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Santi Hernaiz Alfosea

President de l’Aplec Scout,

escoltisme adult de Mallorca.

l Papa Francesc, des del mateix moment de
la seva proclamació, predica amb paraules i
fets amb una rotunditat provocativa: Quan hi

ha un desequilibri en les inversions financeres: gran
drama, gran reunió internacional, tots es mouen. Però
la gent es mor de gana, es mor de malaltia. I bé, que
Déu els empari!

Les seves
paraules són dures,
però crec que són
exactes, escrivia fa
uns dies Josep
Noguera, capellà,
membre de Drets
Humans de Mallorca
i home molt vinculat
a l’escoltisme. Vivim
en una cultura del
descartar. A qui no
serveix se’l descarta,
se’l llança a les
e s c o m b r a r i e s .
Aquesta és la crisi
que vivim. No es pot
parlar més clar.

“Apanya’t com puguis i cerca’t sa vida”, sembla
que és el missatge que deixen anar els que regeixen
el destí de tots nosaltres. L’alliberació dels mercats
és la seva doctrina. Retallada de drets fonamentals,
facilitat d’acomiadament de treballadors que, en arribar
a certes edats són desposseïts de qualsevol possibilitat
de guanyar-se el sustent i escombrats indignament
del sistema, sistema que dificulta enormement l’entrada
al món laboral a la joventut millor preparada que hem
tingut mai, fins al punt de veure’s obligats a emigrar
per poder treballar, encara que sigui en precari.

I  s i  e l s  i n t r a - s i s t e m a  s ’ a f e r r e n
desesperadament a qualsevol tronc que els faci surar
entre les turbulentes aigües de la crisi que els arrossega
inmisericorde a la claveguera, que dir de la nació que

formen els exclosos de la societat? Com diu en Jaume
Santandreu, tant si figuren a la xarxa d’atencions,
públiques o privades, com si viuen tirats al carrer.
Aquesta casta marginal es troba sense referència
jurídica de cap casta. No hi ha llei, ni decret, ni
sentència que reconegui l’existència d’una tal figura.
Són supervivència desesperada pura!

A q u e s t a
p l a n i f i c a c i ó
m a q u i a v è l · l i c a ,
“ d i r e m  d e l s
mercats”, tendent a
fer desaparèixer el
més elemental dels
drets, ha aconseguit
aplanar el camí
invers que ens va
t r e u r e  d e
l ’ e s c l a v i t u d ,
emparada en la
manca de qualsevol
contrapès polític que
impedeixi el seu
passeig triomfal cap
a la humiliació total
dels seus súbdits, no

reals sinó del capital.

Malgrat tot (o agullats per l’allau d’injustícia
galopant), entre aquest marasme d’iniquitats i penúries
floreixen iniciatives i associacions tendents a mitigar
el dolor i l’angunia de la, cada vegada mes ampla,
borsa de pobresa que engreixa vergonyosament la
nostra societat. A la desbordada labor de Caritas o
del Banc d’Aliments, s’afegeixen de forma altruista
associacions com Zaqueo, Siloé... els Caputxins i
moltes altres, i iniciatives com la de Can Gazà i la
Casa Gran. No són la solució però apaivaguen
temporalment el temporal i supleixen d’alguna manera
a els qui tenen la responsabilitat de fer-ho i no ho fan.
Els ciutadans vulnerables ja no són subjetes de de
dret sinó objecte de caritat.

Editorial

e

La llar dels exclosos socials. Foto:  Àngel  Zaragoza.
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AQUEO, avui... és un menjador social. Obert
a tots, sense distinció ni condició; sense cita
prèvia: no fiscalitzam les seves necessitats,

simplement acollim a qualsevol indigent o persona
amb necessitat de menjar.

Resumint un poc la nostra trajectòria.
L'Asociación Zaqueo va obrir les seves portes el 21
de febrer de 1998, ja fa 15 anys en el mateix local
que estam a la plaça Mercadal, mogut per inquietuds
socials d'un grup de persones, encapçalades per
Paco Sans, per donar acollida als marginats,
principalment  drogodependents actius, sense sostre
ni suport familiar que, amb les seves condicions i
abandó social, es veien obligats a deambular pels
nostres carrers i dormir a qualque banc,  porxada,
entre cartons, caixers, “xupanos”…

Amb el temps, ens hem convertit amb un
“menjador social” i servei d’higiene (dutxes,
maquinetes d’afaitar, roba neta...). Fins l’any 2009
acudien a les nostres portes nomes els marginats,
una mitjana de 90/100 persones. Avui i degut a la
crisi econòmica atenem un promig de 250/280
persones cada dia, entre indigents y persones que
o be han acabat el subsidi per aturats o tenen una
pensió no contributiva molt baixa. No demanam
explicacions a ningú, senzillament els acollim, els
atenem, els donam menjar, sempre troben les nostres
portes obertes.

Moltes d’aquestes persones, degut a la seva
situació econòmica, estan avergonyides d’entrar al
menjador i demanen per endur-se’n el sopar a casa
seva. Actualment donam un promig de 150/170
bosses, (això ens encareix les nostres despeses, ja

que es posa el menjar calent en fiambreres dins
bosses de plàstic que hem de comprar).
La resta de persones fins arribar a les 250/280 mengen
en el nostre centre per torns.

Zaqueo funciona gràcies a grups de
voluntaris, clubs, organitzacions solidàries, grups
d'amics, de gent gran, restaurants, forns... tant de
Palma como de la Part Forana, que cobreixen
diàriament tant els torns de menjador, de l'elaboració
del menjar calent per tots el nostres usuaris, com
d'altres tasques socials, administratives, etc.

Tots els voluntaris tenen una tasca periòdica,
compren, cuinen, aporten i serveixen, són
protagonistes d'aquest esforç comú, per ajudar a qui
ho necessita. També contam amb un monitor
contractat. Zaqueo té unes despeses mensuals fixes
entre el sou i la seguretat social de la persona
contractada, la compra d'aliments, l'electricitat, aigua,
benzina, lloguer del magatzem, manteniment del
nostre menjador, etc.

