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EDITORIAL 
CABRERA, PARC NACIONAL 

L'any passat, el Parlament Balear va aprovar per unanimi-
tat una Proposició de Llei que declarava Cabrera Parc Nacional Ma-
rítimo-Terrestre. Unicament feia falta que el Parlament de Madrid
ii donas el vist i plau perquè l'arxiOlag de Cabrera aconseguís de
finitivament la situació jurídica que n'asseguras la seva protecció
integral. Semblava que no hi havia d'haver cap problema ja que la
voluntat unanime dels illencs ---expressada a través dels seus repre
sentants politics--- havia estat rotunda: tots els diputats del Par-
lament estaren a favor de la declaració de Cabrera com a Parc Nacio-
nal. Però, les coses s'han complicat i ara com ara sembla dificil
que aquesta història pugui acabar bé.

Pareix esser que el Ministeri de Defensa vol continuar fent
maniobres militars a l'illa i el govern de l'Estat hi esta d'acord
amb aquesta decisió dels uniformats. Això vol dir que Cabrera no que-
dara adequadament protegida. Es evident que la conservAció absoluta
de l'arxiOlag no és compatible amb la realització d'activitats mili
tars. Les associacions conservacionistes de la natura ---el GOB, per
exemple--- han reiterat una i_altra vegada que la solució que garan-
teix la maxima protecció amb les maximes garanties és la declaració
de Parc Nacional. I també defensen, amb tota la rat), que el futur
Parc sigui gestionat per organismes científics especialitzats en la
conservació medio-ambiental. Segons aquests criteris, els militars
hi podrien tenir un destacament a Cabrera pers, en cap cas, no hi po-
drien realitzar activitats de maniobres i de tir ni tampoc no podrien
tenir al seu carrec la gestió de l'illa.

La decisió del govern de l'Estat de no convertir Cabrera
en Parc Nacional, a més de deixar sense solucionar les necessitats
de protecció de l'illa, planteja una altra qüestió greu: fins a quin
punt les Balears tenen una autonomia de veritat? No hi ha dubte que
el rebuig per part del govern de l'Estat de la decisió unanime del
nostre Parlament devalua fins a uns extrems alarmants el principi de
l'autonomia política suposadament vigent a les nostres Illes.

La nostra revista, que sempre s'ha manifestat conservacio-
nista, vol afegir-se al clam generalitzat ---Parlament aut6nom,grups
ecologistes, la majoria dels ciutadans--- a favor de la declaració
de Cabrera com a Parc Nacional Marítimo-Trrestre.

Així ho volem els mallorquins i ningú no pot tenir el dret
de contradir-nos.

•
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DOS CAMPANETERS, CAMPIONS DEL II GRAN TORNEIG DE TRUC DE LES BALEARS 

La parella formada per en Joan Socies Quart "Portell" i en Bernadi Amengual Alorda
"Reet" -als quals hem dedicat la portada- varen guanyar brillantment el II Gran Tor-

neig de Truc de les Balears, representant el Club Esportiu Campanet.

En Joan i en Bernadl havien guanyat al torneig comarcal celebrat a Pollença i ai-
xl es classificaren per a la final, disputada dissabte dia 11 de febrer a la sala --
d'actes de la Banca March, a Palma. Varen aconseguir cinc dels set punts que estaven
en joc. Les altres parelles, de Sant Jordi, Santa Maria, la Colônia de Sant Jordi i

Andratx varen obtenir quatre punts.

Aquest èxit dels campaneters ve a demostrar que -encara que la sort també compti-
al nostre poble es juga bé a truc. Els aficionats a aquest joc de cartes s'hi miren,
estudien les jugades i saben quan i com s'han d'arriscar. Felicitam en Bernadí i en
Joan, qui -recordau-vos-ne de la seva participació en "El precio justo"- esta passant
una bona "ratxa".

MPAREIX EL BUST D'EN MIQUEL DELS SANTS OLIVER

A l'anterior numero de la revista donàvem la notícia de la desaparició del bust de-
dicat a Miguel dels Sants Oliver, situat a la plaga de Son Puça. Ara, el bust ha tor-
nat a aparèixer collocat sobre el pedestal, encara que girat cap al Nord. Pareix esser
que els bromistes han pensat que ja n'hi havia a bastament i han decidit tornar el --
bust.

XERRADA DE L'APA DE CAMPANET A ALARÓ

L'Obra Cultural Balear d'Alaró, per tal de dinamitzar la vida escolar del poble, al
mateix temps que amb la intenció de potenciar l'ús dei cataia a l'escola, va convidar
l'Associació de Pares d'Alumnes de Campanet a fer una xerrada-diàleg amb els pares --
d'Alaró. L'acte tengué lloc dia 26 de gener i hi assistiren n'Antònia Alzina "Maians",
en Pere Pons "Mosco" i na Bel Mir "des Forn".

EN TOMEU BARCELÓ HA PUBLICAT UN LLIBRE

En Tomeu Barceló, a qui recordareu per l'entrevista que li férem l'hivern passat,
quan impartia el curs de psicologia als pares de la nostra escola, ha publicat un lli-
bre titulat "Psicología de la conducta musical en el niño". El llibre ha estat editat
per la Universitat i té un caire més bé científic. Tracta sobre l'aparició de la con-
ducta i les nocions musicals en el nin. Enhorabona.

CONFERÈNCIA D'EN MIQUEL VIVES 

Formant part dels actes commemoratius del 1266 aniversari del naixement de Mn. An-
toni M 4 Alcover, el dimarts dia 31 de gener en Miguel Vives va parlar,a la Sala de la
Delegació de la Conselleria de Cultura a Manacor, sobre els ajuntaments de Mallorca i
la normalització lingüística. L'acte era promogut per l'Escola Municipal de Mallorquí
de Manacor i en Miguel va tractar la qüestió de la tasca que poden dur a terme els --
nostres ajuntaments en relació amb la promoció de del català.



CAMPANET A LA TELEVISIÓ

Darrerament no ens podem queixar de no tenir projecció exterior. El Centre de Tele-
visió Espanyola a les Balears ha realitzat darrerament dos programes que han tengut -
una relació directa amb Campanet.

Concretament, el programa de Raphel Pherrer, "La ruta de la ceba", de dimarts dia
s'havia rodat quasi tot a Campanet. Encara que la història era imaginaria -un cape-

11a, tres joves i una gallina que parteixen d'un poble de muntanya per anar a veure la
mar-, la majoria d'indrets eren del nostre poble i fisn i tot hi intervenien dos cam-
paneters: na Margalida de Son Grau, que hi feia molt bé el seu paper i a qui varem po-
der veure formatjar, i en Pere Pessol, vestit d'època i explicant la seva feina de --
restaurador d'orgues.

I, per si fos poc, dos dies després el programa "El meu redol", que cada setmana es
fa sobre la redacció d'un allot, va estar dedicat a un treball d'en Joan Alcover "Co-
vener". A través de les paraules d'en Joan es va oferir una visió de la seva vida quo-
tidiana i dels aspectes culturals, social i paisatgístics del poble. Na Margalida de
Son Grau hi va tornar a sortir. També hi varen intervenir la mestra d'en Joan, els --
seus amics, la seva padrina i d'altra gent. En definitiva, varem tenir una setmana -
molt televisiva.

CAMPIONAT DE BILLAR

Des de fa tres setmanes es disputa al Bar Sol el I Campionat de Billar de Campanet.
Hi participen tres grups de jugadors: el grup vermell, on hi ha els 13 millors; el grup
blau, amb 16 jugadors considerats mitjancers, i el grup verd, amb 20 jugadors. La com-
petició es fa pel sistema de lliga. Cada jugadors s'enfronta amb tots els del seu grup.
Els quatre primers de cada grup es disputaran las semifinals. Els perdedors . 11uitaran
pel 3r i 4t lloc i els dos guanyadors aniran a la final. Aix', hi haura tres campions,
un per cada equip.'

Aquest campionat l'organitza el Bar Sol, amb la collaboració d'una sèrie d'entitats
i comerços. Es preveu que les partides durin unes set setmanes i és quasi segur que el
dia de la final vendrà a fer una demostració l'actual campió del mein de billar artís-
tic, el Sr. Pere Nadal.



FUGUERONS 

Per Sant Antoni i Sant Sebastia s'han muntat uns quants foguerons al poble.
Dia 13, els alumnes de vuitè feren un foguer6 a la plaça, on venien llonganissa,
botifarrons, coca i vi per treure quatre dobbers per al seu viatge d'estudis. Dia
14, al carrer de la Font també hi va haver un foguer6 que va anar  ben animat. Dia
16, l'Associació de la Tercera Edat també en va fer un i dia 27 l'organitzaci6 lo-
cal d'Aliança Popular n'organitzi quatre enrevoltant la plaça.

EXCURSIO AL TEIX 

La revista va organitzar una excursió al Teix el diumenge dia 15. Unes vint
persones pArtiren de Valldemossa i per Son Moragues pujaren al Teix, que té 1003
metres. La tornada es va fer pel Cami de l'Arxiduc, cap a Valldemossa.

