar noltros a
s'Ajuntament mostrava una mà que arrabassava un arbre, i deia "Salvem
Campanet". Sa revista 2resenta un aspecte de Campanet en decadència -no
sé si es casualitat- des de que noltros hem entrat. Les respect però lo
que no m'agrada és que vulguin ostentar un "puesto" d'imparcialitat.

-3a revista està oberta a tothom, perquè no hi participes?
En part sí no hi he participat és perqs,.è trop que a Canpanet sa sent dur
bastant, malament lo de sa politica, el duen a un pla personal. Val més
crear un ambient de cordialitat abans de aclarir si un actua be o
malassent.

-Com a representant de s'Ajuntament dins el. consell de direcció de les
escoles, quin es la relació amb els mestres?
Sa relació és 2.iolt lona, però se liuita . a ses vesades que vaig al consell

i antes de res voldria dir que té una directora que no se la mereix.
Sa seva formació personal i professional es molt superior a sa que
haurien de menester ses escoles. Encara qui harnii aquesta directora, es
problemes no s'han solucionat. Consider que sa sent que prepara ses
generacions futures no acaben d'esser lo Suficientement madures per
,abstreurse's dels seus problemes i juntar-se en equip per treballar. Els
mestres estan molt enfrentats. Els informadors i sa revista ro s'han
preocupat d'aquest tema, tan important com és.

ALWA



Mn. R IBER	 i Ici Unitcd
cle ICL ilenguci	 Ccttolonci

A hores d'ara, quan acebem de commemorar el vint-i-cínquè aniversari

de la mort d'En Llorenç Riber, voldríem retre-li un humil homenatge i re

dimir-lo del pas del temps, tot oresentant-vos un Riber jove, entusiasta

i -per què no dir-ho- profundement catalanista, un Riber tal volta ence-

ra immadur per b ja d'imaginació iliure i capacitat expressiva plena, de

prosa exultant i fins i tot combativa.

I sobretot coherent i científic a l'hora d'enfrontar-se amb la pro-

blemàtica de la divisi6 dialectal i pèrdua de consciència linguística

del nostre pals. Tengué l'oportunitat de plantejar el que en penseva quan

Mn. Alcover - mitjançant Costa i Llobera - ii demanà una comunicació per

al	 Congrés de la Llengua Catelana, celebrat a Barcelona l'any 1906 -

ha passat molt de temes-. En el seu escrit, el juve cempaneter, amb una

prosa magnifica, féu una anàlisi dels anys de decedèncin en què la llen-

gua va perdré el seu esplendor medieval : "Tres segles d'opresii6 foras-

tera enfondriren les discrepàncies dialectals", per b també una crida es-

perançada a la recuperació, a la unitat: "en vuitenta anys d'acció comu-

na hem rescatats mileners de pareules, ens hem redimit de mileners de

barbarismes, i le nostra producció és pujeda com ona vasta ,na invesorL'

Evidentment,l'euforia de ln Renaixanra catalana, el moviment de rei-

vindicaci6 cultural i bdhuc política, se ii havia contagiat. Les seves

convincions, eerb, eren fermes i decidides, í corn a escriptcr s'hi sen-

tia fortament implicat: "La restauració de tota llengua és la tasca de

sos escriptors" (Per altra banda, le comuniceció es titulava "Missi5 del

en quant al menteniment de la puresa i unitat del català

avant les contradiccions actuals, fruits de la ínmedurese i la igno

rància, de "gonellistes", mallorquinistes de via estreta i sevis orqullo

sos, pot esser un exemple de dignitat i intel.ligènci= el parer de Mn.

Riber. En l'objectiu de trobar una llengua pura, segons Piber, "ens hem

trobat en la unitat del llenguatge percuè precisament el cue deturpa i

embordeix un idioma és el que trenca : i disgrega sa unitat Priginària i

familiar". Tota la producció literària del nostre noete mostra aquest c

criteri savi en deetriar allb autèntic d'allb eseuri, fals i ridiculit-

zant. El seu lèxic fou immens formit de la cultura popular molt sovint

5-



la Caixa

però tractat amb la dignitat suficient per no caure en la caricatura ni

en el costumisme degraddnt.

