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La paraula "CULTURA" és molt ample.No es queda

només a les lletres,als llibres,conferències,etc.Ai-

xb ntés una part, la - cultura la van fent dia a dia,

els homes,Dins els pobles i dins la histbria,hi ha

també altres coses que ajuden a crear cultura,que el

llarg dels segles han caracteritzat cada contrada.

Aquesta que és o bé un momument,o una casa d'un se-

gle determinat o una anècdota autèhtica o falsa,su-

posar molt per un poble. Suposa la identificació amb

el passat.

Campanet no sthi exclou. Però si que tal vegada

no ha consevat des de fa anys aspectes que contri-

bueixen a fer cultura: fixem-nos en com es troba el

"Pou d'en Gatell","Es Povet" o fins i tot una zosa

més recent:la biblioteca que hi ha damunt la casa de

la Vila,i els pocs jardins de les places.Si ens hague-

sin de qualificar per totes aquestes coses,no seria

massa alta la nota.

Es fa necesari la conservació de tot aixà si vo-

lem esser un poble com molts dtaltres de l'illa.No

podem presumir de tenir massa obres -excepte l'Ora-

tori de Sant Miquel-però si conservassin totes les

petites coses de segles passats i d'ara en tendríem

moltes i la nostra cultura Campanetere seria més am-

ple i estaria estessa per quatre costats.
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L'aigua potable ton à estar so-
bre 12 taula, al ple del 27 de ju-
liol. No hi ha dubte que era -una
vegada més- punt de màxima aten-
ció. El batle digué que no nodie
donar res per escrit, que tampoc
no podia dir qui pagaria el pou.

Sabem que el batle va anar, el
23 de juliol, a la Conselleria d'Or
denació dol Territori per exposar
els fets del pou, i hem de manifes-
tar, segons diferentas fonts, que
fins ara cap organisme no ha dici-
dit pagar la perforació del nou pou.

Esperem que els diferents orga-
nismes es refacin i que les despe-
ses no haguin de sortir dels pobres
calaixos municipals.

Per ó aquest ple serví per algum
cosa: s'aclarl ,-a pregunta del PS
M,-la propietat dels terrenys on
és el pou. El propietari del terreny
manifestà que no volia vendre si m
percebre una renda d'aigua, sense exposar quina. Aixó quedà pendent
d'estudi per la comissió de l'aigua„

"EN BONET DE SAN PEDRO".

En aquest mateix Ple es revocà l'acord pres amb anterioritat sobre
la contractaciónd'En Bonet de San Pedro". En principi, al nostre Ajun-
tament, a una sessió plenària, havia pres l'acord de no contractar
mentat cantant, per esser massa par -. Per ó llavors, a l'hora del contra
te el baftle no se'n recordà de l'acord pres i aquest s'efectuà. Se sus
citaren unes quantes opinions i llavors es passà a votació. La majoria
(A.P.) votà a favor de la contractació, - dasprés d'haver ja actuat-,
i el grup minoritari (PSM) hu feu. Ja que parlam de festes hem de dir
que el presupost que s'havia destinat a les de Sant Victorià no ha es-
tat sobrepassat.

ADQUSICId DEL "CINE".

Al plenari celebrat el 6 d agost es Preneu l'acord de demanar al
Govern Autónom una subvenció a càrrec del Fons de Compensacie Interte-
rritorial per tal de 3oder adquirir el "cine", per un velor de 5 mili-
ons de pessetes. Ara per ara, les coses estan així i no es pot dir-tall
com es va menifestar- OUE l'Ajuntament hagi ja comprat el local. Ara
s'està pendent que es pronunciT el Govern Autónom. No hi ha dubte que
una decissió favorable seria molt positiva per a CEmpanet, certament
per, es demanarà clarament per a cu é es volen aquets doblers.
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CONSELL

INSULAR

* DE MALLORCA

COMIS-SIO D'AGRICULTURA

La Comissió d'Agricultura del Consell
Insular de Mallorca admetrà sol.licituds de

-~enci6 fins el proper dia 15 d'Octubre
referides a:

-Ramaders,per a graners de bestiar ovr.

-Per a reparació i millora de molins
d'extracció d'aigua, moguts per la força
eblica, per a ús agrícola.

-Centres d'Ensenyança,per a hivernacles
i equips meteorològics amb finalitats do-
cents.

VINS DE RIOJA FAUSTINO

VINS DE NAVARRA GRAN FEUDO

CASTILLO DE MELIDA

, /	 DISTRIBUEIX:

CIA. HISPANIA DE BALEARES S.A.

TEL 276300

JOSEP CAPO a)nerrero" — UN LLARG CONFLICTE

El punt que es referia al contracte laboral del Sr. Josep Capó,—
fa uns anys treballa per a l'Ajuntament,— va esser retirat de l'ordre .
del dia. Malgrat aix3, sí que es digueren algunes coses d"aquest tre-
ballador. El batle l'acusa de poc eficient, per ó el grup de l'oposició
considerà que se li comanaven feines que no li corresponien, com és en
carregar—ho dels enterraments al cementiri. Es comentà el cas d'un mort
que havia d'esser enterrat a un nínxol municipal i ho fou a un particu
lar. Per acabar, dir que aquest obrar està assessorat per un conegut
advocat labcralista de l'Illa.

RECONDICIONAMENT XERX/I AICUA POTABLE: 7.372.368 PTS SUBVENCIO.

