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Si hi ha moments idonis per retrobar el nostre sentit de campaneter
de col.lectivitat amb história pròpia -pot ser monótona, sense grans
aconteixements, però compartida i comuna- són els moments de festa, de
celebració.

L'anada a Sant Miquel -el dimatts de Pasqua- és un d'aquets moments,
Des d'aquí us recomanam que, tant com us sigui possible, aquest dia ob-
serveu rigorosament totes les tradicions de la festa: aneu a peu amb
tothom, rera els xeremiers i el St. Crist - la saludable mescla d'ele-
ments pftfana i religiosos-, escolteu el sermó del capell campaneter
i gairebé res més que deixar-vos endur per l'aire nou de la primavera,
la conversa de la gent, les corregudes dels nins. Mol sovint el sentit
de l'alegria és en la senzillesa, en la naturalitat allunyada de la So
fisticació, en no voler forçar la màquinaria. A la vall de St. Miquel
es donen tots els elements per a una festa simple i-jo diria- sedant:
el contacte amb una naturalesa ja eufórica, el refermament de lligams
amb els campaneters escampats arreu de lilla, els coneguts que només
veim aquest cop, i tantes altres coses que anam oblidant cada dia de la
nostra vida quotidiana.

Feis-nos cas: reconvertiu-vos en home natural, rural i aprofitau
1 'avinentesa. Veniu tots a St. Miquel i aconseguirem que l'aire de po
ble, d'amistat, d'ingenuitat voli entre els turons que encerclen el
"pla de tel". Baixar al lloc on antigament hi havia el nostre poble ha
de ser tot un símbol. Molts d'anys!.
---CAMPANET 	 SUMARI
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La sessió plenà'ria del mes de març,
tractà únicament tres punts: la refor-
ma circulatória l una petició d'augment
de Llorenç &uades -recollida de %ms de
Campanet- i proposta sobre la L.O.D.E.

La proposta d'En t1oren9 Buades que
dà pendent d'estudi. A la petició dem -a-
nava un augment de 40.000 pts per les
despeses que ocasionava el traginar
els fems a Binissalem.

Pel que fa a la reforma circulató-
ria, cal dir que el 26 de juliol de
1983,-a un plenari,-es tractà el mateix
punt, sense arribar a un.acord.Ara tam
poc no se'n prengué cap, quant a la
reforma. únicament tornaren emprar-sa
les mateixes paraules per exposar el
tema. La reforma, segons paraules del
regidor Nicolau MartorelI, consistaix.
en posar direcció prohibida per a ca-
mions al carrer de Sant Miquel i al de
Petxino i senyalitzar alguns llocs del
carrer de Son Massanet per no aparcar-hi; senyalitzar a la Plaça Major
un aparcament per a motos, i col.locar a alguns puRts del poble mirall
per facilitar la visibilitat. Quant a declarar sentit únic el carrer d
"Ses Corterades", es decidí consultar-ho ambs els veins, a proposta de
regidor Jaume Ordinas.

La llei orgànica al dret de la Educació, duita al ple pel grup popu
lar, no pogué tractar-se ja que el temps només donrlloc a llegir la
proposta, en tocar la mitjanit. Era la segona vegada cue la proposta e
duia a un plenari, sense aprovar-se.

En resum, un-ple on es tractaren temes que a altres plenaris ja s'
vien duit. Al final no s'acordà res.

_
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PASQUA, superacio- del decencis
En general, hi ha arreu un cert desencís o desengany. Tots

rlegats estam una mica cremats. Sovintegen les expressions: "no
hi res a fer", "ja ho he provat tot", " que s'arreglin", "ja
n'estic cansat", " ja està bé ".... Totes'elles reflecteixen que
el desencís ens ha portat a la inactivitat, a L -'apatia: estam cansats
de lluitar, ens plezam de braços i intentam de viure amb la màxima
tranquil.litat parale.

Aquesta actitud la trobam me's o menys estesa en tots els camps;
i és veritat que no ens falten motius autèntics per per a justificar
-la. Per exemple, en la vida social i política: " quan son en el
poder tots fan igual","tods scn egoistes, " sempre ens la carrezam
els mateixos". En la vida familiar: " ja no hi ha res que sé.guanti",
"s'economia està per - terra", "moltes promeses i poques realitats",
" de cada dia hi ha més gent a 1atur , " de cada vezada anam de mal
a pitjor en tot".... Dins l'Esglesia mateixa els creiens també sufrim
aquest desencis: "la gent ja no creu", "to i- es un negoci", "els
carellans i frares diuen i no fan ", " sa religió es un "lavacocos"
i una esccla de reprimits" " jo pas 	 "

Potser també n'hi ha que ens havíem il.lusionat massa. Perauè -
certament, els homes necesitam un incientiu, una meta, una il.lusió;
xifrant alt les nostres esnerançes ens sureram i dcnam sentit a la
vida. Ara bé, allò que no fiem de fer, m'he sembla a mi, és absolutit-
zar les il.lusions. Si caiem en aquesta aquivocació, facilment ens
abocam al desengany.