UN CARNAVAL BEN ANIMAT

Els darrers dies són una de les festes que han pres més força al nostre poble. Amb
les fotografies que publicam a les pagines centrals podreu recordar el gran ambient de
la Rua del dissabte vespre. Des de nins petits a una banda de música, un vaixell i un
circ, personatges d'època, bombones de buta, estrelles, etc. es podien veure passejar
per la plaça i fer l'itinerari de la Rua darrera els músics. Les carrosses i les com
parses varen esser tota una demostració d'imaginació i alegria. Després, el ball a sa
Canova degué esser un dels més animats de la comarca. La gent va aguantar fins devers
les sis de la dematinada!

A més de dissabte, el dijous llarder els allots feren la seva Rua. També en feren
el darrer dimarts. Els nins de les monges encengueren un fogueró amb els troncs que ca
da un havia duit a la placeta de Sor Anna i hi torraren botifarrons i llonganisses.
Els del collegi públic es passejaren pel poble i després oferiren coca amb sobrassada
a tothom qui en va voler menjar, a la plaça Major.

A la vista de l'activitat d'enguany, no fa falta dir que aquesta festa s'ha consoli
dat definitivament i aquests dies ja són un dels que la gent espera amb més illusió. -

MANIFESTACIÓ PER LA PAU

Per segon any consecutiu es va celebrar a Campanet la manifestació per la Pau. Fou
organitzada pel BEC i el Collegi Públic Llorenç Riber. Hi varen participar uns 250 al-
lots, entre els del collegi i els de les monges, que duien el dibuix d'un colom blanc.
-com a símbol de la Pau- i tres pancartes amb els lemes "Tots junts per la Pau", "Di-
guem Pau" i "La joventut amb la Pau".

La manifestació va transcór-
rer pels carrers més cèntrics i
quan va arribar a la plaça es va
llegir un manifest d'homenatge al
gran apóstol de la no-violència,
Mahatma Gandhi, i es va expressar
la bona disposició de tots els
participants a mantenir unes rela
cions pacifiques i reficaç com-
prensió entre tots els pobles de
la terra.

(Font: "Ultima Hora", 31-1-1989)
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REUNIO A CAMPANET DE PARLAMENTARIS NACIONALISTES I D'ESQUERRES 

El passat mes de gener es va celebrar a Palma una trobada de parlamemta
ris nacionalistes i d'esquerres dels PaYsos Catalans (les-Balears, Catalunya, País

Valencia). L'objectiu era analitzar diverses qüestions de repercussió compartida:
la normalització lingüística, els mitjans de comunicació, la problematica ecològi-
ca, el funcionament de les institucions autonòmiques... Ida bé, un dels actes d'a
questa trobada es va celebrar a Campanet, el dia 25 cleTuAt,c a la sala de sessi-

ons de l'Ajuntament. En concret s'hi va parlar de la normalització lingüística als
municipis mallorquins. De la situació del de Campanet en va donar comptes en Mi-

guel Vives. L'escriptor Ignasi Riera ---autor d'una quinzena de llibres i diputat
d'Iniciativa per Catalunya--- en va donar noticia a la seva col.laboració al "Dia-

ri de Barcelona", fent una referência concreta a l'acte de Campanet. Hem cregut in-

teressant reproduir-ne el parAgraf:

• El debat final més el sopar
del primer dia van tenir lloc a
Campanet, presidit pal lúcid
alcalde d'aquest poble de l'in-
terior, d'uns dos mil habi-
tants, on es fa un esforç efec-
tiu per recuperar una identi-
tat eultUral i lingüNtica: el
poble on van Mixer Miguel
dels Santa Myer i Llorenç
Men

Dresquerra a dreta:

Aureli Ferrando, %e-
qual Mb1161, joan Merl,
Matsu Mbrro, Ramon or-
fila, Ignasi Riera, Joan
F. Upez, j.L1. Ca:rod,
J. Nualart, Roc &antes,
C. Sanchez i E. Capilla.

ES PUBLICA UN LLIBRE DE NA CATERINA VALRIU

L'Ajuntament de Palma ha editat un llibre de na Caterina Valriu,
que viu a Campanet i col.labora a la nostra revista amb articles sobre
cultura popular i tradicional. El llibre, que té el títol d'"EL Carna-
val a Palma", fa una descripció molt detallada i interessant de la ce-
lebració dels darrers dies a Ciutat. Na Caterina ens descriu com eren
les desfresses, fa un poc d'histèria de la Rua, en conta diverses anéc
dotes, parla dels balls que es feien a diferents locals i tracta molts
d'altres aspectes dei Carnaval. Es un llibre molt entretingut i que,
a més, ens ofereix fotografies, il.lustracions i molts altres docu-ent:
que ens mostren com era aquest ambient. Vos en recomanam la lectura i
aprofitam per donar-ne l'enhorabona a na Caterina.

REEDICIO. DE "LA LITERATURA EN MALLORCA" DE M.S. OLIVER 

A les darreries de l'any passat, va aparèixer a Barcelona una reedició
de La literatura en Mallorca de M.S. Oliver. Es tracta d'un llibre publicat l'any 1
1903 en el que n'Oliver fa la histaria de la literatura de Mallorca del periode de
la Renaixença fins als inicis raquest segle. En aquesta ocasió el llibre de n'Oliv
ver ha tingut la fortuna d'esser editat per un prestigiós historiador de la litera-
tura: el doctor Joan-Lluís Marfany, professor des de fa un bon grapat d'anys de la
Universitat anglesa de Liverpool. El doctor Marfany ha redactat un praleg de seixan
ta pAgines sobre n'Oliver i la seva obra. A més a més, n'ha quedat enganxat total-
ment, a l'obra de n'Oliver, fins al punt que pensa continuar estudiant-la. Es una

6 bona noticia per a aquest campaneter il.lustre.



SOPAR DE TRUQUERS AL BAR SOL

Dia 28 de març, els dos campaneters que recentment s'han proclamat cam
pions del II Gran Torneig de Truc de les Balears --en JOan Socies "Porten" i en
Bernadi Amengual "Reet"--- convidaren a sopar a tots els jugadors que havien parti
cipat en el Campionat Local celebrat.al Bar Sol. Els quaranta tru quers menjaren ar
ras bruta i porcella, l'especialitat de la casa. Hi hagué molt bon ambient i rialles
a rompre. La vetlada va acabar, com no podia esser d'altra manera, fent trucs i re-
trucs.

ACTE INFORMATIU DEL PARTIT POPULAR

11 mes de març el Partit Popular --abans Aliança Popular- va celebrar
un acte informatiu a Campanet. L'ac-
te comptil amb la presancia del pre-
sident del partit, en Gabriel Cafie-
llas, el qual informi de les vicis-
situds i resolcuions del congrés
que el seu partit acabava de cele-
brar a Madrid.

A la mesa de l'acte, al cos-
tat dret de Caflellas, hi havia en
Jaume . Pol que recentment ha estat
elegit president local del partit.

A l'acte hi assistiren alian
cistes de la nostra comarca.                          
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ACTIVITATS DE L'ASSOCIACIO DE LA TERCERA i17-1
FESTA DE SANT ANTONI 

L'Associació de la 3 14 edat del nostre poble va celebrar amb diversos actes
aquesta Diada. El dissabte dia 16 se va pegar foc a un monumental fogueró situat
rera l'església. A les set del vespre s'havien amollat uns coets per a anunciar el
començament de la festa. Va pegar foc n'Antonina "Puça", per esser el número 1 de la
nostra Associació, i val a dir que se'n va desfer amb la ma un poc tremolosa i des-
prés d'un parell de temptatives. La gent va començar a acudir, enrevoltant el foc,
esperant que se fes caliu per torrar
un tros de llonganissa o botifarró
dels que esperaven en el Saló Parró
quial. Mentrestant, parlavem de co-
ses sense importancia o contavem
"chistes".

Varem haver d'esperar una
hora o més per començar a torrar per
qua no hi havia qui s'hi arrambas.
Com a previsió, varem dur tanyades
d'ametler en punta per a facilitar
molt la feina.

Teníem unes taules prepara
des, amb botelles de vi negre, duit
de Biniali, terra de bon vi. La gent
anava d'un lloc a l'altre, menjant i
bevent, i se començava a sentir qual-
cú que cantussajeva. Després de men-
jar se deixaren sentir veus greus i
ronques de les ximbombes, acompanya-
des també de cançons amb veus un
tant greus i escanyades.

La Diada de Sant Antoni, a
les onze del mati, se va celebrar una
missa solemne amb gran participació
de socis i altra gent. El senyor Rec-
tor va exalçar el sant i les seves
virtuts. Acabat l'acte, se va fer la
proclamació de Sant Antoni com a pa-
tró de la nostra Associació, que d -a-
ra endavant s'anomenara "Associació
de la Tercera Edat Sant Antoni de Cam
panet".

El capvespre, a les quatre
I mitja, començaren les beneIdes amb
una gran participació de persones i
animals. Els vestits de pagas se dei-
xaren veure molt entre les persones
joves i no tan joves. Amb les gables
a les mans, els ninets tot gajosos
duien coniets, moixets, aucells, i al
tres esperaven sense frissar que el
senyor Rector amb molta paciência els
beneís d'un en un. Dos animals desta-
caven dels altres, dos xots de munta-

nya que, amb la seva cornamenta, no
hi havia qui s -hi arrambas. Un era d -

en Miguel "Salefa" i l'altre de l'amo
de Son Grau.