Gràdies a una subvenció del Consell Insular de Mallorca, que en-
globa el Pla Provincial d'Obres i Serveis, l'Ajuntament de Camcanet po
drà disposar de 7.372.368 pts, per recondicionar la xerxa d'aigua po-
tabladins la seva primera fase. Si a hores d'ara s'hagués de recondi-
cionar tota la xerxa,—cosa que s'haurà de fer prest— costaria una 16
milions de pessetes, gairebé la meitat del que costaren les obres al
seu dia.

OAN -POHS

EL 26 d'agost tengué lloc la inaugu-
ració d'un bust de bronze,realitzat
per Renigia Caubet,del poeta campa-
neter Llorenç Riber.L'escultura fou
iniciativa de 1'Associaci6 d'Antics
Blauets i Pares de Blauets„Hi hagué
un parlament d'En Miquel Gayé i una
recitació de poemes un del P.Barto-
meu Mateu i l'altre d'En Guillem
Colom,

A l'acte assistiren la familia
de Mossén Riber i hi mancaren els
qui es consideren "amics de Riber"
llevat de N'antoni Colom. L'Ajunta-
rpent tampoc hi fou representat.



CONVERSA AMB TÓFOL BENNASSER

'SOBRE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL

L'Arxiu i la Biblioteca Municipals varen esser inaugurs
durant les festes de 1982. No fou, peA l fins a l'any segUent quan
la Biblioteca s'obrí al públic. El primer responsable del seu fun-
cionament fou En Guillem Alemany "Morell", aleshores estudiant de
l'esPecialitat distdria l que havia ajudat a En Josep Segura Sala-
do en l'ordenacib de l'Arxiu. En l'actualitat 6s En T3fo1 Bennàsser
Garau el qui se'n cuida de mantenir oberta la Biblioteca. Hem cregu
que podria esser útil per a fomentar-ne el seu coneixement i ús que
En infol ens informås d'algunes coses.

- /QUANTS DE LLIBRES HI HA A LA BIBLIOTECA?

Actualment n'hi ha 1868 de registrats.
AQUESTS LLTBRES, D'ON PROCEDEIXEN?

La majoria han estat enviats per la Conselleria d'Educació
i Cultura l gairebé tots l'any 1983. Enguany encara no n'hem rebut
cap lot. També "la Caixa" ens han donat dues col.leccions que to-
talitzen 150 volums: "Les Millors obres de la Literatura universal"
i "Les Millors Obres de la Literatura Catalana", L'Obra Culgral Ba-
lear de Campanet també va cedit una quantitat important de llibres
en català de temàtica i d'autors mallorquins. Igualment, n'hem re-
but com a donacions de partic ars i d'entitats diverses.

- /QUANTS DE CARNETS

N'hi ha 170 1 quas
perd, gaireb6 no l'han fet

/QUINA CLASSE DE
WiP,GITS?

Predominen les col
terix i En Tin-Tin, i les

- /ENS PODRIES DIR
A PRÉSTEC AQUESTS DARRERS M

El mes de juny foren 10,
Fins avui, dia 23 d'agost, nom4s

LECTOR HI HA EN AQUEST MOMENT?

tots d'estudiants. Molts d'ells,
servir mai.
LLIBRES SN ELS MÉS CONSULTATS I

s de "camics", per exemple N'As-
obres literàries.
QUANTS DE LLIBRES S'HAN TRET COM

MESOS?

dels quals cinc eren novel.leso
n'han tret cinc en tot el mes.

----L"ASSISTÈNCIA A LA BIBLIOTECA, AUGMENTA,
NUEIX?

- Sa anat disminuint d'ençà del mes

- A QUINES HORES ESTA OBERTA?

Durant el curs escolar, cada dia entre les cinc i les sis
del capvespre. A l'estiu, entre les cinc i mitja i les sis i mitja.

- /VOLDRIES AFEGIR QUALQUE COSA MÉS?

- Si, voldria dir que els llibres estan a disposici6 de tot-
hom. Fer-se el Carnet de Lector és molt fàcil i permet acollir-se
al Servei de Préstec (dur-se'n el llibre a ca seva) amb la qual
sa podran llegir tranquil.lament i amb comoditat. Tamb4 voldria re-
cordar als estudiants que a la Biblioteca hi poden trobar els lli-
bres de consulta que necessiten per fer els seus treballs escolars.

ES MANTÉ o DISMI-

de mar
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77 laC aixd
CAIXA DE PENSIONS

laboratoris d'etectrbnica i d'equips d'alta
fidelitat	 hifi , c/. francesc fial i joan -5

ciutat - tet.' 291772., per informacio
demostracid a campanet: pere i joan

martorelt "canta".

de

NAIXAMENTS 	 CASAMENTS 

Maria Rebassa Crespí	 Miquel Perelló reinés

filla de Francisca i Joan
Joana M2 Barrera Horrach 	 Margalida Riber Bennasser

filla de Elionor i Felip
Jaume Sampol Caldes
fill de Gaspar i Antonia
Joan S. Serra Arrom
fill de Francisca i Mateu.

Pau Caldes Serra

Martina Mir Gual

D'INTERES PER A ETS AFECCICNATS A . SA . CA£A.

Períodes que han estat establerts a Mallorca per practicar sa caça du-

rant sa campanya 84-85

Conill. Des 15 de juliol a n'es 15 d'Agost. S'autoritza sa caça es dima

cres, dissabtea, diumenges i festea nacionals, utilitzant exclusivament

cana C .:4;t€NrCS, o armes de foc.