Pasqua, és per un creient un desafiament cortra tota casta de
desencís. Axi fou per aquels deixebles d'Emaús. Aquet fet evanzelic
és molt il.luminatiu per molts. Els dos deixebles d'Emaús estaven
desenganyats:" nosaltres esperàvem 	  " No havien entès ni la
rerscna de Jesús ni el seu missatge; no sabien auè podia ésser
"la resurrecció". No entenien res perè s'havien fet unes il.lusions
d'acord amb els seus esquemes humans. Abandonen Jerusalem peraue
ho veuen tot perdud. Fins que Jesús els surt a camí. La resposta
de Jesús els dubtes del deixebles ja la_èoneixem - 	 No sabíeu que
s'havienctacumplir les Escriptures? ". Certament el Déu que ens
mostren les Escrirtures, es troba en la lluita diria per al Regne;
Regne de veritat i de vida, Regne de justícia, (J'amor i de pau. Tot
això vol dir que çorrespon a nosaltres, amb el nostre obrar, d'esta-
'blir la veritat en aquest món, fer-hi créixer la vida, la justicia
l'amor i la pau.

Descubrir aixó i accaptar-ho fins a fer-nos-hc nostre, de tal
manera que ens rorti a superar els nostres desencats, no és gene
fàcil, com ho demostra el comportament del deixebles dmaús i la
histèria de les primeres comunitats cristianes a les auals Sant Pau
escrivia: " Nosaltres rredicam un Messies crucificat, escandol rer
als jueus i bajanada per a les altres nacions, peró per als que s'ho
creuen, força de Déu i saviesa de Déu. I és que " la Simpleria de
Déu és més savia que no la saviesa dels homes i la feblesa de Déu
és més rodercsa que nc al noder dels homes" (I Ccr. 1,23).

P. Jaume Puiaserver

.Sempre més i millor

per promoure

nostra vertadera cuitura
4



OPINIÓ 
2LJUNTAMENT , O.C.B. , ESGLESIA.

El nostre poble s'hauria de recurerar del "pasotissmeflaue fa
uns anys l'enrevolta. Sembla que estam en temps passat, cn no era
gaire fàcil desenrotlla alguns tasques. Ara, tots units hauríem de
treballar cada un des del seu camp, perquè en aquest oble tothom
que hi viu s'hi trobi be.

Analitzem passa a passa alguna de les entitats: des de la
rolítica, fins a la cultura i la religió.

El polítics diran que fan coses i rebutjaran	 qualsevol comen-
tari i crítica, ja que pensen que quan les dius alguna cosa es per
fer-los la runyata. Eatan ben cruus, i que pensin el dit mallorqui
- "qui no vol pols que no vagi a s'era! 1 -. Pensin allò que han fet i
fan, allbque han duit a terme d'ençà la seva entrada al consistori.
La majoria no té idees i pensen que tot es pot solventar amb les
consultes de partit. El poble reclama que facin feina, cue preparin
activitats, que ens divertesquin, i que deixir de banda les ideologi-
es. Permeteu.me que us diguem, polítics,- tant els qui zovernau, com
els que estau a l'oposició- que pareix que estau cansats i feis la
impressió que estau als darrers mesos de la vostra etapa.

Llàstima, ens teniu desilusionats i s hora que us desperteu
i reviseu els vostres programes, i llavors nosaltres - la resta del

poble•- ens sentirem estimulats per alçar amunt el nom de Campanet,
dins el progrés, la cultura, l'educacic, l'esport i tots els altres
camps que hi volgueu afegir.

Però ccm podeu rescldre politics els nostres problemes, si ni
tan sols les tractau ni les estudieu a les comissions de l'Ajuntament.
Ja basta i a canviar!.

La cultura, també dorm. No som concients, que tenim una tradició
cultural. Pero l'aspecte és diferent: una sola entitat cultural hi
ha el poble, una entitat que ha passat els seus moments eufòrics,
rerb també les seves crisis.Una entitat, que té pujades i davallades
i que intenta fer una feina. Darrerament es pot considerar apagada.
Són pocs els camraneters que se senten relacicnats amb l'O.C.B.. re
la roca relacic , molts dels, en donen la culpa que és una entitat
tancada i que és sinònim de P.S.M.. Tots opinareu el que volgeu.
Unicament hem de dir que far molts d'anys, que a Campanet sorgiren
entitats culturals,.rerb duraren poc temps. Això dóna peu a pensar
com straba11at culturalment pel poble. Crec que malgrat les difi-
cultats, i tota la mala fama que li han volgut dona, 	 qUe ha
durat, i ja fa mes de E anys és l'e.C.B..

El gran canvi, la gran activitat, en acuets.mcments i des de
far més temrs la dur l'eszlésia. Entitat cue mou el poble de del
més retit fins el més gran, es mou dins mclts de camrs, supleix
moltes de coses aue altres grurs molt bé rodrien dur.9 terme. Sort
que rrograma excursions, confèrencies, i xerrades rer la tercera
edad, fins i tot festes; ja wue sine, no sé cu è serie del nostre
roble al llarg de la semana. Y:clta és la gení que en'tra en contacte
amb l'entitat relizicsa. Hi ha un animado no hi ha dubte. Tal volta
aixe és lo cue fa fata a molts d'altres dels sectors del roble.
S'ha de reconeixeRque al fcns és en qui estimula a la gent i -en
definitiva- qui manté a bona rart del roble.

Crec aue si tcthom treballs així ccm hc fa aquesta entitat,
el ncsre poble seria una altra cosa, i feriem que aquest cada dia
progresss des dels diferents camrs.

Anims i endavant, fins una altra.

