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Per Sant Jordi, espiga l’ordi.
Per Sant Marc, espiga el blat.
Per Sant Francesc el sembres,
si no el tenies sembrat
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Pero que zalao ez er prezidente,
lo pondría en un barrí…
a zecarze con za MoMA
estirao comun arenque!

Com m’inspira aquesta gent i que són de “saladets”, ho volia escriure en “so nostro”
(el poema) però, com que sé que van sobrats de “llengos”, m’he decidit a fer-ho en “Gibaro” 
(Guadalquivireño interior, bético andalusí de la ribera oriental), per si en una d’aquelles
casualitats casuals se’ls ocorre llegir-ho. Fins i tot existeix la possibilitat de què els doni
la vena i es decideixin a incloure-ho com a idioma optatiu el curs vinent i així arrodonir la
jugada i cuinar al “til til” als estudiants de la (perdó) “sa” nostra comunitat, igual que el
(perdó una altra vegada) “es” bacallà, evidentment sense dessalar que és més saludable.

Però no tot són flors i violes pels Bauzà boys, ja que malgrat les manyagues i
concessions (pecuniàries i ideològiques) amb què han agraciat als incansables membres
del Círculo Balear, aquests, en un gest inqualificable, han menyspreat la mà que els ha donat
a menjar fins ara i s’han cagat en la seva porta passant-se a VOX (tot un model de
progressisme). “Sort” que Sa Fundació Jaume III de Mallorca ja camina amb pas ferm per
donar una bolcada a la relació del català amb les modalitats pròpies que s’utilitzen a Balears.
Com croats a la recerca del Grial han assumit el repte d’elaborar un “model mallorquí”
(imposició imperial sobre Menorca, Eivissa, Formentera i, fins i tot, Cabrera, sembla que
orfes de modalitat pròpia) per a tot tipus d’usos formals que doni preferència a les formes
insulars davant les pròpies de Catalunya.

Ándale, ándale Speedy Gonzales, (el ratolí més veloç de tot Mèxic), a tota llet cap
a la incultura màxima, visca la mediocritat!
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Santi Hernaiz. Palma. Maria Riesco, Jaume Ramis,
Ignasi Forteza-Rei, Margalida Terrassa, Eduard Mas,
Andreu Mayol, Maria Antònia Martínez, Pere Joan
Serna, Carme Pons, Iolanda Trilla i un servidor, el
diumenge 13, ens animàrem a trescar pels caminals
del Raiguer a la recerca dels llogarets més
emblemàtics del municipi de Selva.

Iniciàrem la caminada a Caimari, al peu de la serra
de Tramuntana. El nom d’aquest llogaret és un
d’aquests topònims que convida a la discussió. Als
còdexs del repartiment, posteriors a la conquesta de
Mallorca pel rei En Jaume (1229), hi figura com a
Caymarix li Aben-leube, malgrat que la seva grafia
ha anat evolucionant fins a la denominació actual.
Guanya seguidors la hipòtesi que atribueix a
Caimàritx el significat de "conjunt de coves", sense
desestimar una altra que fa derivar el nom de
l’antropònim llatí Cayus Marius, general romà que
participà a l’ocupació romana de la nostra illa (123
aC).

Idò ens situam a la plaça Major, lloc on es concentren
els edificis més emblemàtics: l’església parroquial,
la Casa del Poble, la Rectoria i el Convent de les
monges franciscanes, tot coincidint amb la processó
del diumenge dels Rams. L’església de la Immaculada
Concepció, també coneguda com a Església Nova,
és un dels edificis més importants del patrimoni
arquitectònic de Caimari, l’any 1877 es va col·locar
la primera pedra. El 1875 es va instal·lar la comunitat
de religioses franciscanes. El primer convent estava
situat en una antiga casa del carrer Sant Jaume,
però deu anys més tard, el propietari de la possessió
de Son Albertí, va cedir el solar contigu a l’església
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Església Vella i possessió de Son Albertí.   Foto: Santi Hernaiz.

per a l’edificació d’un nou convent.
Com era costum en la majoria dels
pobles de Mallorca, les monges
complien les funcions d’assistència
a malalts, manteniment de l’església
parroquial i ensenyament infantil.

