
UN LLIBRE A IMITAR
«Campos, ahir i avui»

per Josep Massot i Muntaner

Mallorca és encara avui, en molts aspectes, 
Tilla de la calma, de la desidia, del tantse- 
mendonisme, de “el que no són pessetes...” 
De tant en tant, però, hi ha fets que con-
trasten vivament amb aquestes constatacions 
ja tòpiques. Un d’aquests fets és, cal no dub-
tar-ne, l’aparició del llibre Campos, ahir i 
avui* editat sota el patrocini de l’Ajunta-
ment de Campos i coordinat per Sebastià Roig 
i Montserrat i Mateu Lladonet i Moll. Es trac-
ta, ara com ara, d’una obra única en el seu 
gènere: una iniciació a la història i al futur 
de Campos destinada als nens, que serà uti-
litzada a partir d’enguany a les escoles de la 
vila.

Campos, ahir i avui ha estat redactat gairebé 
exclusivament per fills del poble, que té una 
bella tradició cultural (les Festes de les Lle-
tres celebrades anualment des de fa temps en 
donen prova). Gregori Mir, un dels promo-
tors del llibre, el presenta als nens campa-
ners en una mena de carta titulada Campos, 
un llibre obert... Una primera sèrie de tre-
balls és dedicada a la història de la vila: 
Campos abans de la història, per Joan Vidal 
i Ollers; Campos a CEdat Mitjana, per Ra-
mon Rosselló i Vaquer; Dates de la nostra 
història (segles XIII-XX), per Miquel Roig i 
Adrover; Fills il·lustres, per Joan Perelló i Gi- 
nard; L’art a Campos, per Damià Verger i 
Rigo. Segueixen capítols sobre La nostra eco-
nomia, per Guillem Soler i Vanrell; Fauna i 
flora de Campos, per Joan Mayol, Anthony 
Bonner i Anna Bonner; Climatologia i hidro-
grafia, per Vicenç M. Rosselló i Verger; El 
nostre camp, per Miquel Capó i Martí; La 
nostra llengua, per Joan Veny i Clar; Demo-
grafia, per Julià Ballester i Rigo; Com ha 
crescut la vila, per Vicenç M. Rosselló i 
Verger, i Religiositat dels campaners, per Gui-
llem Bennàsser i Aleu. Clou el llibre una no-
va contribució de Gregori Mir —Quan aca-
baràs l’escola—, noble intent d’wducació cívi-
ca de la joventut.

En conjunt, Campos, ahir i avui té un inte-
rès indiscutible, potser fins i tot més per als 
grans que per als petits. Els treballs que 
conté, en general, són seriosos i en molts ca-
sos representen un esforç considerable. Vull 
posar en relleu, d’una manera molt especial, 
l’aportació de Joan Veny i Clar, un dels mi-
llors coneixedors de la nostra llengua i dels 
seus problemes. Veny ens parla sense eufe-
mismes del català com a llengua de Mallorca 
i, més en concret, com a llengua de Campos.

* Campos, ahir i avui. Mallorca, 1974. 124 pp.
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Després d’una breu definició de les llengües 
i de llurs varietats (dialectes, isoglosses, idio- 
lectes), explica la necessitat d’una llengua 
normativa i fa una al·lusió a la vitalitat actual 
del català, on “Serra d’Or” és esmentada al 
costat de “Lluc” i Raimon i Lluís Llach són 
posats al costat de Maria del Mar Bonet. La 
part més original, però, són els apartats se-
güents, on Veny estudia la formació del cata-
là a partir del llatí i les seves característiques 
dialectals. Tant de bo que Joan Veny reelabori 
aquestes pàgines i les faci asequibles a tots 
els nois catalans, més ben dit a tots els ca-
talans que desitgen conèixer les característi-
ques de llur llengua i els seus fenòmens dia-
lectals.

Campos, en un gravat del segle XVIII, 
una de les il·lustracions del llibre.

Campos, ahir i avui és il·lustrat profusament 
amb fotografies i gràfics. Hi són inclosos tam-
bé una sèrie de dibuixos infantils, premiats 
en un concurs patrocinat per la Caixa de 
Pensions per a la Vellesa i d’Estalvis, obra 
de Margalida Sastre Vidal, María José Correa 
Pons, Apol·lònia Vanrell Nicolau, Joan Barce-
ló Roig, Antoni Sacarás Sánchez i Josep Es- 
candell Garcías. Hem de remarcar, encara, 
aquest text que apareix a la contraportada 
del llibre: «Ara fa 500 anys, el 1474, a la 
ciutat de València s’estampava el primer lli-
bre imprès en català: ”Les trobes en lahors 
de la Verge Maria”. Va esser, també, el pri-
mer llibre estampat en una llengua de la 
Península Ibèrica. La vila de Campos vol 
commemorar, amb la publicació del llibre pre-
sent, aquella fita de la història de la nostra 
cultura».

Cal felicitar de cor l’Ajuntament de Campos 
i tots els qui han intervingut d’una manera 
o altra en la redacció i la publicació de 
Campos, ahir i avui. Aquest llibre és una in-
vitació a tots els pobles i a totes les ciutats 
dels Països Catalans, que no pot ésser desa-
tesa. Esperem que tingui imitadors i que en 
successives edicions pugui anar millorant, tal 
com desitgen els seus autors. Campos, ahir i 
avui hauria d’ésser un primer pas perquè a 
totes les escoles dels Països Catalans fos ex-
plicada tal com correspon la nostra llengua i 
la nostra cultura. Que així sigui.

SI HO SABEU,
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Recordem a les persones que puguin 
respondre les preguntes d'aquest espai 
que, els ho demanem, s'adrecin directa-
ment a qui les hagi formulades, i preguem 
els qui desitgin utilitzar aquesta rúbrica 
que ens enviïn llurs preguntes redactades 
amb la major concisió possible.

—Necessito el major nombre possible de 
dades bibliogràfiques sobre Manuel Ca-
rrasco i Formiguera. — Raimon Carrasco 
i Nualart, Av. de la Victòria, 40, Barce-
lona-17, tel. 203 47 49.
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