Tot el finançament l'obtenim d'entitats
privades i persones generoses que hi contribueixen
amb una donació de manera regular, a més de
qualque donació esporàdica.

El futur ideal de Zaqueo és desaparèixer,
arribar a no ser necessari a la societat. Però tal
vegada desitjar aquest futur és ser utòpic. La realitat
és que els necessitats han existit, existeixen i
malauradament existiran sempre.

Passam temps tempestuosos, però estam
disposats a afrontar la nostra permanència el que
faci falta. I amb l'ajuda de tots aconseguirem anar
endavant...

Zaqueo, avui...

z
Catalina Cunill i Lladó

Presidenta de l’Associació Zaqueo

ASSOCIACIÓ ZAQUEO

Plaça Mercadal, 1 baixos

07002 Palma de Mallorca
971476744
619044206

zaqueo@zaqueo.org

Menjador social. Foto: Arxiu Zaqueo.
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ots els qui vivim al bell i acollidor casal del Secar
de La Real, conegut pel nom de Can Gaza, i
treballam al camp ocupacional de I’espectacular

paradís de la Casa Llarga, surran de I’hospital de
Son Espases, voldríem assolir en tota plenitud la
definició que encapçala aquesta breu comunicació.

Els marginats de Can Gazà volem ser una
família de fet autogestionada. Treballam i lluitam per
fer realitat, dia a dia, aquesta desafiadora utopia.
Som una família molt especial. Fins i tot dins la
Marginàlia. Val a dir, dins aquesta nació que formam
els exclosos de la societat, tant si figuram a la xarxa
d’atencions, públiques o privades, com si vivim tirats
al carrer. La nostra família marginal es troba sense
referència jurídica de cap casta. No hi ha llei, ni
decret, ni sentència que reconegui l’existència d’una
tal figura.

Els gais han aconseguit poder formar
matrimoni davant la llei de l’estat amb totes les seves
conseqüències. Però als marginats, la llei no els
ofereix més títol que el d’acollits a la beneficència,
pública o privada, és igual. Objectes d’accions socials
o caritatives, dependents totalment de les
programacions, ordres, reglaments i capricis dels
tècnics de torn, o, el que és pitjor, dels il·luminats
salvadors d’ovelles esgarriades. No puc tirar la primera
pedra perquè jo m’hi he comptat entre ells al llarg de
molts d’anys i moltes temptatives redemptores.

Per molt que visquem en comú anys i més
anys com passa a Can Gazà, mai no contreim cap
lligam jurídic. Per culpa de tota aquesta desemparança
ens veiem obligats a afegir l’aclariment de "Família
de fet". L’expressió tècnica seria "de facto". Tot i això,
la nostra família de marginats profunds aspira a
aconseguir totes les prerrogatives d’una família
estable. Tots els membres som conscients del lloc
que ens toca ocupar.

Jo, per exemple, som pare i mare, no debades vaig
néixer Gèminis i la vida m’ha deparat la sort d’estimar
amb els dos sexes. A l’hora de repartir les àrees de
responsabilitat a mi se m’assigna "consigna, autoridad
y disciplina". Dit en castellà sona millor; pronunciat
en anglès seria l’hòstia.

Miquel Àngel ocupa el lloc de germà major,
amb tota la càrrega de portar endavant la granja, la
salut i la convivència diària.

Però res no faríem els cooperants -cinc en
total- més enllà d’un paternalisme oiós, si no
involucràssím tots els altres germans en la marxa,
direcció i consolidació de tota la família.
Així, la paraula clau de Can Gazà és L’AUTOGESTIÓ.
No jugam a botiguetes, ni representam una comèdia
romàntica davant un públic embadalit. Tots els
membres de Can Gazà se senten responsables no
tant sols de les seves vides, sinó també de la barqueta
que intenta salvar del naufragi altres anegats dins la
mar gran d’una societat sense ànima.

La darrera fira dels Encants 2013 ha constituït
una demostració clara, emocionant, d’aquesta
proclama d’autogestió. Aquest prodigi d’esdeveniment
de 10 dies, més la preparació i l’arreplegada, ha estat
possible, com diu la missa, "amb ells, en ells i per
ells". L’al·lusió a la Santa Cena no és gratuïta. La
comunió dels Encants ens ha refermat el sentit de
cenacle. Érem 12 i amb jo 13. I els guanys que se
n’han derivat són considerats sagrats. No són diners
dels pobres: són diners suats pels mateixos pobres.

Creiem i proclamam que només la
responsabilitat, sentida i viscuda per molts d’anys,
pot retornar la dignitat i l’estima perdudes. Cada dia,
Can Gazà és autogestionat, amb una màxima
exigència de responsabilitat. Ens falta fer passes cap
a l’autofinançament. Llavors serem una família de
fet, independent i lliure.

t

Can Gazà
Carrer Vicari, 33 - 07010 – Palma

tel.: 971768445
Sa Casa Llarga

Carretera de Valldemossa, 85 - 07010 – Palma
tel/fax.: 971204291

Horari d’atenció al públic dels tallers de
recuperació de mobles i roba:

Divendres i dissabtes: de 9:00 a 13:30 i de 16:00
a 19:30 h.

Diumenge: De 9:00 a 13:30 h.
Correu-e:  sacasallarga@gmail.com

Jaume Santandreu i Sureda

Responsable de Can Gazà

Can Gazà , una família
de fet autogestionada

Foto: Can Gazà.
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’Associació Siloé és una entitat no lucrativa creada
el 1994, inscrita en el Registre d’Associacions
de la CC.AA. de les Illes Balears amb el nº 2.622.

Entitat declarada d’Utilitat Pública pel Ministeri
d’Interior el 4 de novembre del 2010.