Un grup de la tercera edat,
vestits amb la roba de fer feina, do-
naren la nota típica de la festa. Un
parell de carrosses i caparrots també
ajudaren a quê la festa fos més lluI-
da.



Com se va veure, la
imatge de Sant Antoni va esser com-
pletament restaurada per unes per-
sones que desinteressadament volgue
ren fer aquesta feina tan hermosa.

En Joan "Canta" i la
seva música varen contribuir a l'es
plendor de la Diada.

Se va tocar amb les
mans que aquesta tradició, després
d'estar molts d'anys mig morta, ha
tornat a reviscolar amb més força
que mai.

EL DIJOUS LLARDER 

L'Associació va celebrar, com ho fa cada any, la festa del Dijous Llar
der. Un grup se va disfressar de diferents maneres, varem menjar coca amb verdura
i dolça, beguérem vinet dolç a voler, i quan anavem entonats l'Orquetra Vasceinia
amb el seu ritme trepidant mos va fer ballar de valent.

Per acabar la festa sortirem en processó cap a la plaça, hi donarem una
volta, tornarem a ballar, i cansats de tant de trui, ho deixarem anar fins l'any
que ve si Déu ho vol.

Pere Antoni Reinés

f3EC • • •

El dissabte 25 de febrer va tenir lloc una conferência sobre l'eutanasia,
a carrec de Maria Dolors Navarro, presidenta a Balears de l'Associació pel Dret a
una Mort Digna. A la conferência hi assistiren una vintena de persones i es va en-
taular un interessant col.loqui entre la conferenciant i el  public.

El dissabte 4 de març, ecologistes de tot Mallorca anarem a Ciutat a fer
una protesta davant la Delegació del Govern per l'actual situació de Cabrera. Al
show dels ecologistes no hi va mancar res de res.

Els dies 4 de febrer i 25 de febrer i el 11 de març es reuniren els grups
ecologistes de Mallorca. El dia 4 fou a Ciutat i els altres a Campanet. En total ja
hem realitzat set trobades conjuntes. Els participants són: Ateneu Llibertari Estel
Negre, Grup d'Acció per la Pau i el Desarmament, Plataforma Ecològica de la Crida a
la Solidaritat, Amics del Raiguer, Bloc Ecologista de Campanet, GOB-Mallorca, Grup
Ecologista d'Arta-GOB, CORC-Acció Directa Ecologista, GOB-Pollença, GOB-Capdepera,
GOB-Son Cervera, La Crida-Santa Maria, Coordinadora per la Defensa de la Marina de
Llucmajor, i altres grups.

Comunicat de premsa referent a la situació actual de Cabrera 

Els grups ecologistes de Mallorca, reunits a Campanet, el dissabte 25 de
febrer d'aquest any, manifesten el següent referent a la situació actual de l'ar-
xipêlag de Cabrera:

1. Rebuig total a la presincia militar de qualsevol tipus a l'arxipêlag.

2. Lògicament, també ens oposam a la realització de maniobres militars
per part de l'exèrcit espanyol.



3. Cabrera és un lloc de defensa estratègic per als militars, nosaltres
ens demanam qué és ei que han de defensar els militars a Cabrera?

4. La és hora que Cabrera sigui declarada Parc Nacional Marítimo-Terres-
tre.

La presència militar no és compatible amb la defensa de l'ecosistema de
l'arxipalag.

Creim que des de Madrid no ens han d'imposar decisions. Cabrera és d'a-
quí i des d'aquí s'ha de decidir el seu futur.

Els poders autonòmics de les Illes s'estan venent al govern de Madrid.
Actualment la voluntat que té primacia és la del Ministeri de Defensa.
La postura que prenen alguns politics balears es deu a la finalitat de

rebre contrapartides del govern espanyol.
Per acabar ens adherim a la manifestació per la defensa de Cabrera que

convoca el GOB per al dijous dia 16 de març.

Dues activitats memorables 

Per segOn any consecutiu s'han celebrat les beneIdes de Sant Antoni, orgá
nitzades per la Parr8quia, l'escola, la Tercera Edat i el BEC, i malgrat fos en dia
feiner varen constituir un autèntic éxit.

També va esser qualificada d'èxit sense precedents la manifestació per la
pau, el dia 30 de gener. Sota el lema "Tots junts per la pau" es varen reunir prop
de 300 al.lots. La manifestació fou convocada pel CP Llorenç Riber i el BEC. Va comp
tar amb la participació de la majoria d'entitats del poble i també del Partit Popu-
lar-AP. La marxa va tenir un fort ressa a la premsa balear.

Recollida de paper reciclat 

El dissabte dia 1 d'abril, a partir de
les deu del mati, passarem per les cases a reco-
llir paper yell (diaris, revistes, folis, etc.).
Us demanam que si ale: en té molt que avisi a al
gú del BEG. Us demanam que tingueu el paper ja
preparat dins capses o en bosses, o bé fermat.
Agrairíem que el deixAssiu als portals o bé al
carrer. També el podeu deixar dins bosses a la
cotxeria de la rectoria. Després, tot aquest pa-
per recollit sers entregat a un centre de reha-
bilitació de drogadictes I alcohòlics. Esperam
la vostra col.loboraci6. Gricies.
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CICLE DE CONFERENCIES SURE LA SITUACIO LINGUISTICA

La Delegació de Campanet de l'Obra Cultural Balear i la
revista "Campanet", amb la col.laboració de l'Ajuntament, han
organitzat un cicle de conferències sobre la situació lingasti
ca. Les dates, els títols i els conferenciants són els següents:

- Miguel Alenyar:- Societat, Immigració i llengua (18 de

de marc).

- Aina Moll: El paper de cadascil en la normalització lin 
Güística (1 d'abril)

- Taula rodona sobre Mitjans de comunicació i norm. ling.

Les conferències es faran a l'Ajuntament, a les 21 hores.



Un infant orat
GabtielignerManila
• Acaba dé sortir al carrer, novament
publicada' per ¡'editorial Moll, La minyonia
d'un infant orat, de Llorenç Riber. Aquesta
n'és la sisena edicia d'en çà que t'any 1963
Francesc de B. Moll decidi de reeditar
aquell bellissim relat que l'Associació per la
Cultura de Mallorca havia publiait per
primera vegada l'any 1935.

Encara que es tracta d'una obra reeditada
sovint —al marge de les edicions de Can Moll
en conec algunes altres: una de la
conselleria de Cultura, del 1981, que es va
repartir gratuitament a les escOles i una
altra de La Caixa, del 1984, amb una portada
de Joan Mira—, La rninyonia d'un infant
orat no és una obra prou coneguda, tot i que-
podem considerar-la un classic.

No ho és a Mallorca, on cent, sectors
socials l'han tinguda sempre entre la mitja
dotzena d'obres que conformen la literatura
nacional de l'illa; pert) tampoc no ho es, de
.coneguda, a la resta dels Patas Catalans. I
no obstant aixa la magnrica prosa exuberant i
¡(rica de La 	 puntejada
d'imatges plenes d'encis, extretes sovint tant
del llenguatge popular com del bagatge
humanistic que Riber posseki, es l'obra d'un
classic.

Segurament, la intenció de mossèn Riber
en escriure aquest text no devia ésser cap altra
més que explicarei record llunyd d'una
infantesa que, amb el temps, havia idealitzat.
La idealització del petit clos pairal i la
projecció sobre el paisatge del seu estat
dels seus sentiments enyoradissos. Però és
l'humanista, qui escriu; l'humanista  que
recorda la seva vida a partir dels Boa en
qué va viure la seva infantesa orada,
desvergonyida, potser llunatica  ¡plena de la
joia d'haver estat plenament un infant orat.

Per() La Tninyonia d'un infant orat  és el
relat d'un .viatge, la narració d'una petita
epopeia o l'explicaci6 d'una intima aventura
humana. Es tracta del viatge a través del qual
l'infant orat —vingut al man sense cap mils
riquesa que els seta ails 	 haura de
portar a terme l'aventura fascinard clue
condueix l'home de la naturalesa a la cultura,
des de la terra paradiskica de la infantesa a
Ia ciutat dels llibres.

En Gabriel Janer Manila,
nat a Algaida l'any 1940, és un
dels millors escriptors de la li-
teratura catalana actual. Ha publi
cat més de cinquanta llibres, gai-
rebé de tots els gèneres literaris
--novel.la, assaig, teatre, perio-
disme, divulgació histórica...—.
Recentment ha publicat al diari
"Avui" de Barcelona un article so-
bre La minyonia d'un infant orat,
en ocasió de la seva sisena edició.

La revista "Campanet"
ha volgut reproduir amb el fi de
fer possible que els nostres lec-
tors el coneguin.