Des 15 d'Agost a n'es 23 de septembre es mateixos dies i podent

utilitzar armes i cane.

Des 23 de setembre e n'es 6 de gener se pot caçar tots es dies amb

cans i armes de foc.

Guàtlera. t6rtera. tud6 i corb.A partir dea 15 d'agost. S'autoritza es

dimecres, dissabtes, diumenges i festes nacionals.

Caça menar en general. Entre es 23 de setembre i es 27 de gener.

Aug aquhtiques. Dea 14 d'octubre a nés 27 de gener, tots es dies.

Prohibicions. Queda prohibida sa caça de sa llebre i des sebel.lí.

No se podrà practicar sa caça en ets espadats de sa zona Nord-Est

de s'illa de Mallorca, compresos entre es Port de S611er i es Cap de

Formentor.

DEFUNCIONS 

Joan Šmengual Peri-

(8-1X-84)

"de Son Corró"
Miquel Palou Peri-
cas. (B-1X-84)
"Garbull"

•
•
•

•VENDA.DEp:
r: FES

CARRER BERNAT SALAS

•
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ES LLE0 DE SES COVES

DE CAk SION,

A ses Coves de Can Sion

hi havia un lleó que feia

tres dies nue -o menjava.

Aquell animal desPsoerpt i

mort	 fam, dinué:

-"Jo he de scrtir i qualcuna

n'he de fer"-

Des cao de Poc temps

baixà per un caminoi d= treF

peus que pnssa per dins es

bosc i, quan va ser a ses

barreres de ferro de devora

Can Dimoni, es posà damunt una roca. Va mirar lluny i aprop i no sabia

si havia d'anar cap a Pollença o cap a Campanet. A la fi se n'anà a

S'Hort d'En Gelós.

Quan va ser devora es safareig de s'Hort d'En GeIós orengué per

avall cap	 n'es torrent que hi Ha a n'aquesta finca. En es torrent no

més hi trobà aigo que de cap manera podia saciar sa fpm que ell te-

nia. Amb això va sentir potades i alçant es cap s'encontrà amb una ego

que, . amb una oollineta, s'arrambava per s'altra banda de tcrrent a

fi de beure. Es lleó li va dir bramulant:

-"C et menj a tu o a sa pollina-

Sego lj va rescondre assenyal?nt sa petita:

-"Te pots menjar aquesta que és més tendre però si la te vols engolir

primer m'has de treure una espina que m'he aficat a sa cota-

Es lleó tot decidit s'hi arrambà per treure-li s'espina i sego

envergà tal coça que el deixà estormiat.

.T3es cap de poc temps cemparegué una truja amb set porcell i quan

anaven a beure, es lleó sort! de darrera una rebollada i 	 V2 dir tot

furiós:

-"C et menj a tu o a n'es porcells-

Sa tru -n a li contestà:



-'5i et vols menjar es norcellets m'has de cantar vespres-

Ja ho crPc que es 11e6 volgu cantar i tot d'una badN sa bocota

per fer sa tcnade i, com cue l'obrf tant que se ta ^N es ulls, sa truja

aprofitN sa can'ada i 	 estrennué com un llamp ce o a ses solls.

1e6 tot desesperat i veient que no podia fer res se'n va anar

ner avall a cercar carvúa que l'amalls. I amb aixà quan va haver passat

unes marjades ertrevessades que hi ha a Son Dur, se topN arb una cabra

que menava das cahridets i, fent un badaiot de fam, l'escometé d'anuest

modo:

- "Tó, m'has de donar aquests dos cabridets"-

-"Idb, arafa"ls"- li digué sa cabra.

I quan es bergant anava a posar-los ses arpes a damurt, sa cabra va

pensar que quedaria sense fills, i amb aixà li envergN mufada devers ses

anques dient-li:

-"Si m'encplces i m'agnfes no només te menjars es dos cPbridets sinó

que també me podrNs menjar a mi"-

I es 11e6, ccm que tenia tanta fam, va nensar que li convenia i

aixf quedaria més ple. Sa cabra arrancN es trt i botava d'una roca a

s'altra com un saltioó i belant digué a n'es cabridets, que la miraven

assustnts, que se n'anassin lluny a amagar-se i que ella ja les trobaria

Ben aviat es 11e6 estigué cansat perguN, com més anava més via feia sa

cabra i a ell li mancaven forces i no coneixia gens aquells paratges. Sa

questi6 que no agafN ni cabra ni cabrits.

Tot desesperat se'n va anar per avall per avall i arribN a una ca-

seta molt antiga que estava just devora on ara hi ha ses Coves de Campa-

net. Arribat allN, s'assegué a damunt una paret i pensN com ho havia de

fer. A la fi cansat de donar voltes a n'es cervell li va venir a n'es

cap que no molt lluny hi havia un pi ben gruixat de soca i ben estufat

de brancam i pensN d'anarse'n-hi a jeure davall, a s'ambra. Ajagut davall

es pi, digué:

-"I a mi que m'ha fet menescal de treure espines?, i qui m'ha fet canta-

dor de vesores?, i, per acabar-ho de fotre, qui m'ha fet encalçador de

cabres que se'n riuen de mi a cara alta fent-me c6rrer com un loco. Mal

me caigués una destral damunt es	 Digué tot cremat.

