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onsell Insular
Es•un element fonamental de l'autono-

mia. El Govern, radministració i la representa-
ció de Mallorca corresponen al Consell Insu•
lar de Mallorca.
Té la facultat d'assumlr dins rambit territorial
aquelles competencies que vagi rebent la Co.
munitat Autònoma.

Formen el Consell Insular de Mallorca, els
trenta Diputats elegits per al Parlament a
de Mallorca.
A més, actua com a AdmInIstració Local amb
competencies própies. Acompleix una ampla
tasca assIstencIal a través dels centres propis
que són: l'Hospltal General, l'Hospital Psi-
quiàtric, la Ilar de la Joventut, la Llar de la In-
fància, la Llar dels Ancians i el patronal Verge
de la Salut.

Impulsa la industria i el comerç.
Dóna suport a totes les act,v,tat% promocoo
nals del turisme
Realitza accions de millora de Ia ramaderia
de •agricultura

Emet informes relatius a rordenació del
territori i a rurbanIsme.

Elabora el Pla d'obres i serveis que permetra
dotar els pobles d'Infrastructura bàsica.
Manté la xarxa vlarla pròpia
Ha creat i manté en col.laboració amb els mu•
nIcipis, el servel d'extIncló d'Incendis.

Segueix una polltica que fomenta tant la prec•
tica com l'aprenentatge de l'esport

Realitza accions en els camps següents•
Ordenació de Blblioteques i arxius, tant prò-
pies com d'altres organIsmes.
Fomenta el coneixement l la difusió del folkto•
re.
Impulsa el coneIxement i l'ús, en tots els am-
bits, de la nostra llengua
Ajuda tot tipus de publIcacions culturals.

Des del Teatre Principal, centre que depén del
Consell Insular de Mallorca, du a terme la se-
va polltica cultural.

Elabora anualment el Pla d'Esports amb

• objectiu de crear una Infrastructura esporti-
va a tots els pobles.
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IMITORIA14.         

Quan us arribi aquest número, s'hauran encetat probablement les
festes de. Sant Victorià - el Sant Nou El programa d'actes que -
se n'ha confeccionat, sense esser massa ambiciós, pot omplir satis-
factòriament de contingut festiu aquesta primera setmana de juliol.

L'exposició dels alumnes de la "Hermandad Pictórica", de la qual
parlam més envant en una orbnica-entrevista, donarà a conèixer l'ac-
tivitat educativa d'aquests dos germans saragossans i els seus pri-
mers resultats - tan esperançadors, creim nosaltres-. El campionat
de "futbito" arribarà a la fase final i satisfarà l'afany competi-
tiu dels participants i les ganes,de veure futbol - encara que si-
gui en petit- de molts d'afeccionats. Els joves podran veure "La -
guerra de las galaxias" sense recórrer al vídeo i els no tan joves
recordaran quan el cinema era al nostre poble tota una institució.

podrem ballar dissabte a la plaça, o si més no passejar i con-
versar respirant l'ambient de festa, un ambient que serà la culmi-
nació del que sempre trobam tots els caps de setmana de l'estiu,
els nins també tendran ocasió de divertir-se.

•
Seran, doncs, unes_festes,no pretensioses -pensem, per exemple,

en el propagandisme de les festes de Muro d'enguany- perb,de qual-
que manera, adequades a les nostres; possibilitats. Es un filosofia
de la festa que creim positiva: contentar la gent del poble sense
intentar-ne la promoció exterior. L'Obra Cultural Balear, encara -
que sigui només amb l'organitzaci6 d'un acte, hi ha col.laborat.

Fins aqui tot perfecte. Desgraciadament, però, tornam a coixejar
del mateix peu que l'any passat: la incoherència tan esfereidora -
d'alguns aspectes de la publicació del programa de festes. El
tre batle -en una espècie de desdoblament de la personalitat- ens
ha tornat castellà a l'hora de donar-nos els molts d'anys. La im-
pressió és la mateixa que si anant pel carrer algú conegut ens es-
cometés amb un "iPelices Fiesitae!". ralguns dels articulistes -no
tots- s'encalenteixen el cap cercant la pedra filosofal de la "llen
go balear, aixecant la ignorància com a senyera d'una suposada fi--
delitat màllorquina. Es fa avorrit repetir-los la lletania que el
nostra Govern Autònom accepta el que està científicament demostrat
i procura escriure correctament en la nostra llengua - que per bé
o per mal és la catalana, i fins i tot s'obliga a promocionar-la.

L'única defensa seria que un programa és el menys important d'u-
nes festes. Però al nostre poble -amb ja una certa tradició- havi-
en mantingut un nivell de dignitat i interès apreciable, tot omplint
el buit d'informaci6 que sempre sofrim els pobles. Com a hereus dls,
questa voluntat informativa, aquesta incoherència ens és especial-
ment dolorosa.



41,

INTERVENCIÓ DE DAMIA FERRA-PONÇ EN UN DEBAT PARLAMENTARI 

El dia 22 de maig el Parlament Balear aprové. la  Llei de creació
de la Companyia de Radiotelevisió de les Illes Balears. Els quatre
grups de la Cambra li. donaren el seu suport però va sorgir un punt
molt important de divergència: el grup popular vol fer una TV-Balear
que sigui en castellà i en català„ en canvi els altres tres grups
---PSOE„ UM i Esquerra Nacionalista-PSM--- volen que sigui exclusiva-
ment en català. Com a portaveu del grup EN-PSM, intervingué en el Ple
el diputat campanater Damià Ferrà-Pono l que fou especialment clar en
la qUestió de la llengua de la nostra futura televisió autonómica:"el
fet . gue el govern autonòmic tengui la intenció d'instal.lar una tele-
visió bilingUe posa de manifest la nul.la voluntat que l'anima perquè
s'arribi a aconseguir la normalització lingüística i cultural". Més
endavant resumi la seva postura dient: "Volem una televisió normal,
normalitzada i normalitzadora de les Illes Balears".