Joan Pons
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NATALITAT
YORTALITAT

a causa de la guerra colonial- e.s traduí,a la
en l'aparició d'una gran corrent emigra -;bria
ria,a dins la qual també hi ha que situar un
afectats per 1 es incid'encies negatives de la

NATALITAT  I MORTALITAT

A CAMPANET EN EL S.XIX
Per Joan Buedes

Les variables demogrhfiques,natalitat i mortalitat,de Campanet
presenten -fins als darrers: any S del XIX- unes taxes realment elevades,
característiques del anomenat "cicle demogràfic antic".A Partir de 1887,
s'experimenta un marcat descens dels seus valors,iniciant,aixl,e1 canvi
cap a una "demografia moderna" que es produirà de forma definitiva en
el segle XX.

Les taxes de nata-
litat registren en el
segon quart de segle un
constant augment fins
arribar en el període
1846-1860 a la xifra
més alta de la nostra
Histbria Contemporània.
A partir d'aquesta es-
mentada data s'anirà
produint una disminució
del nombre de neixements,
inapreciable en princi-
pi i ja molt més accen-
tuada en els darrers
tretze anys del XIX,en-
cara que la taxa,a fi-
nals de segle,es manté
superior a la de Yallor-
ca (294 % de Campanet
vora la de 25 % de
l'Illa.Aquesta forta
recessió coincideix amb
la greu crisi econbmica
que assolí 1;:a11orca de
1887 a 1900.De caracter
agrícola -situació econb
mica desfavorable del p
tit propietari,mis'eria
dels jornalers,,iestrucci
de les vinyes per la
fil.loxera—,industrial
—crisi del calçat i ae
la industria textil— i
comercial —desaparició
del tr'afic mercantil ae

amb les Antilles
darrera d secada del segle,
cap a Sud-Aiderica i Alg'e-
bon nombre de campaneters
crisi.

•



ANYS DB SOBRE-MORTALITAT

Defunc. Mort.inf.(x)

1853 93 28

1859 93 22

1873 85 49

1874 95 42

1883 103 37

1888 91 31

1892 83 17

(x) Y.alalties infantils
més imbortants:Epidémies
de Rosa i "Cambres"(me-
sos d'estiu),bulmonies i

-tifus 

BANCA MARCH
EI primer aznc de les BaCears

Les taxes de mortalitat presenten,
a començos i a finals del XIX,una evolu-
ció semblant a les de natalitat.Per con-
tra,entre aquestes dues fases es dona
una trajectória ben diferenciada.Així
tenim,aue des de el moment en que la ta-
xa comptabilitza la seva cota màxima es
produeix una notoria disminució de les
defuncions,per a continuació en el se-
güent període tornar a augmentar.A fi-
nals de segle,canvia la tónica creixent
i ja els indexs entren de forma clara
a integrar-se a dins la línia descendent
del conjunt de Mallorca (22'3 % de Cam-
panet vora el de 21'8 % de l'Illa).

Els indexs de mortalitat al llarg
del XIX es mantenen sempre dins uns va-
lors gairebé elevats.A mantenir aquests
percentatges hi va jugar un paper de
primer ordre la mortalitat de caracter
catastrófic -epidémies i fams-,amb espe-
cial incidéncia de les primeres,que en
determinats anys (observar el quadre)
causaren una fortissima mortandat a nins de menys d'un any.

El creixement natural,a diferencia del XX (Veure Revista Cam -
panet n2 11) és positiu al llarg del segle XIX,la qual cosa es tra-
dueix en un augment constant del nombre de habitants del nostre
poble,malgrat la corrent emigratória de finals de segle.

Anys

,

NATALITAT MORTALITAT

Creixement
Natural %

Xifres
Absolutes

Tants
per mil

Xifres
Absolutes

Tants
per mil

1825-1845 1398 • 3316 1072 258 78

1846-1860 1153 345 968 289 56

1861-1877 1515 344 1080 246 98

1878-1887 952 332 738 257 75

1888-1900 1122	 . 294 849 223 71
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Entrevista amb
JAUME PUIESERVER (RECTOR DE CAMPANET)

En Jaume Puigserver neix a Algaida el 28 de

Novembre de l'any 1942. Als tretze anys seht

va a estudiar el batxiller a la Porcincula.

Després d'estar un any A Cura, estudia filoso

fia i Teologia a Palma. Abans de venir a Cam-

panet ha estat destinat un any a Palma l —a Sant

Prancesc—, 10 anys a Inca, a Buger i a Alcu-

dia.

Per què et vares fer cape11à4

—Per haver descubert a Jesús i el slau missat-

ge. Aquest fou el motiu que m'animà a fer—me

sacerdot. Certament la meva vocació ha anat

madurant i sempre haurà d'esser una resposta

a l'evangeli i un servei a les exigències i

problemes de l'home d'avui.

¿Has pensat alguna vegada en retirar—te

—Ara no, abans hem vaig plantejar molt seriosament la meva vocació i el meu fu

tur. Els meus 22 a 24 anys varen esser decissius per a la meva Vida. Vaig passar

per unes crisis fortes.