I voldríem acabar amb la invocaci6 que clou aquest escrit de jovene-

sa: unes paraules que continuen vigents i malhauradament cal encara reco

cordar: "Guardians intrèpids de nostra llengua gentil, guardem-la franca

i rura i clara com l'argent perquè tot un poble aquí s'abeure, que quan

un poble cau de cara dins l'esclavitud, si conserva sa llennua, t la

clau que obri el pany de totes les cadenes".

Miquel Vives

'BAR
CAS

RETO
GELATS

TAPES
VARIADES
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Premis «Associació
Premsa Forana de
Mallorca»

- BASES

"Associació de Premsa Forana de Mallorca", arnbla coLlabora-
ció i patrocini de la Caixa d'Estalvis "Sa Nostra", convoca el Primer
Concurs Periodístic "Aw.ociació de rxernsa Forana de Mallorca" amb
l'objectiu de premiar els millors treballs sobre temes d'actualltat a
Mallorca. El concurs es regirà per les següents BASES:

la Els treballs que hi participin estaran escrits en llengua catalana.
2a Els treballs s`hauran publicat, dins els terminis fixats, a qualse-

vol de les publicacions associades.
3a Podran participar-hi tots els col.laboradors habituals de les

publicacions.
4a L'extensió serà d'un màxim de tres fols mecanografiats a doble

espai i a una sola cara. 1 -11 podrà haver informació gràfica.
5a Per optar al premi, els treballs s`hauran d'haver publicat dins

els següents terrninis: des de la data de publicació d'aquestes bases
fins a dia 30 dAbril de 1.984.

6a Per optar al premi, l'autor del -treball per mitjà del director de
la publicació on hagi sortit a llum enviarà el retall del mateix per tri-
plicat a nom de Carles Costa, Carrer Princesa, 24. Sant Joan.

7a El Jurat es donarà a conèixer en el moment de la concessió
dels premis el seu veredicte serà inapeLlable.

8a El veredicte es farà públic dins els mes de Maig de 1.984. El
lloc i ei dia seran comunicats oportunament.

9a L` "Associació" es compromet a editar els treballs premiats.
10a Els premis que s'atorguen són els següents:
Tres premis de 30.000 ptes.
Un d'ells tendrà un premi d'honor consistent en una esculptura

d'En Pere Pujol.
lla Els participants es comprometen a acceptar aquestes bases.

Els membres del jurat resoldran -els casos que no hi estiguin prevists.

Trobocici Premso Forono
La Revista Cempanet el 16 d'octubre d'equest sny va assistir e la

Diada que: 1'Associeci6 de la Premsa Forana de Mellorca , va convocar a

Petra sota l'organització de la revista "APCSTOL Y CIVILIZ=R". Aln

ens trobNrem,als voltans del Convent dels Franciscans, un bon grapat delc,

qui avui fan possible que a molts de pobles de Mallorca hi hecui oub1 4 —

cacions que portin les notícies del poble. A Petra v.isitrem l'Ajuntement

escoltant unes breus p2raules del 32t1e,11avors dassrem daynnt el monu-

ment del P.Serra per després assistir a una exposició de totes les publi-

cacions de la Premsa Forana; tampoc no deixNrem de banda la visita a la

casa del P. Serra, aix! com el Museu,lloc on realStzNrem part de la no4

tre secció de treball. Ens fou lliurat l'Estatut de l'Associació, eixí

com també es discutiren les bases dels premis "Associació de Premsa Fo-

rana de Mallorca n que a continuació trobareu. Per a nosaltres el méd im

portant va esser que érem admesos dins l'Associació.



NATALITAT I MORTALITAT

A CAMPANET FN :_-_L S.XX
Les taxes de natalitat de Campanet presenten una progressiva dismi-

nució des de comenaos de segle fins als nostres dies,en aauest sentit,
segueix la tònica general de descens exnerimentada pels naisos occiden-
tals,encara aide les seves causes no obeeixen a uns mateixos determinants

A la primera meitat de segle,la minva del nombre de neixements res-
pon en línies generals a la incid'encia de quatre factors:la crisi de
subsist'encies (oli,farina) de finals dels anys deu,la guerra civil,la
fam de postguerra i l'emigració.Sens dubte,fou aquest darrer fenomen el
que va tenir més influencia sobre el descens de la natalitat.Es va pro-
duir com a conseqU'encia de les reduides possibilitats de feina que ofe-

ria l'economia essen-
cialment agrícola de

a una població
en creixement.Aquesta
manca de treball obligà
molts de mallorquins a
emigrar cap a Sud-Am'eri
ca,Alg'eria i França,en-
tre els quals s'hi tro-
baven un bon grapat de
camnaneters.La partida,
d'una manera més o me-
nys continuada,d'aauest
contingent humh,majori-
thriament jove i ner
tant en edat de procrea
va afectar negativament
a la natalitat al llarg
del neríode.