ESTANC I PAPERERIA 	

Motriot 9etoteer0-

Llibres
I.
Material
Escolar



DE JOVE A JOVE

Na Magdalena 	 Can Xisquet"

Na Magdalena Alzamora "de Can
Xisquet" forma part de la nova Banda de
Música de Campanet. Als dotze anys va
començar el seu interés per la música,
I ara, als setze, continua el seu cami
musical, compaginant-lo amb les acti-
vitats pròpies de qualsevol al.lota de
la seva edat.

-- MAGDALENA, QUAN VARES COMENCAR A ES
TUDIAR MUSICA?

- Ja fa estona. Quan vaig esser sa si-
bil.la en es 12 i 13 anys, sa gent me

deia que havia d'estudiar música.A mon
pare aixa li va agradar i vaig començar
a estudiar amb ell; pera buf! quan ens
queia bé. Després vaig començar més de
veres amb l'amo en Perico "Maca" devers
un any; pera me volia examinar en es
conservatori i el que ell m'ensenyava
no era suficient. Després, vaig comen-
car a Sa Pobla. Ara fa tres anys que hi
vaig. També me vaig apuntar en aixa de
Campanet. A Sa Pobla toc es piano. Ara faig primer. Vaig començar per solfeig a-•

ra ja faig tercer de solfeig. Som devers sis o set campaneters que hi anam.

- T'HA INFLUYT QUE TON PARE FOS MUSIC?

- Moltíssim. Més que ningú ha estat ell es qui m'ha influenciat.

-- QUIN INSTRUMENT TOQUES?

-- A més des piano; ara a Campanet començ amb so saxo. M'agrada molt aquest instru
ment, m'ha agradat sempre.

-- QUINES QUALITATS S'HAli DE TENIR PER ESTUDIAR MUSICA?

-- Ha de sortir de sa persona. Si ho fas per obligació, difícilment surt bé. S'ha
música s'ha d'entendre. Hi ha persones que tenen facilitat per entendre sa músi-

ca com a concepte. S'ha de tenir molt de sentit, encara que si no el tens se pot
aprendre, amb molta voluntat i constancia.

-- PENSES QUE TORNAR A CREAR UNA BANDA DE MICA A CAMPANET ANIMARA EL POBLE?

-- Jo pens que si. Feia falta. A més, a Campanet sa gent és de sa bauxa. Es un po-
ble molt alegre i sa música ajuda que ho sigui. Sa gent d'aquí coneix aquest ti-

pus de música perquè ja hi havia hagut altres bandes.

-- COM HA RESPOST LA GENT, QUINA GENT VE A TOCAR?

-- Pals habitants que hi ha a Campanet, hi ve molta de gent. Hi ha molts d'al.lots
petits que me pensava que se n'anirien i és el contrari: se n'han apuntat més. Hi

41 ha gent de totes ses edats pera principalment gent jove; sera una banda jove.



-- COM FUNCIONEN LES CLASSES? QUINS NIVELLS HI HA?

-- Sa majoria de gent ha començat de zero, sobretot ets al.lots petits. Hi ha gent
més gran que de petita havia estudiat música i ara tenen bo de fer recordar-se'n.

Després hi ha gent que ja en sap un poc més. Jo faig classes en ets al.lots petits,
pera ara en Vicenç (es mestre) té molta de feina i vol que jo faci solfeig a tothom.

- QUAN TROBES QUE PODREU SORTIR A TOCAR?

- Volien que dia primer d'abril sortíssim, pera no sé si sera entre noltros o una
cosa oficial. Trop que és molt prest. A sa trobada de bandes pes maig en Vicenç

vol que hi anem, però no ho sé...

-- EN ACABAR D'ESTUDIAR, T'AGRADARIA DONAR CLASSES DE MUISCA?

-- Si, m'agradaria moltissim. Segurament m'hi dedicaré, si no canviI. M'agradaria
donar classes en es Conservatori.

- TROBES QUE A CAMPANET HI HA SUFICI-
ENTS ACTIVITATS CULTURALS? TU HI PAR-
TICIPES?

-- Si, Campanet, com he dit abans, és
un poble molt mogut. Tothom s'apunta

a lo darrer que surt. Ana que m'agrada
més de tot són els boleros. A més, tam
bé cant a sa Coral i vaig anar a clas-
ses de pintura.

-- QUE ESTUDIES?

-- Ara faig de BUP. Faig Lletres pu -
res.

-- QUIN THUS DE MICA T'AGRADA?

- Tota sa música, llevat des flamenc,
que no m'agrada. Segurament és perqua

no l'entenc. Normalment, escolt música
classics, encara que sa moderna també

m'agrada molt. Dins sa música classica, per a mi sestil millor és es Barroc, so-
bretot s'alemany, i com a músic Bach. De música moderna m'agraden Bruce Springteen,
Sting, i aquesta gent.

-- QUE SOLS FER UN DISSABTE A VESPRE QUALSEVOL?

Anar a Sa Pujada. Estam quasi tot es vespre a Sa Pujada i a Cas Reto.

-- I ARA QUE HEM PASSAT ES CARNAVAL, COM T'HO MONTES TU?

-- Es dissabte me vaig desfressar com cada any. A Campanet, esta molt bé. A més,de
cada any agafa més força. Supôs que quan sa Banda estigui en marxa hi sortirem a

tocar.

MARIA ANTONIA JUAN AKENGUAL
FRANCISCA BISQUERRA MASCARO



POBLACId SEGONS L'ESTAT CIVIL

CAMPANET TOTAL Fadrins Casats Viduos Separats Divorciats

2198 865 1134 174 24 1

(39'35%) (51 1 59%) (7'9%) (1'1%) (0104%)

Homes 485 570 36 12 1
Dones 380 564 138 12 0

PALORCA 550.849 242.518 285.059 34.824 6186 2222

(44 1 02%) (48 1 11%) (613%) (111%) (014%)

Homes 128.412 132.271 6.271 2444 840
Dones 114.106 132.786 28.553 3742 1382

DADES DE POBLACIÓ (1)
,•■■•■•■■

En aquest número de la R.C. iniciam la publicació d'una sirie
de dades estadfstiques sobre la població de Campanet que ens infor-
maran d'alguns aspectes relatius a les seves caracteriatiques demo-
gráfiques i socio-econbmiques.

Les dades procedeixen del volum referit a Pallorca del padrá

municipal d'habitants de 1986 publicat
per l'Institut Balear d'Estadística l'any
1988,81 qual aporta una informació de
gran importància per obtenir una completa
visió de totes les característiques d'una
població.

A la primera entrega estudiam la po-
blació de Campanet en comparaci6 a la de
Mallorca segons l'estat civil.De la seva
anàlisi es poden deduir les segOents con-
clusions que,de manera genirica t són co-
muns a les dues col.lectivitats:

-Hi ha més personas casades que fa-
drines o essent major la diferimcia entre
els aos estate a Campanet que al conjunt
de Mallorca,cosa lbgica ja que ens tro-
barn dins el contexts d'una societat ru-
ral envellida com és la del nostre poble.

-Els fadrins superen a les fadrines.
Aquest fet es pot explicar per una sèrie
de motius:Les dones es solen casar a una
edat més jove que els homes;generalment
neixen més homes que dones i en darrera
instincia,en el cas de Campanet,s'ha de
tenir en comte que els fadrins que han
arribat a una determinada edat han per-
dut les perspectives de casar-se.

-Es comptabilitzen més vídues que vf-
duos l aquesta circumstància l'hem de rela-
cionar amb la major esperança de vida que
tenon les dones.

-El nombre de separate i divorciats
suposa una minima incidència dins el con-
junt de la població.

4h	 JOAN BUADES CRESPI
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(Femps cíe Quaresma
Si ens demanam com era la quaresma a la Mallorca tradicional veurem

que la idea de quaresma venia definida precisament per la seva contraposició

a carnaval. El que pels darrers dies era festa i disbauxa esdevenia penieencia

i seriositat. Del desenfré i la llicéncia es passava a l'ordre, de l'allibera-

ment a la repressió. Les activitats lúdiques i festives estaven proscrites

durant el periode quaresmal; no hi havia balls ni músiques, no podien jugar

a cartes ni a altres jocs d'atzar. Fins i tot l'hora de festejar s'escurçava,

i durant la quaresmé es festejava menys. Augmentaven les celebracions religio-

ses i la vida d'església assumia bona part del protagonisme social.

Un dels punts on el poble acusava més les restriccions quaresmals

era a l'hora del menjar. El plats greixosos i abundants del carnaval eren

substituits per altres menys substanciosos, on sovintejaven les verdures,

els llegums i -sobretot- el bacallé i les arengades.

No és estrany per tant que un dels elements més curiosos del costumari

quaresmal estigui relacionat amb l'alimentació, em referesc a la representació

de la Jaia Quaresma ("Corema" a Mallorca). Es tracta de la imatge d'una

dona que simbolitza el període quaresmal. Normalment la representaven magra,

vella i malsofrida. Vestida de pagesa i . carregada de menges vegetals, amb

una graella a les mans, un bacallé i un rosari. solia tenir set peus (i

a vegades set dents o set braços) que representaven les set setmanes de

durada de la quaresma. La gent la solia penjar dins la cuina i així recordava

a tothom que era temps d'abstinéncia. Cada setmana que passava li tallaven

un peu, a vegades a mitjan quaresma la tallaven pel mig i, finalment, en

arribar pasqua la cremaven.



iis

Perb hi havia encara altres costums. A algunes cases durant la quaresma

donaven la llet als porcs, perqu se creien que si en bevien trencaven l'abstin se-

cia i pecaven. Alguns si cagaven un ocell el donaven al moix. A alguns

llocs el dimecres de cendra la madona posava els atuells de cuina al foc,

buits, per tal que es creeas qualsevol rastre de greix que hi poqués quedar.

