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ZDITORIAI éle
Parlar de la pau, l'amistat, la tendresa en les

relacions humanes quan arriben les festes de Nadal és
un tòpic tan usat que ja no crida l'atenció de ningú.
Però a hores d'ara es fa més necessari que mai que
tocs els propòsits de bones intencions de les conferèn-
cies internacionals tenguin alguna utilitat o que no
se'n parli més perquè el cinisme que suposen arriba a
intoxicar.

Si un nin d'Etiópia pogués escriure als Reis Mags
no demanaria juyuetes. Demanaria poder menjar un cop
al dia. D'altres nins ja no tenen què demanar i s'avor-
reixen entre la saturació i el consumisme desesperat.
No trobau que quelcom falla estrepitosamenc? Nadal es
repeteix quotidianament: un nin pobre no té on néixer
i es troba totes les portes tancades.

No ens facem ilusicns. Aquesta treva que cura a-
proximadament dues setmanes és molt superfdcial: el
bon humor, la cordialit.at es basen en le perspectiva
de les vacances, en la'superstició que un any nou -no-
més pel fet de ser nou-' suposarà canvis radicals, i
en les quatre copetes que tothom duu al damunt. Quan
tornin donar el "sus" ja hi haurà colzades i sempen-
tes.

Els nostres Mays, els actuals, només ens mos-
tren l'or, l'encens i la mirra. El veim però no el to-
cam. La seva guia no és l'estel d'Urient sinó el seu
propi interès.

Hem caigut -ja ho veis- en les paraules de sem-
pre. Disculpau-nos-en. Però ens heu oe 'permetre que
us desitjem i demanem PAU. Una pau que no ouri de Na-
dal a Sant Esteve.
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CAMPANET
LA PREMSA

DESAPAREIX UN CADAVER 

Quan els familiars d'en Jau-
me Mestre volgueren traslladar
el seu cadàver des de la tomba
municipal a una de pr8pia que a-
cabaven d'adquirir, comprovaren
que no es trobava en el lloc on
l'havien enterrat feia cinc me-
sos, La causa que motivava el
trasllat era que s'havia de re-
alitzar la neteja i reforma de

tomba municipal que, segons
na Francesca Reinés, represen-
tant de les funeràries d'Inca i
Sa Pobla, es troba en mal estat,

L'error en l'elecció de ca-
dàver a traslladar sembla que s'
explica per la intervenció de
persones sense la suficient pre-
paració ni informació que han
actuat al marge de les companyi-
es funeràries per a evitar-se
les dotze mil pessetes que aques
tes cobren per a realitzar el
servici i els tràmits burocrà-
tics que pertoquen. El resultat
d'aquesta actuació, que sembla
que havia estat repetida altres
vegades, en aquesta ocasió ha
estat llamentable: una família
ha acollit a la seva tomba a un
estrany i una altra no ha pogut
localitzar el cadàver del seu
parent.

Alguns veinats assenyalen
que l'empleat Pep Capó Reus,
guardià del cementeri, ha col-
laborat en alguns d'aquests
trasllats iraegulars, per 8 a-
quest afirma: "Ara tots voldran
donar-me la culpa, per 8 el que
és cert és que en aquest cemen-
teri tots hi posen ma. Entre els
de la funerària, la senyora que
les representa i els familiars,
aquí tothom fa el que vol". I
afegeix: "no tenc res a veure
amb la pèrdua del cadàver d'en
Jaume Mestre", Com a mostra del
desgavell existent al nostra
cementeri l en Pep Capó conta
que recentment una funer1ria

féu la neteja d'una tomba i dei-
xà oblidada una caixa a l'exterior.
la preséncia de la qual assustà a
una dona que al dematí següent a-
nava a visitar una altra tomba,

Aquesta notícia, publicada a
la darrera pàgina del diari "tlti-
ma Hora", fou mo4.t comentada arreu
de iilla i donai una imatge poc
positiva del nostre poble. Sens
dubte és a l'Ajuntament a qui per-
tocaria eviatr situacions com aques.
tes.

(Reportatge de F ancesc Segu/ i
fotos de Joan Torres; "tltima Hora",
23 de novembre de 1984).

Arnau Pons i
Nicolau Martorea

PLE EXTRAORDINARI PER A SUBSTITUIR 
bN REGIDOR 

Es celebrà un Ple extraordinari
per a dur a terme la substitució de
Jaume Po/ per Arnau Pons Mairata w
ambdós del grup d'AP. Després d'ha-
ver fet el jurament de rigor, el nou
regidor fou nomenat segon batle i
president de la Comissió d'Urbanis-
me i Sanitat. En el mateix Ple, en
Nicolau Martorell, també d'AP, fou
eegit el representant al Consell
d Escola. El corresponsal de la U.H.
volgué entrevistar a n'Arnau Pons
perd aquest s'excusà dient que "te-
nia molta feina".

(Joaquín Humberto, "tltima Hora",
4 de desembre de 1984),
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PLE PER A TRACTAR DEL MISTERI DEL

CADÀVER DESAPAREGUT 

El dia 27 de novembre es cele-
brà un Ple ordinari que bAsicament
es centrà en la discussió del punt
quatre de l'ordre del dia: "assump-
te cementeri municipal". El batle
proposà la creació d'una Comissió
Investigadora. Per, el grup del
PSM prèviament plantejà una série
de qüestions: sol.licità una llis-
ta detallada de tots els trasllats
de cadavers que hi havia hagut al
12a-rg del darrer any, demanà si per
traslladar un cadåver feia falta
qualque imprés del consistori i si
el metge també havia d'intervenir
en aquests casos. Mentre aquests
punts es quedaven en interrogants,
el batle insistia en la creació de
la Comissió.