De 1950 a 1960 es
registrà una forta re-
cessió dels neixements,
que s'anirh mantenint-
encara que més suaument
fins l'actualitat.Els
factors abans esmentats
desapareixen,tret de
l'emigració,la qual
d'exterior es converti-
rh en interior.L'econo-
mia insular,princinal-
ment gràcies, al turisme
entra dins una fase ex-

pansiva que si per una banda atura la scrtida de gent can a l'estrans . er,
a altra crearh,en el cas de Campanet i part forana,un altre corrent mi-
gratori,també per raons de treball,cau a Ciutat i a les zones industrial
i turístiques de	 més,anareixen en aquests trenta anys dos
nous comnonents:un és fruit del constant abandonement del pcble dels e-
lements masculins joves,la aual cosa renercuteix en un envelliment de
la seva població i conseaUentement aisminueixen els neixements;i l'altra
es deu a l'extensió de les nràctiaues anticonceptives acelerades a par-
tir de 1973 per la crisi econbmica actual.

La taxa de natalitat ha passat d'ésser superior a 19u0 (294) a la
de Yallorca 281/ a una clara inferioritat al 1978:9b vora la de 147
de l'Illa,que s'ha beneficiat a nivell global del corrent immigratòria
	  2 	
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penínsular que ha rejovehit la seva població.

Les taxes de mortalitat registren una evolució semnlant a les de
natalitat fins a mitjans de segle, en aue canvia la trajectòria decrei-
xent per seguir una línia ascendent que se manté fins ara.

A les dues nrímeres decades,la mortalitat a Camnanet era molt ele-
vada i superava la mitja insular.Ei jugava un paper molt important la
mortalitat infantil que va tenir especial significat en aues dates con-
cretes:1906,en que moriren 25 nins de menys d'un any Com a conseqüencia
d'una epidemia de rosa (1/3 del total de defuncions anual) i 1918, en
que la "disenteria amebiana" (!cambres) causà tanbé 25 morts entre els
nou-nats.La medicina encara es veia impotent d'enfrontar-se a aquestes
epidemies,aue a més se veien agreujades per la falta d'higiene i la
subalimentació.Posteriorment,les millores nroduides ains aquests tres
asnectes aniran erradicant la mortalitat.Les taxes baixaran considera-
blement fins arribar als anys cinquanta al mínim registrat al 11ar2 de
la nostra història.

Jesprés se manifesta una nova pujada de les defuncions fins a su-
perar el neixements.Acuest ascens ae la mortalitat no correspon a una
nova aparició dels factors que provocaven la forta mortandat del pri-
mer quart de segle,sinò a un aspecte completament diferent que ve defi-
nit pel grau d'envelliment de la Població de CamPanet,a causa -com hem
vist- del corrent emigratoria,d'aquesta forma la mortalitat només afec-
ta basicament el sector vell de la noblació,que ja ha arribat a les
seves cotes màximes d'esperança de vida.

Les defuncions són,doncs,a Partir de la decaria dels cinquanta,su-
neriors als neixements i -en corresnondencia- el creixement natural de
la població de Campanet és negatiu,fenomen que també es dóna a les res-
tants àrees rurals de la nostra Illa (envellides per la marxa dels jo-
ves) i a Palsos d'Europa del Nord i Central (envellides per la manca
de joves a causa del fort control de natalitat).