Des de la plaça ens desplaçam al
núm. 2 del carrer de Ca S’Hereu,
on es troba una casa senyorial que
va ser propietat del famós capità
corsari mallorquí Antoni Barceló i
Pont de la Terra (1717-1797), un
edifici de tres plantes que
s’assembla als arquetips dels
casals urbans.

    Caimari - Binibona - Moscari
L’excursió d’abril de l’Aplec

El grup a l’església Vella.     Foto: Santi Hernaiz.
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Sense solució de continuïtat, ens
enfilam per l’empinat carrer Horitzó,
en ell es troba l’antiga Tafona de
Cas Manescal, avui en desús, i
seguint pel carrer de ses Tavernes
arribam a la plaça Vella, la més
antiga del poble, en ella es troben
els orígens de Caimari representats
per les possessions de Son Albertí
(s. XVI – XVII), l’església vella (s.
XVIII) i l’antiga rectoria. Son Albertí
era una possessió formada per un
conjunt d’edificacions construïdes
al voltant d’una típica clastra interior,
entorn de les quals va créixer
posteriorment el poble. Malgrat la
seva ubicació urbana, manté la
tipologia dels seus orígens rurals,
arquitectònicament destaquen els
detalls renaixentistes en les
finestres i les teules pintades en la
cornisa de la façana. L’església
Vella és de reduïdes dimensions,
consta d’una sola nau coberta amb
arcs ogivals. En la façana principal
destaca sobre el portal major un
rellotge de sol amb la data de 1851.

Una vegada conclosa la descoberta
urbana de Caimari, ens dirigim al
llogaret de Binibona, seguint el
carrer que du el seu nom. Una
vegada deixades enrere les
darreres edificacions, un esclafit de
llum i de verd saturà les nostres
retines, conseqüència de
l’esplèndid dia i del paisatge brodat
per la recent estrenada primavera.

Dos quilòmetres més tard trepitjàvem l’antic rafal
àrab de Binibona (en el llibre del repartiment apareix
com a raval de Benimala), pas natural per anar a les
possessions del nord-est del terme i a les de llevant.
Comprenia vuit jovades de terra i tenia dues capelles
particulars, una a Can Beneït i l’altra a Can Furiós.
A finals del segle XVI hi havia un total de set cases.
Cent anys més tard se’n documenten deu i a finals
del XIX una trentena. A partir de la dècada dels
cinquanta, després d’uns anys de quasi desocupació
total, els estrangers començaren a rehabilitar les
cases per destinar-les a segones residències, petits
hotels rurals o d’agroturisme. Diuen que existeix un
talaiot anomenat Claper de Binibona i que està situat
a ponent del redol de cases, però no el trobàrem.

Després de berenar recolzats a una paret seca,
continuàrem, camina, caminaràs, en direcció a
Moscari, llogaret situat entre els termes de Campanet

i Búger, transitant per un
camí asfaltat que discorre
entre finques particulars, la
majoria conreades i moltes
amb ramats d’ovelles. No
ens adonàrem i ja hi vàrem
esser davant del Pou de Son
Ferrer o de ses Casetes. Es
tracta d’un pou amb coll i
pilars, exteriorment fet de
blocs de pedra viva, en una
de les quals podem llegir la
data de 1806. El nom de
Moscari ja apareix citat com
a Moscàritx l’any 1230. Però
l’etimologia del nom resulta

problemàtica, es diu que pot ser derivat del llatí
muscus, “molsa”, de musca, “mosca”, passant per
muscaria, “mosquera” (arbust), muscus, interpretat
com a “mesc” o “almesc”, en el sentit de lloc on
neixen plantes almescades o flors amb olor d’almesc.
En qualsevol cas, és un mossarabisme semblant
a Caimàritx, Costitx, etc. que ja en el segle XIV perdé
la terminació –tx. Aquest llogaret ple d’encant, està
presidit per l’església Parroquial de Santa Anna.
Segons la tradició, el seu origen fou un oratori privat
que s’edificà vora les cases de la possessió de Son

Camí de Binibona.             Foto: Santi Hernaiz.