Tot seguit, en Jaume Ordinas,
del PSM, demanA al batle des de
quan sabia de la desaparició del
cadåver. La resposta fou que des
del dia de Tots Sants. Llavors en
Jaume Ordinas el recriminà per no
haver informat puntualment als al-
tres membres de l'Ajuntament, que
en tingueren notícia per primera
vegada quan la "tltima H ora" publi-
cà un reportatge sobre el tema.

Per acabar, se li demanà al bat-
le si la situació s'havia normalit-
zat retornant el cadàver al seu lloc
i respongué que no ho s§bia.

(JoaquIn Humberto, "tltima Ho-
ra", 4 de desembre de 1984).

FUNCIONAMENT IRREGULAR DE LA DE-

PURADORA DE SON XAPETA

Les aigUes residuals de Cam-
panet que van a abocar a la depu-
radora de Son Xapeta podrien sor-
tir contaminades ja que la planta
depuradora no funciona les hores
suficients ni en les condicions a-
dequades. Per tot aimd, l'aigua
que en surt no tó aspecte de neta.

La xarxa de clavegueres ocasi-
ona mals olors, suposam que deguts
a la depuració deficient de les se-
ves aigües que, una vegada "depu-
rades", s'aboquen a una síquia ges-
sent aprofitades incolienientment,
pels ve!nats dels voltants. En les
diferents ocasions que hem visitat
les ira1.1acions, hem observat que
els motors encarregats de la depu-
ració no funcionaven, la qual cosa
fa pensar que l'Ajuntament no en
té la cura adequada ni en du un cor
trol massa rigorós.

Llastima que la depuració no
sigui correcta ja que si ho fos lee
aigües -podrien esser aprofitades
per a regar les finques dels vol-
tants.

La visita, de cada vegada més
freqüent, de nombroses rates a la
depuradora és un exemple més del
seu funcionament irregular.

Probablement la Conselleria
de Sanitat desconeix l'estat actu-
al de la depuradora, i la veritat



és que seria ben convenient la vi-
sita peri8dica dels seus tècnics
per analitzar les aigües que sur-
ten "depurades". No tenim notícia
que la planta depuradora ha[i es-
tat sotmesa a cap control d ençA
de la seva entrada en funcionament.

(Corresponsalia, "Diario de Ma-
llorca", 5 de desembre de 1984).

ASSEMBLEA DE L'ASSOACIACIó DE PA-

RES

Canvis en la Junta i petició de
dues aules de pre-escolar.

Fa uns dies hi hagué en el
Col.legi Públic una assemblea de
l'Associació de Pares. D'una ban-
da, es ,renovà la Junta Directiva;
i de 1 altra s'acordà sol.licitar
al Ministeri d'Educació i Ciància
la creació per al pr8xim curs de
dues aules de pre-escolar. Aquesta
petició fou aprovada per unanimi-
tat per la vuitantena de persones
que hi eren presents.

Quant a la renovació de la
Junta Directiva, cal dir que els
qui abandonaren els seus cArrecs
foren en Joan Martorell, en Jau-
me Mairata, n'Antoni Morell i n'
Antoni Sampol. Els seus substituts
són en Joan Mairata, n'Elvira As-
caro, na Catalina Oliver i en Pe-
re Pons. Posteriorment, n'Antania
Alcina fou elegida presidenta i en
Nicolau Aguilera i na Isabel Gual,
secretari i tresorera, respectiva-
ment,

JAUME BONNIN, NOU DIRECTOR 

Aquest curs s'han incorporat
'cinc professors nous al Col.legi

de Campanet.
El Claustre és integrat per

vuit professors, essent el direc-
tor en Jaume Bonnín.

Els tutors responsables de ca-
da curs són els següents:

De primer, na Catalina Valriu,
De segon, na Conxa Paléu,
De tercer, na Catalina RosseW
De quart, na Vicenta Marquès,
De cinguè, en Miquel Oliver,
De sisè, en Nofre Mir,
De setà„ en Jaume Bonnin,
De vuitè gna Magdalena Jaume.

(Corresponsalia, "Diario de Ma-
llorca", 11 de desembre de 1984).

LA PARRÒQUIA VOL RESTAURAR L'ORGUE
DE L'ESGLÉSIA 

Entre els projectes perseguits
per la Parr8quia hi ha la restau-
ració durant el próxim any de
orgue de l'esglèsia que fou cons-
trult els anys 1735-36 pel valen-
ciA Lluís Navarro.

Per a fer possible la restaura-
ció s'ha format una Comissió amb
representants de diverses entitats
locals ---l'Ajuntauent, el Consell
Parroquial, les dues oficines ban-
caries, etc.--- amb el fi de recap-
tar els fons econ8mics necessaris
per a poder dur a terme el projec-
te.

El pressupost total del mateix
puja a uns cinc milions de pesse-
tes. Es confia en les aportacions
del poble, mitjansant la campanya
del sobre, i en 1 ajuda del Consell
Insular de Mallorca i del Govern de
la Comunitat Aut8noma. A més, un
grup ben nombrós de campanaters re-
presentarå la peça de teatre tradi-
cional Els Reis i la quantitat que
es recapti també serà destinada a
la restauració de l'orgue,

Els Reis feia més de vint-i-cinc
anys que no es representava a Cam-
panet. Per aix8, la seva recupera-
ció, que convendria que tingués con-
tinultat, mereix tots els elggis i
encoratjaments.