Siloé va néixer per donar resposta a una
necessitat social detectada en el centre penitenciari
de Palma, on molts reclusos malalts de Sida estaven
condemnat a morir dins la presó (encara que existís
un article del còdic penal que autoritzava
l’excarceració quan es troben en fase terminal de
l’enfermetat) pel fet de no tenir família que volgués
o que pogués fer-se càrrec i acollir-los ni tampoc
existia cap institució que donés acollida a aquestes
persones.

Inicialment Siloé començà gestionant una
casa d’acollida amb capacitat per a 6 persones en
el barri del Jonquet de Palma, sent l’objectiu de la
mateixa proporcionar suport humà i cuidats pal·liatius
de manera que les persones que hi vivien poguessin
morir amb dignitat. Aquest servei va funcionar fins
l’any 2000, data en que ens traslladàrem a Santa
Eugènia, augmentat la capacitat d’acollida a 10
persones. Una vegada reformada i adaptada la casa
del Jonquet al 2006, aquesta reobrí les portes amb
capacitat per acollir a 5 persones més.

Actualment les 15 places que tenen les cases
de l’Associació Siloé estan totes concertades amb
l’Institut Mallorquí d’Afers socials.

Els avanços mèdics i farmacològics en relació
al VIH/Sida ens han traslladat a un nou context, en
el que l’enfermetat en la majoria dels casos es
cronifica i no condueix necessàriament a la mort,
sent un element clau el fet de que una vegada que
la persona arriba a les cases, aquestes se poden
convertir en la seva llar definitiva.

Davant aquesta nova exigència i pensant en
cobrir les necessitats bàsiques dels residents, no és
suficient per aconseguir el ple benestar bio-psico-
social, al 2005 comença’m a implementar altres
accions socioeducatives dirigides a la millora de la
qualitat de vida, integració i formació de les persones
acollides, totes elles amb greu risc d’exclusió social,
perquè puguin desenvolupar-se millor en el seu
entorn. Oferim activitats Psicoterapèutiques fent
tallers d’Harmonització Psicofísica i d’Estimulació
cognitiva i de Memòria com també activitats lúdiques,
a través del Taller de Ludoteràpia, i Sortides
terapèutiques.

Per una altra, banda, el treball de l’Associació
no es reduex exclusivament al funcionament de les
cases i a les activitats dirigides als propis residents,
sinó que també desenvolupa una acció cívica en
favor del col·lectiu afectat, per afavorir la comprensió
social, la convivènica, el respecte a la diversitat i la
seva integració en la comunitat, tot això mitjançant
el treball en xarxa amb altres entitats de l’àmbit i amb
accions puntuals d’informació i prevenció.

Siloé, nova exigència assistèncial

l

Si ens vols conèixer millor visita la nostra pàgina web:
http://www.siloemallorca.org

Per conèixer les nostres cases de primera mà,
perquè te interessa fer-te voluntari o
per col.laborar amb nosaltres
possa’t en contacte al tl. 971144266
o al correu-e administracio@siloemallorca.org

Mar García i Rullan

Gerent de Siloé Mallorca

L’Aplec a la casa d’acollida de Santa Eugènia. Foto:Teresa García.
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específiques que hem consultat,
sempre hem vist que s’insisteix molt
en la importància de quatre elements
que poden ajudar a fer front als
efectes perniciosos de la malaltia
d’Alzhèimer: 1. Els exercicis físics,
sobre to t  caminar ,  dansar ,
manualitats, escriure, cantar... 2. La
dieta equi l ibrada, el iminant
especialment greixos, pastes,
alcohol, etc. 3. Els fàrmacs adequats
indicats pels neuròlegs. 4. Les
relacions socials, posant esment en
afavorir les més habituals i
acostumades.

En el nostre cas —insistí
en Cil— i fins ara, com a dues
persones jubilades, hem descartat
les relacions “professionals”
(hostaleria, cambrera de pisos; i
admin is t rac ió  au tonòmica ,
n e t e j a d o r a ) ,  p e r  m a n c a
d’oportunitats. N’hem intensificat,
emperò, les del “voluntariat”. La
meva dona, com a dirigent veïnal,
continua freqüentant l’associació
veïnal dos o tres pics a la setmana.
Sent molt ben rebuda per la resta
de membres de la Junta Directiva,
continua participant en mogudes i
mobilitzacions cíviques, assistint a
xerrades, conferències, concerts, i
trobades diverses. Continua anant
a missa els diumenges i participant
en celebracions rel ig ioses,
freqüentant el domicili de persones
amigues, anant a veure familiars, a
Manacor i a Palma, participant en
dinars, sopars i festes. Segueix
anant periòdicament a la perruquera,
mantenint-hi relacions d’amistat i
relacionant-se personalment amb
la dona de neteja domèstica. Des
de fa mig any, acudeix al centre
terapèutic d'AFAM —Associació de
Fami l iars  Amb la  Mala l t ia
d’Alzhèimer de Mallorca—, al barri
de la Soledat a Palma, dos matins

ota el tema “la malalt ia
d’Alzhèimer i les relacions
socials”, el passat 9 de gener

ens reunírem a l’Art Cafè de la plaça
Alexander Fleming de Palma un bon
grapat de tertulians (27 en total),
per escoltar i debatre sobre la
experiència personal del nostre bon
amic Cecili Buele i Ramis, en qualitat
d’espòs d’una malalta d’Alzhèimer,
amb demència diagnosticada “com
a possible” pel neuròleg el mes de
maig de 2009, després de 10
consultes mèdiques iniciades el mes
de setembre de 2005.

Què és i ha estat la malaltia
d’Alzhèimer per a nosaltres dos?
Amb aquesta qüestió iniciava la seva
dissertació en Cil, ressaltant que la
seva formació humaníst ica,
especialment l’adquirida durant els
anys de servei a l’escoltisme i
l’experiència missionera, l’havia
ajudat a enfrontar-se amb serenor
a la nova situació. No obstant quan
els varen confirmar el diagnòstic, fa
dos anys i mig, va ser un cop molt
dur, passant de la patacada inicial
a l’assumpció paulatina d’una
situació nova, en la qual “deixaven
de ser dos, per haver d’aprendre a
esdevenir només un”... “Un segon
de distracció meva, pot comportar-
nos hores de recerca... (arracades
perdudes, etc., etc.,) —ens
confessava en Cil.