Vista de l’antic rafal de Binibona.                        Foto: Santi Hernaiz.



Macer, al mateix lloc o molt a prop
d’on hi ha el temple actual. L’any
1660 aquesta capella amenaçava
ruïna i els moscariencs s’oferiren
a reedificar-la amb la condició de
fer-la més gran i donar-li caràcter
públic.

Fetes les fotos de rigor, férem
passes enrere fins a una bifurcació
en la qual ens desviarem per una
pista forestal que volteja el puig de
sa Bisbal i condueix a la possessió
del mateix nom. Ens endinsàrem
per uns paratges idíl·lics, sols
enterbolits per les males puces de
la madona que feinejava pel jardí
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de la propietat i que, aviat, ens va fer saber que allò
que ella guardava amb gelosia era privat. La sortida
de to va ser motiu de befa i, entre rialla i rialla,
cercàrem un raconet que ens permetés dinar amb
una certa comoditat. Vorera del camí omplírem la
panxa i compartírem llepolies... i més d’un perdé el
sentit a l’ombra d’una alzina.

Com que era prest, ens prenguérem el tram que ens
quedava fins a tornar a Caimari amb absoluta
tranquil·litat, fins i tot tenguérem temps de fer
un cafetet a Sa Font Torreta, bar restaurant situat a
la carretera vella de Selva a Campanet, molt
recomanable i amb una terrassa que no té preu.

Santa Anna de Moscari.         Foto: S. Hernaiz. Camí de la possessió de Sa Bisbal.                         Foto: Sant Hernaiz.

Arribant a Caimari.      Foto: Santi Hernaiz.
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Embat. Bunyola. Enguany hem celebrat la nostra
tradicional celebració de la Pasqua acollits molt
amablement per la parròquia de Sant Alonso
Rodriguez a Palma, on té el cau l’agrupament escolta
Eladi Homs, les dues entitats hi han col·laborat amb
l’Aplec per tal de tenir la sala a punt pel sopar.

Així mateix érem una bona colla voltant la taula,
comptàrem amb la presència del nostre amfitrió, el
rector de la parròquia Mn. Joan Darder i, com és
tradicional, paràrem la taula amb estovalles blanques
i vaixella de fang, sense coberts, per mantenir el
ritual jueu-cristià que hem anat seguint cada any.

L’àpat a compartir era sobre la taula, els fruit secs:
ametlles, dàtils, figues i panses; la boníssima salsa
Jaroshed; les herbes amargues: ruca, endívia i lletuga;
el pa sense llevat; vi de bóta i naturalment el xot
rostit.

El pare de família, per tradició el més gran dels
convidats, dirigeix la celebració, la paraula i els
càntics, el més jove ajuda a rentar les mans a tots
els comensals i, després de tancar la porta i perfumar
l’estança, es beneeixen les viandes i en un ambient
respectuós i sensible
seguim les lectures i
pregaries que recorden
la sortida d’Egipte del
poble d’Israel, la
celebració del Pesaj jueu
i el darrer sopar de Jesús
on ens demanà que el
recordéssim instituint el
ritual eucarístic.

Ben animats anàrem
sopant i comentant
diversos fets i temes
d’interès, ho trobarem tot
ben bo, ens agrada
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El sopar a taula.    Foto: Ramon Cassnyes.

sopar així una vegada a l’any i
felicitar-nos la Pasqua, en acabar,
després de donar gràcies, deixarem
la sala com l’havíem trobat i ens
acomiadarem fins a la propera.

    Sopar de Pasqua

Rentant les mans.         Foto: Ramon Cassnyes.