(Corresponsalia,"DM",16 des, 1984:
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Pel mes de març el grup Par-
lamentari Esquerra Nacionalista-
PSM presentà al Parlament una Pro-
posició No de Llei	 de-
manant al Govern Autónom que es-
tablís els convenis necessaris
per a fer possible la recepciS a
les Balears de la TV-3 de Catalu-
nya. Aquesta Proposició obtingué
el suport del PSM, el PSOE i la
UM ---formant-se així una clara
majoria parlamentaria---, i Única-

•	 Ment AP va emetre un vot contrari.

A partir d'aquesta decisió
del Parlament el govern autanom
adquiria el deure, encara que fos
a contracor, de dur a terme el
mandat expressat per la majoria
de la Cambra Autanoma. PerŠ, i ja
des del principi, el govern esti-
gué mès interessat en cercar pro-
blemes i entrebancs que dificultas-
sin la realització del projecte
que en aplanar els camins necessa-
ris per a poder dur-lo a terme.
Evidentment, el seu afany obstruc-
cionista trobà la col.laboració

incondicional de l'inefable senyor Calviflo, un senyor que defensa
amb ungles i dents el monopoli publicitari i lingiístico-cultural de
Televisión Espaidola.

Abans que fos aprovada aquesta Proposició No de Llei, ja havi-
en aparegut cartes a la premsa demanant la possibilitat de poder ve-
r9 la T23 i l'Obra Cultural Balear ja havia dissenyat una campanya
pública per a reclamar-la. Amb la decisió del Parlament, pera, la rei-
vindicació aconseguí al nivell formal una completa legitimitat demo-
cratica. I aleshores, l'OCB començà la seva campanya amb el lema
lem veure TV3 1 ara: durant dotze setmanes va aparéixer a la premsa
mitja pdgina de publicitat setmanal, pagada pels mateixos que dona-
ven suport a la petició, en la que cada vegada una cinquantena de
noms, molts d'ells de col.lectius amb una gran quantitat d'associats,
demanaven al Govern Autónom e4 compliment de l'acord del Parlament. 7

Els peticionaris nominals o representats formaven un reclam _ de mile-
nars de veus. Paral.lelament, més cartes a la premsa, peticions d'A-
juntaments i opinions manifestades a través d'enquestes anaren ampli-
ant el grup dels peticionaris.

Per, malgrat l'evidéncia del suport popular aconseguit per la
reivindicació, el govern d'AP continuava ignorant la voluntat majori-
taria manifestada al Parlament. Davant aquest absentisme descarat del
Govern, l'OCB decidí impulsar la creaci6 d'una socuietat d'accionis-
tes, VOLTOR,S,A„ que amb un capStal aproximat de deu milions ---ar-
replegat a base de sumar accions de deu mil que tenen el seu origen
en la butxaca de persones que fan del patriotisme mallorqui la seva
característica. pretèn instal.lar a dalt de la Serra d'Alfàbia un
pepetidor que permetrA veure la TV3 a gairebé la totalitat de l'illa.
Darvant Reis començarà la instal.laci6 i a las darreries de febrer
ja es podrà veure TV3. Els llargmetratges, el futbol dels diumenges
i la sèrie Dallas poden interessar en català a molta de gent.

OBRA CULTURAL BALEAR de Campanet 

Volan TVen la
IlenOua
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EN LA MEMÒRIA DELS

VIATGERS       

E.n aquest número de la R.C. comenoam una , nova secció dirigida
a donar a conseixer la visió que tenen de Campanet els viatgers que
en els segles XVIII i XIX visitaren les nostres illes.

El viatger constitueix un símbol d. aquesta 'epoca,caracteritzada
per l'esdeveniment de successives ideologies,i1.1ustrada,rom'antica i
Dositivista,les quals configuren aquest personatge singular que im-
buIt d'inter'es i curiositat científica se llana a recórrer les re-
gions del món considerades "exòtiques" per la mentalitat europea.Ho-
me de cultura,Dlasma en els seus llibres la seva experi'encia perso-
nal en societats diferents a la seva,i dóna a con seixer d'aquesta ma-
nera els costums d'uns pobles allunyats en el temps i en l'espai de
la seva civilització i posa al mateix temps les bases d'una nova

geografia.
Les Balears entraren a finals del XVIII en el circuit dels

viatgers,com integrants de les zones meridionals del continent euro-
peu i com antic assentament de l'Islam posselen el suficient poder
d'atracció i les nremisses bàsiques per realitzar treballs,ja fossin
de caràcter geogrhfic,histbric o social sobre el seu estat actual.

Els que podem considerar com a primers viatgers que s'interessen
culturalment i científicament per les Illes eren homes il.lustrats i
com a tals dugueren a terme una descripció raonada i objectiva de
tot auant contemplaven.Iniciam la nostra galeria de viatgers amb dos
personatges que s'integren dins aquest corrent il.lustrat,un és ga-
dità i l'altre mallorqui,pertanyen a estaments socials diferents,e1
primer es burgs i el segon noble,però la seva tasca segueix unes
mateixes coordenades incloses sota les directrius de la seva menta-
litat il.lustrada.Acuests viatgers als que feim refer'encia són en
JOSE VARGAS PONCE (1) i en jERONIMO DE BERARD (2),tot dos recollei-
xen en els seus escrits una informaci6 prou interessant sobre la
realitat illenca,encara que per les dades estadístiques sobre les
diferents viles i illes de l'arxipblag utilitzin els estudis realit-
zats per la docietat Econòmica Mallorcuina i publicats l'any 1784.