També hi havia qui guardava les guinavetes que habitualment s'utilitzaven

per tallar carn i no les tonava a treure fins que es matava el xot de pasqua.

Transcriurem aqui un petit recull de dites i gloses de quaresma que

expressen ben clarament quins eren els sentiments de la gent del poble

enfront dels rigors imposats per la quaresma.

Carnestoltes quinze voltes

i nadal de mes a mes,

que tot l'any ne fossin festes

i la quaresma mai vingués.

Dimecres de cendra,

que el diable et prenga.

Del carnal ve la quaresma.

Adéu, dimecres de cen...ra,

que el dimoni se t'end_gui!

Per quatre dies de gras,

set setmanes de dijuni!

Ara vénen set setmanes,

totes de dejunar!

Noltros set ja n'hem passades,

totes de riure i menjar.

S'han 'cabat es darrers dies,

sa corema ja se'n ve

i hi ha jove qui té

més penes que no alegries.

A sa xuia da-li empena,

ara que hi ha llibertat;

llavb entra sa corema

i es porc ha d'estar tancat

Caterina Valriu

CONSELLERIA D -EDUCACIO I CULTURA
GOVERN BALEAR 

ASSOCIACIO DE LA PREMSA FORANA

Ott,



interbietu

jÍii, j fifiVi1ZITZ1
En Sion Mairata Pons "Ros" és advocat, i nasqué a Campanet fa 38 anys. Actual,s

ment ocupa un alt càrrec dins l'Administració autonômica, el de Director General
de la Funció Pública. Fins fa nou mesos treballava a l'INEM, i hi havia ocupat
càrrecs com els de Subdirector Provincial, Cap de Serveis Jurídica,...

- Sion, com és que et decideixes a canviar 
de feina? 

- Sa veritat és que me feia il.lusió treba
llar dins sa Comunitat Autònoma, treballar per
sa nostra comunitat. Treballant pes Govern
Central, has d'estar molt pendent de Madrid, i
te'n dones compte que ténen una idea molt igual
de totes ses parts d'Espanya. Sa seva visió és
poc acostada a.sa'realitat provincial. Aqui és
fan lleis o normes i es fan en funció de sa nos
tra problemAtica. En fi, me feia ganes viure
professionalment s'autonomia.

- Quines són ses funcions des teu cArrec? 

- Dur a terme sa política de personal.

- Quines rerrcussions pot tenir sa nova 
llei de sa Funcio Pública, aprovada el passat 
22 de febrer?

- Sa importância és moltissima, perquè
fins ara ens regiem per sa llei 30/84, una
llei estatal, i ara per primera vegada tenim
una llei feta aqui i aprovada pes nostre Parla-
ment. Aquesta llei s'encarregarà de regular sa
relació des funcionaris amb s'Administraci6
Autonòmica.

- Facem un poc de mem6ria. Qué et reconden ses paraules "Hojas Informativas"?

- En es seu temps varen esser molt importants perquè permeteren canalitzar una
série d'inquietuds culturals. Erem un grupet: n'Abd6, en Damià Ferré, en DamiA Llo-
bina, en RaIssa, s'anima des grup, en Jaume Socies,... 	 Apart havíem organitzat un
curs de català, es primer que es va fer a Campanet. Mos donava ses classes es metge
Siquier de Sa Pobla i es feia damunt Ca's Coixet.

- A sa gent de sa teva edat vos va agafar en plena joventud, es trencament
cultural dels anys 60- maig del 68, The Beatles, moviments contraculturals - i
mentres a tots els PaIsos Catalans prenia forma el moviment de la nova cançó.
A Campanet, formAreu un grup musical. Conta-mos aquella experiència.

- Sup6s que te refereixes a Els caminants. Si, però abans ja havíem fet una
série d'actuacions aillades. Erem n'Arnau "Passol", en Jaume "Beato", ses dues
Catalines March, na Francisca "Rodera", na Maria "de s'estany", na Margalida Palou,
en Joan "Covoner",... A jo m'havien comprat una guiterra, i la m'havia ensenyat a
tocar en Biel "de sa murtera". Però sobretot s'amblent musical va sorgir a Campanet
amb s'arribada de Sor Justa, qui va tornar a posar en marxa es coro de l'església, 41



I també donava classes de piano i solfa. Aixi és va anar creant un clima propici
per manifestacions d'aquest tipus. Tot això i s'amblent cultural des moment per-
meteren sa formació des grup Els Caminants.

-Féreu moltes actuacions? 

Mos estrenArem a sa Plaça de Son Puça, i també actuàrem a Lloseta, Inca, Muro,..,

- Els animals són també uns
des teus hobbies. Rellegint el
número 0 de "Hojas Informativas"
vaig subrratllar aquesta frase te
va: "Estic segur que observant el
comportament animal podem apren-
dre una importantíssima MO de
vida. Sabem molta física i astro-
nàutica, per6 de viure així com
ens pertoca encara tenim molt que
aprendre." Creus que aquestes pa-
raules són %/Andes encara avui, 
16 anys després? 

- Si, jo crec que si, crec
que en certsa manera se poden man
tenir. Jo tenc una curiositat in-
nata, qualsevol cosa que em des-
perti s'interés se converteix avi
at en un hobby. I sa vida animal.—
sempre m'ha atret. Es una cosa
que em ve de familia.

- També vares estar bastant relacionat amb sa Federació de caça? 

- Si, vaig esser secretari general i assessor juridic de sa Federació regional
de caça. I vaig esser s'autor des primer Reglament Nacional de Guarderia Federativa
de Caça.

- I en qua consistia? 

- Era es rament que regulava s'activitat des guardes de ses societats de ca-
çadors a nivell provincial. Va tenir transcendência nacional, perque me demanaren
per implantar-lo a una série de províncies.

Res més, s'ha fet tard i convé acabar la xerrada. En Sion mos acompanya fins a
la sortida. No és fácil trobar el carrer, en aquest gran casal mallorquí, restaurat
de bell nou, on es troba la Conselleria, a la Plaça de les Drassanes. Adéu i grAcies.

Jaume Morell



JA PESTA DEL 1652
per DAMIA FERRA-PONÇ

ANTONI VALLESPIR

La pestà bubònica que assola Ma-
llorca l'any 1652 fou, tot i la seva
tràgica espectacularitat, només un dels
signes de la crisi general que afecta
Europa al llarg del segle XVII, el de-
nominat -l'expressid és de Don Quijo-
te- Segle de Ferro. La gran pesta del
1652 -el "gran i rigords contagi" com
la denominaren els jurats de Campanet-
coeixisteix amb la recessió econômica,
les guerres inacabables, la navegació
insegura pel consarisme, les males co-
llites, les catàstrofes climàtiques,
la virulència del bandolerisme... La
pesta és un element més de la crisi.
No el seu origen.

La denominada avui "pesta bubôni-
ca" és una malaltia aguda, infecciosa
I epidèmica. Produïda pel Bacillus pes 
tis de Yersin-Kitasato o Yersinia pes-
tis (Pasteurella 	caracte-
ritza per la formació de bubons a les
regions femoral, inguinal, cervical i
axil.lar, i de tumors gangrenosos no
constants, després de dos o quatre dies
dun .estat infectiu general greu, sem-
blant al tifoidic. Va acompanyada ge-

neralment de deliris, vòmits i diarrea.
Es una malaltia endèmica al Tíbet, India, Mesopotamia i alguns punts
d'Aràbia. Ha estat la més terrible de les malalties epidèmiques. Proce-
dent d'Asia, causa milions de morts a l'Europa del segle XIV, alesho-
res denominada Pesta Negra. Torna afectar Europa durant els segles XVI,
XVII i XVIII, però ja no amb tanta virulència com a l'època medieval.
Desaparegué d'Europa a la fi del XVIII, fet que no ha trobat encara
una explicacid cientIfica clara.

Fins a la fi del XIX no es determina clarament la bactèria cau-
sant de la pesta. Els bacteriòlegs Shibasuro Kitasato (1852-1931), ja-
ponès, i Alexander Yersin (1863-1943) dugueren a terme treballs de re-
cerca sobre l'origen de la pesta bubônica i remeis per combatre-la que
donaren lloc al sèrum profilèctic, curatiu contra la pesta, de Yersin.
Fins al descobriment del sèrum antipestós, la pesta  bubònica fou co-
munament mortal. A mitjan segle XX, els antibiòtics permeteren afron-
tar-la de forma encara més eficaç.