I amb aixà a damunt es pi hi havia un homo que taiava branques i

quan va sentir tals gemecs i exclaracions li va tirar sa destral que

duia i zas!, amb tan bona punteria que li tall es coll, morint es lleo-

not de ses Coves de Can Sion.

(Aquesta rondin va es-, er con 4,:pds ;Er r:atalinn rons 2ennasŠar,

madb Xereca, a Melcion Mairata Pans)
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LA CIUTAT
DELS LLIBRES..  

POESIA de Maria CATANY

HERENCIA DES PAGESOS MALLORQUINS d'Antónia REBASSA

Aquests darrers anys s'ha
produit a Campanet un fenomen cultu-
ral ben sorprenent: un bon nombre de
persones nades al nostre poble, o
que hi estan molt relacionades, han
publicat el seu primer llibre. N'An-
toni Socies ha donat a conéixer una
narració curta i un opuscle de ver-
sos; Na Margalida Amensual, N'Antó-
nia Rebassa i Na Maria Catany Sàn-
chez ens han oferit els seus primers
reculls poétics; En Gabriel Mateu ha
editat dos volums de biografies; En
Tomeu Beltran Pons ha publicat un 1
Mibre descrivint médicament tot el
procés de l'embaràs. Aixi mateix„
hauríem d'esmentar altres noms, el
d'aquells campanaters que també es
dediquen a escriure per ó que encara
no han arreplegat en volum la seva
feina literària. Ens referim al grup
que publica ---o publicava?--- la re-
vista "Ravanet Verd", als poemes de
Miquel Oliver, als articles de topo-
nímia í sociolingliistica de Miquel
Vives, als estudis d'história cultu-
ral de Damià Ferrà-Ponç i Damià Pons
í Pons.

En definitiva, tot un con-
junt 'de persones que han encaminat
els seus ocis o les seves vocacions
cap a la pràctica de l'expressi6 es-
crita. És ben possible que no hi ha-
gi cap altre poble de Mallorca, de
dimensions demogràfiques semhlants
al nostre, que pugui .resentar una
nómina tan abundant d autors.- ¿Quina
podria esser la causa que explicàs
aquesta proliferació? Acceptant la
idea que el fenomen de la creació
artística sempre té quelcom d'inex-
plicable, creim que hi ha un fet a
tenir en compte: l'existéncia d'uns
grans escriptors campanaters en el
passat ---ens referim, és clar, a M.
S. Oliver í Ll. Riber---probableme
nt serveix per a'estimular l'aparie
ció, en un grau 'superior al aue seyb
ría normal, d s:aficions literàries
entre els campanaters,Evidentment,
no cal donar a aquesta eiplicaci6

9

una validesa absoluta.
La revista "CAMPANET"

pretén anar comentant tots els
llibres abans esmentats, en al-
gun cas ja ho ha fet, amb el fi
de donar suport a una tasca que,
al marge de qualsevol valoració
qualitativa, consideram del tot
lloable. En aquesta ocasió par-
larem de dos llibres de poesia.

MARIA CATANY'

El volum POESIA.1975-82 
(1982) presenta els poemes agru-
pats en dues parts en raó de l'
idioma en qué són escrits: Yo y
mi circustancia noesia castella-
na) i Vivències poesia catalana)

Irrús literari de les dues llen-
gües ens 4s explicat com una con-
seqüència dels anys de residén-
cia de l'autora a terres de par-
la castellana. A la Introddcció
s assenyalen explícitament la
motivació i els objectius perse-
guits pel llibre: els ,oemes res-
ponen a una voluntat d introspec-
ció, d'autoanàlisi, i pretenen a-f
conseguir una "comunicació espi-
ritual i servir de "contrapès al
materialisme imperant í a la vi-
olència". En realitat, la majoriE
dels poemes ---i aixi ja ho indi-
quen els títols de les dues part
--- estan centrats en la descrip
ció de les vivéncies personals
del Jo poétic. El llibre, escrit
majoritAriament en primera perso
na, ens presenta un Jo que para,
d'ell mateix als lectars, comuniH
cant-los les seves aspiracions i
desencisos, les esperances i de-
senganys. Precisament, el nucli
central del llibre 4s la descrip-
ció de l'estat de malestar viven
cial que es produeix quan es com
prova, a mesura que van passant
els anys i les experiéncies, que
entre la vida real ---monotonia,
servitwls, frustracions--- i la



dem trobar la seva font d'inspiració
cultural. Quant als temes, l'autora
els extreu de la prdpia vida. La pro
loguista Catalina Tortella Mascaró
encerta plenament quan diu que "és
un llibre de records i de vivéncies
Els poemes evoquen fets personals o
eDisodis de la histdria familiar, o
b4 els costums de la vida rural dels
mallorquins d'antany.