—Tu representes una institució que té unes postures definides davant els te-

mes que ens Preocupen avui en dia.Ha estat alguna vegada la. teva opinió dife-

rent a la de

— En allò fonamental no; crec que l'església avui dóna una gran llibertat d4e

perit per poder pensar, parlar, actuar i viure com a persones adultes i respon-

sables. Hi ha moments que te rebel.les en contra d i algunes postures que et sem-

bla que no són les de l'Evangeli, ni tampoc les del Concili Vaticà II. ;

,f1J'Esg14sia a Europa semnre ha estat identifiaada amb les 'classes dominants i

)nressàres del poble. En vanvi a Sud—America, l'Església lluita a favor 'dels po-

bres—fins i tot donant la vida nels seus ih.teressos—, 	 opinió et mereix

popular aue ha sorgit a Sud—America, la que proposa En Jaume Santan-

dreu?.

— L'església de Sud—Àmerica és certament molt critica, profètica, val,enta,

que denuncia i iiuita tot quant sia opressió i violació dels drets humans.

glésia d'aauets paisos resnon a.unes situacions ben concretes ; per això sempre

serà una església perseguida.
En Jaume Santandreu em mereix tots els meus resnectes con a persona. Admir 1p



seva feina, el seu compromís amb els marginats, cosa que jo nos sé si seria Capa

de fer. Crec que és molt fàcil criticar una persona des de fora, sense coneixer-

la a fons com també pels seus escrits als diaris. Ara bé, per a mi, allò critica

ble és la manera com a vegadas ha criticat l'església i la jerarquia .

x—Llibre que llegeixes?

—Uns quants, damunt temes de pastoral, teologia i antrópologia.

—Baptisme, comunió, matrimoni. 4Compromis social?

—Si 9 avui resulta difícil de dir fins a quin punt la gent que demana i parti-

cipa dels sagraments ho fa per uns motius purament socials o per motius de fe.

Jo crec que hi ha una mescla; per això el paper i la missió del capellà, en

aquest cas, és la d'ajudar a discernir i a clarificar postures per esser cada ve

gada més coherents amb l'església i amb la persona mateixa. Pens que hi ha perso

nes que ho tenen clar, però que no gosen en definir—se i esser sincers. Avui no

es poden rebre ela sagraments :'erquè sempre s'ha fet aixt o perquè tothom ho fa.

trnicament des de la fe, llibertat i responsabilitat tenen sentit els sagraments.

¿Quina opinió tens de la llei que ha aprovat el fovern sobre l'avortament?

—A la vegada que església i estat han delimitat el seu camp d'acció, pemet

prendre postures clares tant d'una part com de l'altra. Respet el que pugui le-

gislar un Estat laii , en aquest cas com el nostre, però com a creient tenc la me

va postura davant algunes de les seves lleis, com per exemple la de 1'avortame:4

que tenen relació amb la moral, ja que l'actitud de l'església davant aquest pun

es clara.

4I de la llei del divor9I?

— El mateix es podria dir de la llei del divorci. Per a mt es clar que el di

vorci sempre serà un mal, però davant una situació pitjor crec que és una sortid

d'una situació conflictiva. Davant el percentatge elevat de parelles que demanen

el divorci en fa pensar a veure si avui es gastes més energies per mantenir i

aplicar una llei que per formar i educar una gent amb capacitat d'afrontar una

da, uns problemes, unes situacions de fracàs.

- poc temps t'has co.evertit en una figura molt popular. ,LA que latribuei-

xes?.

No ho sé, l'unic que pue dir és que estim el pbble de Campanet i hem sent

molt identificat amb tot el aue és del Poble. Per a mi, esser capellà,no és dni-

cament estar dins la rectoria l ni dins l'església, és també estar amb contacte

amb la gent. Tenir la eent contenta pot eseer molt relatiu. Influeix el caràcter

simpatia, la mateixa -,ersona 	

4uina música t'agrada?

— La música clàssica: Bach, Šeetnoven, Mozart, S 	 d'un altre es

til m'agrada també Na Maria del Mar Bonet, Raimón, Lluis Llach.

— Tu has promogut una sèria d'acitivitats: catequesi, excursionisme, conferèn-

cies per la 3 4 edat, etc. Explica i ns com se desenrotllen i quins objectius te-

nen? o



-Pens que la tasca parroquial no pot estar centrada en el culte. E1 camp d'ac

ió és més ampla. Des de la catèquesi d'infants 9 joves adults, fins a organit-

ar esplai 9 altres activitats i col.laboracionso

Amb aquestes activitats el que es pretén bàsicament és ajudar a la gent a ma.

urar en la fe, a comprometre's amb ella. Amb la gent de la tercera edat feim ex.

ursions, conferències, celebracions,....Intentam que aquesta etapa de sa vida

oigui descoberta i viscuda amb il.lusió: Voldtia que a poc a poc fossin ells els

ruoll organitzassin i programassin les seves activitats.

Amb el jovent es fa el que es pot.No és gaire fàcil. Hi ha un grup de joves

bastant nombrós, que es prepara per a la confirmació. La finalitat és que cada

un d'ells arribi a fer una opció per viure la seva fe sense infantilismes, ni

tabils i complexes.

També hi ha un grup de joves que col.laboren en la tasca de la catèquesi

g'infants, juntament amb un grup de seglars ja majors.

- 31 consell assessor darrerament :Thrmat (;Quines funcions té?