LA PESTA: UN COMPANY DE LA FAM I LA MISERIA

La fam i la brutor són factors importants de la propagació de la
pesta. La manca d'aliments suficents i equilibrats debilita els orga-
nismes i n'augmenta la vulnerabilitat. La brutor de les cases i dels
vestits facilita l'existència dins l'entorn humà de les rates i les pu-
ces, elements claus de la transmissió del contagi. Les investigacions
esbrinaren que la pesta atacava a alguns animals, la rata entre ells.
De les rate's afectades per la pesta, aquesta passa a l'home a través 	 21



de les picades de les puces. La mortaLdat de rates i persones genera-
da per la pesta bubònica dona lloc a un repugnant i desolador espec-

-tacle en els pobles aniquilats per aquest contagi: cases, carrers i
camps apareixen Plens de cadavers. No és estrany que l'aparició de la
pesta procovas un terror general.

Cap al 1652, Campanet -com tantes altres viles d'Europa- es tro-
bava a punt per sofrir la devastació de la pesta bubònica. Feia anys
que les males collites estaven a l'ordre del dia. El blat, tradicio-
nalment insuficient a Campanet, s'havia fet cada vegada més escàs i
la dieta alimentaria de la gent s'havia redult i empobrit. Les con-
dicions higièniques dels campaneters de 1"6poca eren molt precàries.
El quadre de fam i brutor com a marc propici per a la pesta estava
preparat. Faltava que, des de fora de l'illa, arribas el Gran Cgetagi.
Només un alllament absolut hauria pogut salvar Mallorca de la pesta.
I això era aleshores gairebé impossible. La cadena aillant es trenca.
a Sóller. Hi arribà un vaixell des de Barcelona i, en poc temps, el
contagi assolà Mallorca. I, malgrat els desesperats esforços de les
autoritats locals, Campanet no en fou alliberat.

LES AUTORITATS CONTRA EL "RIGORS CONTAGI"

Pocs dies abans d'arribar a Campanet la veu d'alarma d'una pesta
que s'escampava incontenible per Mallorca, s'havia procedit a la re-
novació anual dels càrrecs públics de la Vila. Era aleshores Batle -
Reial Bartomeu BennAsser de Gabellí. I dia 9 de maig del 1652, pel sis
tema de "sac i sort", s'havia configurat el govern de la Vila. N'eren —
Jurats Jaume Pons, fill d'Arnau, Miguel Llobera d'Ullaró, Gabriel Ga-
rau de Son Garau i Felip BennAsser "Soldat". Els mostassafs eren Joan
Garau, Arnau Serra de Son Corró, Joan Pasqual de S'Alqueria i Antoni
Segui. N'era Clavan i Arnau Serra de Son Corró. Hi havia tres oidors
de comptes: Jaume Pons "Pastera", Joan Pasqual de S'Alqueria i Pere
Bennasser de Biniatró. La Vila tenia nou consellers: . Jaume Cifre de la
Creu, Pere Capó de Son Genet, Arnau Serra de Son Corró, Gabriel Bua-
des "Pobles", Sebastià Tortella "Missèr", Felip BennAsser, Antoni.Se-
gui, Pere Martorell de Son Cabot i Pere BennAsser de Gaietà.

Per afrontar el trasbalsament de la pesta, el paper fonamental
correspongué als jurats. A nivell inferior, als consellers. Pere), com
veurem, tot el govern de la Vila fou sacsejat pels esdeveniments. Fins
i tot, la pesta imposaria al lloc de Búger una patètica i efímera in-
dependència!

El 26 de maig del 1652 es reuneixen jurats i consellers. La pes-
ta s'extén ja per Mallorca i afecta amb gran intensitat la vila d'In-
ca, fet que fa créixer el temor entre els campaneters. Jurats i conse-
llers comenten que a totes les viles de Mallorca ja han posat guardes
a causa de "les males sanitats que van aumentant per lo que tenim
noticia gut. 	 la Villa de Inca esta del modo que Deu es servit". I fou
acordat aillar la vila de Campanet i els llocs de Búger i Ullaró -tots
formaven aleshores un sol municipi- de la invasió exterior del contagi,
sobretot d'Inca. Establiren que posarien guardes a Campanet i Búger. I
no seria permesa. l'entrada a ningú procedent d'Inca. Tampoc es perme-
tria que ningú anas a Inca, greument afectada ja per la pesta.

L'aillament era, davant la manca de remeis eficaços, lúnica de-
fensa. Pere) mai resultava perfecte perquè si bé era possible -i no sem-
pre- evitar l'entrada o sortida de persones, les rates transmissores
del contagi trencaven l'alllament i extenien la pesta. Les medicines
de l'època eren cares i absolutament inútils contra el contagi.

Els metges no tenien aleshores una situació estable. Eren contrac-
tats anualment i sovint escollits per raons econòmiques o familiars, -
més que no per les seves qualitats professionals. Això donava lloc a
una gran inestabilitat i que, molt sovint, les viles passassin llargs



perlodes sense metge. Aixi resultà que en el moment que la pesta arri-
ba a Campanet -el primer lloc afectat fou  Búger- la Vila es trobava -
sense metge i hagueren d'intentar contractar-ne un per afrontar la ca
tAstrofe o, almenys, poder diagnosticar si les morts que es produien -
eren degudes o no a la pesta.

El 30 de maig -ja alarmats per la pesta- acordaren contractar un
metge que vendria dos dies per setmana per atendre els malalts. Però
passaren les setmanes i el metge no arribava. El 10 de juny hi tornà
haver reunió de jurats i consellers i manifestaren que en el lloc de
Búger ja havien mort dos o tres minyons i creien que era "de la pa-
ssa que corre". Però com que la Vila es trobava sense metge no podien
saber amb certesa de quina malaltia es tractava, ni tampoc "sagnar los
malalts". Pressionats per la pesta que afectava ja a Búger, acordaren
contractar un doctor que vendria dos dies per setmana -dimarts i di-
vendres-, a més de sagnar els malalts. Fixaren el seu salari en 30 -
lliures anuals, que serien abonades en tres pagues iguals.

ELS CAPITOLS DEL CONTAGI 

A les guardes es-
tablertes el 26 de maig,
Jurats i Consellers, hi
afegiren noves disposi-
cions destinades a llui
tar contra la propaga--
ció de la pesta, refor-
gant sobretot l'allla-
ment mitjançant la qua-
rantena i l'enterrament
immediat dels morts per
la pesta. Aixf. el 19 de
juny establiren que la
quarantena es faria a
Ses Rotes i, si algú la
fes a casa seva, la ca-
sa seria tancada amb fe-
rradura. Es disposa tam-
bé que els morts de con-
tagi serien enterrats on

convengués, deixant de banda les formalitats del temps normal. I atès
que la pesta creava una situació que desbordava les institucions de la
Vila aquestes foren reforçades mitjançant la creació d'un "Govern de
la Salut" a Campanet, dotat d'idèntic poder que els Jurats. El forma-
rien quatre membres. Dos de Búger: metre Miguel Serra, paraire, i Pe-
re Pasqual de Ses Rotes; i dos per Campanet: l'honor rere Bennasser de
Gaieta i Antoni Bennasser.

Un document de gran interés per estudiar les mesures dictades per
lluitar contra la pesta bubònica de 1652 són els Capitols del Contagi 
que el Senyor Andreu Bisquerra de Gabellf, Capita i Morber de la Vila
de Campanet, presentà als Jurats i Consellers de la Vila com a conjunt
de disposicions per afrontar una situació tan difícil. El 5 de juliol
es reuniren els Jurats i Consellers i acordaren arpovar-los com a nor-
mativa d'obligat compliment dins la Vila i terme tot el temps que du-
ràs el contagi.

Els Capitols del Contagi disposaven que el cirurgia només sortiria
de casa seva per atendre els malalts i no podria tractar amb  ningú. Les
guardes serien redoblades -se'n posaria una al Pou Bo- i ningú procedent
de Ciutat o de les Viles o de lloc de Búger, podria entrar a Campanet.
Els qui tenguessin malalts ho havien de comunicar immediatament. El Bat-
le Reial havia de controlar els guardes de dia i de nit. En un termini,
de 10 dies havien de contractar un doctor.



Els Capítols del Contagi, examinats i aprovats dia 5 de julior;
foren fets públics, mitjançant crida amb so de tambor, a la Plaça Ma-
jor o Reial de Campanet i altres llocs de costum. Les disposicions
enllestides pel Senyor Andreu Bisquerra de Gabellí, Capita i Morber,
i aprovades pels Jurats i Consellers venien reforçades per dures san-
cions en cas d'infracció fins a 200 lliures, xifra molt elevada en,
aquella època.

Una figura fonamental de la normativa contra el contagi era el
Cirurgià. En comparació amb el metge, figura social rellevant, era un
personatge menor, amb consideració inferior i salari molt més baix.
Els Capitols no li oferien alternativa: o els acceptava o havia de
deixar el càrrec. Mestre Rafel Moncada, aleshores cirurgia de Campa-
net, optà per admetre'ls i fou mantiogut en el càrrec de Cirurgià o -
Practicant de la Vila, amb salari de 12 lliures anuals. Recordem que
al Metge li havien oferit 30 lliures anuals feia poc. El Cirurgià, pe
rò, sabent que la Vila el necessitava opta per acceptar d'entrada i,
una i altra vegada, anar demanant pujades atès que per un ofici tan
perillós com el seu no tendria gaire competidors i que enmig de la
pesta el poble s'estima-
ria més pujar-li el sou
que restar sense els seus
serveis.