Amb una referéncia telegràfi
a alguns poemes concrets podrem prec
sar millor el contingut temàtic del
llibre. Així, a Fets passats hi tro-
bam narració dunes desavinences

Antónia Rebawafamiliars que repercutiren dolorosa-
ment sobre l'apitora. ,oses d'una vi-

vida desitjada hi ha un conside- da és un recordatori de fets localit
rable distanciament, una cruel	 zats al temps d'adolescéncia i de vi
diferència. La consciència que	 da pagesa de N'Antónia Rebassa. A la
els afanys de felicitat, d'espe- poesia Heréncia des pagesos mallor-
rança i de plenitud vital acaba- quins es fa 1 -inventari del sistema
ran essent vençuts per la rutina de vida dels mallorquins del passat:
i la incomprensió impregna bona de les formes de diversió, de l'esca
part dels poemes del llibre. En ssesa econdmica, de les feines del
alguna ocasi6 1 el malestar que	 camp, de ses matances del porc, del
manifesta el Jo poétic té el seu tipus d'alimentació,... En aquesta
origen en el fet de la condició composició hi apareix expressada amb
femenina, convertint-se així en claredat una de les idees bàsiques
representatiu d'una realitat so- del llibre: el temps passat era un
cioldgicament 'tan evident com 6s temps de pobresa perd també de feli-
la de la discriminació de la do- citat i de bondat. Aquesta idealitza
na dins la nostra societat,	 ció de la vida mallorquina rural, qu

Encara que hi hagi un pre- començà a acabar-se cap a l'any 1950
domini absolut dels poemes sub- també és observable a Sa maldat: con
jectius, també en trobam alguns traposa a un passat en qu imperava
que es refereixen a realitats ex- el Bé, un prepent caracteritzat per
ternes. Aquest és el cas del ti4 la pérdua dels bons sentiments, per
tulat Visió del poble ---una des- l'abséncia de comprensió i fraterni4 ,

cripció de Campanet en relació a,tat per l'egoi,sme la violéncia.
la prdpia autora--- i dels tres -us Verrsos ho sintetitzen clarement:
dedicanga la carretera l

 als infa "Ells vivien pobrement/ perd sempre
rts i al cåncer com a responsa- ben feliços".
bles en l'actualitat de l'extermi- 	 Per a comentar els aspectes
ni de moltes vides humanes,	 formals del llibre ens poden servir

El conjunt del volum sugge- les paraules de la prologuista: "N'
reix una visió pessimista de la Antdnia Rebassa no es preocupa de la
vida i, des del punt de vista	 manera de dir les coses. Ella se pre
técnico-formal l una certa prima- ocupa, principalment, da dir-les. I
rietat ingènua. aixd fa que el seu estil sigui un es

til viu, directe l realista l ple d'e-
- moció i força expressiva", i encara

ANTON REBASSA CELIA afegeix: "Un llibre de gloses sortit
del cor i escrit amb fervor i emoció
profunda".

Titulant HERENCIA DES PA-	 Efectivament, el llibre 6s pr
GOS MALLORQUINS (1983) el seu ducte de la necessitat instintiva d'
llibre, 1 -

autora volgué assenyalar expressar- se amb paraules que se
explícitament la tradició literà-desP ertà a l'autora durant un temps
ria amb la aue s'identifica: és de convalescéncia, quan l'allunyamen
la dels versificadors tradicionals del món exterior lât fe exercitar
que al llarg del temps han creat mentalmSnt el joc dels mots.
el monument literari del nostre 	 Sembla, perd, que les composi
cançoner popular. Sens dubte 4s eri cions fetes amb posterioritat a la
aquesta literatura oral on hi pO• publicació del llibre representen

un pas endavant.
I o



Tenc noranta-un anys i som es més

vei de Campanet. Mumpare era En Biel
"Murtó" i li posaren de malnom "Cami-
ner" percuè era es Caminer de la Vila.

Vaig aprendre de llegir i escriure a
s'Escola Pública, que estava en es bai-

xos de s'Ajuntament. I llavors vaig anar
amb so Vicari Trompa, una temporadeta. A deu anys em vaig posar a fer esparde-
nyes. I es vespres anava a Escola, fins a'n es catorze anys. A Camranet hi ha-
via molts de tallers d'escardenyes. Un estava en es Carrer des Molins i li deien
Cas Foraster. En es Carrer de Sa Rectoria hi havia es tallers de Ca N'rrsula i
Ca Mestre Biel de Sa Murtera. A darrera l'Església hi havia es taller de Cas Ca-
nonge.

Jo anava a'n es taller de Ca N'rrsula. Hi havia ura sala i per ventura n'hi
havia vint, de dones! Anava a jornal amb so mestre i fèiem feina fins que hi
vèiem. Cobrava poc: devers dos reials cada dia. Duien es material de Falma.
fèiem espardenyes de juta. Mestre Pere de Ca N'rrsula se'n duia una carretada
i les embarcava a Palma. Ets al.lots feien es ripunts, començaven s'espardenya

la donaven a'n es Mestre. Ets homos feien ses soles. I llavors ses dones feien
es corte i ho cosien. Sa sola era de llatra de juta. A'n aqueixes espardenyes
les deien "batalla". Jo vaig fer d'espardenyer fins a catorze o quinze anys.

L'OFICI DE GARRIGUER 

Quan vaig deixar ses espardenyes vaig fer de garrisuer a Massana, Son :Ton-
jo, La Mola i So Na Pacs. Totes aquestes possessions eren de don Mateu 'ennàssar
i sa gent li deia "es senyor de Massana". Jo hi anava a fer feina i rarlaren de
posar un garriguer i me varen nombrar a jo. Vaig començar de garriguer a'n es
devuit anys i ho vaig esser un munt de temps. Jo vivia a Campanet, en es
Vei de Búger. M'aixecava com sortia es sol, me'n duia una llesca de Pa i un

boci de sobrassada o de formatge rer berenar i partia car a ses possessions.
Duia un cinturó gros amb una placa i també un fussilet.