Anys

NATALITAT YORTALITAT

Creixement
2:atural 50

Xire:,
Absolutes

Tants
per mil

Xifres
Absolutes

mants
per nil

1887-1900 1122 294 849 923 71

1901-1910 883 294 648 216 78

1911-1920 689 224 602 195 28

1921-1930 583 224 511 168 56
1931-1940 551 192 417 145 47
1941-1950 481 173 32b 117 515
1951-196C 333 124 344 128 -0'4

1961- 1 970 277 1113 306 1215 -1'2

1971-1980 213 916 •	 510 1319 A I "

1••n•nn

JOA BUAJES CRZSPI



'FUTBOL FE
A CAPA

ENI
ET

El diumenge,sis de novebre,es presentà davant l'afecció local

el SPORTING PUTBOL FEnENI CAYIPANET.31 nou equip,primer de categoria

femenina en l'histbria de l'esport campaneter,neix amb l'aspiració de

poder jugar la propera temporada a les competicions oficials.Ara que

el nostre poble s'ha quedat oficialment sense futbol masculí,e1 grup

d'al.lotes que integren el neixent club i el seu entrenador s'han

llançat amb il.lusió a la tasca de dur endavant el seu projecte,que de

realitzar-se vendria a omplir el buit deixat per la desaparici6 del

C. E. Campanet.

Com a primera prova esportiva v'alida,pensen enfrontar-se,durant

les festes deNadal,amb qualcun dels equips femenins federats.Esperem

que davant aquest esdeveniment,l'afeccionat respongui amk la seva pre-

s'encia al camp municipal i que com a

consequ'encia d'aquest suport popular

surtin una s'erie de persones que no

tan sols se comprometin a cobrir els

futurs desplaçaments (corn de . fet ja

n'hi ha) sinó  tamb6 a col.laborar en

l'organització i desenrotllament del

nou club,per tal que les jugadores

no es trobin mai més en les circums-

tàncies actuals,de manca d'equipat-

ges i talons,inconvenients aquests

que les joves al.lotes (el promig

d'edat de l'equip és de setze auys)

volen superar realitzant un sorteig

abans de -Dtadal idemanant ajuda a

l'juntament.

Confien que aquesta iea no

sigui fruit d'un dia,que tengui la

seva continuitat i que les jugadores

arrosseguiu futpolisticament a les

noves generacions femenines.

JUGADORES

PORTER

Catalina Reines Bennassar 	 20-111-69

DEFESES

Yiauela Rebassa Gual	 2-1V-68

Antònia Yir Reines	 11-IV-68

Antònia ::.ascar3 Seguí 	 13-X-67

Kargalida Martinez jorado 	 25-7-64

?rancesca I3isquerra Mascarló	 18-X-57

Juliana Candel Coronado 	 18-111-54

MITJOS

Antònia Pzns 'è:unar
	

4-V-55

Margalida Oliver Eennassar
	

17-1X-69

Lionor Er)rrach Bisquerra
	

4-V111-67

DAVANTERS

Joana Y_orell Palau
	

7-711-67

Francesca Vives .a.scar ,3
	

13-1V-67

Catalina Pemenias P:orrac'n

Catalina Siquier Sccias
	

10-17-69

Isazel Reines Pestarj. 	 14-711-57

Francesca Alen.any Pennassar

Yargafida ::uan A:zengual	 27-711-65

ENT=ADOR

Joan Reines Palou

JOA 3UADES CRESPI



ALEVIS I Ifl.NTILS U%A ESPERANCA 	E CAPA FL FUTUR 

Al nostre derrer n 2 parlaven de la desaparició del C.Esoortiu Cam-

panet.Uns mesos després ens trobam que la practicà de l'espert és de pri

mera neceseit.Veim,per un vent, que ha sortit un equip femení de fut-

bol, i per l'altre que neix una escola de futbol base per anar formant

jugadors de cara a un futur,Aquest derrer fet té l'orSnen en le il.lusió

d'un arup de pares , que volen intentar formar els seus al.lnts dins a-

cuest camp i a la vegeea volen entretenir-los davant els escascs divert5

ments existents e Campanet. 2;ix3 era almenys el que deia un d'ahuests pe

res -en Jaume des Forn- es mostrava il.lusionat en dur endevnnt aques-

ta empresa.