Aquesta nova condició
comportà la incorporació a un món
d ’expe r iènc ies  ango ixan ts
escenificades en les consultes
hospitalàries, primer als atapeïts
passadissos de Son Dureta, després
al nou hospital de Son Espases, on
els majors espais ofereixen una visió
menys punyent, però sense millorar
la gran càrrega de feina suportada
pels neuròlegs que impedeix
augmentar a més de dos les visites

anuals. Progressivament s’anaren
produint modificacions substancials
en la vida quotidiana, obligant a una
adaptació organitzativa i familiar,
passant de la senzilla pèrdua de
memòria a l’'increment considerable
de  l a  deso r i en tac i ó ,  de l
desconeixement a la manca de
record i de coneixement de
persones i indrets. De petits detalls
(deixar de conduir cotxe, recordar
l’edat, no saber el número del telèfon
o el nom del carrer, etc.) a no poder
sortir de casa tota sola perquè no
sabria tornar. No obstant, els malats
van desenvolupant mecanismes
d’autodefensa que els fan sortir de
situacions incòmodes.

Es produeixen canvis molt
significatius en la vida domèstica
diària: “de fer-ne les feines de la
llar, pràcticament, ella tota sola, s’hi
ha incrementat la meva participació:
cuina, gelera, rentadora, neteja,
compres, etc” —manifestà en Cil—
. “Poc a poc te n’adones que, amb
un cervell que es deteriora
paulatinament, només hi cap tenir-
hi molta paciència i no perdre mai
la calma davant d’un procés que se
sap imparable, de moment, cap a
un major deteriorament físic, ja que,
avui en dia, no hi ha cap tractament
efectiu que aturi la malaltia. Així i
tot s’ha de tenir una confiança
creixent en els mètodes terapèutics
indicats pels professionals que
tracten les demències. Malgrat tot
és molt dolorós sentir dir a la
persona estimada, una vegada i un
altre: NO ME’N RECORDO DE
RES”.

A  les  xe r rades  de
professionals entesos en la matèria
a les quals hem assistit, —continuà
dient en Ci l—  neuròlegs,
psiquiatres, infermers, professionals
de la salut, i a les publicacions

Malaltia d’Alzhèimer
i relacions socials

s
Cecili Buele

Espòs de malalta d’Alzhèimer
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iloé de Mallorca ha esdevingut,
des dels seus inicis, en l’únic
recurs específic per acollir a

persones afectades per VIH i altres
malalties cròniques, que es troben
en situació de marginació social i
que no tenen família que vulgui o
pugui cuidar d’elles. Cinc malalts
viuen en el pis tutelat situat al barri
palmesà del Jonquet i deu ho fan
a la residencia de Santa Eugènia,
ambdues cases l’associació Siloé
les gestiona amb un funcionament
que intenta assemblar-se el més
possible al d’una família.

Siloé néix el 1994 per
donar als presos malats de sida
un lloc on viure i morir dignament.
En fer-se crònica la malaltia,
l’associació modifica els objectius
i els seus serveis. La seva directora
explica que en 2005 es plantejan
la necessitat de donar qualque
cosa més als usuaris. A més de
vivenda, alimentació, seguiment
sanitari..., els residents precisen
ocupar el seu temps, recuperar
habilitats i intentar la seva
reinserció social. Gradualment
comencen a proposar-se tallers i
activitats en las que, indirectament,
es treballen hàbits como la

puntualitat, el respecte, la
presencia física o la resolució de
conf l i c tes ,  amb l ’ob jec t iu
d’augmentar el benestar psicològic,
físic i social, i la qualitat de vida
dels que allí viuen.

Actualment, els usuaris de
Siloé realitzen dos tallers: un
d’harmonització psicofísica a través
del ioga i altre de reestructuració
cognitiva i memòria. Motivar als
usuaris es precisament un dels
objectius més difícils d’abastar,
explica la seva directora, la Sra.
Mar Garcia Rullan. També tenen
un programa de sortides que es
realitzen amb voluntaris. Aquesta
activitat  els dona un aire nou,
perquè els residents necessiten
sortir de la casa, integrar-se
d’alguna manera amb la resta de
la societat. Aquesta programació
es realitza atenent els interessos
que manifesten els usuaris ja que
ells mateixos han de ser part activa
en el seu procés de recuperació.

Mar Garcia no obvia que
aquestes persones no podran
abastar una reinserció total, ja que
la majoria no tindran mai capacitat
d’incorporar-se al mercat laboral.
No obstant, els quinze usuaris de

s
Mar García

Gerent de Siloé Mallorca

Siloé, entre la
tutela i l’acolliment

Siloé sí poden accedir a una
reinserció comunitària, participant
en activitats d’oci i formatives. El
finançament segueix sent el gran
escull, ja que es tracta d’un servei
costós que si no fos per la
concertació de places amb l’IMAS
estaria abocat a la desaparició. En
aquest sentit la Sra. Garcia apunta
que Sa Nostra sempre les ha donat
recolzament. Però avui, amb la
crisi que ens afecta a tots, es
troben en dificultats per assolir els
seus objectius, l’administració
retalla les seves aportacions i es
veuen en la tessitura de cercar
nous recursos, malgrat reconèixer
que no tenen gaire experiència per
fer-ho.

Arribats a aquest punt, els
tertulians manifesten la clara
intenció de col·laborar amb l’entitat
i s’obre un interessant debat amb
la intenció de trobar formes de
implicació, ja sigui com associació
o a nivell particular. Són moltes
les idees sorgides de la discussió,
campanyes de captació de nous
socis, recerca de recursos
materials, ajudes directes en la
logística i manteniment de les
seves instal·lacions, etc.

a la setmana. En aquesta associació
s’hi apliquen teràpies d’estimulació
cognitiva, d’orientació, de memòria,
d’atenció i concentració, d’abstracció
i  càlcul,  de l lenguatge, de
psicomotricitat fina, de control
d’esfínters, etc.