Aix' acceptà el cà-
rrec dia 5 de juliol. Pe-
rò, immediatament, argumen
tA que la pesta li suposa
va molta més feina que ei
temps normal i, a més a
més, sofria un dur allia-
ment social derivat del •
seu contacte constant amb
els empestats. I per tot
això i veient que entre
altres coses el Cirurgià
era "privat de la igle-
sia", dia 9 de juliol
concediren 15 lliures de
salari anual en comptes
de 12. Aquest increment
li resultaria encara insuficient. I l'agost de 1652 fou atesa una no-
va petició d'augment i ii concediren 10 lliures més per servir fins a
Nadal de l'any 1652. Si bé aquest darrer increment l'obligava expre-
ssament a que "no pugui sortir de nostron terme sen licentia del Mor-
ber" i a haver "de cu-rar tots los malalts que el cridaran y visurar
sempre que li faran anar".

LES VICTIMES DE LA PESTA

De què serviren els Capítols del Contagi? I la feina del Met-
ge? I els treballs del Cirurgia? Fou realment alhada la Vila? En al-
gun cas la resposta pot esser categòrica. En altres, els matisos són
obligats. En primer lloc, la pesta bubônica no pogué esser eficaçment
guarida de forma plena fins a lús dels antibiòtics en ple segle
Per tant les receptes del XVII eren remeis il.lusoris i inútils. Medi-
cines, sagnadures, xapar bubons... eren pràctiques de nul.ia -eficacia
i que, ben sovint, no feien altra cosa que debilitar encara més el ma-
lalt i accelerar la seva mort. L'alllament no podia aconseguirvse ple-
nament i, a més a més, era romput per les rates portadores de la pes-
ta. I persones amb influència social, com veurem, no respectaren les
disposicions dels Capitols  . La part més positiva dels esforços de les

vfautoritats no fou evitar la pesta, sinó impedir el caos.



Per reconstruir plenament l'impacte de la pesta de 1652 i esta'-
blir-ne una relació exhaustiva de víctimes, disposam de fonts impor-
tants, però insuficients. Els acords al voltant del contagi es tro-
ben als Llibres de Consells. Les victimes -per?) no totes- es documen
ten als Llibres de Difunts de Campanet i Búger, a vegades amb inter -6
ssantissimes anotacions. Els Llibres de Clavariat ens acosten al dal
tabaix econòmic que fou també la pesta. Aquests i altres documents —
fan possible una aproximació vàlida a la pesta de 1652, però no per-
meten reconstruir-ne integrament la història.

No podem respondre, d'entrada, les qüestions més simples i
elementals. Quants d'habitants tenia Campanet el 1652? I Búger? I -
Ullaró? Quants vivien al camp? Quants fogiren a altres indrets de Ma-
llorca? Quants n'arribaren de fora? Fins a quin punt continuà el tre-
ball durant la pesta? No podem esbrinar amb precisió la població que
tenia el municipi el 1652. Molt menys encara distribuir aquesta xifra
desconeguda entre vila, llocs i possessions. Tampoc podem saber quan-
tes foren les victimes perque moltes, com veurem, no foren registra-
des als Llibres de Difunts. Només - és possible aproximar-nos a la tra-
gèdia sabent, però, que la seva plena dimensió se'ns escapa.

LA PESTA ARRIBA A BÚGER

El lloc de Búger fou el primer punt del municipi afectat per la
pesta. Dia 1 3 de maig del 1652 morí Margalida Buades, muller de Rafel
Pasqual "Poller", i el Batle i els Jurats entraren en sospites a veu-
re si havia mort del "mal contagiós que córre per Sóller, Alaró y la
Vila de Incha". Per això avisaren els morbers i la feren enterrar en
el Fossar de Búger i manaren que "la fossa fos molt fonda y posarenli
damunt el cos cals viva".

Mai no sabrem si Margalida Buades fou la primera víctima en el
municipi de la pesta bubônica del 1652. Contràriament és ben evident
que fou aquest "mal contagiós" que, en una quinzena de dies, extermi-
nà a Búger un matrimoni i els seus sis fills. Joan Capó "Moliner",
la seva muller Francina Paieres "del Moll" i els seus sis fills -Fran-
cina, Catalina, Joan-Antoni, Margalida, Pere i Antoni- moriren entre
el 31 de maig i el 13 de juny del 1652. El fet contribuí al pànic ge-
neral en el lloc de Búger.

Joan-Antoni, un albat, en fou la primera víctima. I el seu mateix
pare l'enterrA "prop de la soca del ametler", dia 31 de maig. El ma-
teix dia moria la seva germaneta Francina, donzella ja combregada, i
era enterrada en el Fossar. Dia 8 de juny moria Margalida, albada. I
dia 9 morien Pere i Antoni, albats. Per ordre del Batle i dels Jurats,
els tres germanets "foren enterrats a un clos de terra", propietat
de Pere Pasqual de Ses Rotes, situat davant la casa de Joan Capó "Mo-
liner", pare dels minyons morts. Fou aquesta mortaldat la que alarmà
els Jurats i Consellers de la Vila que, en sessió del 10 de juny, par-
laren que en el lloc de Búger havien mort dos o tres minyons i creien
que és "de la passa que corre". Per això acordaren contractar metge
tant per determinar quines morts eren degudes a la pesta com per aten-
dre els malalts. Mentrestant, Joan Capó "Moliner" i la seva esposa -
Francina Paieres "del Moll", temorencs de la mort que els havia pres
ja quatre fills, feien obres pies el 8 de juny davant Pere Serra, Vi-
cari de Búger. Els temors es compliren aviat: dia 11 de juny moria del
"mal contagiós" l'esmentat Joan Capó "Moliner" i, per ordre del Bat1e
i dels Jurats, fou enterrat davant la seva casa "dins un clot de cis-
terna" per Miguel Pons "Recano". Els dos membres de la familia que en-
cara sobrevivien passaren a fer la quarantena en el Revelletr de Búger.

allA mori, el 12 de juny, Catalina, de 6 anys, de la qual una anota-
ció al Llibre de Difunts precisa que "per fer la quarantena en el Re-
vellar a una barraca fonch enterrada al comellar baix de dit lloch per
Miguel Pons.Recano per orde de Bathe y Jurats". L'endemà, 13 de juny,i



--
Era enterrada, també víctima de la pesta, la darrera supervivent, Fran
cina Paieres "del Moll".

Sense l'espectacularitat del cas descrit, molts d'altres ha-
bitants del lloc de Búger moriren "del mal contagiós". Així Antònia
Pasqual, muller del sastre Miguel Serra, morta el 10 de juny i, per
ordre del Batle i dels Jurats, enterrada "en el clos de davant sa ca-
sa". I també Elisabet Capó, muller de Nofre Serra des Puig, morta "de
contagi" el 15 d'agost -quan la pesta semblava minvar-. Dia 27 de gê-
ner del 1653 s'anota que "mon l de contagi" Miguel Serra, paraire.La
relació de "morts del contagi" que figura al Llibre de Difunts de Bú-
ger (1636-1669) es limita a 13, distribuits entre els anys 1652 i 1653.
Al llarg de 1652 figuren com a morts del contagi els mesos de maig
(3), juny (8) i agost (1). El 1653 només trobam un mort al mes de ge-
ner. Quan contrastam aquesta petita xifra de 13 víctimes a Búger amb
el quadre dramatic del lloc afectat per la pesta que trobam al Lli-
bre de Consells és evident que ens trobam davant una clara contradic-
ció. Es indiscutible que les victimes de la pesta a Búger foren moltes
més. I que molts de morts del contagi no foren anotats al Llibre de
Difunts dins el clima de terror i caos que la pesta imposa aleshores
als bugerrons.

D'una banda poden haver mort de la pesta nombroses persones
que no figurin al Llibre de Difunts amb l'anotació "mon l de contagi".
Quan la pesta arriba a Búger, tant Campanet com Búger es trobaven sen-
se metge i no podien esbrinar la causa de la mort. Això fa pensar que
no sempre fou possible esbrinar en tots els casos la causa de la mort.
Pere), curiosament, tenim un cas d'una omissió documentada! Dada excep-
cional que ens confirma que es produlren enterraments apressats sense
deixar rastre al Llibre de Difunts. Dia 1 de novembre del 1656 -més
de tres anys després de la pesta- una dona dita Joana comparegué da-
vant el Rector de Campanet i li manifestà que el seu marit, Pere Capó
"Bessó", "mori de contagi" i fou enterrat el 22 de juny del 1652. I
el Rector ho anotà al Llibre de Difunts de Búger. Es evident que a -
Búger hi hagué moltes més victimes 4e la pesta que les 13 anotades.
Quantes? Es una qüestió que, segurament, mai no sera resolt.a.