Com a garrisuer rrocurava cue sa sent fes lo sue 	 tractat a.i so se-

nyor. I també me passejava rer ses s:ossessions a veure l'amo ssse feia i ue ns
feia. I mirava si duien sa rossessí6 conforse i donava ses notícies a'n es se-
nyor. 2i havien de fer un ranxo anava a senyar ses auzines am's so car::oner.
tenia esment que taíassin només ses auzines senyades. I si havien de sesar car -
b6 o estelles anava a sa pesada i entregava es cipmste a'n es senyor. T.s carbc-•
ners feien carbó a tant es quintar i llavors es senyer el venia.



Jo partia cada dia de Campanet i hi havia pics que culejava per So Na
Pacs i altres per Massana, i així. Dinava allà on me trobava. Si volia dinar,
ets amos de sa possessió m'havien de donar calent es migdia. Però molts de
pics me n'afluizava i no hi anava. I dinava de lo que duia jo. A ses posse-
ssions estava privat caçar o cercar esclatassangs. N'hi vaig trobar molts, pe-
rò no en vaig denunciar cap mai. Les deia: "Anau,vos-ne. I no em comprometeu".
I fogien. Es caçadors anaven alerta perquè es senyors joves estimaven més sa
caça que res. De garriguer guanyava quinze duros cada mes i em aagava es se-
nyor.

Don Mateu de Massana només tenia una fSa l que se va casar amb don Xim de
Can Vic d'Inca l que era molt ric. I quan es senyor vei va morir don Xim va que-
dar s'hereu. Ets senyors joves eren En Xim i 2n Mateu. En Xim se passejava amb
un cavall, més estufat...! I En Mateu se dava morfina i va morir morfina -t. Arri
bava que no era ell! I En Xim va prendre aqueixa llepolia i va morir morfinat,
també. Tots dos moriren joves. I es senyor de Massana tenia una fia, que se va
casar amb don Carlos, un Capità d'Infanteria, que era molt puta i a Campanet no
el porien veure perquè no volia gens de bé a'n es poble. A Massana tampoc el
volien. Venia a festejar a Campanet, i festejava entre sa posada i sa cotzeria
de Massana. I es senyors joves, des d'una finestre, el compizaven i tot perquè
no el porien veure!

Vaig fer de garriguer més de vint anys. Ho vaig esser fins que es senyor
vei va morir i va entrar don Carlos. I me'n vaig anar a S'Hort d'En Gelós, que
era un lloquet que havia comprat don Mateu de Massana perquè era un senyor pro-
fitós, i jo li vaig arrendar per dos-cents duros cada any. Eren quinze o set-
ze corterades. Tenia figueral l bosquet, quatre oveies, porcs grassos i roques.
Hi havia una mica d'aigo i feia hortolissa. S'aiga venia a raig i quan no en
venia regava de sa sínia.

A S'Hort d'En Gelós hi havia unes bones cases. I allà vivfem sa meva dona,
En Biel i N'Aina, que són es dos nis que he tengnt. Ho vaig tenir devers dot-
ze anys i vaig porer avançar. Es porcs grassos donaven i allà hi havia molt de
figueral. I vaig porer comprar es boci d'Es Verger i es boci de Sa Sort. I de
S'Hort d'En Gelós vaig passar a Can Pelut, devora Biniatró l que eren sis o set
corterades de garrovers, ametlers, figneral... I hi fèiem porcs grassos. Vi-
viem a Can Pelut i pujàvem a Campanet es diumenges o entre setmana. I de Can
Pelut vàrem venir a Campanet. Sa casa on estic també la vaig comprar. Lo que
donava més 11kvors era es bessó i es porcs grassos.

COSTUMS DJALTRE TEMPS 

Em vaig casar a vint-i-quatre anys. Llavors es joves se coneixien pes ca-
rrer. I festojaven un any o dos, i qualcun tres o quatre. Per demanar entrada
agafaven es veis i les deien: "Teniu inconvenient aue festegi sa vostra fia?"
I quan demanaves permís per entrar era que estaves disposat a casar-te.

A Campanet se baraiaven molt es diumenges. Es diumenges bevien i bevien!
I per no-res se desavenien. I ja hi h4via cops i perzades i les desferraven.
I a sa pres6 que en duien, i les hi tenien mig dia o un dia. I les tornaven
amollar. Saps que n'hi havia de tavernes! A Sa Flaça hi havia Cas Llovetí,
Ca N'Apolónia, Can Tià Daltsera, Cas Reto, Can Sedes, Ca Sa Fura, Can Bessó,
Can Monjó, Can Pere Joan Cabrit, Ca Na Piu... A Son Pocos hi havia Ca Na Gan-
zeta, Can Morell i Can Toni Piu Ratat... A darrera l'Església hi havia Can
Pança, Can Llorenç Gran... En es Carrer de Son Massanet hi havia Ca Sa Feixa
i a Sa Creu hi havia Cas Bord. Ses tavernes despatxaven aigordent, palo, ani-
ssat, herbes, cafè... Ets homos bevien i bevien es diumenges i quan se'n te-
mien anaven un poc calents i se baraiaven.