-Les funcions que té el consell parroauial són les d'animar, programar, revi-,

ar i donar suport a les activitats parroquials i pastorals. Prendre consciència

ue la paproquia no és el capellà sinó que la feim tots. Per això hi ha d'haver

na gent responsable que presta el seu servici a la comunitat.Avui són uns i de-

11 à seran uns altres,

¿Que opines de la gent del pob1e7

-Com a tots els pobles, hi ha de tot. Però la gent de Campanet per a mi, la

rop acolldora i simpàtica,Per altra part not que hi ha molts de valors i molte

ossibilitats, però un tant enterrats i tancats, a l'hora de fer poble.Sembla qu

a gent està dividida, pareix que encara no acambem d'entrar i entendre el que

suposa viure en un país democràtic.

Puc dir que fins ara me sent molt bé aqui. e trobat col.laboració. Que es-

Itimau les vostres coses, per exemple Sant Miquel.
Qualque vegada els joves m'han fet pensar i questionar algunes coses. Han

estat sincers i els he agrat aquesta franquesa.

-,Quines coses fan falta a Campanet?

-Llocs i activitats per als infants i joves. Es veuen massa grupets que no

hi ha res que els unesqui l ni a nivell humà ni espPrtfu. Pa falta auntar forces

er això ha d'haver-hi llocs i activitats. També not a faltar una certa motivjL-

bió i animació dels nares en la tasca de 1 1.educació dels infants.

També seria interessant que amb els temps es pous aconseuri una residèn-

pia per als vells on poguessin menjar i dormir i ii hagués unes persones per a

cuidar-los.

-Oninióde la revista "Camnanet"?

--Veure un rup de joves que iniciaven l'experiència de fer una revista, o-

berta al noble, senzilla i participativa, va esser un fet que em va entusaias-

uar.
1 1



ATENCIO SUBSCRIPTORS

• Donam per fet que tots els subs-

criptors actuals mantenen l'interés

per la revista i per tant,amb el pro-

per nGmero,rebran el càrrec correspo-

nent a l'anualitat. Cas de ni intere-

ssar a qualque persona, pregam ens

avisin amb la màxima antel.laci6 po-

sible,a fi d'evitar despeses innece-

ssNries.

ESTANC

PAPERERIA
RI.4 GELA1?ERT

LLIBRES
I MATERIAL
ESCOLAR

BAR
CAS

RETO
G EL ATS

TA PES
VARIADES

Tal vegada faria falta que els responsables estimulassin més a la gent a fi

de donar cabuda a opinions més diverses.

"ALOMA"
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natural
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	ESCC:LTU CA3A DI	 TS A LES 121

	

a la frecuèndia	 mcdulada de

RÀDIO POPULAK
EL PRCGRAMA MALLECA AVUI 	 AM3 INFCRMACIC DE CAMPET

C. O. P. E.

MALLORCA

UN	 RECORD PER MIQUEL " FIDAVER

El dia 20 de març del 84, ens deixà l'amo'n Miquel Reinés, més cone

gut per Miquel Fidever. Tenia 75 anys. Durant la seva vida, practica-

ment no va fer res més que de xofer. Ja de jove, manava un "xevolet",

amb una matrícula bastant baixa : PM-6C09 .

En aquells moments tenia 20 anys. Uns anys

més tard continua amb els negocis de trans

ports; i tengué un crysler -hi cabien 9

Persones- amb el qual anava a Palma. Lla-

vors les seves aspiracions augmentaren i

tengué un autocar. Aprofità per comrar

l'exclusiva de passetjers de Bóger, que la

va explotar durant set o vuit anys. Després

la va vendre i començà a treballà de llo-

gat, en la línia de Campanet, a la qual hi

va estar més de vint-i-cinc anys, es a dir

fins quan se va retirar.

Molts varen esser els campaneters que, amb ell, anaren a Palma o bé

a Inca. Quí no recordarà el seu caràcter de oaciència i benevolNncia.

Quí no recorda les vegades que s'aturava a qualsevol lloc, a fi de que

els clients, no haguessin de caminar.

Se li podien encaregar multitud de coses: pagaments, compres, etc.

Inclós molts de campaneters que viven a Ciutt, recordaran les vegades

que els hi duia el pa dels forns del poble, o bé ous de camp, i durant

el temps de tords, tords. De Ciutat ens duia café i altres coses.

Ell tenia un sentit de servici als demés. Ell treballava i vivia léu

tèntica professió de xofer. Valgui desde les planes de la "Revista Cam-

panet" el nostre record.



CONVERSA AMB:

PERE "MARC"

Vaig néixer a Campanet, dia 20
de gener de l'any 1900. Vaig amb so
calendari! Mumpare feia de teixidor
i llavors d'espardenyer. Va fer fei-
na molt de temps en es taller d'En
Jaume de Cas Ferrer, a Son Focos. Jo
vaig néixer en Es Pins, d'allà Sa Teu
lera de Can Dolç. Sé llegir i escriu-
re. En vaig aprendre a s'Escola Públi
ca, que estava a s'Ajuntament. Només
vaig tenir un Mestre que era don Jero.
ni, casat a Can Dolç. Hi vaig anar
fins a dotze o tretze anys. Es vespre
anava amb sos frares que en aquell
temps hi havia en es Carrer des Molins.

Espardenyer i cafeter 

Vaig començar a fer feina a'n es tretze anys, fent espardenyes. No he fet
altra cosa mai. Es primer pic vaig anar a Cas Foraster, en es Carrer de la Creu,
allà on li diuen Ca N'Arnauet o Ca Madò Felada. I d'allà vaig anar a Cas Ferrer,
a Sa Plaça. I ja no he estat enllot pus per fer feina. Tenia més de seixanta
anys i encara feia estardenyes. Fins devers ccranta anys vai anar a Son Garre-
ta. Sempre a escarada. No he anat mai a jornal. Anaven a tant sa dotzena, prop

pesseta per dotzena. En s'estiu feia dotze o tretze hores de feina. Fri-
mer feia feina en es taller imés tard en vaig fer a ca nostra pes taller de
Son Garreta.