BÚGER: UNA EFIMERA INDEPENDENCIA (1652) 

En el mes de juny de 1652 la pesta causava victimes i desorganit-
zava la vida de Búger en el moment crític de les collites. Per dur a
terme els enterraments fou necessari que els Jurats, en sessió del 30
de juny, nomenassin fosser de Búger a Pere Femenia, amb salari de 8
sous, amb 3 sous més per menjar. Les nombroses víctimes  li imposaren
una tasca agobiant i obliga els Jurats, reunits el 30 de juliol, a -
prendre l'acord de comprar-li una bIstia, perquè -deia Pere Femenia-
ell no se'n podia dur."los morts en lo coll" cap al nou Fossaret del •
Revellar, nou lloc d'enterrament acordat pels Jurats el 9 de juliol
"per les persones qui moren de mal de contagi" en el lloc de Búger.
El nou fossar a les Comunes del Revellar es faria de la grandària que
tenia "lo primer fossaar de Son Alemany", estaria tancat de paret de
pedra i morter de cinc palms i amb esquena d'ase. Per fer-lo destina-
ren 15 lliures. -

Dia 30 de juny del 1652 Búger es trobava incomunicat per la pes-
ta. Però no podia restar sense govern. Els jurats i consellers, reu-
nits a Campanet el 9 de juliol del 1652 atès que "no poden entrar en
lo Lloch de Buger", acordaren l'elecció de cinc persones (pie haurien
de regir Búger -amb el mateix poder que els Jurats- tot el temps que
duras la pesta i atendrien sobretot "el bon govern de la sanitat" al
lloc esmentat. Foren designats mestre Miguel Serra, Gabriel Capó de
Son Genet, Nofre Serra des Puig, Gabriel Buades "Pobles" 1 Miguel Te-
rrassa. Fou aixi com, a través de la pesta bubônica del 1652, es pro-
du í una efímera independència de Búger. La definitiva arribà el 1823.

24_ 	 (Continuara)
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PLUVIOMETRIA MENSUAL 1988 
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cANI JAWE

-RES UM METEOROLÓGIC -1988

L'any 1988 s'ha registrat la pluvio-
sitat as baixa dels darrers cinc anys.La
sequera constitueix la característica més
notable originada per una climatologia a-
rImala agreujada encara més en els darrers
mesos per la presncia d'un anticicló es-
tabilitzat sobre Europa OcciJental que no
permet la penetració sobre la Península i
les Illes dels fronts le plues.
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RITTISTA CATTANET
(Informació facilitada per en Taquel
Oliver).



Entrevista 	EN MIQUEL PALOU,

PORTER DEL C.E. CONSTANCIA
En Miguel Palau Palau, fill d'en Tomeu Garbull i n'Antbnia Tintorera, és un

jove campaneter de 20 anys. De caràcter timid i poc xerrador és, tal vegada, l'únic
semiprofessional del futbol que hi ha a Campanet. Des de fa dos anys, és el porter
suplent del C.E. Constancia d'Inca, equip que milita a la 34 divisid balear.

Dies passats anárem a veure'l per fer-li unes preguntes sobre la seva (mica
afició.

- Com vares entrar en el món del futbol? 

Supos que com tothom. Primer en es carrer i desprds a s'escola amb ets altres
al-lots.

- Has jugat mai amb el Campanet? 

No, perb hi havia de comenpar. VArem estar entrenant però després no hi va haver
equip. Hagia de jugar d'infantil.

- Sempre has passat de porter? 
Si , no he jugat d'altra cosa.
- Perque no ens contes la teva trajectbria esportiva? 

Vaig jugar en el Cide d'alevi, mitja lliga i desprds es campionat alevi de Ma-
llorca. De llavors end, sempre he jugat a
Inca, primer amb el Sallista; d'infantil i
juvenil -en total 5 anys- i desprds el Cons-
táncia.

- Com arribares al Constancia? 

S'any que vaig acabar de juvenil, el Sa-
llista encara era filial del Constància. Va
esser es darrer any i clar, quan vaig acabar
vaig passar en es primer equip.

- Has estat cedit a altees equips? 

L'any passat vaig jugar mitja temporada
a Selva, pero me varen cridar a Inca perque
nomdS tenien dos porters i se'n va lesionar
un. A Selva era titular.

- A 3A divisió juguen set o vuit equips 
de les altres illes. Com són els viatges? 

Generalment quan jugam a Eivissa viatjam
es dissabtes . En canvi, quan jugam a Menorca
viatjam es diumenge demati.

Si anam a Eivissa, es dissabte feim una
volta fins a les 12; en aquest temps no hi ha 	 1
gens d'ambient. Després, es demati ens criden
a les 9'30 per berenar i sortim a fer una volta tots junts amb s
s'hora de dinar. Si anam a Menorca, hi arribam a s'hora de dinar
tornam.

- Que trobes dels jugadors que hi ha en aquesta categoria, i 
del Mallorca Atl? 

En el Mallorca Atl hi ha molt bons jugadors. Quasi tots són joves, deven tenir
de 18 a 21 anys. En Vidal no l'he vist perque no va jugar contra noltros. Es qui he
vist és en Marcos. Referent a altres equips, quasi tots en solen tenir un o dos de
bons, pero solen esser es més yells.

- Estás satisfet de la teva feina al Const1ncia? 

Ennguany és molt pobre. Només he jugat mitja part d'un partit de lliga; bé, no
2s hi va arribar. Se va lesionar en Martinez, es porter titular, i jo vaig sortir.

'entrenador fins a
, després jugam i

especialment; els
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Cada dijous solem jugar partits amistosos
amb altres equips de pobles i jo solc jugar.
També vaig jugar es Dijous Bo, tot es partit,
varem perdre 3 a 0, en cinc minuts ens varen
fer es gols.

- On penses arribar amb aixo del futbol? 

No ho sé. No tenc moltes aspiracions.
Juc perque m'agrada i res més.

- Et consideres un professional? 

No som un professional, peró tenc un con-
tracte per 2 anys, i encara me queda una
temporada més.

- Hi ha ambient de futbol a Inca? 

No, ja no queda res. Ve molt poca gent i
només fan renou quan ho feim malament. En
canvi, quan anam a Eivissa, es camps estan
plens i sa gent crida i anima.

- Quin és el millor jugador nacional? 

A mi m'agrada en Zubizarreta, encara que
no aturi molts de penals.

- Que ets del Madrid o del Barça? 

No de cap des dos, jo som del Bilbao, som basc. Supós que és perque en surten
d'allá es millors porters .

- Estudies? Que trobes del mon universitari? 

Si, faig primer d'informática. Es es primer any que estic a sa Universitat. Es
molt diferent. Arribes a sa facultat després d'estudiar a un institut on només érem
de 30 a 40 joves dins una aula. Aqui som més de 200. No coneixes a ningú i és bas-
tant diferent.

- Quines altres aficions tens? 

M'agradaven ets ocells. Tenc canaris per  per mi les despatxaré.
- Per acabar, qui guanyará la lliga? 

El Barcelona.

Res més Miguel, moltes giácies i fins un altre.

40ALL04,9,
4,r is,VE klp%
aMPANETERA.



yogur
natural

CHAMIURCY psi regus dals
r4P turf'? wry 

AGENDA DE LA VILA
NAIXEMENTS

JAUME PONS I SOCIES, fill de Jaume Pons i Mir "Coloma" i de Pere-
ta Socles i Munar, de Sa Pobla ( 28-Gener-1989)

MATRIMONIS

ALFONSO-ANTONIO SAGREDO SALINAS, d -Albacete, amb ISABEL SANCHEZ
I SANTANDREU, de Manacor (18-Febrer-1989)

DEFUNCIONS 

JOANA GUAL I MORELL "Curta", 86 anys ( 27-Gener:1989).

ANDREU PONS I BENNASSER "Bater", 79 anys (30-Gener-1989)

ANTONI MARTORELL I AMENGUAL "Cassoll", 86 anys (11 - Febrer - 1989)

ALTA FIDEUTAT DIGITAL
JOAN surirceru. wirrontu.
CAIIKII MUNI • L. P. TEL, 114. U. St
!AIWA/CT

ESPECIAUTAT EN MUNDITSES CIECCIPS DC MÚSICA D'ALTA FUZUTAT DISITAL
CAFiS. P. VIVENOES I COTXES. OES D'UN SIMPLE ALTNEU A eau, Mil
COMPLET CC 1111.1SICA. Liam oc COMPACT MC , MINIM EOUU-ITZADONS,
PREVIS. INESCLACK/RS. [TAPES DE POTiNC.A, AIJAVEUS OE OM I MS VES.
RAMOS I SUS- SAMOS.

D



KIMSDEL"ESCCLA MICA 

De dalt a baix i d'esquerra a dreta: Catalina Tortella (la mestra),
Joana Butxacota, Margalida Cotorra, Lionor Rodera, Bilrbara de Cas
Comte, Pep Joan Tortella, Magdalena de s'Hostal, Apol.18nia
Xiva, Maria Cotorra, Maria Domingo, Francisca Cuera, Martina Groga,
Pedrona Moixina, Margalida Eixut, Maria de Lluc Tortella, Catalina
Tortella, -----, Catalina de s'Hostal, Catalina Serola, Martina Eix
xut, Catalina Eixut, Francisca Quica i Jerania Cotorra.