Altre temps sa gent berenava d'una llesca de pa amb oli i una mica de for-
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matee i una mica de sobra-
ssada. De llet no en pre-
nien. I es migdia pegaven
d'arrós i sopes. I cuina-
ven: mesclaven sopes amb
faves. De carn, poca. No-
més hi havia un carnisser
o dos a Campanet i sa carn
molts de pics sobrava. A
Sa Flaça hi havia dues car-
nisseries: Can Llorenç Pe-
tit i Cas Ratat Llovetí.
despatxaven mens i cabrits.
I per Sant Jaume que feien
toros, despatxaven bou. D'(511

.	 en menjewa aui tenia aviram.
Un pollastre era cosa de "luco". 2s capvespres no s'usava berenar. I es vespres
pegaven de sopes escaldades i de cuinat amb sopes. Ses sopes dominaven perquè
es pa anava en dansa, perquè molts sembraven i coSen blat. I sa gent bevia m*s
vi que no ara, perquè anava barato. A Campanet hi havia es cellers de Can Prom
i Can Toni Lluquer, que estaven a Son Massanet; es de Can Monj6, a Sa Plaça;
es de l'amo En Piu Garindo, que el tenia a Son Puça. I altres.

A. Campanet es diumenges feien comèdies. En feien a Ca Na Fiu, que estava
a Sa Flaça, i en es Teatro de Can Joan 011er, que estava en es Carrer de Sa
Rectoria. En es Teatro de Can Joan 011er va ser es primer cine de Campanet.
Cada any, per Sant Jaume, feien toros a Sa Plaça. Duien es bous de Son Sant
Martí. Eren bous de tres-cents o quatre-cents quilos, d'un any o dos. I venia
un torero extern i duia ses armes. I ets altres toreros eren de Campanet. Jo
un any vaig esser torero i vaig matar es bou amb sa rrimera espasada i me fe-
ren una glosa! De gloses allà on en feien més era a Ca Na Fiu. M'agradava anar-
hi amb s'al.lota a passar sa vetlada. Venien glosadors bons. Venien glosadors
bons: En Capellà, En Sebastià Vidal, Es Cabo Loco, Es Verratons, En Sans6...
De jove també anava amb s'al.lota a ballar. A Campanet feien balls a Ca Na Piu,
an Es Club i a Ca S'Escut.

BREGUES DE CANS 

A Campanet feien bregues de cans a Sa Plaça i a qualque era. Una vegada
a Sa Plaça feren baraiar un ca, que deien que era des bons que hi hagués, amb
dos. I va perdre. Era un ca de Santanyí, es ca més gros que he vitt. Deien que
hi va haver embuis. Perquè es primer ca ja li va donar una pallissa i es segon
el va acabar d'atupar. I això no poria esser.

Eren uns cans que només eren bons per brega. Eren cans de bou i feien
vint o trenta quilos. Les cuidaven molt i llavors les treien a baraiar. Per
fer-los baraiar feien una retxa i_els amollaven i s'aferraven. I quan es cans
havien fet un parei d'adarades, les desferraven. I feien una acarada i una al-
tra. Hi havia pics que en feien tres. Amollaven un ca i llavors s'altre. Si
tots dos arribaven a sa retxa, sa cosa anava a rumbo. I si un ca no anava a
sa retxa per por ja havia perdut.

Llavors això des cans era una cosa grossa. Ni pren com ara això des fut-
bol! I ara que no van ben inflats! A ses bregues de cans a Sa Flaga hi anava
tot Campanet! Però llavors ho privaren i anaven a fer-ne a Son Ferragut, d'a-
magat. Feien bregues amb un ca d'aqui i un d'allà. I posaven messions! A Cam-
panet hi havia En Blanc'aue sempre se passejava amb cans de brega. Un ca de
Campanet que va fer nom va ser "En Cames Blanques" i era d'En Fere Roder. Va
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guanyar un parei de bregues. Perb llavors
va perdre.

També he vist bregues de toros amb
cans. Les feien a Sa Plaça. I també hi ha-
via gent que posava messions. Quan feien
toros amb cans n'hi havia que tenien cans
i aquest dia els aferraven a'n es bou. I
de vegades hi havia cans maleits que aga-
faven es bou per sa coa i els havien de
desferrar.

CONTRABANDOL 

He estat molt fumador. D'Alger en
duien molt, de contrabàndol. Jo fumava
filet, d'aquells manadets. Eren paquetets
de vint xigarros i valien quatre cèntims.
Encenia es xigarros amb una metxeta i un
fogueret. I llavors entraren ses capses
de mistos. A Campanet hi havia ses -tanc
de Can Jordi Comte a Sa Plaça, i llavors
hi va haver s'estansc de Can Gelds, baix
de s'escaleta de Sa Plaça.

Llavors hi havia més contrabandistes que no ara. Hi havia En Blanc i una
partida més que feien de contrabandistes. Duien es contrabàndol en sa nit i
llogaven deu o dotze homos per traginar ses saques. I hi havia pics que l'ha-
vien d'amagar a qualque lloc per no entrar en es poble de dia amb so contrabàn-
dol. I llavors es vesbre tornaven a cercar-lo.

Ses barques de contrabåndol anaven a un mal lloc i ets homos hi anaven a
descarregar ses saques. Hi havia pics que eren dos i altres deu. Jo hi vaig
anar una guarda de pics. Partíem de Campanet en sa nit. I havien de ser homos
forts perquè anàvem per vorera de mar, per mals llocs. I si s'homo no era bo,
no anava! Es principal contrabandista de Campanet era En Guiem Curt. Duia ta-
bac. Ell ja sabia quins homos estaven disposats a anar a cercar ses saques. I
les avisava: "Tal dia anirem allà". I partíem.