Vista general de la sala.                                                            Foto: Ramon Cassnyes.
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Cigonya comediant. Costitx.
Seguint la tradició, els membres de
l’Aplec Scout, recordam cada any
la festivitat de Sant Jordi, patró de
tots els escoltes del món.

Enguany ens reunírem a l’església
dels frares Caputxins de Ciutat per
celebrar l’Eucaristia i cantar els
goigs del Sant als peus del seu
altar.

El Pare Josep Maria Segarra,
caputxí i antic escolta, s’alegrà molt

de la nostra convidada a presidir l’acte i compartir
amb nosaltres la festa, que val a dir fou molt viscuda
i emotiva. Creiem que hi ha dates significatives a
l’escoltisme que hem de conservar i donar a conèixer
als joves escoltes, com són la Diada del Pensament
i la festa de Sant Jordi; per això els convidem a què
vinguin i s’uneixin a tots nosaltres per recordar, fer
festa i compartir la pregària tots junts.

En acabar la celebració i agrair l’acollida que sempre
rebem per part dels caputxins, arrodonirem la diada
sopant plegats entre bromes i rialles, prop de la
mitjanit ens diguérem adéu i fins a l’any vinent.

Missa de Sant Jordi

23 d’abril 2014
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Mes de maig 2014

Previsió mes de juny 2014

Dia 02, dilluns: Sopar tertúlia.

Dia 08, diumenge: Activitat.

Dia 09, dilluns: Reunió de Junta.

Dia 28, dissabte: Xalada del MEGM

Dia 08, diumenge: Xalada del MEGM

Dia 05 dilluns: Sopar Tertúlia
 Hora: 21:00.

Lloc: Art Cafè, Plaça Alexander Fleming, 2 B, Palma.
Preu: Socis 12’00 euros - No socis 13’00 euros.

Convidat:  Sr. PERE MANEL MULET, coordinador d’Amnistia Internacional a 
Mallorca

Tema:  “AMNISTIA INTERNACIONAL I DRETS HUMANS”.

Confirmar assistència abans del 03 de maig al tel.:  971 615 124 (Neus).

MENÚ:
Pa amb oli

amb pernil salat i formatge
Postres, cafè o infusió. Aigua i vi.

Dia 12, dilluns: Reunió de Junta.
Hora: 21:30.
Lloc: Carrer Arxiduc Lluís Salvador, 63 3r de Palma.

 Dia 11, diumenge: EXCURSIÓ: RAIXA, RAIXETA, PASTORITX, RAIXA

Lloc trobada: A l’aparcament del Conservatori de Música (Carrer d’Alfons 
el Magnànim, 64 de Palma).

Hora: 09:30.
A l’aparcament de Can Penasso (Bunyola).

Hora: 09:45.
Transport: Vehicles particulars (farem cotxades).
Dinar: Pa en butxaca.
Dificultat: Baixa.
Distància: 7 km (anada i tornada).
Durada: 4 h (aproximadament).
Recomanam: Preveure provisió d’aigua. Triar l’equipament adequat, 

especialment el calçat.

Confirmar l’assistència abans del 09 de maig: al tel. 971615124 (Neus).
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Palma , a .... de .......................... 20....

Benvolguts amics:

Per la present sol·licit afiliar-me, amb data d’avui, a l’associació

Aplec Scout, escoltes adults de Mallorca, amb seu a Palma, carrer Seminari, 4,

codi postal 07001.

Signatura

ORDRE al BANC o Caixa

Senyors:

Agrairé que, fins a nou avís, vulguin atendre amb càrrec al compte indicat

els rebuts que siguin presentats per l’Associació Aplec Scout, escoltes adults de

Mallorca.

Nom i llinatges

Carrer o plaça Número Pis

Població Municipi Codi postal

DNI o NIF Telèfon        Mòbil

Adreça electrònica

Banc o caixa

Data Signatura

Aplec Scout, escoltisme adult de Mallorca
Carrer Seminari, 4 - 07001 Palma - junta@aplecscout.org

Retallar per la línia de punts i enviar per correu ordinari.