COMENÇAREN LES OBRES DEL CENTRE SANITARI 

D'acord am131 un projecte tècnic de
Bernat Nadal Bonnín, des de fa unes setma
nes s'està fent obra a una sala de la
plantgt baixa de .edifici de l'Ajuntament
amb 1 objectiu d habilitar-la com a Centre
Sanitari Local. La Conselleria de Sanitat
de la Comunitat Autònoma subvenciona inte
grament el cost total de l'obra gue puja-
a 2,303.303 pessetes. En Sebastià Pons
Florit "Baly7etau és el mestre d'obres que
realitza 1 acondicionament del local ja
que guanyà el preceptiu concurs-subhasta l .
al qug també hi havien presentat propos-
tes n Andreu Femenias "ae s'Hostal" i en
Jaume Mestre "Xato".

• Mentrestant, el metp:e cada dia pas
sa la seva eonsulta al saló de la Recto-
ria,

LES XIFRES DEL PARC MOBIL

A Campanet l'any 1984 hi havia uns 257 cotxes de manco de 8 HP.
i uns 275 de '8 a 12 H.1j. Igualment, uns 49 camions que podien trans-
portar un mínim de mil quilos. La suma d'aquestes xifres s'aproxima
al milenar de vehicles, la qual cosa significa que a cada dos campana
ters els aftTóerrespon un.En concepte del pagament de l'impost de cir-
culació, l'Ajuntament cada any pot ingressar una quantitat ben conside
rable. La llåstima és, peró,que no tots els vens complexin els seus
deures.de contribuents. Fins i tot hi ha alguns regidors de l'actual
Consistori que a començaments de maig encara no havien pagat l'impost
de circulació de l'any passat (Corresponsalia l "DM", 19-5-85).



NA CATALINA VAIRIU PRESENTA LA TESI DE LLICENCIATURA
•

El darrer dijous de maig na Catalina Valriu, professora del
nostre Col.legi Públic i campanatera d'adopció, presentA a la Facultat
de Lletres la seva tesi de llicenciatura sobre EL carnaval a Mallorca.
Els membres que la jutjaren foren tres prestigiosos professors i es-
criptors: Joan Miralles i Montserrat, Gabriel Janer Manila i Joan Mas
i Vives. La qualificació obtinguda fou la màxima: Excel.lent per unani
mitat, Enhorabona!

CAMPANET A LA TELEVISI 

Dia 31 de maig el programa Xiu-Xiu de TVE-Balears dedicA una
part dels seus t;.henta minuts a temes campanaters: feren una entrevista
a en Jaume EscoLd i oferiren un reportatge sobre Sa Teulera.

"PEOR IMPOSSIBLE" A TOTA! 

Al número de juny de la revista d'abast estatal "Primera LInea
es publica un reportatge-entrevista sobre el conjunt "Peor Iwpossible".
Els deu membres del grup hi apareixen en una fotografia magnifica de
gran tamany que combina l'atractiu visual amb ressonàncies surreals i
del conegut quadre "Las Meninas", Per cert que el campanater Antoni So
cias hi exerceix el paper de Diego Velàzquez. Al llarg de l'estiu, els
"Peor Impossible", consolidats com un dels grups de pop-rock de més em
penta, han d'actuar a diferents llocs de l'estat.

UNA EXCURSIÓ EN AUTOOAR, COM LES D ABANS

Dia 16 de juny uns seixanta campanaters, amb majoria de matri
monis de mitjana edat, anaren d'excursió en autocar. El recorregut fou
bAsicament pel Migjorn de Mallorca ---S'Arenal, Cap Blanc, Ses Covetes,
Es Trenc, Felanitx,...--- i tot el dia hi hagué bon humor i alegria.
Després del dinar, dos components de l'Orquestra Canadà, en Jaume de
s'Estany i en Biel Beneta, instal.laren els seus instruments en un sa
ló del restaurant i començA un ball ben animat, en el que també hi par
ticiparen persones d'altres pobles ! Que els campanaters es diverteixin
i ajudin a divertir-se als altres és una bona noticia.

SEGON TORNEIG DE FUTBOLET 

Al llarg d'un mes es desenrotllarA el "Segon Torneig de Futbo
let Festes de Sant Victorià" amb la participació de nou equips que re -
presenten diferents comerços de la zona. També es compta amb la col.]
boraci6 d'alguns organismes oficials i de l'Ajuntament.



CAMPANET
LA PREMSA

APROVACIÓ DE L'AVANÇ DE LES NORMES SUBSIDIARIES 

Amb l'assisténcia de set dels
regidors que formen la Corporació,
el passat 26 d'abril es celebrA u-
na sessi6 extraordinària per tai d'
aprovar l'avançament de les normes
subsidiàries. Al Ple hi assistí
arquitecte Jaume Cerdà, Durant 1a
sessió s'analitzaren les tres al-
legacions presentades: la de na
t§lina Fiol sobre un solar del Ca-
ml d'Ullaró l la d'en Bartomeu Pons
demanant poder urbanitzar Son Ponç,
devora la carretera Palma-Alcúdia,

finalment, la d'en Jaume Enseflat,
president de la Cambra Urbana,sobre
diferents aspectes de les normes.
tnicament s acceptA la primera de
les tres al.legacions.

La possibilitat d'urbanitzar
Son Ponç fou rebutjada en base a un
informe tècnic que aportava dues ra
ons de pes: l'alt cost que suposaria
per a la poblaci6 i 1a degradaci6
que sofriria el medi paisatgístic.
Per03 1 es donå llum verda a què es
pogués fer una parce1.1aci6 limita
da.