Qu ines  conc lus ions
n’extraiem? Tenim la malaltia
d’alzhèimer molt més a prop del que
pensam. Són moltes més de les que
ens imaginam les persones
afectades, no només arreu del
Planeta, sinó també al nostre entorn
més immediat, 6.000 pacients
enregistrats a les Balears amb un

increment de 800 casos nous cada
any. Reclamam com a qüestió
d’estat un tractament institucional
molt més intens i acurat, adreçat
específicament a la que es pot
considerar l’epidèmia del segle XXI
més difosa. Ens oferim a col·laborar
amb iniciatives cíviques adreçades
a procurar un tractament millor de
la malaltia d’Alzhèimer, tant pel que
fa a les persones que la pateixen
en el seu cos, com per a familiars
i cuidadores. Convidam la gent del
nostre entorn més immediat a
implicar-se en aquesta qüestió.
Gairebé ningú no pot afirmar

contundentment que no hi tengui
absolutament res a veure. De 10
cases 9, es pot dir que tenen algun
membre de la família que n’és
afectat, d’una manera o una altra.
Denunciam la poca implicació de
les Administracions Públiques,
insuficient i despersonalitzada. La
lluita contra l’Alzhèimer és una
iniciativa que val la pena recolzar,
ja que no sols afecta directament al
malalt sinó que també ho fa
significativament al seu entorn més
proper.

Per què gastam tant en
matar i tant poc en curar?
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a vetllada del dia cinc de març
comença trampolejant, fa
l’efecte que el convidat, en

Josep Ramírez, no acaba d’agafar
el pols a la tertúlia. El tema, tan
subjectiu com misteriós, ha
despertat l’interès d’un nombrós
grup de persones encuriosides
pels enigmes que els podria
desvetllar.

En Pep, a poc a poc, va
desgranant les seves aventures i
desventures com a llibreter
ambulant, que desenvolupa la
seva tasca principalment a les
fires, tant a les tradicionals com a
les implantades darrerament. N’hi
ha per a tots els gusts i colors,
generalistes, especialitzades,
barrejades amb antiguitats, etc.

Anys enrera el llibre usat
era freqüentment llançat a les
escombreries. El llibre imprès era
un article quasi exclusivament
masculí i quan el propietari deixava
aquest món, la seva viuda
habitualment es desfeia de les
biblioteques acumulades pels seus
marits. Aquesta pràctica era una
font important de recursos pels
llibreters ambulants, els quals es
feien càrrec de les col·leccions a
canvi de netejar els llocs on
estaven albergades. Els capellans
també eren uns proveïdors
destacats i entre les seves
possessions era habitual trobar
algun tresor amagat.

Per a molts, els llibres no
són objectes inanimats, tot al
contrari, posseeixen cos i ànima i
provoquen entre els seus
posseïdors les reaccions més
diverses. Generalment, les
primeres edicions són les mes
cercades i si estan dedicades pels
seus autors, encara més.

A Mallorca existeix un
interès particular per uns temes
determinats, tenen molta demanda
els llibres de cuina, sobre tot a
partir dels anys 70; també els
escrits relacionats amb la guerra
civil espanyola, especialment si es
refereixen als fets ocorreguts a la
nostra illa, desperten la curiositat
del lector. Per contra els temes
religiosos o relacionats amb el dret
no interessen gens.

Els llibres també tenen
enemics, apart de les persones
que no llegeixen mai, els principals
són la humitat i els peixets d’argent
(Lepisma saccharina), que tenen
com d ie ta  p red i lec ta  e ls
polisacàrids com el midó, o les
dextrines dels adhesius. Cal que
els oregem amb periodicitat,
fullejant-los un per un; als arxius
vaticans, aquesta feina és tota una
professió.

Però, sens sube, el destí
més trist per a qualsevol edició és
l’oblit.

El llibre usat a Mallorca

l

l dia 7 de maig el convidat a
la tertúlia de l’Aplec és en
Pere Calafat, pagès i vinater,

que és com ell mateix es defineix.
Per començar ens obsequia amb
una sèrie d’ampolles de vi de la
seva bodega, de les varietats blanc
jove i negre carmesí, per degustar-
les en el transcurs del sopar, detall
que tots agraírem i assaborirem.

Tant les vinyes com el
celler són a Santa Maria, les
primeres repartides pel terme
municipal i el segon a la Plaça
Nova de la vila.

El ponent, d’una manera
clara i entenedora, va explicant-
nos l’origen del nom “Jaume de
Punt i ró” ,  per  end insar -se
posteriorment en el procés i
elaboració del vi ecològic,
artesanal i singular, com ells
l’anomenen. Aviat percebem que,
com a bon pagès, estima la terra
i la viu intensament, només ens
cal escoltar-lo. En el transcurs de
la vetllada dona resposta a la
nostra curiositat per saber més
sobre un do tant preuat i ancestral
com és el vi. Tots els tertulians

pregunten sense ordre ni concert:
Perquè ni ha de blanc, rosat,
negre…? Com conservar-lo?
Quins són els millors taps? Com
es cuiden les vinyes dites
ecològiques? Quins adobs
empren? Les denominacions
d’origen…? Tot això i més li van
demanant fins que és hora de
concloure la tertúlia. En Pere ens
agraix la ceràmica que li lliuram i
quedam per visitar les vinyes i el
celler el proper 20 de maig, dia
que esperam amb il·lusió, tot
agraint-li les seves explicacions.

e

Josep Ramírez

Llibreter i restaurador

Pere Calafat

Vinicultor

Vinyes i vins
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Evidentment tot observat
des del prisma masclista i on les
d o n e s  ú n i c a m e n t  e r e n
anomenades en el seu paper de
reina, heroïna o malvada, sense
cap rellevància històrica. També,
com no, exaltades per la seva
santedat.