Amb ell mantengue.

rem una xerrada de que

entrequerem algunes cc

ses.En primer lloc,

hue aquest equip ha

sortit especialment

gràcies als dos entre-

nedors: en Joen Amenpl

al-que s'ocuna més

dels Alevins- i en

quel Vives que es res

ponsabilit7e més dels

infantils.Es veu cla-

rament que de cada dia els al.lots demostren més les ganes de juger.En

princini, eren només un vint i ara ja arriben a la "cuarentrna, que cada

dilluns , i dimecres assisteixen als entrenaments. =ls alevins Han jueat

en concret contra el Cen Picafert amb el resultet:Cen Picefort 4,Cempane

2, i el nertit de torn	 Campanet	 Can r:icefert 3; i el dilluns de Na

dal s'enfrentarnn el ilvar emeetent a quetre gels.Fsperen al llarg dels

mesos fer altree pert4ts amistosos emb qualsevol eeuip de la seva ceteqo

rie. Per la ternrad c.ve emb l'aiude d- tots els oares, me't ernbehle

ment juguin coMneticiens. Ara, econòmic - ment no ncrten massa de , eesee,

cue són cobertes pels mateixos pareci. e 4 bé l'Ajuntement cel.lebe-ha amb

nosaltres: ens deixa les seves 4nstal.lec 2 ons i eca les deeneees del bu

tà i. l'aigue. Els meteixes peres hen.preparet i enortet material cer fer



qran familia de,es vol formar una

ja que molts d'ells començaven a fumar alguns xigarrets i ho han deixat.

Amb aquest naixament del futbol-ba

,, ares i al.lots, abb la finalitat de entretenir els nins i que aouest sth

ESTANC

algunes torrades i stha vist perfectament el canvf social i de comporta-

ment que han realitzat des d'abans de jugar a ara.Aix21 és molt important

s'ho passin

Desitjam

ta "cantera"

be.

que aqueta experiencia prosperi i que el dia de demà aques-

que s'intenta - prsoecIlinar trobí els seus fruits,aconseguint

d'aqui uns anys un equip de majors.

Joan Pons

ageiida (le la
NAIXAME"!TS
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C ON VE SA AM
JOSEP REINES REUS

Vaig néixer a Campanet, carrer Mas-
sanet, en al casa marcada amb el núme-
ro 25 -avui, 27-, el dia vint-i-u de
Gener de l'any 1914, o sia: l'any que
va esclatar la Primera Guerra Mundial.

El meu serm bessó va néixer mort.
Jo, els primers anys de la meva infan-
tesa, vaig tenir una salut molt deli-
cada, tant delicada que els meus pares
i demés familiars es creien que també
em moriria.

Mes, per alló que "mala herba mai
mor", aquí em teniu prop de complir
els setanta anys i amb una salut bas-
tant bona, malgrat haver sofert un in-
art de miocardi i, posteriorment, una
operació molt greu per a donar una bo-
na circulació a 1e8 meves cames perqu3
hi havia amenaça de morir gangrenat en
el cas de no fer-se.

La meva única germana es diu Marga-
lida i és la mare d'un fill metge i
d'un altre apotecari.

La meva mare, de nom Maria, es de-
dicava a cuidar la casa. De jove, va
ésser una gran brodadora i ben plan-
tada. Sabia llegir i escriure i era
molt neta. El meu pare, de nom Joan,
es dedicava al comerç de comprar i
vendre llenya i carbó i figues i, més
tard, al negoci de la seca d'albercocs.
Durant molts d'anys va donar feina a
molta gent de Campanet, Búger i Sa Po-
bla. La majoria eren dones. I, si bé
no en sabia gaire de llegir i escriu-
re, de cap duia els seus negocis, es-
sent un gran estimador de coses diver-
ses.

s'era de Son Bordoy, per Son Puça, pel
carreró de Can Curt i per altres llocs
Per les matances, els nins i les nines
solien anar a pasaetjar i jugar junts.

Mai no vaig anar a l'escola pública,
sempre vaig anar a la privada. E1 col-
legi tenia per nom Nostra Senyora de
Lluc i el mestre nomia I3 ere Siquier, el
"mestre company", i només era per a nin
Quan'era l'hora de berenar, sortíem a
jugar al carrer, ja que l'escola no te-
nia cau pati. Jugar en el carrer no te-
nia cap classe de perill ja que enels
meus temps d'infantesa només circulaven
cavalleries totes soles o amb carros i
altres classes d'animals sols o formant
guardes.