(Corresponsalia, DM, .4 maig 85)

L'AJUNTAMENT JA HA APLICAT LA LLEI DE RtGIM LOCAL

Aixf mateix, durant el Ple,
també s 'introoluiren algunes mo-
dificacions més orientades a sal
vaguardar el Pou d'en Gatell, er
Pou ho i l'Abeurador

El darrer dia d'abril, el Ple
de l'Ajuntament acordå posar en
pråctica la nova Llei de Règim Lo
cal. Acglest fet implica la supre-ii
s16 dels plens ordinaris mensuals
i de la Comissió Municipal Perma-
nent. A partir d'ara els plens se
ran cada tres mesos i entrà en frin
cionament un Consell Assessor ele-

A més del batle, formaran part
del Consell Assessor els regidors
d'Alianza Popular Nicolau Marto-
rell, Toms Pons i Arnau Pons i
el del Partit Socialista de Mallor
ca n'Andreu Gual. Més endavant,
també s'hi afegiran altres perso-
nes designades pel batle, els noms
de les quals ara com ara desconei-

git pel batle. Una de les caracte- 2em.
ristiques d'aquesta Llei és, preci
sament, l'enfortiment del poder (17;l
del batle, convertit en amo i senyor
de tot i en responsable quasi únic
del govern del poble. 6



CRIVELLS A LES TOMBES DEL CEMENTERI 

Les tombes particulars del cementeri que fa uns anys s'esbucaren
a conseqUncia de les obres que hi realitzava la Companyia "La tnica"
continuen essent un problema. Fou pel juny del 1982 quan la caiguda
d'una paret provocà l'enderrocament de diverses tombes de diferents
famílies. Es produí un espectacle ben llamentable, amb nombroses des-
pulles humanes entre les runes.

Els propietaris de les tombes
hagueren d'esperar més de dos anys
per a veure-les arreglades. L'Ajun-
tament hi hagué d'intervenir per
tal d'aconseguir que "La enica" sol
ventàs el problema que ella mateixa
havia creat. Fins al passat mes d'
octubre, no foren entregades les
tombes als seus propietaris.

Però, ara resulta que es comen
cen a observar moltes deficiències
en les obres: hi ha crivells d'al-
guns centímetres, zones de la teu-
lada aixecades i rompudes, teules
caigudes per terra l les portes amb
una deterioració notable. I, a més
a més, brutor.

Per sort, a les tombes encara
no hi ha hagut enterraments i podrà
esser més fàcil la seva reparaci6.
Ara és necessari saber si les repa-
racions hauran d'anar a cArrec de
la companyia d'assegurances o dels
propietaris. Eh el cas que corres-
pongués a aquests darrers, se'ls
afegiria a la mala sort que tingue«

ren quan se'ls esbucà la seva tomba una despesa extra del tot immeres
cuda,(U.H., 4-6-85 1 DM, 20-6-85).

HA COMENQAT LA CONSTRUCCIö DEL DEPbSIT REGULADOR DE L'AIGUA POTABLE

Fa unes setmanes començazen
les obres per a la construcció
del dep8sit regulador d'aigua

I table instal.lat a Sa Murtera,
Realitza l'obra l'empresa de Jau
me Mestre "Xato" que en va acon-
seguir l'adjudicaci6 per un vàbr
de 7.718.095 pessetes. La cons-
trucci6 d'aquest dep8sit és una
passa clau en la reforma de la
xarxa d'aigua, la revisi6 de la
qual l'Ajuntament ha emprès amb
totes les conseqüències.

Amb la construcci6 del depŠ
sit es confia que quedarà defini
tivament assegurat el proveYment
d'aigua a la poblaci6 i que dis-
minuiran les rompudes, tan fre-
qugnts al llarg dels darrers anys,
i també els costos per consum d'e

7 nergia elàctrica, uns costos que

quasi sempre han estat superiorsa
les entrades en concepte de consum
d'aigua.

La idea de construir el dep8-
sit fou una iniciativa del Consis-
tori anterior, gue ja s'interesså
pel solar en què ara se construeix.
El projecte cobrà nou impuls quan
durant la campanya electoral elo
PSM el presentà com a necessari ar
gumentant tota una sèrie de raons:
Més endavant, el grup d'AP n'assu-
mí la idea i s'aconsegui que el
Consell Insular de Mallorca en sub
vencionås les obres per un valor -
d'uns setze milions.

Fa tot just deu anys que saga
bà la instal.lació de la xarxa d -
aigua potable i la necessitat de
la revisi6 actual deriva de les de
ficiències de les obres,(DM,22-6)-



Entrevista a JAUME 3ONNIN
Jaume Bonnin Campomar, nascut el 1949, a Oliva (València), és

el director del col.legi públic de la nostra vila. El seu pare va néixer
a França, fill de pares mallorquins. El seu ingrés en el magisteri és
molt recent: el 1981, aprovà les oposicions a Ciutat amb el nombre 1 de
la seva promoció. Abans, havia estudiat de pilot de la marina mercant a
les escoles de Ciutat i de Barcelona. Va fer feina a la marina fins a
l'any 1980, hi arribà a ocupar el càrrec de segon oficial. Els darrers
anys alternava la navegació amb els estudis de magisteri. El curs 1981-
82 treballa de mestre a Cala Ratjada; els cursos 82-83 i 83-84, en el
col.legi públic Can Peu Blanc de Sa Pobla, ocupant-ne el càrrec de di-
rector la meTtat del curs passat. .E1 curs 84-85 ve a Campanet, el primer
destí com a propietari definitiu.,

* * * * * * * * * * * *	 * *

• Com vares accedir al càrrec de director ?
A principi de curs hi havia cinc mestres
nous, la directora del curs passat no vo-
lia continuar. Es va fer una votació i el
director podia ésser en Miquel Oliver o jo.
Jo trobava que ho havia de ser en Miquel
però ell no acceptà el càrrec i em propo-
saren a mi.