En Vargas Ponce amb motiu d'una missió destinada a aixecar les
cartes hidrogràfiques de les costes del Mediterrani visità les illes
l'any 1784 i fruit d'acuest viatge fou la publicació a 1787 de les
"DESCRIPCIONES DE LAS ISLAS PITHIUSAS Y BALEARES",obra en au'e va
recollir distints aspectes de la geografia,histbria i economia de
les Balears.En canvi el treball d'en Berarthes va limitar a
de la seva pròpia terra mallorquina,la qual va recórrer arreplegant
informació i aixecant plànols de les viles de l'illa,d'aquest peri-
ple sortí un manuscrit (1789) que recentment ha estat trancrit per
en Lloreno Perez i publicat per l'Ajuntpment de Ciutat amb el títol
de "VIAJE A LAS VILLAS JAŠ MAILIORCA'.

Del caràcter general i particular,respectivament dels dos
bres,se deriva la manera com Campanet és descrit.En Vargas Ponce
que va esser acompanyat en els seus desplaents per Mallorca pel



canonge Antoni i)esiouig,futur cardenal,només fa la segUent menció:

"En sortir del Pedregos i desigual terme de la Vila
d'Artà es troba novament una crescuda plancia,e1
marge de la qual serveix de límit i forma la Badia
d'Alcudia i 4s la part manco conreada de l'Illa.En
aquesta part una mica distant de la mar es troben
les Viles de Santa Margalida,Muro,Sa Pobla i Cam-
panet,totes a molt poca distància d'igual tamany
bellesa i no són gens menyspreables les esglèsies
parroquials i els altres edificis pdblics."

Per contra,l'obra d'en Berard en ésser d'una naturalesa més
concreta fa una refer'encia bastant àmplia sobre Campanet i dedica
especial atenció a la descripció de les esglésies que existien en
el seu terme.A causa de la impossibilitat,per la seva extensió,de
transcriure tot el text hem fet un petit resum que ens mostra al-
guns aspectes urbanistics,economics,agrícoles i demogràfics del
nostre poble l'any 1789:

"Distant doo Palma 6 llegass i mitja par Oaml de carros(...).
La •ava poblaoid s ds lea mda raduTdaa,parquk ti doe lloga-

rete.Nomós contó tree carrers principale i bastants llargs que
en la eseva primera idea havien de formar un quadrilkter,perb
totes són molt pobladee de manera que,amb una altra petita por-
ció enmig que forma una illeta tota sola,cont4 341 cases.Tó una
placeta on resideix la cúria,l'escola i la carniceria,perè a la
plaça major,que ós bastant gran,hi ha l'esglbsia que fa extrem

en el costat sud-est de la vila.
El seu terme,com hem dit,és propi per a oliveres i garrofers,

que óe fama antiga esser els de millor qualitat i de l'espècie
dels quals s'ha proveft tota l'illa.És un dels més petits.T4 dos
rierols o torrents,l'un mée enllà dUllar6 i l'altre després de
Bdger,que divideix els confins de Sa Pobla,que li agafa tot el
llevant,una petita porcid del d'Inca cap el migdia;tot el cos-
tat occidental limita amb eles de Selva i el nord amb els de Po-
llença.La seva collita de blat regularment ascendeix a 4000
quarteres,1144 d'ordi,804 de civada,797 de llegums,15464 quar-
tans do11,1350 quartins de vi i 80 de chnem,40 de lli,perquó
té moltes aigues vives d'abundanta brolladors.T4 un dels molins
que anomenen batana(1),cap ni un d'aigua,perb si 15 de vent.Per
extreure l'oli té 22 bigues de tafona.De ramat de llana té 1150
caps,de cabrum 786,de boví 131.

El seu veInat total,compreaos ela susdits llogarets(2),estk
compost de 660 focs,1034 homes,1013 dones i 404 pkrvuls.No tó
cap convent ni res mós d'especial,sinó el que direm en el mapa
(3).Tan sols que aquí es veu la particularitat de moldre la fu-
lla de la murta,que recolleixen amb cura,de la gran quantitat
que hi abunda,i de de Pollença i Alcódia,que recolleixen i ve-
nen ala assaonadors,a causa d'aixb tenen uns molins a les sor-
tides dels seus carrers,que consten d'una pedra circular col.lo-
cada horitzontalment i una altra cilíndrica que giravolta per
damunt,com els de les tafones del oli anomenades trulls i d'ai-
x6 fan un considerable comerç i dona fragància i alegria a les
voreres dels camins,per on els deixen cróixer amb especialitat
per no fer nosa als campa."

(1)Molí draper
(2)Es refereix a Ullaró i Bdger,aquest fins a 1822 va estar

junt a Campanet
(3)E1 manuscrit original anava acompanyat de mapes.E1 de

Campanet es va perdre.

• ••

(1) JOSE VARGAS PONCE (1760-1821)

Natural de Cadie.Oficial de
marina.Pou elegit diputat
lliberal per Madrid a lea e-
leccione de 1813.Deeterrat
com a coneeqGància de la
reacció aboolutista,va recu-
perar el seu càrrec polític
en e1 Trieni Liberal,morint
poc despr‘e.