Si bé en aquell temps la discinlina
era prou severa, no tenc record que el
mestre em oeg3s mai ni d'haver estat
castigat agenollat o de cara a la paret

No, no em record que volia ser de
petit. El que si record és que, més
d'una vegada, els meus familiars em dé-
ien: "podries estudiar de capell A í
així menjarAs ensaImades i xocolati per
berenar". Per, el meu destí es veu que
era ser Mestre dscola, cosa de la que
n'estic satisfet.

Tan el meu pare com la meva mare
em varen estimar molt i sempre em va-
ren resnectar. Eren pacífics i no vi-
olents i estimaven l'ordre i la nau.
Jo semPre els vaig estimar i respec-
tar molt intensament.

Els nins jugaven amb els nins i
les nines amb les nines, o sia, juga-
vem per separat. Jugavem pels carrers
i per la plaça: a bolles, a baldufa,
a pilota, a piola, a penyores, a qua-
tre cantons, a la gallina cega, a rom-
pes, a corregudes	 A vegades, so-
líem anar a jugar ner les afores del
poble, o sia: pels pins, per s'era de

13



A l'hivern, a la llum del quinqué,
o del foc de la xemeneia o del llumet
d•oli, asseguts dins la cuina, vora
el ioc, els padrins i padrines mos so-
lien contar rondaies i contarelles de
laaes, així com també, fets i coses
de les seves vides: de les restes, de
les tradicions

A l'estiu, aquestes contarelles te
nien lloc asseguts en el carrer o en
el corral, a la fresca i a la claror
de la lluna, ja que en aquell temps
no hi havia electricitat a Campanet.

Vaig estudiar de mestre perquè era
carrera més assequible i acostada als
medis econòmics dels meus pares. Per

estudiar altres carreres era neces-
sari traslladar-se a la Península.

Desarés de retornar de França, on
vaig residir per espai de nou mesos
-durant sis maos vaig anar a l'esco-
la Jules Ferry, de la ciutat de Li-
sieux-, vaig anar dos anys a Sa Pobla
amb el mestre Joan Caldés, àlias Xam-
bó, el qual am va preparar per a
l'ingrés a l'Zscola Normal de Palma
de Mallorca.

Vaig fer la carrera com alumne ofi-
cial, manco un any que vaig estudiar
lliure. Els meus arofessors fora:
Garcia, Olmo, Syaralar, Ferbal, Vinyes,
Snsenyat, ?orcel, Barceló, Dona Ca-
talina Vives, .ona Rosa Roig, Senyora
Cascante, .enyora Villalonga i pot ser
algun altre o altra que ara no record.

Una vegada acabada la carrera i de-
gut a la manca de places, vaig obrir
una escola narticular en el Port d'Al-

De dia, donava classes als ae-
tits i, de nit, als grans.

Em pagaven un duro cada mes cadas-
cun dels alumnes.	 bastava per pa-
gar l'hotel on estava hostatjat, per
aoder fumar filet, que era el tabac
més barat que hi havia, i per poder
anar de aamaanet al ?ort i del ?ort
a Campanet en bicicleta. Vaig ésser
el primer al.lot de Camaanet que
vais tenir una bicicleta de dues ro-
des quan ni els més grans en tenien.
També, em cap la satisfacció de ser
el campaneter que de gran va tenir
una motocileta.

Els pares dels primers alumnes meus
-tan els petits com els grans- tenien
amb mi molt de contacte: xerràvem, mos
saludàvem pels carrets i pels cafès,
anàvem a pescar i a nedar plegats, em
convidaven a les seves festes i com-
memoracions, etc.; formàvem com una
gran família.

El material que durant els primers
anys de fer de mestre vaig tenir a
l'escola, o millor dit, a les escoles,
era molt magre: tinta feta amb pols,
guix, pissarra, mapes, bancs de dues
places (pintats de negra), regla, com-
pàs i escaire de fusta, una bolla del
món, murals d'animals, alantes i al-
tres temes, una granera i una aala ner
a netejar l'escola (cosa que he fet
moltes vegades i ...)

Sl . material que he utilitzat més
durant la meva tasca euctiva ia es-
tat la pissarra i el guix. Era molt

quan havia de fer dibuixos, dic-
tats, esquemes, etc.