• Quines feines realitza un director ? 
El director, fanamentalment, és un coordi-
nador de totes les activitats. Molta gent
creu que un director pot fer allò que vol
però la seva feina és dur a terme les de-
cisions del Consell de Direcció -format
per pares i mestres-. Fins i tot, les acti-
vitats pedagògiques es prenen per majoria
en el Claustre de Mestres.

• Rebeu moltes visites dels pares ? 
Desgraciadament, els pares no venen a l'es-
cola tant com voldríem. També, els mestres
tenim part de culpa; ens hem acostumat a
cridar els pares només quan tenim proble-
mes amb els seus fills, quan el contact
pare-mestre•hauria de ser una tasca conti-
nuada durant tot el curs. Per altra banda,
els pares, generalment, només es preocupen
de la relació amb l'escola quan l'al.lot
va "malament". Així, l'interès dels pares
es manifesta més al cicle inicial i quan
acaba l'EGB, en el cicle inicial, preocu-
pats perquè el nin aprengui a llegir i
quan acaba perquè obtingui el graduat es-
colar. Els pares tenen el dret i l'obli-
gació de preocupar-se de l'educació dels
seus fills i, molts, no se n'adonen. Ge-
neralment, venen a xerrar amb nosaltres
les mares. En canvi, si s'han de comprar
un cotxe, qui va a veure-ho primer és el
pare. Hi deu haver pares que no han tre-
pitjat mai l'escola, o que no han xerrat
amb els mestres.	 Trob que

aquestes actituds s'haurien de revisar
i entendre que l'educació dels seus fills
l'estam fent a mitges: pares i mestres.

• I les relacions amb l'A.P.A. ? 
En el present curs crec que són immilloraa
bles, m'han convidat a moltes reunions per
a tractar qüestions referents a l'escola i
he trobat sempre un gran esperit de col.la
boració i he vist una gran peeocupació pe;
què els alumnes rebin una bona educació.



• Com veus el nivell cultural del nostre
poble ? 
Si entenem la cultura com aquelles peculiar
ritats que diferencien els pobles, aquest
tipus de cultura s'està perdent. Només la
conserven els vells però no s'ha transmesa
als seus néts. Per altra banda, la cultura
que s'està adoptant es basa en valors de
tipus econòmic i no es valora prou el co-
neixement. S'està doptant una cultura uni-
forme i americanitzant. Estam perdent les
arrels i les estam canviant per una sub-
cultura forana de baixa qualitat moral i
intelecttal.

• I l'escola, què hi pot fer ? 
La realitat és que els al.lots reprodueixen
la ideologia dominant en el seu entorn i en
aquests moments, com déiem abans, els models
a imitar són forans, els valors són de tipus
econòmic i hi ha, fins i tot, qui s'empe-
gueeix de les seves tradicions. L'escola
hauria de transmetre, a més de totes les
actituds i coneixements necessaris per a la
convivència dins una societat democràtica i
industrialitzada, uns valors i una cultura
que ens individualitza com a poble, en lloc
de formar part del procés d'aculturització.

. Uh dels elements que ens individualitza 
com a poble és, precisament, la llengua 
catfilana. Quin paper ha de jugar la nostra
llengua a l'escola ?
Hi ha un consens genmral en admetre que els
al.lots han d'aprendre a llegir i escriure
en ela seva llengua materna. En el cas de
Campanet, és molt clar que haurien d'apren-
dre les primeres lletres en català. Aquí
topam amb allò que déiem abans. Sembla que
és més"normal" aprendre de llegir en cas-
tellà perquè durant més de dos-cents anys
ens han fet creure que el castellà era
"important" i el català, una llengua "d'anar
per casa".

Els pares se n'haurien d'adonar que el
catalàés també una llengua de cultura
a més, la nostra llengua. M'agradaria
aclarir una una qüesti6 que sempre sorgeix
quan parlam del català. El fet que l'ano-
menen català, mallorquí o campaneter ni
hi fa i hi deixa de fer dinsla qüestió
i el nom de la llengua no té Tes a veure
amb les preferències polftiques d'aquell
que l'empra. Haurlem de deixar anar la
discusió de quin nom li donam, a la nostra
llengua, per a centrar-la en si volem que
es perdi o que es transmeti reforçada a les
futures generacions.

. I l'educació sexual que es dóna a l'esco-
la, creus que és adequada ? 
No, no ho és. Amb la qüestió sexual es plan
teja un greu problema. Pot ser sigui la
qüestió més delicada dins el camp escolar
S'hi mesclen, sovint, prejudicis de tipus
moral i es congon el coneixement de la se-
xualitat amb una determinada opció filosò-
fica o religiosa. Ens hauríem de plantejar
tots si és millor la ignorància o el cone-
ixement del propi cos i de les possibilitats
de plaer i comunicació que ens pot donar.
Els al.lots tenen una concepció de la sexu-
alitat irresponsable i basada només en el
plaer físic. Molts de pares s'asustarien
si sentissin *errar els seus "innocents in-
fants" sobre qüestions sexuals. Si 1 éscola
donàs una educació sexual adequada és clar
que no evitaria les relacions sexuals entre
adolescents -sempre n'hi haurà-, però, acon-
seguírlem que ics relacions sexuals s'afron-
tassin amb una major responsabilitat i evi-
taríem, també, consqüències desagradables.
Amagar la realitat no ha estat mai una bona
froma de canviar-la.