Especialment, durant el
règim franquista es creen
para l · l e l i smes  cu r iosos  i
intencionats entre la reconquesta,
la guerra del francès i la guerra
civil de 1936, per tal de justificar i
donar caràcter de creuada al
“Alzamiento Nacional”.

Aquesta interessant
dissertació va despertar vells
records entre els tertulians, que
per edat “gaudiren” d’aquestes
“joies de l’educació”. Molts varen
reviure moments oblidats de la
seva infantesa en aquelles aules
en les que encara es cantava el
“Cara al sol...”.

Política, història i
llibres escolars

mb aquest títol tan llarg
comença la tertúlia del mes
de juny. Després de sopar

i prendre el cafè, els historiadors
Núria Planas Novella i Gabriel
Vives Ferrer ens parlen de la
manipulació de la història a través
dels llibres de text en el període
comprés entre els anys 1903 i
1970. De com els diferents règims
polítics feren servir aquesta eina
educativa per adoctrinar els nins i
joves tergiversant els fets històrics
i interpretant-los a la seva
conveniència.

El predicament ofert en
aquestes publicacions es un
discurs clarament historicista, on
adquireixen caràcter preeminent
la història i la política en detriment
de les humanitats i l’art.

Els d i ferents temes
interpretaven de nou la historia
castellana, obviant la dels altres
regnes peninsulars i insulars,
emfatitzant els termes “nació”

(Espanya), “fe” (la catòlica) i
menyspreant qualsevol referència
als “estrangers”.

Reis, guerrers i herois,
batalles i fets religiosos, són els
protagonistes de l’argumentari dels
llibres de text, reforçats per les
“veritats incontestables” del
catolicisme més passat (Exemple:
Historia Medieval, Ed. Luís Vives
o Guirnaldas de la Historia,
Serrano de Haro).

Els dos joves historiadors
fan un repàs de les múltiples
deformacions de la història
tendents a justificar els més
diversos disbarats, una unitat
d’Espanya ancestral (que no es
produiria f ins el 1714), un
menyspreu singular a tot el que no
fos la cultura i llengua castellana,
obviant especialment l’època
d’esplendor àrab a la península
Ibérica. En fi, que tot era vàlid per
tal d’exaltar “la pàtria” i el nacional
catolicisme.

a
Gabriel Vives
Núria Planas

Historiadors

Participants a la Tertúlia del mes de juny.        Foto: Àngel Zaragoza.

Adoctrinament a

través de la

reconquesta i la

guerra del francès.



11

les grans modificacions defensives
i expansives de Madina Mayurqa.
Els almoràvits i posteriorment els
almohades dotaren a la capital
d’una potent murada que envoltava
totalment una medina que va
arribar a acollir prop de cinquanta
mil habitants i d’un sistema
hidrològic que vertebraria el futur
creixement de la urbs.

Relacionada amb aquest
 període, una nova sorpresa ens
deparà el Sr. Bestard, la recent
troballa de la porta exterior de la
fortalesa de Gumara, conservada
integrament a l’interior d’un edifici
de la llar del Temple, propietat de
la Congregació de Religioses
Terciàries Trinitàries. Malgrat
l’ajuntament no disposa de
pressupost per a la seva
adquisició, com va fer amb las
torres del Temple, el monument
gaudeix de la màxima protecció
urbanística.

Amb  l a  conques ta
cristiana de la Ciutat de Mallorques
per la host del Rei Jaume I,
comença una nova era per a la
capital de les illes Balears, es
manté el traçat de la murada de la
ciutat àrab però queda esborrada
pràcticament quasi tota la seva
petjada arquitectònica. A partir
d’aquest moment comença un
creixement incessant intramurs.

Al segle XVI s’inicia una
nova reforma per adaptar el recinte
emmurallat contra el perill dels
nous armaments d’artilleria i es
promulga una nova llei que
impedeix cap construcció a una
distància inferior als mil metres de
distancia del seu perímetre.
Aquesta normativa seria decisiva
per a la desaparició futura de la
major  par t  de la  murada
palmesana;  e l  cre ixement

interiors, topografia favorable,
facilitat defensiva i estructura
similar al castre, amb dos carrers
principals perpendiculars, el
Cardus (de nord a sud) i el
Decumanus (d’est a oest) que
acabaven a les portes de sortida
de la població i es perllongaven a
l’exterior amb els diversos camins
que comunicaven amb altres llocs
del seu entorn. En el cas de la
nova ciutat romana de Palma el
Cardus coincidiria amb l’actual
carrer de Sant Roc, i a més de ser
la via principal, enllaçaria amb els
camins que conduïen al centre i
al nord de l’illa, especialment amb
la ciutat de Pollentia.

Excepc iona lment  la
murada palmesana sols disposaria
de tres portes, la situada al nord,
al final del Cardus i les que
flanquejaven el Decumanus, a
l’oest i a l’est (Porta de l’Almudaina
única que es conserva); donat que
estava assentada sobre un solar
elevat sobre la mar, oberta a un
penya-segat que la limitava al sud.
L’estructura inicial, rectangular, no
era molt gran: uns 205 x 240
metres de costat i se sap que es
portaren uns 3.000 colons romans
de la península ibèrica per
colonitzar l’illa. A partir d’aquest
nucli es va desenvolupar la ciutat;
quan l’interior emmurallat va
resultar insuficient, la xarxa de
camins exteriors es va constituir
en la trama que conformaria
l’estructura dels carrers del futur.