•

(2) JERONIMO DE BERARD (1742-1795)

Va ndixer i morí a Ciutat.
Membre de la Societat Econb-
mica Mallorquina d'Amice del
Pale.Soci d'honor i màrit de
la Real Acadbmia de San For-
nando.L'any 1793 va 6oeer a-
nomenat regidor perpetu de
l'Ajuntament de Ciutat per
l'eatat noble i al segGent



EVOLUCIÓ DE LA POBLACIO/

DE CAvPANET 1797 - 1981
La població del nostre

poble durant aquest període
de quasi dos-cents anys ha
experimentat com es pot obser-
var en el gràfic diferents
trajectèries.il'acord amb el .

grau de certesa que ens oferei
xen les dades obtingudes per
mig de les fonts estadístiques
se poden delimitar dues eta-
pes.

La primera de 1797 a
1845 cal mirar-la amb una cer-
ta precaució ja que les xifres
referents a aquest període de
temps procedeixen dels "Calen-
daris per a les Illes Balears"
publicats per diferents orga-
nismes i erudits de 1epoca
els quals no són gaire versem-
blants.L'inseguretat en les
dades que ens proporcionen se
reflecteix en la marcada dis-
continuitat que caracteritza
l'evolució de la població en
aquests quaranta-vuit anys,
encara que el primer descens
en el nombre d'habitants
s'explica per la separació
"municipal" entre Búger i Cam-

panet que tengué lloc l'any 1822,en canvi per a
l'acusada difer'encia entre 1825-1845 no es troben
uns motius coherents(ja sigui un augment de la
natalitat, en un cas, o presbncia d'epid'emies que
accelerin la mortalitat en l'altre.

A partir de 1857 ja se pot estudiar amb to-
ta exactitud l'evolució de la població gràcies
a la publicació periètdica dels cens oficials.Jes
de aquest moment la població de Campanet regis-
tra una constant progressió fins que arriba al
seu punt culminant l'any 1920,tot seguit s'inicia
una línia descendent,-tan sols amb l'excepció del
decenni 1940-1950-,motivada per les migracions
i Del envelliment de la població que han conduit
a que el nombre d'habitants de Campanet vagi man-
cavant d'any en any.

4
1-...1'.,77 \..,, T..

320C

3000

2800

2600

2400

2200

2000

180C

1600

1400

1200

1000

n

I

1

!

•

I

I

1

i
1

I

•

S
I I	 .iI	 i

i i
.

';»,	 n.:*	 3
ts	 03	 OC

ANYS

.'à	 :,-	 •%	 't: ..	 t- 8 	9..	 ,c,',	 ','2,	 .'..;	 ?,	 s'i	 ;?.	 ‘7*OC	 OC	 tC	 OC	 OC	 C.	 C,	 CN	 C.,	 C,	 0. 	C,	 5.	 .0:,

	

wo	 ...

JOAN BUADES CRESPI

ANYS HABITANTS

1797 2618
1825 1813
1840 3144
1845 2144
1857 2329
1860 2310
1877 2854
1887 2873
1900 2984
1910 3016
1920 3117
1930 2957
1940 2761
1950 2782
1960 2578
1970 2312
1981 2120

nlaCaixan71K	 CAIXA DE PENSIONS



L'inFànciQ als 0-6 anys 

PREMIS i CASTiGS

Es segur que tots els oares i
mares de Campanet desitgen una a-
deauada educació per els seus
fills. Es segur, també, que mol-
tes vegades s'han tonat amb una
manca d'informació a l'hora d'en-
caminar-los o donar-los unes pau-
tes de conducte. Perquh...
de catigar o no als al.lots?,
com actuar davant la seva agres-
sivitat o timidesa?, ¿com i quan
se'ls ha de donar informació
sexual?,	 l'alimentaci6, hi-
giene, ordre ¿corn inculcar aquets
hhbits(1) adequadement? Son pre-
auntes que resoonen a petits pro-
blemes que no arriben a més si
els tractem com toca.

-El que convé al respecte,com
en tota classe de problemes, és
realitzar una feina de prevenció.
I fer-la des dels primers moments
de vida de l'infant, que és quan
el seu sistema nerviós és més ma
nejable i aprèn amb més facilitat
.les diferents conductes.

Intentarem des d'aquesta plana
donar unes pautes mínimes i senzi
lles d'actuació, fent referència
especialment a l'etapa que abraça
entre el 0 i 6 anys de vida.

Parlem ara de premis i chstigs.

El chstig físic és sempre des-
,oreciable. No serveix de res. Sen
zillament reprimeix per un cert
temps una determinada conducta,
perb no l'elimina ja que aquesta
oodrh torner a aparhixer en qual-
sevol moment.

A més, el chstig físic provoca
problemes de nor i ansietat. Ja
'que sal.lot canvia d'actitud per
oor a esser castigat i no perquh
comprenqüi que ho ha fet malament.

I tampoc el rare o mare no po-
den sospesar el mal que produeixen
amb els seus cops a l'infant i a

vegades aquest és superior al que
voldrien fer. Llavors, és conside-
rat injust pel nin, convertint-se
en un mal record que li durarb
sempre i que, per altra banda, el
torna agressiu.

Oferim com alternativa crear
un clima d'absoluta confiança i

estabilitat(2) en les relacions fa
familiars. L'infant necessita ex-
pressar el que sent, pensa i vol.
Si sap que ho pot fer en tota Ili-
bertat, tendrem molt aguanyat. La
dult haurh de saber dosificar les
seves intervencions, tenint en
compte que sempre és millor una
lloança que una recriminació.

Respatlats oer aquesta situaci6
utilitzarem sobretot els reforçosW
Aquets poden esser concrets: una
galleta, un caramel, una jugueta;
o de tipus social: lloances, apro-
vacions. Així ccm els nins es fan
grans anirem passant dels reforços
concrets als socials. Es immensa
l'efichcia d'un caramel o una ju-
gueta donats en el moment precís.