JAUME ORDINES I LLOBERA

4:e)	 nlaCaixa"
CAIXA DE PENSIONS
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Estimam i protegim el que coneixem. Acostar els al.lots a la

realitat que els envolta ha d'esser un dels objectius dels ensenya
ments d'avui. Freqüentment, l'escola viu d'esquena al camp, a la
natura, a la realitat social o industrial d'on se situa.

Suplir aguest buit pel que fa a la relaci6 amb la natura és el
que han Drets na Maria Collado i qn Miquel Oliver, amb la col.labo
ració de n'Onofre Mir i d'en Pau Mairata, en un treball que realiU
zaren al curs 83/84 amb els alumnes de 4t. i 5 . d'EGB„

El treball titulat "Descobriment i investigaci6 de dos medis na
turals: el terme municipal de Campanet i Cala Nurta de Formentor",— .

fou subvencionat pel Programa d'Innovaci6 Educativa d'EGB, Fa uns
dies es podia fullejar a la Mostra de Material Didàctic realitzat
per Escoles Mallorquines que tengug lloc a Palma. •
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(Alumnes de 5è d'EGB a
Caselles: "Seguint el
camí cantant i rient ar
ribàrem a Caselles, po=
sàrem les motxilles da-
munt una taula molt gros
sa. Arreglàrem un poc
sa caseta i jugàrem una
estona a conions amagats)
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JAUME MORELL
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• Els autors, a través de cinc itineraris: A Biniatr6 pel torrent,
a darrera la Plana pels Picons, a les coves de Can Sion, al Castell•
i a les muntanyes de darrera i a Caselles, ibn campament a Cala
Murta l es proposen que lal.lot, talment com a un joc i de manera
pràctica i vivencial, s'endinsi al coneixement del seu medi: passe-
jant, observant i recollint plantes, escoltant contes i llegendes...,

• treballant—ho i. treient—ne mil profits després, a l'escola.

A mesura que se li van obrint els ulls davant el que l'envolta l

amb l'ajuda del mestre, l'al.lot conclou que el seu entorn 4s impor
tant, tant o ria4s que el que li pinten els seus llibres ---fets amb
llengua estranya i que li parlen de coses desconegudes.

Aprendre a treballar científicament, conàixer el seu entorn,
valorar—lo adequadament, van donant a 1 al.lot una major confiança
en ell mateix i afavoreixen la seva personalitat.

El treball d'en Miquel i na Maria, pens, ha d'esser una eina de
treball cada vegada més consultada i utilitzada pels mestres que
passin pel nostre poble. Ells han encetat. Ara en fan falta d'altres
que mostrin la hist8ria, l'economia, etc.
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LA HERMANDAD PICTõRICA
ANGEL & VICENTE P. RODRIGO

,Ara farà un any que Angel
i Vicente Pascual Rodrigo, "la
Hermandad Pict6rica", ens ofe-
riren una exposici6 de part -
de la seva obra dins el marc
de les festes de Sant Victorià.
El fruit segurament més profi-
t6s dtaquesta mostra fou -tret, •
evidentment, de la possibili -
tat de poder gaudir de la seva
pintura- la iniciativa dtunes
classes que a hores d'ara co -
mencen a assolir els seus pri-
mers resultats: una quinzena -
dlafeccionats decidiren inici-
ar el cami de Itaprenentatge -
-tan dur i tan estimulant al-
ho:a- i enguany, també per Sant
Victorià, podrem esser testi-
monis de les seves provatures,
del seu entrenament en les téc-
niquas de la bellesa plàstica.

Angel i Vicente formen part
dlaquest sector de gent que -
viu • Campanet per è slescapa -
• la catalogaci6 que patim la
resta dthabitants del poble. -
Realment han aconseguit el dis-
tanciament necessari per a po-
chr crear i una tranquil.litat
que a la seva ciutat d'origen
-Saragossa- els estava negada:
"En nuestro caso hay que pro-
curar trabajar i no distraer-
se demasiado. Actualmente, el
pintor tiene que hacer de re-
laciones póblicas con galerl-
as, marchands, peri6diços, que
te distraen. La decisi6n de -
ir a los pueblos era para rom-
per estas dificultades: reunio-
nes, actos sociales, actos so-
ciales, etc. Yo (Angel) tenia
que pintar por la noche."

Campanet, segons diuen, els
ve a un paisatge que els
impressionà de sobte, quan vin-
gueren fa uns cinc anys convi-
dats per uns amics, i un equi-
libri precis entre ltaillament

i el tracte humà. Han trobat Ien-
torn idoni per a la seva soledat
creativa i una reEposta positiva
a la seva voluntat de connectar -
amb el poble. Llexposici6 que re-
alitzaren responia a aquesta vo-
luntat: "Era un acercamiento, que
ya que estamos aquí se sepa lo
que estamos haciendo, como somos.
Las obras son un reflejo del ca-
récter."

No en tenien costum, dtexposar
als pobles on vivien. Fullejant -

r-un dels seus catàlegs hem trobat
altres escenaris més rutil.lants:
Saragossa, Barcelona, París, Ma-
drid, Washington, Nova York, Xii
cago, Mèxic, etc.