La murada romana
segurament es va ampliar a
mesura que augmentava la
població de la capital i sorgiren
nous barris extramurs, inclòs a
l’altre costat del torrent; però no
va ser fins la dominació àrab, molts
segles després, quan es produïren

l primer d’octubre reiniciam
les tertúlies, una vegada
deixades enrere les calors de

l’estiu. El primer dilluns de mes,
com quasi sempre, divuit tertulians
ens reuniem per escoltar i debatre
el tema introduït pel Sr. Bartomeu
Bestard, Cronista oficial de la ciutat
de Palma: l’evolució històrica de
la nostra capital; esdevenint en un
grapat de sorpreses ocasionades
per les darreres investigacions
arqueològiques. Ja diuen que “d’un
gran mal en surt un gran be”;
històricament parlant, el gran
benefici de la construcció de
l’hospital Son Espases ha estat el
descobriment de les restes d’un
poblat talaiòtic i un castre romà
adjacent que sembla són l’origen
de la capital balear, acabant amb
les especulacions i recerques
infructuoses anteriors. Tot indica
que les cohorts romanes,
conqueridores de l’illa de Mallorca
l’any 123 aC, comandades per
Quint Cecili Metel (més tard
honorat amb l’apel·latiu de
Baleàric) es varen establir en tan
estratègic lloc ben bé durant un
període no inferior al mig segle;
els motius no són dif íc i ls
d’endevinar, control de la població
autòctona, domini visual de tota la
badia i distància suficient per
repel·lir qualsevol atac. Palma
d’amunt la denominen els
arqueòlegs.

Una vegada estabilitzada
militarment la situació, es va
procedir a construir un centre urbà
emmurallat en el l loc més
estratègic de la badia, tot seguint
els criteris establerts per la
planificació territorial romana, és
a dir: proximitat a la mar i al
baricentre de l’illa, per tant facilitat
de comunicacions exteriors i

Evolució històrica
de la ciutat de Palma

e
Bartomeu Bestard

Cronista Oficial de la ciutat de Palma
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desmesurat de la població i
l’especulació urbanística li donaren
el cop definitiu. Malgrat tot la ciutat
anà creixent extramurs seguint

plasmada en el llibre “Cementiri
de Palma, Guia de passeig”, a
més d’haver catalogat els elements
patrimonials del citat recinte
mortuori.

Malgrat ser un tema tan
escabrós, quasi una trentena de
tertulians ens aplegam per tal
d’escoltar les seves experiències.
Ell ens confessa que el motiu

principal de la recerca no
va és a l t re  que la
inexistència d’informació
al respecte.

Una vegada ficats
en farina, es refereix a la
r e l a t i v a m e n t  c u r t a
antiguitat del cementiri
palmesà, la làpida més
antiga data del 1825,
malgrat la seva utilització
no es va generalitzar fins
a dècades més tard,
doncs va costar, i molt,
desarrelar el costum dels
enter raments  a  les
esglésies.

Un aspecte molt
i n t e r e s s a n t  d e  l a
investigació és constatar
l’evolució dels llinatges
dels seus efímers inquilins;
cal destacar la profusió de
cognoms xuetes a les
darreries del segle XIX i
que els d’origen peninsular

e la ma del polifacètic
escriptor i periodista Carles
Garrido, el 5 de novembre

ens endinsam en un terreny poc
conegut com és la morada on
descansen eternament els nostres
morts.

El Sr. Garrido ha estudiat
en profunditat el cementiri de
Palma i la seva recerca s’ha vist

Passejant...
pel cementiri de Palma

no es començaren a fer presents
fins el 1940. Un altre element
singular és l’aparició de la
fotografia funerària, molt útil com
a element evolutiu i antropològic.

Inventariar les més de
cent mil tombes que conté el nostre
cementiri va ser una tasca
extremadament pesada, confusa
i difícil, però no exempta de
moments gratificants, darrere el
descobriment de la millor mostra
dels artistes i artesans autòctons
del segles XIX i XX, entre els que
destaquen l’arquitecte Gaspar
Bennassar, A. Rigo, J. Grauches
o Reynés i una infinitat d’anònims
picapedrers i mestres de pedra.

Però si el cementiri de
Palma pot presumir d’un catàleg
interessant d’elements iconogràfics
simbòlics, de singulars ornaments
modernistes o de tipografies força
curioses, no es pot dir el mateix
de l’agudesa dels epitafis que
il·lustren les sepultures, tant per la
seva escassesa com per la
intranscendència de llur redacció.

Malgrat tot, la majoria de
nosaltres hem quedat engrescats
amb l’aventura de l’amic Garrido
i manifestam el nostre desig de
visitar-lo perquè deixi de ser, com
ell diu, la “ciutat” desconeguda i
poder “sentir la veu” de les ànimes
que en ell reposen.

d
Carles Garrido

Escriptor i periodista

Nit al Cementiri de Palma.    Foto:S. Hernaiz.

l’esquema radial apuntat pels
romans i reafirmat pels àrabs,
configurant les noves barriades de
l’eixample que acabarien per

absorbir els ravals sorgits a
conseqüència de la esmentada
llei.
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a idea que ens presenten te
tot l’aspecte d’una utopia, una
televisió social, participativa

i democràtica.
Amb la premissa: tots els

ciutadans tenim dret a estar
informats, Neus Fernández i Manu
Luna ens presenten el projecte
de SaTevaVisió, un nou mitjà
audiovisual lliure, participatiu i
autogestionat que camina per la
senda d’Internet amb l’esperança
de trobar el seu lloc a la televisió
digital terrestre.

Els promotors ens auguren
un canal públic amb majúscules,
amb programes decidits per la
majoria dels socis i que inicialment
es traduiran en tres espais, un
informatiu diari, una emissió
setmanal de caire cultural i una
tercera de debat, també cada
setmana.

Per assol i r  aquests
objectius volen aconseguir el
suport de cinc mil socis individuals
i d’entitats, que aportarien els
primers 20 euros per càpita i 60
euros cada una de les segones; a
més de crear una xarxa de
col·laboradors voluntaris que
rondaria el centenar de persones,
coo rd ina t s  pe r  un  pa rc
organigrama format per un Cap
de programació, un tècnic de
participació, un cap de difusió i
un coordinador de programes.
Actualment els podeu seguir a:

"http://www.sateva.tv"

i us podeu posar amb contacte
amb ells a:  “info@sateva.tv".