Mumpare no havia tenut mai cafè. Es qui estava en es cafè de Ca Na Gan-
xeta de Son Pocos va fogir. I em varen dir per jo estar-hi. I vaig dir: "Ho
provarem!" Aquest cafè estava en es Carrer des Miracle, número 7. Llavors era
no-res posar un cafè! Amb una moneia de dues botelles i una taula ja tenies es
cafè. Jo ja el vaip trobar montat. Hi havia quatre taules, cadires de bcva, un
tasser petit i a darrera dues posts amb botelles damunt. Aixe, era 1ar.r 30.

Hi havia palo, cassalla, anís....A s'anís li deien "aigordent". I a sa
cassalla li deien "una seca". Lo que jo despatxava més era seta i vi. 0bríen
ben dematí. Dues hores antes de sortir es sol ja teníem obert. Cada dematí
passaven més de cent homos per Son FCcos oue se n'anaven a fer feina T - er ses

possessions. I passaven ben dematí. Noltros en s'hivern mos aixecàvem a les
quatre des dematí. I a les set i mitja, quan es sol era defora, ja havíem aca-
bat sa feina: sa p.ent de feina ja havia passat. Es qui s'aturaven eren només
homos. De dona, cap. Aquells homos demanaven un cafè i una seca. Cafè 	 copa

1



valia deu cèntims. Sa dona i jo dtliem es cafè, que llavors 	 deien taver-
na. Jo vetlava es vespres. I ella, es dematins, s'aixecava d'hora i despat-
xava.

Tavernes d'antany

Només despatxàvem es dematins i es vespres. En haver passat sa gent,
jo me n'anava a fer espadenyes i sa dona, feines de la casa. Tenia es ca-
fè obert tot lo dia, però si havia d'anar a part o banda, tancava i llest!
Sa gent tornava comparèixer horabaixa, entrada de fosca, perquè llavors
feien feina fins a posta de sol. I bevien cafè i copa. I qualcun, dues. Es
carvespres seies un poc més que es demati. Això era abans de sonar. I en
haver sopat fèiem una taula de tuti l de burro o de canari. Es vespres venia
sa gent de Son PoCos. I també gent de Campanet que deia: "Au, anem fins a
Son Pocos!"

L'any 30 hi•havia devers dessèt tavernes o cafès a Campanet. A Son Fo-
cos era jo totsol. Però quan vaiz fogir ja n'hi havia dos: es nostro i es
de Cas Moixet. A Petxino hi havia Ca N'Angelina i Can Xesc Cuierer. En es
carrer de Sant Miauel hi havia Can Muleta i Ca Na Tu -ta. Sn es carrer de Sa
Rectoria hi havia Can Mir, Cas Beato i Cas Reto. A Sa Plaça hi havia Cas
Lloveti, Can Foloni, Cas Reto, Can Sedes, Can Monjó, Can Bater, Can Tbfol
Sabatera, Can Maca i Ca Na Piu. I Es Club, que se va fundar l'any 28 i l'any
29 va passar aquí on està ara. Fundaren un Club Recreatiu, però no era només
de futbol. I llavors vaig passar a'n Es Club. Es Club s'havia fundat l'any
1928, damunt Can Monjó.

Begudes d'altre temps 

Sa cassalla que tenia més nom era sa d'En Ripoll de Llucmajor. D'aigor-
dent era preferit es d'En Ferrà de Llobí i es d'En Feliciano. N'hi havia que
també bevien rom. De ginebra, poca. I de conyac, també poc. Whisky? Ca! Res.
No existia. De palo també en bevien. Però no el mesclaven amb xífon. El be-
vien sa mitat de ralo i sa mitat de cassalla. Sa canya no era massa preferi-
da. De cafè en bevien bastant. El fèiem amb una cafetera russa, d'això antic.
Es primer que va tenir una cafetera moderna a Camranet, d'acuestes erprés,
va ser es meu gerMà Damià. Però això ja era molt més envant, passat es Movi-
ment.

Altre temps hi havia molta gent que s'engatava. Més que ara. S'engata-
ven de seca, rom, conyac... No, de conyac no s'enFataven! S'enEataven d'ai-
gordent! Sa seca anava davant per engatar-se. Entre setmana no s'engataven
perquè havien d'anar a sa feina. S'engataven sobretot es diumenzes. Es di-
ssabte a vespre ja compareixien molts a'n es cafè perquè l'endemà no havien
d'anar a'n es jornal. I vetlaven fins que el dimoni les se'n duia. Casi sem-
pre eren es mateixos que s'enzataven. Es diumenge demati ja n'hi havia que
Cevien fort. I es'capvesnre assentaven sobre es banyat i s'acabaven de com-
tondre! N'hi havia oue venien, s'enzataven es. diumenge i fins es cap d'una
setmana no tornaven beure altra cora. Es dissaCte venien a'n es cafè i l'en-
demA diumenze, en sortir de missa primera, partien cap a sa possessió i hi
estaven tota sa setmana.