Sells nota molt satisfets de -
les classes, fins i tot sorpresos
del gran interès dels alumnes, i
no hi ha diplomàcia sin6 convic-
ci6 a les seves veus. NtAngel, en
parlar dels seus mètodes dtensenya-
ment, els qualifica dloriginals i
antics alhora. Jo crec que es fo-
namenten en dos aspectes; la hu-
miltat i la llibertat. Humiltat -
en reconèixer eue a cada època -
sthi troben tècniques i aspectes



VARIATS
XOCOLA TA

AMB

iNSA IMADES

2. Con la serena atención de un felino

aprofitables: "nosotros vamos
dando una variación de temas;
recorremos la historia de la
pintura: china l medieval, ro-
méntica, impresionista." I par-
tint de la témpera anar assa-
jant-ne les possibilitats; "no
se puede valorar el bleo sin -
haber pasado por otras técni -
cas. La témpera, por su seca -
do répido, favorece la esponta-
neidad. Con un hkbito de colo-
rido pueden apreciar las venta-
jas y estån capacitados para
el bleo".

Es a dir, actuen com els mes-
tres del Gòtic i Renaixement, -
que reservaven per a ells les -
pinzellades a 1oli, sobre el -
temple dels alumnes. Avui en dia
stesdevé el fenomen contrari:
a les acadèmies s'entra direc-
tament a ltoli i després cadas-
cú va derivant cap a altres tàc-
hiques * com ltacrilic.

En una espècie de via ascè-
tica, els alumnes de la "Herman-
dad" slhan de contentarimb qua-
tre colors: vermell, groc, blau
i blanc, i dlaquesta pobresa de
mitjans intenten treureln el aà-
xim profit estètic. NIAngel í -
En Vicente ntestan admirats, dels
recursos i la capacitats dels -
aprenents. Esperen -es diria -
que amb nerviosisme- el moment
que estiguin prou madurs com -

per concedir-los 1 1 6s de * per
exemple, el blau cobalt. Serà
com obrir-los finestres sobre
nous paisatges.

I la llibertat, "cada perso-
na es independiente, aunque a -
lo mejor repita el tema del ve-
cino". Un cop fornit de la capa-
citat técnica l caoasct, podré -
prendfe el seu cami; "se enseRa
a todos igual. Les hacemos cono-
cer todas las técticas diferen-
tes para que ellos conozcan las
técnicas, pero luego los encami-
namos un poquito según las posi-
bilidades."

Podrem veure, doncs, els es-
forços de quinze campaneters en
el dur aprenentatge de la pin-
tura. Els germans ens han insis-
tit que deixem clar que es trac-
ta de proves, intents, exercicis;
no de quadres acabats.

Queden tantes coses per contar!
De la conversa que ençatarem en
l'horabaixa a ca ntAngel encara
ens resta el record de ltequili-
bri i la pau, de ltharmonia en-
tre els germans -gairebé una so-
la veu- i dlaquests amb el poble,
amb el paisatge, amb el m6n. Hem
parlat de la "hermandad" educa-
tiva, un altre cop ja parlarem -
de la creativa.

Miquel Vives.



LLUIS SALVADOR D'HABSBURO-LORRNA I BOREON
Aryiduc dm in cAnn importa]. dels Babm-

burg.1,111 del gran duc heopold 11 de Toecn-
na 1 de 14,aria Antónia de les dues Sicilies,
vn nkxor nl 4 d'ngont dn 1897 en el pnlnu
Pitti de Florhncia i mori el 12 d'octubre
de 1915 en el castell de Brandeie (Txecos-
lovhquia).

L'any 1859,e1 pare d'en Lluís Salva-
dor,d'ascendhncia austriaca,com a conse-
qlrencia del moviment d'alliteraci6 italih
liderat per en Garibaldi i la casa de Sa-
voia hagué de deixar el govern de la Tos-
cana i marxar a l'exili amb la seva famí-
lia,cap a les possessione cantroeuropees
dels Hateburg.Aquest fet repercutí deci-
sivament dins la vida del jove prIncep,la
qual a partir d'aquest moment es conver-
teix en un constant pe1egrinatge.E1 des-
cobriment de lee nostres Illes,l'estiu de
de 1867,serh fruit d'aquest esperit viat-
ger,hi trobarh el benestar í la pau que el
eeu carhcter inquiet necessitava i que no
li oferien les ombrivoles i fredes heretats
austríaques.

Aquesta primers visita va suposar l'i-
nici d'una forta relació entre l'Arxiduc
les Balears que es manteni per espai de més
de quaranta anys,cristal.litzant en la com-
pra de hiramar i altres possessions de la
Serra de Tramuntana i. en la publicació de
la mée ambiciosa de les 69 obres que va es-
criure "DIE BALEAREM IN WORT UN BILD"(LES
BALEARS DESCRITBS PBR LA PARAULA I EL DI-
BUIX).

Si el record d'un viatger
ha quedat arrelat dins la me-
mòria de la gent de les Balears,
sense cap dubte és el de l'Ar-
xiduc Lluís Salvador.Aquest
príncep,membre de la família
dels Habsburg,parent de l'em-
perador austríac Francesc Josep
(l'espós de l'emperatriu
"Sissi"),arribà per primera
vegada a les Illes l'estiu de .

1867,cercant la benignitat del
nostre sol per combatre una
bronquitis crónica que cons-
tanment es veia agreujada per
la rigidesa del clima propi de
les regions centroeuropees que
des de els onze anys s'havien
convertit en la seva casa.

L'intel.lectual mallor-
quí Francesc Manuel de los lie-
rreros,a1 qual va conbixer de
forma casual en el vaixell
"Jaume II" que cobria la línia
Eivissa-Ciutat,fou el personat-
ge que l'introduí al cercle
de l'alta burgesia mallorquina
i a la vegada va ésser el seu
guia en els diferents itinera-
ris que realitzà a través de
l'illa.Aquesta primera estància
durà tan sols un dos mesos,en
els quals quedà ja meravellat
per la natura i la gent de les
Balears sobre les que prengué
quantitat d'apunts que servi-
ren per conformar els primers
toms del DIE BALEAREN publicats
a Leipzig l'any 1869.