Sa Guàrdia Civil no mos deia res. Es carabineros, si! Anàvem per sa banda
de Lluc, pes Pla des Pinar d'Alcddia i per altres llocs. Per no fer fressa par-
tíem un parei ara i un parei suara. Des Pla des Pinar en dúiem molt. Esperàvem
que vengués sa barca. Eren barques de motor. I ewde sa barca s'entenia amb so
principal. Si sa barca se'n temia que hi havia carabineros, fogia. I noltros
tornàvem de buit. rdiem una saca perhom. Pesava devers seixanta quilos. Les
dúiem cap a Campanet per camins ques no hi havia molta gent. Un mos donava guia
i noltros anàvem darrera. Es principal duia un llum. Fèiem una vida que no era
de cristians! Era una mala feina! Sempre havies d'anar en sa nit í per mals
llocs. Per dur una saca mos donaven cinc o deu duros, segons es tretxo. Si se
feia de dia amagàvem es tabac. En esser prop de Campanet mos feien deixar ses
saques. I llnvors es contrabandistes les amagaven perquè no volien que noltros
sabéssim on el tenien escondit.

(Aquesta conversa amb Sebastià Reinés i Perelló "Caminer" fou gravada per 
Damlh Ferrà-Pong a Campanet, dia 29 de juliol de 1.981. L'entrevistat nas-
qué a Campanet el 28 de desembre de 1.890, i mori a la seva vila nadiva el 
31 d'agost de 1.982)
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Acabam l'estiu, i estam a punt de deixar enrera moltes de coses:
les vacances, per aquells que les hauran pogut disfrutar, la platja, co
Ia muntanya, pels qui hi hauran anat, els viatgera pels qui han viat-
jat, i així un llarg etc...Però tots deixen les nits a la plaça Major,
les ombres dels polla durant el dia. Per a tots, la plaça quedarà a
l'espera d'un alixe any, on,grans i petits, hi tornarem fer presència,
per passar-hi una estona.

L'estimada plaça de tots aquells que la coneixen romandrà els me-
sos de tardor i hivern, amb els arbres nuus i les cadires dels cafés
buides i arraconades fins a la propera primavera.

Qui una nit d'estiu s'ha assegut els cafés de la plaça,-quant el
dia ha estat calorós-, no desitja res més que la nit de drendemà arri-
bi prest. La frescor que corre entre la gent que hi seu, és nica, no
se'n troba en tota Mallorca, així com l'animació de tertulies i xerra-
disaas dels diferents grups fins a altes hores de la nit. Enrevoltata
a una taula, no es pot deixar de beure,- si és un visitant el típic gr
nissat elaborat als mateixos cafés.

Pixí l'estiu va passatt sense massa diferènciea entre diumenges
i dies feiners, ja que cada dia l'animació és semblant. Es diu que a
pocs pobles els vespres la gent és tant per mig com a Campanet. El bon
estar a la plaça i l'atractiu de la conversa són decisius.

De dia, són els nostres padrins qui - asseguts als bancs- fan les
sues xerrades i contemplen el jocs dels infants que en les seves corre

gudes i crits s'espaien.

No hi ha faltat tampoc, cap sebana el mercat,- que s'hauria de de-
clarar oficial el dimattm-a la plaça esdevé una autèntica festa: Setm
na rera setmat'la les mestresses de casa pugen a comprartot quant neces
siten (verdura, sabates, vestits, etc...). Estan recobrant - poc a p
- allò que fa molts d'anys era de veure a Campanet: El mercat, Una ve-
gada més aquesta plaça ha cridat als venedors.

Qualque cosa té aquesta placa, que qui hi ha anat un pic, hi vol
tornar, 
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MIQUEL OLIVER 	GUANYADOR DEL CERTAMEN LITERARI

"REVISTA I QUADERNS DE SINEM"

i	 iiqueL Oliver cone-
g:tt pels campa,leters com
"es mestre"	 noticia
nou entre noltres com a
12anyaaor d'un primer pre-

mi de poesia..:4.questa vega
ho ha estat pel seu aplec
de poemes "Uamins de revct-
llau que ha obtengut el 1
uertamen literari de
vistes i quaderns de Sineu"
celebrat el passat mes
gost.Obra aquesta plena de
sensibilitat l a on 1 / amor es
presenta com a protagonis-
ta i mitjanzant el qual
contemplam diferents pos-
tures de ljhome davant la
vida(sirthnim de festa,
revetlla) enmarcat tot a
dins un caire d

La R.C. dona 1 enlio-
rabona al nostre poeta Mil _
quel Oliver.

L ,J;,01zQU iI NO AHItIBA

.lot s'ha et cridaner damunt de plaoa.
Mil llums encenen fosques obstinades
a la façana de molts ulls;penjades
del brao velles quimeres es fan massa
feixuUes;s'esvaneix a cada passa
de ball una il.lusij);resten trencades
sempiternes promeses acorades
a llavis més ardents.Tot l'aire glaca
las mansiels pits s'acosten bategant
aitres amors;als ulls s i hi espillen ulls
que no vindran;els cossos van ballant

indIferents - al ritme del dolor
mentre mil cors I de tot enc:Ls despulls,
-irptilment esperaran 1 amor.
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