N'hi havia ben pocs oue tenzuessin una botella de suc a ca seva. No és
com ara oue tothom en té. Ara beven cl'una altra manera, perb beven més o_ue
llavors. Llavors s'enFataven es diumenges. I ara beven cada dia: una coPa
ss dematí, una altra es migdia, una ara i una suara. I es ca P de sa setmana
han begut molt més que altre temps. Si s'ho beguessin tot es diumenge, quin
gat agafarien!	 beven més i més camsartit.
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Els cafès, d'ahir a avui 

Ja ben passat es ioviment, sa cosa des cafès va canviar. En temps pri-
mer, pardal, per fer un duro havies de fer cent copes! Què pories guanyar!
Tots es qui tenien cafès havien de fer feina, a no ser Ca Na Fiu i Can Pere
Joan. Pardal, ara un cafeter se pot viure si ho sap administrar. En aquell
temps no iories viure damunt es cafè. Fer ó si hi guanyaves un duro, ja era
una ajuda l Llavors tot era misèria! Sa gent s'entretenia amb so joc, bevia
qualque copa i passava sa vetlada. Però es joc no donava gaire. Burro i tu-
ti encantat eren es jocs que jugaven més. A Son Pocos jugàvem a tuti per dos
cèntims. Però jocs d'interés, no ho volien. Per jugar fort anaven a cases fo

ranes, d'amagat.

A Son Pocos jo devia fer de calaix
sis o set pessetes cada dia. Això en
brut. Llavors una copa valia dos cèn-
tims. No hi guanyaves tant com ara.
Ca! Un litro de seca valia onze peces,
però havies de pagar 25 cèntims d'ar-
bitre. I ja era una trenta-cinc. I si
hi treies coranta copes feies dues pe-
ssetes. I no les treies. Ses copes do-
naven més que es cafè. També despatxà-
vem tassons de vi. Negre. De blanc, no.

51 cafè el mos duien de Palma. Era
germà d'ara. Sa majoria era del Brasil.
Ara surt més bo per mor de ses cafete-
res. Es senyors solien anar a Ca Na Fiu.
Era es cafè des senyors. De xocolate i
ensaSmades no en despatxàvem, llavors.
Es dies feners, a les onze i mitja, apa
gaven es llum, que venia de Son Vtivot.
I a jeure! Mos defensàvem amb un quin-
qué o un llum de carburo.

Per esser bon cafeter t'has de se-
bre pastar es geni. Perquè en venen que

t'emprenyen. Però has de sofrir. Si és
un aue sigui un poc nirviós o un poc meleit... mort! I sa netedat, també. Si
ho dus brut, aviat acabes.

Altre temps, de coses fresques només hi havia cervesa graciosa. Teniem
sa graciosa en fresc dins sa cisterna c dins un poval. No hi havia geleres.
També hi havia ninya. Si anaven ses dones a'n es cafès? No! Ca! Ni a'n es ca-
fès de Sa Placa ni enlloc. Ses dones noms anaven a'n es cafè per ses Festes
de Sant Jaume a prendre gelat: damunt Ca Na Fiu, damunt Cas Reto i damunt Can
?Ionj6. Noltros, els diumenges, fèiem gelat. 21 fèiem amb una bomba, amb sa
I havies de passar més nena que un condemnat! Amb so turisme, es jovent que
nujava va dur ses begudes frescues. I ara molts de vesnres hi ha rnés dznes que

homos a cualcue cafè. A'n es Primer lloo cue ses al.lotes anaren a prendre
cermouth i altres coses va ser a cas meu gernà Llorenç, a'n es Bar Sol. 3s qui

altre temps tapoc anaven a'n es cafès eren es capellans. A Campanet noms n'hi

anava un: es cauellà Coves. Ets altres estaver empagueTts.
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Per esser bon cafeter,
t'has de sebre pastar
es geni. I sa netedat,
també. Si ho dus brut y

aviat acabes.

Música i altres divertiments 

Vaig tocar . a sa banda de müsica des Regiment. Es director era don Fep
Balaguer. Jo era nin i ja tocava. En vaig aprendre amb el tio Pere March,
que tenia una bandeta. Tot d'una vaig aprendre es requinto, llavors es cor-
netí i una trompeta. Però llavors vaig posar es cafè i ja no vaig tocar rus.
A Campanet he vist dues bandes: sa de Mestre -Abdon i sa del tio Pere. Fèiem
poques sortides. Pes Carnaval i qualque processó. Res! Foca feina. Palls de
Carnaval en feien a Can Jaume Pord, a Ca Na Fiu, a Ca S'Escut... Ca S'Escut
era una casa molt gran que hi havia en es Carrer Nou.

Tocàvem pasdobles, massuroues, valsos, xotis, polques, tangos... Tot
era müsica antiga. Ara està de moda una altra música. Només feien balls pes
Darrers Dies. Es balls de casetes les feien en s'estiu, es temps de figues.

I se posava així de gent.
Fer Fangar, per Massana l

rer Son Borràs... i tots
compareixien! I això que,
tothom hi anava a peu.

Es temps de sa fam
sa gent seguia anant a'n
es cafès. I també a'n es
cine. Pardal! Es joves se
volien divertir! I en arri
bar a ca seva s'arreglaven
com rorien. De gloses en
feren a Ca Na Piu i en es
Teatro. En Es Club, no. Fe
ró aixe, de gloses ja ana-
va mancabant.