No tornà a Mallorca,fins
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El vaixell de l'Arxiduc "Šlixe II"

al cap de quatre anys,per2) aquesta vegada ja el feia amb la ferma
convicció de comprar alguna possessió per poder passar llargues
temporades i a tal efecte adquirí Miramar,a la qual se li afegiren
en anys posteriors noves adquisicions fins completar una gran' ex-
tensió de terres
entre Valldemossa
i Deih.A elles hi
va viure de manera
temporal més de
quaranta anys,a1
llarg dels quals
dugué a terme una
importantíssima
investigaci6 sobre
tots els aspectes
geogràfics,-físics
i humans-,de les
Balears i sobre les
diferents activi-
tats que integraven
la societat i vida
dels nostres avant-
passats,que li ser-
vi per elaborar els
nou toms del DIE
BALEAREN,obra que
se pot considerar
com el millor es-
tudi de ca..racter científic realitzat fins aquells moments sobre
les nostres Illes.

A una obra tan extensa no hi pot mancar una referbtcia a Cam-
panet,encara que com podrem comprovar es limita a una petita des-
cripció del poble i d'algunes possessions del seu terme,incidint
al igual que altres viatgers que ja han passat per aquestes pàgines
de la Revista Campanet sobre l'ermita de Sant Miquel,la relíquia
de Sant Victorià i 1'esgihsia parroquial.

"Vet aquí que hem arribat ja al pla després de recórrer
- tota la falda nord de la cadena de muntanyes.Ara continuarem
d'est a oest els vassants sud,que si bé no són tan majestuo-
sos en el seu paisatge,no se mostren tampoc manco agradables.

Emprenem la ruta pel vell camí de Pollenca a Campanet.E1
sol de la vall és blanquinós i pissarenc.Es passa per les ca-
ses de possessió de Can Sureda,Ca n'Aixartell,aquesta darrera
és una antiga alqueria i per Can Terrassa per acostar-se a la
falda d'uns turons.Si seguim un torrent arribam a l'entrada
d'una petita vall fins la sencilla casa de Can Sion.A sobre
el seu portal d'entrada en arc rodó es llegeix la data de
l'any 1787.Pels seus voltants es troba una cova amb estalac-
tites (....).	 •

Passat Can Sion se segueix el caml,que ara està empedrat
a molts de trossos.Es deixa a la dreta la casa de Can Case-
lles,sobre un altell de poca althria,s'arriba a un petit es-
trenyment de la vall i poc després a Fangar,una gran casa de
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possessió als peus del turó propietat d'un Ramirez.A l'en-
front de Fangar surt un camí cap a Biniatró,una de les
finques més ben cultivades de lilla que pertany a la fa-
mília Pennhssar.ie les finestres de la casa i de la terrassa
del menjador es disfruta d'una excel.lent panorhmica.E1 pre-
di compta amb una bona tafona,un aljub,un galliner i un bon
femer amb pilastres.

Jes d'aauesta casa parteix un bon cami,amb un acurat
paredill que davalla per la vall fins el pla de Taló,per on
discorre el torrent del mateix nom.A través d'un bosc alt
s'arriba a diverses fonts.Per regar l'hort de la casa hi ha

L'oratori de Sant Miquel

un safareig de 1600 "pipes" de capacitat d'aigua.
Passat l'eixample de Fangar s'arriba,vorejant un bosc,

un altra vegada,a un frau.A la dreta es pot veure la casa de
possessió d'Auballons i fent camí per la polida vall,a1 llarg
del llit del torrent de Sant Miquel,s'arriba aviat a l'esgle-
sieta de Sant Eiquel.

Aquest oratori públic va ser en temps primers la parrò-
quia del municipi de Campanet.La seva fundació és dels pri-
mers anys desDres de la conquista i ja l'any 1248 hom fa
menció d'aquesta església sota el nom de Sant Miqu'el.Fins
l'any 1336 fou també la parròquia de la qual depenia l'es-
glésia de la Pobla,o de Sant Antoni d'Uialfhs,nom antic de
la obla.

En aquell temps els veïns de Campanet,que fins llavors
residien a Sant Miquel,es traslladaren a un turó prop d'allh
on construIren una nova església. Sant hiquel va passar a ser
d'aleshores ench un simple oratori públic.L'exterior de l'es-
glesieta és molt senzill mentre que l'interior mostra uns
arcs apuntats sobre els que descarrega una sòbria coberta de
dos vessants.A dins també hi podem veure un altar d'estil re-
naixentista i una trona molt original,de torma poligonal i
embellit amb estàtues de sants en els tres cornalons rodons.
A cada costat de l'entrada hi ha capitells en ventall sobre
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columnes rodones que porten les piquetes. d'aigua tene/da.
Javant l'atri d'entrada hi trolTam el cementiri, tancat de
paret,a l'ombra de cipresos.

Jesprés de deixar Sant 1;.iquel arrera,e1 camí passa Per
sobre d'un pont i travessa el torrent vorejat d'espessa ve-
getació d'arbusts i,també,d'arores a cada banda.Devora d'u-
na sinia hi ha una petita plantació de tarongers.E1 camí es-
devé ara empinat,per dominar la graciosa vall de Sant hiquel,
i ja,per l'altre costat,sorgeix Campanet com una estampa
molt pintoresca.En aquest pla hi trobam el llogaret d'Ullaró,

amb 138 veInats,per on passa el vell camí d'Inca a Alcúdia.
Vora la possessió del comte de Montenegro,anomenada Son Ga-
rreta,hi ha un oratori públic d'origen molt antic que ha es-
tat reformat a principis d'aquest segle.A1 poc temps arribam
pel caml,que s'encrespa,a1 raval de la Taulera del poole de
Campanet.