Aquets reforços s'han de saber
aplicar convenientment i amb fre-
qühncia. Deim amb freqübncia perqu
a vegades els pares just considere
les conductes negatives, i pensen,



equivocadament, que allb que els
nins fan bé és una cosa natural.

En el cas d'haver d'aolicar
un cbstig el que farem serb reti
rar un reforç. Aauesta acció per
què tenqui eficbcia s'ha de rea-
litzar immediatament. Si deixam
oassar un cert temos, el cbstig
perd efichcia i és considerat in
just i incomorensible per l'al-
lot. Pensem en l'exemole del pare
que arriba el vespre a casa i cas
tiga a l'infant per una falta co-
mese el demati. Es un cbstig
til. El nin no té suficient capa-
citat oer relacionar tal com no-
saltres voldriem el cbstig amb la
conducta equivocada.

Donant més importància als pre
Mí3 que als cbstigs anirem for-
mant sense aaire problemes la cons
cibncia moral de l'infant. Convé
donar premis amb abundància, sen-
se por 'que aprenguin a fer les
coses ner la recompensa, ja que
el que ens interessa és, senzilla
ment, aue aprenguin a fer les co-
ses i a fer-les tot sols.

Notes
(1) HABIT. Acció que si es repeteix
durant un cert temos, arriba a no
der. realitzar-se d'una manera au-
tombtica. Ex.: vestir-se, rentar-se
arraconar les juguetes,...
(2) REFORÇ. Situació o objecte que
si la oresentam després d'una con-
ducta fa que aquesta tenaui ten-
dència a repetir-se. Ex.: donar
una galleta després que el nin hagi
ordenat les seves juguetes.
(3) ESTABILITAT. L'adult ha de pro
curar no comportat-se de manera
contradictbria. Evitarem exemoles
com aquest: quan auanya l'egLip de
futbol que li aarada al pare el nir
pot fer el que vol, quan perd,e1
nin no es pot moure de la cadira.

Jaume Morell
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EL TIC DE NADAL
Aquests darrers anys s'ha anat introduint als palsos lla-

tins el costum nadalenc del Papa Noel, d'origen nord-europeu. La
causa d'aquesta introducció és de tipus económic ---es tracta de
fomentar el consum de regals, especialment de juguetes, en un al-
tre dia de les festes nadalenpes, am4s del ja tradicional con-
sum del dia de Reis--- i tambe és una conseqüència de l'impacte,
certament colonitzador, que la televisió i la publicitat exercei-
xen sobre els nostres costums personals, familiars l. nacionals.
I no oblidem qge la programació televisiva que ens arriba a no-
saltres està fortament influenciada per la cultura anglosaxona.

Segurament a Campanet ja hi ha un nombre significatiu de
nins i nines que reben regals del Papa Noel la nit de Nadal. L'
explicació familiar a aquest fet sol esser que així tenen tot el
temps de les vacacions escolars per a entretenir-se amb les ju-
guetes. És possible que mentre el consumisme actual perduri, es
vagi fent costum repartir el lot de ju#uetes, molt abundant en
la majoria dels casos, entre la nit de Nadal i el dia de Reis,
amb el perill, fins i tot, que els Reis vagin esdevenint manco
generosos que el Papa Noel, com ja comença a succeir a les ciu-
tats. Creim que a Mallorca, per fidelitat als costums propis i
per coherència amb la nostra tradici6 religiosa, han de ser els
Reis Mags els portadors dels regals per als infants. Per8 no per
força han de realitzar aquesta agradable funci6 en exclusiva.
Així, si bé, creim que	 és necessari rebutjar
la figura del Papa	 . q	 Noel per quant és es-
tranya a la nostra	 4ç	 cultura i una imposici-
ó de la societat 	 consumistal la nostra
tradició ens ofe-	 reix una possibilitat
de fer arribar	 regals ala infants
la nit de Nadal.	 Ens referim al costum
del tió o del	 tronc de Nadal, que
ara tot seguit	 comentarem.

D'altra	 banda, no hem de pensar
que l'intercanvi	 i de regals entre les per-
sones de la famí-	 1p*/	 lia o entre els amics ol'obsequi d	 4.e jugue- 	 tes als infants, sigui
un costum recent,	 creat en la mesura que la
nostra societat ha	 assolit un cert nivell d'
opulència. Abans de 	 l'aparició del cristianis-
me, en les anomenades	 societats paganes, en la ce-
lebració dels solstici 	 d'hivern ja es combinaven
festes més o manco or- 	 giàstiques amb d'altres de més
tranquil.les i casolanes: el dinar en família, el fer-se obsequis
els uns als altres. Precisament, el motiu de situar al 25 de desem-
bre una de les principals celebracions cristianes, respon a la vo-
luntat calculada de despaganitzar unes festes que responien a unee
manifestacions ancestrals dels pobles mediterranis. El cristianisme
reconvertí unes festes paganes i les dot& d'uns nous continguts, pe-
r8 també n'aprofità molts dels seus elements. Amb la festa del sols-
tici d'hivern celebraven que començava a allargar-se el dia, que la
vida tornava a renéixer. Els cristians li donaren també el sentit
de redempció cíclica: Jesús neix aquesta nit.
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A Mallorca i a Catalunya era un costum d'altre temps, so-
bretot a la pagesia l que dies abans de Nadal es cercàs un tí6
gros, a ser possible amb alguna cavitat, i es guardàs per a cre-
mar-lo la nit de Nadal. A Mallorca generalment es tractava d'una
soca d'olivera vella, ben llenyosa i molsuda. Mentre es guardava,
les criatures li. anaven donant menjar 	 blat de moro, garro-
ves, taronges, paper, etc.) perquè pogues cagar després torró i
altres llepolies. La festa de fer capçar o rajar el tió, tradicio-
'nalment celebrada la nit de Nadal, constituia una gran festa de
menuts i grans: agrupats al voltant del tió, li començaven a pe-
gar bastonades i, a força de cops, arribava a cagar el recapte
comestible que tenia amagat. Fer cagar el tió es feia, per pogués
poc que'pogués esser, a la cuina i vora del foc. Si això no era
viable es feia al menjador. Per tal que no es refredàs i no es po-
sàs malalt, se l'abrigava amb una flassada, la qual servia per a
poder amagar davall del tió alló que havia de treure. Amb el fi
que l'evacuació fos més abundant, abans de començar a copejar-lo,
el cap de casa el banyava amb una mica de vi blanc, com si el ba-
tejas. Antany el costum era que cagàs torró, avellanes, caramels,
xocolata, baldufes, etc.; en l'actualitat, pens que a totes aques-
tes coses s'hi podrien ategir algunes juguetes aense que la tra-
dició quedàs desvirtuada i amb l'avantatge que aixl quedaria as-
sumida la funció de portador de juguetes que realitza el Papa No-
el.