A'n es nostro cafè
• sempre hi har:ia gent que
venia. Tots ets homos so-
len tenir més tirada a un

cafè que a s'altre. Es temps de sa Rerüblica venia gent a'n Es Club que
agradava discutir de rolítica. De dretes hi havia En Sion Tintorer, En Toni
Colom... I de ses esquerres venien Don Joli, En Benet es ecretari... I ju-
gaven i xerraven. I per això de sa •olítica en venir es Moviment em ferén tan
car es cafè. Però molt poc temrs. I jo cue no frissava gens que l'obrissin:
Llavors vaig obrir. I dins es localet d'Es Club hi va haver Es Sindicat 	 sa

Falange de ses dones.
Es primer lloc on vaig veure cine va ser a sa cotxeria de l'amo En Joan

011er, que ara lí diuen d'Eh Jaume Bord. I devers l'any 24 el rosaren acuí on
està ara. Un que li deien En Diego, foraster, que feia de rintor i esmolador,
va pintar s'escenari. De toros n'he vists a a Fiaca. .Jc) eren ar* torercs, ere;
amb joves des roble. Enmig de Sa Flaca he vist tarn1 tcres amb cans. Jo devi?,
tenir tretze o cato ,-ze anys. T bregues de cans també n'he vistes a Sa Flaca i
a altres llocs. 7erò no m'agradaven.

(Aquesta cznversa amb Fere Farc? i ernNssar "arc." fou rravada a Cam-
ranet rer Dam 4 à errà-Fonc: dia 22 de setemb^e de 1.i.Lenerevistat
morl a Canranet dia 1. de setembre de 
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ie 25.- El Club esportiu fe
ení Campanet oroanitza un

• all als baixos de l'Ajunta-
.ent.

ia 29.- A la rectoria, la gat
e la tercera edat oroanitza
na festa. Hi assisteixen més
e 50 persones, Hi ha molta
bulla.

ia 2.- Les muntanyes de la
erra són plenes de neu.
Hi ha una cercavila dels nins
el col.legi públic, per cele
ra: els darrers dies.E1 ves-
re, els de vuit é orcanitzen
n ball als baixos de l'Ajun-
ament.

ia 3.- Es fa a la Plaça un fo-
ueró dels darrers dies.Aquest
s organitzat pels cafés de
as Reto i Bar Sol.En aquest
arrer hi ha un ball amb la
articicació de l'orcuestra
'Vasconia.A1 cafe de Sa Puja-
-, hi ha un concurs de gent
esfressada.
Aquest mateix dia no es pot

rreclar la rompuda que entre
etmena s'havia produït, ja
,ue els responsable-de l'Ajun
uament no donen ordres a la r?é?
buina QUe en tel motiu s'hi ',T,.2
besnla:at.
bia 4.- Els resnonsanlee de ..e.
rRe ,._ista Campanet" es reuneixer
ber dicidir el futur de la au-
blicació.
idie 6.- Focueró a La Plaçe i
ball de cerneval, al Bar Sol,
ocest dia as desfressa menys
ent,

general
eampanzt

EBRER.-

dia 7.- Comença la quaresma, amb
l'imposició de cendre, a l'església
parroquial.

dia 10.- Fe neu a les muntanys, arri
be a Campanet damunt les 10 del de-
mati, encara que molt poca cosa,

die 11.- Reunió de 1'0.C.8 per cro-
cramar activitats i per fer una nove,
estructueació.

dia 13	 Mercat molt animat a la
Plaça Major-Hi predominen els saba-
ters. Dos autocars de turistes. visi
ten el poble i escecielment l'esalé
sia,Aquest fet s'esdevé altres dies
del mes.

dia 14.- Les fonts ufanes rebenten
per primer2 vegada enguany.

dia 17.- Tres pirecUistes del club
Nntic de Palma prectiquen aquest
eseort al torrent de St. Miquel.

dia 18.- Més de 5.000 persones vénen
a veure les fonts "ufanes" de Cade-
llí. La Vall de St. Miquel pareix
un auténtic dia de "romeria".L'ende-
mà, ercaraaprofitant la festa
de Sant 3osep,. continua l'allan de
gent per a contemolar les fonts.

dia 21.- A la rectoria, coneréncia
del P.Gori Mateu, tr2ct2nt el terna

2'1'Educeció en el temps lliure". Hi
assisteixen més de 70 cersonee,

dia 23.- Teren llac les croves d'e
cés a Policia Municinal. En :Jeume
Benn'àsser Tortella obté la placa.

dia 25.-L0.C.S. convcce socis
oatitzante, per la rencvació i estruo
turació ca la junte directive.5e prn
gramen activitats.

diE 28.- A la rectoria, Seivador
bot carla de "Con aucer els Fills"
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eics.

Aquest mateix dia a 12 rectoria

lloc una secona reunió per a

fPsta de

dia 10.— A la rectoria, En Jordi'

Llomoart expos el tema:

model de persona volem ner

nostres fillE.

A8RIL.

dia 1,— El rector convoca diver-

ses entitats per organitzar les

properes festes de le Romerie.

dia 5,—E1 gruo de Sè del Col.le

gi Públic inicia el viatce d'es-

tudis.

DOS FETS REMARCABLE5

ANIMACId

BAUXA I FESTA

DELS

DARRERS DIES

REEENTAREN

LES FONTS

I VARE'.7 VÇ'N.T 2.

PIRAGLISTE5