Aquest poolet tan bell amo les seves 672 cases on viuen
1821 veInats,s'assanta soore un turonet.Les cases són gaireoé
totes d'un sol pis amo portal rodó i no és estrany veure-hi
algunes finestres renaixantistes.En mig del poble hi na una
plataforma circundada per edificis moderns amb balcons i ge-
losies a les finestres.Allh també hi ha l'església parroquial
que l'any 1425 fou erigida en parròquia per succeir l'esgle-
sieta de Sant Miquel.A causa del creixement de la població va
ser construida aquesta nova església el 1717 en el lloc de
l'antiga.La facana major és embellida per un portal en ogival
i un rosetó d'estil gbtic.A la dreta s'hi adossa un campanar
quadrangular,entramat en set pisos,amb un rellotge i coronat
per pinacle en forma de pirhmide.De dalt la torre la vista és
magnifica.

L'església presenta una capella d'altar major i cinc ca-
pelles laterals d'arc rodó;la més rica és la de Sant Victorih,
mhrtir,les relíquies dugué de Roma l'any 1807 el cardenal Des-
puig. Sobre l'entrda principal s'aixeca una tribuna de cori
darrere de l'església hi ha una creu de pedra.



DEFUNCIONS

• Apol.lónia Alzina Campomar
• Pere Mascar6 Pericàs
• Magdalena Alemany Gual.

CASAMENTS

• Catalina Barrera Morell

i Bal4tomeu Gelabert Canyelles.

Prop de Campanet
brolla una font de baix
contengut ferrós.Jos
camins uneixen Campanet
amb la propera carrete-
ra d'Inca,essent el pri-
mer una carretera que
des del carrer de Palma
baixa per la galta d'un
turó.L'altre camí és
més curt,però el tra-
jecte és pitjor.i)e Cam-
panet també arrenca un
mal camí cap a Caimari
en mig d'un arbrat es-
ponerós,i,a la dreta,
deixam les cases d'una
possessió de S'Alqueria
Petita mentre
l'esquerre,deixam un
Ortic amb alguns
abeuradors".'

JOAN BUADES CRESPI ommemmb.

AGENDA DE LA VILA 
NAIXEMENTS

• Robert Riera SAnchez, fill de Maria i Melcion.
• Maria Magdalena Tortella Cifre, filla de Joan i Antónia,
• Antónia Pons Tortella, filla de Pere i Catalina.
• Jaume Gual Bennàsser, fill de Pera i Catalina.
• Maria Concepci6 Bellver Palou, filla de M Concepció i Bernat.
• Francesca Sastre Mestre„ filla de Magdalena MLŠ. i Miquel.
• Francesca Caimari Aguilar, filla d'Antoni i Maria del Valle.
• Catalina Alcover March, filla de Joan i Catalina,
• Joan Buades Mir, fill d'Antónia i Joan.
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laboratoris d'electrbnica i d equips d'alta
fidelitat •hifi", c/. francesc fiol i joan -

ciutat - tel. 291772., per informacicí i
demostracio a campanet: pere i joan
martorell "canta".

CHAMZURCY ;e1 yagu: dels

yogur
natural
GARANTIA NESTLÉ

PER UNA LLEI DE NORMALITZACIÓ LINGU1STI-

CA JUSTA I APROPIADA 

El mes d'octubre es debatrà al nostre
Parlament el projecte de Llei de Normalit-
zació Linglifstica que hi ha presentat el
Govern de la Comunitat Autónoma. Ens tro-
bam davant un fet de gran importància.Per
aixd, diversos sectors del mbn de la cul-
tura han començat una campanya de sensibi-
lització sobre els continguts de la futura
Llei. El seu objectiu 4s aconseguir que la
Llei que sigui aprovada pel Parlament si-
gui realment capaç de contribuir decisiva-
ment a la normalitzaci6 de la nostra llen-
gua. L'Obra Cultural, com a entitat cap-
davantera de la campanya, voldria donar a
conèixer .als lectors de la revista "Campa
net"alguns dels punts d'aquest primer do-
cument que apareixerA publicat a la prem-
sa palmessana acompanyat de nombroses siL
natures.

Vegem-ne un paràgraf: "És indispensa-
ble en aquests moments una llei que reco-
negui, empari i faci respectar els drets
de tots els ciutadans de les Illes Bale-
ars a la utilitzaci6 de la llengua cata-
lana l oralment i per escrit en les re1F1-
cions amb l'Administraci6 1 en el treball
i en qualsevol activitat pública o priva-
da, així com el dret a rebre ensenyament
en català i a disposar de mitjans de co-
municaci6 en aquesta llengua.

Es un primer tast dels diversos es-
crits que anirem publicant a la nostra re,
vista al llarg dels mesos d'estiu. Per -
cert, que la referència als mitjans de co
municaci6 pot ampliar-se amb una notí-
cia ben positiva: cap a la meitat del
mes de juliol ja podrem veure TV-31
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DOS ASPECTES DE LA VIDA DEL POBLE DEVERS L'ANY 30.

BL TREBALL: TALLER DIESPARDENYERS DE CAN PESSOL.- De dre-
ta a esquerra: Nofre des Molí, Jaume Capita,
ner, Tomeu Tiet, Francisca Barrala; Joan Pes,-
sol (al.lot), Toni i Gaspar Coixet, Pare Bar-
ral (al.lot) i Miquel Pbssol.

LA DIVERSIO: DESFRESSATS PER CARNAVAL:- De dreta 'a es-
querra i de dalt a baix: Pere Saboner, Guiem . Gil, Mfol
Canonge l Miquel Pessol l Toni Colom, Joan Ros, Sion Tin-
torer, Joan de Gabelli i Jaume Capitaner.