Quan el tió havia acabat de cagar, el posaven al foc amb
certa cerimónia i solemnitat. A Mallorca rodejaven el tió de pi-
nassa, farigola, ginebre, romaní i d'altres arbusbos flairosos
dels quals en cremaven gran quantitat per tal que la seva olor
agradosa perfums tota la casa. Es pretenia que el tió duràs com
més millor i per tal de fer-lo durar li tiraven aigua damunt.
Fins i tot pretenien que duràs fins als Reis, arribant a conside-
rar que si s'apagava .era un presagi de malaventura per a l'any
que estava a punt de començar. Les restes del tió eren guardades
amb tota cura, i quan durant l'any es desencadenava una tempesta,
les posaven al peu de la porta pqrquè allunyassin i guardassin la.
casa de llamps i dels efectes del tempoaal. Les restes del tió
també eren utilitzades com de cadireta o de suport del de l'any
vinent. Et encendre el ti6 nou calaven foc als dos i feien consu-
mir del tot el de l'any passat.

rent rajor el ri4. segons un dibuix publicàt al periisclic— it-centisra L Littwanera de Noua Yofk.
(Bibl. P. Pujol.)
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Un altre aspecte de la festa és que, al mateix temps
que es pegaven les bastonades, es cantava. Algunes de les fór-
mules cantades tradicionalment són les següents:

"Caga, ti6;
si no, et don
un cop de bastó".

"Tió de Nadal,
dóna torrons i raja vi blanc;

L/no ens doneu arengades
que són massa salades".

"Tió, caga torró, d'avellana i de piny6,
que ja és nat Nostre Senyor".

sTi6, caga torró, pel naixement del Nostre Senyor;
tió, caga torr6; per la virtut que Déu t'ha dat,
caga ben aviat",

"Caga ti6, caga figues per a jo;
caga torrons que són ben bons;
no caguis arengades que són massa salades".

I fins i tot es cantava el Parenostre del tió:

"Parenostre del tió,
bona nit que Déu ens dó,
ara vénen festes,
festes precioses;
dones curioses,
menjarem gall dindi,
menjarem torrons,
coques de pinyons;
caga, ticS,
caga torró
d'avellana i de piny6,
i si són dels fins millor".

S'ha cregut veure en el costum del ti6, com la celebració
del naixement de l'Infant Jesús que, segons vell costum dels nai-
xements, du dolços i llepolies per als infants, per tal que se
estimin i captar la simpatia dels menuts. Evidentment, el 	 que
dóna béns agradables als humans és un símbol de ressonAncies an-
cestrals: simbolitza la naturalesa que desperta, que reneix, i que
altra volta torna a donar fruits,

No sempre el ti6 o tronc de Nadal és un vertader tió; hi
ha llocs on fan servir de ti6 una caixa vella, un tamboret, etc.

La recuperació d'aquesta tradició antiga significaria el
retrobament d'uaa de tantes de les nostres arrels cultrals talla-
des a causa de la nostra mesquinesa nacional i com a conseqüència
de la crueltat d'aquells que només han volgut saber que existíem
per a destruir-nos.

(Bibliografia consultada: Diccionari Cata1A-Va1encià-
Balear d'Alcover i Moll, Costumari Català de Joan Amades i la

Gran Enciclopèdia Catalana),

damiè pons i pons 
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Enguany les festes de Nadal

tendran l'incentiu cte la recupe-
ració d'una representació tan
tradicional com la dels "Reis".
Es antiga aquesta afecció a re-
viure els fets que enrevoltaren
la vida de Jesús, sobretot a -
quells de caire més dramétic com
poden esser la Passió i -al cas
de Nadal- les intrigues del rei
Herodes, la seva por enfront del
nou rei que ha d'arribar. I real-
ment l'acció gira sobre aquest
personatge, ell és qui desperta
l'entusiasme del públic, més pre-
disposat a presenciar la fúria
i impoténcia d'un rei terrenal
que no la perfecció d'un rei so-
brenatural.

no se permeten cansons profanas,
fent jochs, farsas ni representa-
cions, sense que primer sían apro-
vades per Nós, sots graves penas
a nostron arbitre reservades."