He fet escola, essent mestre esta-
tal,a Búger durant tres mesos i ca-
torze dies, a AontuIri durant un any,
sis mesos i tres dias, a Fuentes de

	  d
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Ayodar (Caste116) durant un any i cinc
mesos, a Ortells (Caste116) durant dos
anys i nou mesos, a Santa Maria d'Oló
(3arcelona) durant dos anys, un mes i
vint-i-cinc dies, a Aaria de la Salut
(Mallorca) durant dos anys, a
ça durant dos anys, a Moscari durant
nou anys, a inissa1em durant un any
i a inca durant tretze anys, tres me-
sos i un dia. Des del dia u de gener
d'aquest any -183- estic jubilat.

Generalment, durant tota la meva
carrera de mestre he utilitzat la llen-
gua castellana com a mitjà d'ensenya-
ment, ja que era la llengua oficial,
si bé en les escoles que he regentades
en les Balears, he utilitzat la nos-
tra llengua per fer aclariments.
Aquests darrers anys he ensenyat la
nostra llengua a l'escola d'inca tal
i com per l'Zstat està manat. Me Pa-
reix molt bé que els nostres escolars
estudiin la seva llengua materna.

Z1 meu Doble de Camanet es pot dir
que no sols és poble de pins, com va
dir Mossén Riber, sinó també Poble
de mestres. Sense comotar els que es-
tudiaren abans de mi i els que han
estudiat després, diré els c,, ue varen
estudiar quan jo estudiava: Miquel
Buades Riber -de Son	 Guillem
Buades Reinés -Maca-, Miquel Palou
Buades -de Son Garreta-, Antoni Re-
bassa -Costitxer-, Jaume Canals -de
Gabellí-, Pere uelià 	 -ntonia
Tortella -Sabonera-, .,;atalina :1orro
-Lluquera-, i Margalida :ulet -Reta-.

Durant els :uaranta anys de dacèn-
cia he anat sembrant dins els cors
dels meus alumnes la llavor de la no-
violència, de la pau, de la germanor,
de la generositat, de l'amor

Déu faci que aquesta llavor -és el
meu més fervent desig- hagi fructifi-
cat donant el cent per u i millor si,
en llac del cent, hagi dona7, el mil.
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25 ciniversori de	 mort

cle	 LL () IR EN	 R I1B E IR
El diumene 30 d'Octubre, amb motiu

de complir-se el 25è aniversari de

la mort de Llorenç Riber. Es va

voler organitzar un homenatge per

commemorar la data, per això se

prepararen uns actes de boca

rellevància, i que més bé s'han de

considerar pobres, i de falta de

participació cobular. Els actes

quedaren reduits unicament a la

celebració llitúrgica presidida pel

P. Joan F. :Y.arch, que en la seva

homilia ens parià de Llorenç Riber,

i uns parlaments acompanyats de la

recitació d'unes poesies a càrrec

d'unes nies del poble.

Als parlaments brengueren la paraula

el Canonge Bartomeu Torres Cost 	 el

Vertaderament cal dir que a

l'homenate hi faltà que la Fent se

n'adonàs dels actes que hi havia

progranats i que els responsables de

l'orR.anització disribuisin molt

abans els programes que es feren.

Creim que per celebrar un 25è

aniversari d'una -y.anera tan pobre,

val més deixar-ho córrer. Si se vol

fer s'ha de fer amb una prograació

.d'activitats i actes culturals que

valguin la pena.

Tan pobre va resultar que els

anomenats "amics d'en Riber. estaven

absents dels actes. Segurament

-seç,..ons ens manift , tà un d'els-

perque no n'estaven assabentats.

e3r. ,fkiquel Cayé. i Sitjar.



Hornenotgo Ict Vellesci

Les festes del Patró del poble St. Miquel quedaren- reduides a molts

pocs actes. Unicament és realitzà l'homenatge a la vellesa que cada

any dur endavant "La Caixa".

Es veu que els organitzadors de les festes de Sant Victorih quedaren

cansats i encara no s'havien recuperat per poder preparar les de Sant

Hiquel. Si bé hi va haver un concert a càrrec de la coral dels "Antics

Blavets" a l'església parroquial. La coral era la segona actuació que

feia al poble, ens oferí peces musicals com la 3alenguera, Serenata

India, El Rossinyol, Cançó dels Navaters, aixi com l'Ave Iaria de

T. L. de Victorià, entre d'altres.

La coral des de la seva primera actuació en públic, que per cert també

va ser a Cmpanet, ha progressat molt. Amb la seva ser7ona estrenaren

un vestuari conjunt.