Antigament es feien a Campanet
uns "Reis" que devien tenir aquest
regust cómic i irreverent. Serien
semblants als que es descriuen a
L'Ignorancia en un número de l'any
1883. L'articulista conta que la
Festa dels Reis ja no és el que
era i que a començaments de segle
"el Rei Herodes quan se veia bur-
lat s'arrabassava sa barba postis-
sa que duia, i es presenciar aquest
fet era sa delícia de tots els qui
anaven a veure sa funció, que e -
ren tots els habitants de Palma."

La iniciativa d'un grapat de
persones ha lligat de nou el fil
romput del teatre religiós al nos-
tre poble. Un teatre, el religiós,

' que fins fa poc va viure un éxit
permanent d'ençà l'Edat Mitja.
En queden com a testimonis escrits
d'aquest éxit, entre d'altres,
les Consuetes, peces recollides
per G. Llabrés en manuscrits tro-
bats a la rectoria de,Búger. Són
nombroses i són de tema nadalenc,
pasqual i hagiogréfic.

Es un teatre nascut de la
túrgia, com ampliacioi cada cop
més sofisticada del rite i inspi-
rada en el ric cabal que ofereix
el Nou i tamé l'Antic Testament.
Progressivament aquests drames
s'anaren allunyant de l'ortodóxia:
s'afegien elements cómics, intri-
gues paganes; anaven agafant un
sentit de festa que l'Església
arriba a considerar-perniciós.
L'any 1754, Llorenç Despuig i Co-
toner, Bisbe de Mallorca, feia
saber que: "Item mànam que així
tots los Temples y Parroquias com
totas las Iglésias se tancan un
poch antes de fer-se nit, y així
mateix manam que en dits Temples,
a Matinas ni a Horas Canónicas,

Pero els "Reis" d'enguany són
els qui ja es representaren els
anys 1956, 57 i 58, els més recor-
dats de tothom. Qui fa vint-i-sis
anys mogué la questió fou el vi-
cari D. Agustí. El rector, D. Mi-
quel Femenies tenia un manuscrit
d'un oncle seu de Mancor, el qual
havia recopilat i recompost un -
text tradicional. La peça consta
de sis actes: Els "pastorells",
l'arribada dels Mags, l'adoració
a la cova, les conspiracions del
rei Herodes, la degollació dels
innocents i 

\
-com a conclusió- la

mort del tira.

La representació es feia -dia
sis- a 1;escalonada de l'església
i començava a les tres i mitja
del capvespre. Podem imaginar-nos
l'ambient d'expectació i l'esment
de la multitud, sobretot als mo-
ments intensos de l'obra: L'ar-
ribada a cavall dels Reis, el pa-
tetisme de la mare del fill dego-
llat, l'agonia d'Herodes, etc.
La col.laboració dels músics de
la desapareguda banda "La Unión"
remarcava i ambientava aquests
instants.

\
El resso fou gran. Fruit de



l'acceptació popular fou el seguit
de sortides que es feren a d'al-
tres pobles de la contrada: Muro,
Alcúdia, Sa Pobla, Caimari,
També es representà al Teatre del
poble. S'encarregaren dels papers
més importants, entre d'altres,
Jaume Cabanelles (de s'Estany),
que interpretava magníficament

enguany interpretara- el Rei
Herodes, Pere Pericas (Sabater)
com a Secretari, Josep Mulet (Re-
to) com a General, Pere Buades -
(Coó) com a batle de Betlem.

Gran part de culpa que d'aquí
uns quants dies ve gem els "Reis"
a l'església la té En Joan Alco-
ver (Covener), que retroba el ma-
nuscrit a l'Arxiu Diocesà i va
engrescar nostalgics i gent nova
per dur a terme l'empresa. Torna-
rem a sentir exclamar a Herodes,
tot anguniós, alló de:

"Que te pareix Secretari?.
que hi puc anar confiat
amb tot es poble aixecat
a favor des meu contrari?"

Miquel Vives Mascaró

-Podem veure l'amo En Jaume de
S I Estany en dos papers oen di-
ferents: a dalt, fent oe Tomeu
Xerovia, a oaix, com a rei Hero-
des. En aquest segon paper, la
seva interpretació era tan rea-
lista que arribava a suar ben
de debò.

En aquesta escena
es produeix l'ao-
verténcia be la Si-
bil.la (Antbnia
Quart). Es repeteix
el Cant que ja s'ha
fet a Matines. El
Rei HeroCes escolta
amb preocupaci6 les
seves abvecténcies.
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Alguns dels coniponents dels Reis:

1. Antoni de Sa Teulera 18.
2. Antoni Rabassa 19.
i. Miquel Morell 20.
4.	 Jaume Vives. 21.
5. Pep Reto. 22.
6. Joan Pessol. 23.
7. aiel Company. 24.
8. Magoalena Joana. 25.
a. Joan Cotorra. 25.

10.	 Antónia Quar-t. 27.
11. Jaume de SIEstany. 28.
12. Joan Maians. 29.
13. Perico Maca. 30.
14.	 Biel Beneta. 31.
15. Joan Pometa. 32.
16.	 Catalina de S'Hostal. 33.
17. Margalida Mercaoera. 34.

D. Agustl (Vicari).
Joan Mairata.
Jaume Socies.
Jaume de Santiani.
Nadal Xeu.
Joan Carter.
Rafel de Son Perelló.
Pere Coo.
Ntaaal March.
Pere des Garrigó.
Tomeu Ponset.
Pere Ganús.
Miquel Xisquet.
Bernadi Pometa.
Pep Rovell.
Damià Costitxer.
SebastiA Cocoviter
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