31 dia de Sant Hiquel, a les 5,30 del capvesbre, amb la participació

del ,7rup de balls mallorquins "Talls Novells" de Santa aria, s'oferí

a la placa l'homenatge a la vellesa. I va estar present el Conseller

d'Agricultura de la Comunitat Autónoma, Sr. Joan Simarro, i qui va

lliurar unes plaques a les persones de és edat així com el matrimoni.

Un fet poc agradable succeí quan un dels empleats de l'Ajuntament va

fer aixecar d'una cadira una de les persones que en aquells moments

havia d'esser homenatjada, apuntant que el iloc estava resE -,rvat per a

les autoritats presents. Aixi no obstant, moments després es vegé oom

eren ocupades per les esposes d'alguns regidors.

Oreim que resulta això esser un fet críticable,i que en aquells

moments més que les autoritats, els qui s'havien:de se.tir 	 eren els

de la tercera edat, : ja que eren elSprotegonistes de lc. festa. Tots eis

altres no eren res més que uns de tants presents a l'aete.

A la nit es celebrà la Missa Solemne am homenatge a St.• !iqui, amb

homilia a càrrec de n. Ramon LladóI es tancà 1: -.:jornada amb l'actuaoió

del [7rup Cucorba de Huro representant "En Toni rii dimoni i els

estudiants de sa cova de Sineu".-



ORQUESTRA DE CAMBRA
ELS SOLISTES DE MALLORCA

L'Oquestra de Cambra "Els Sdlistes de Mallorca" el passat 17 de desem

bre oferiren a l'església parroquial de CaTpanet un concert sota la direc

ció d'Agusti gui16, interpretant obres com"l'obertura de l'Orator! "El

Messies" de G.F. Haendel, "Contrapuntus n2 6 del "Art de la Fuga" de J.S.

Bach, "L'estiu de "les quatre estacions" de A.Vivaldi, tenint aquesta obr

com solista a Bassam Shuhaibar, "Divertimento n 2 1" de W .A. Mozart, i la

"Sinfonia n23 en do Major" de C.P.H.E. Bach, L'acte estava patrocinat i

organitzat per la Conselleria d'Educaci6 i Cultura de la Comunitat Autb-

noma i comptava amb la col.laboració de L'Ajuntament de Campanet i la de-

lagació de l'Obra Cultural Balear.

El Concert fou bó però malhauradament el públic asistent no fou mass

Aixt) si, els que estaren presents pogueren escoltar bona música per es. -

pai de més d'una hora. Entre el públic cal destacar la présència del Sr.

Batle,p1 President de la Eomissió de Cultura,la Presidenta de l'Obra Cul.4

tural Ealear cmtro-eltret.. Cr-!im que en els mesos vinents seria conve-

nient que tant l'Ajuntament,Obra Cultural i l'esrjlésia organitzPssin con-

carts a fi de despertat l'esperit músical a Lampanet,poble oue vav veure

neixer a un gran organista i músic mallorqui com va esser Bernat Sales i

té una tradició rellevant de bandes de música.
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or t «Joan Miró»
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'S de de ambre morí a Palma el

pintar Univers	 JOAN MTRC, mclts

vcr deman2reu per qu li dedica

la rnuista - Campanet" unes

Simplement perauè pensam que se

les mereix, sota molts d'aspectes:

el d'artisze,e1 d'home sencill.

Per 2) especialment per als Campa-

neters, i'matde d i en . Mbró queda-

rà dibuigada dins l'obra aue

quí acccs(j_Les sortira 31 carrer

de Llorenç R±ber "La Minyona d'un

infant Crat". El dibuix de Joan

Miró serv.f.rè de darteda a anuesta

obre de l'escriptar Campaneter.

Nc hi na CuPte que Campanet tendrè

relac 4 6 amb i'dbra mironS.ana pr;—

c'es a "La inrnnia d'un infent

ret. Ai	 fer que a partir

ra,aauest dintor jniversal.dcnL

encara m62 fama a l'obra de Llo-

renç Riber.

C. O. P. E.

MALLORCA
E5EELT.3,j	 3UAP,T5 A LES
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