SaTevaVisió
nou mitjà de comunicació

l
Neus Fernàndez

i
Manu Luna

Membres de SaTevaVisió

Participants a la darrera tertúlia de l’any.      Foto: Àngel Zaragoza.
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Gener  (Butlletí 216)
Dia 09 dilluns: Sopar Tertúlia.
Convidat: Sr. CECILI BUELE I RAMIS. Espòs de malalta d’Alzhèimer.
Tema: MALALTIA D’ALZHÈIMER I RELACIONS SOCIALS. El paper terapèutic que comporta, tant per a la
persona pacient com per a la família i/o cuidador/a.
Dia 15, diumenge: Excursió de Sineu a Llubí.
Dia 18, dimecres: Reunió de Junta.
Dia 28, dissabte: XXV Assemblea General Ordinària a Lluc. Projecció de la pel·lícula The Way (El Camí) i
tertúlia habitual.
Dia 29, diumenge: XXV Assemblea General Ordinària a Lluc. Ofici a la Basílica. Assemblea ordinària. Dinar,
el ja institucionalitzat arròs brut comunitari. Projecció del audiovisual “Memòria de 25 anys de camí”.

Febrer (Butlletí 217)
Dia 06 dilluns: Sopar Tertúlia.
Convidada: Sra. MAR GARCIA RULLAN. Gerent de l’associació Siloé de Mallorca.
Tema: SILOÉ, OBJECTIUS I FILOSOFIA. L’associació Siloé de Mallorca atén malalts terminals de sida i altres
malalties socio-sanitàries, i treballen amb aquestes persones el tema de la mort.
Dia 12, diumenge: Excursió a la finca pública de Galatzó. Finca situada al nord del municipi de Calvià.
Dia 15, dimecres: Reunió de Junta.
Dia 22, dimecres: Dia del Pensament. Lloc: Monestir de La Real. Tema: Pàtria i patriotisme.

Març (Butlletí 218)
Dia 05 dilluns: Sopar Tertúlia.
Convidat: Sr. JOSEP RAMIREZ. Llibreter i restaurador.
Tema: EL LLIBRE USAT A MALLORCA. Aventures i desventures d’un llibreter ambulant.
Dia 11, diumenge: Activitat, visita per la ciutat vella segons les matemàtiques. Ens guia la Sra. ANA BELEN
PETRO, doctora en matemàtiques i profesora de la UIB.
Dia 14, dimecres: Reunió de Junta.
Dia 30, divendres: Sopar de Pasqua. Lloc: Parròquia de Sant Jordi.

Abril (Butlletí 219)
El mes d’abril no es va fer sopar Tertúlia per haver celebrat el sopar de Pasqua.
Dia 15, diumenge: Pancaritat al barranc de Biniaratx (Sóller).
Dia 18, dimecres: Reunió de Junta.
Dia 21 i 22, dissabte i diumenge: Camp Sant Jordi a Pollença, amb el Moviment Escolta i Guiatge de Mca.
Dia 23, dilluns: Missa de Sant Jordi. Lloc: Església de Sant Alonso Rodriguez.

Maig (Butlletí 220)
Dia 07 dilluns: Sopar Tertúlia.
Convidat: Sr. JAUME CALAFAT. Vinicultor.
Tema: VINYES I VINS. Aproximació al vi artesanal, ecològic i de qualitat.
Dia 13, diumenge: Assemblea d’AISG-Espanya a Madrid. Ens donam de baixa de la Federació.
Dia 16, dimecres: Reunió de Junta.
Dia 20, diumenge: Visita al Celler i a les vinyes Jaume de Puntiró (Santa Maria del Camí).

Juny (Butlletins 221 i 222)
Dia 04 dilluns: Sopar Tertúlia.
Convidats: Sra. NURIA PLANAS NOVELLA i Sr. GABRIEL VIVES. Historiadors.
Tema: “POLÍTICA, HISTÒRIA I LLIBRES ESCOLARS: ADOCTRINAMENT A TRAVÉS DE LA RECONQUESTA
I LA GUERRA DEL FRANCÈS”.
Dia 10, diumenge: Excursió a Cala Magraner (Manacor).
Dia 13, dimecres: Reunió de Junta.
Dies 22, 23 i 24. Trobada d’escoltes i guies de SIGAC (Catalunya) i l’Aplec Scout de Mallorca, celebrada a
la localitat de Camprodon (Girona).
Dia 30, Xalada del MEGM. Construcció d’un PH ornamental en forma de W a la finca escolta de Sa Torrentera.
El diumenge (1 de juliol), Taula rodona per debatre sobre el moment de l’escoltisme al nostre moviment i les
noves directrius de MSC.
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Juliol (Butlletí 222)
Dia 07 dissabte: Sopar d’estiu a Sa Coma, Urb. Sa Coma (Bunyola).

Agost
Dia 31, divendres: Reunió extraordinària de Junta a Costitx.

Octubre (Butlletí 223)
Dia 01 dilluns: Sopar Tertúlia.
Convidat: Sr. BARTOMEU BESTARD, Cronista oficial de la ciutat de Palma.
Tema: “Evolució històrica de la ciutat de Palma”.
Dia 14, diumenge: Excursió de la Colònia de Sant Jordi al Cap Salines.
Dia 17, dimecres: Reunió de Junta.
Dia 20 i 21: FEI (Escola de Formació del MEGM) a Sa Torrentera. Tallers d’orientació, tècniques d’acampada
i organigrama Scout mundial.

Novembre (Butlletins 224 i 225)
Dia 04, diumenge: TROBADA DE GERMANOR A SA TORRENTERA, 25 ANYS DELS A.E.M. APLEC SCOUT
Dia 05 dilluns: Sopar Tertúlia.
Convidat: Sr. CARLES GARRIDO, Escriptor, periodista, actor, director, guionista, realitzador, músic... i estudiós
del cementiri de Palma.
Tema: “Passejant pel cementiri de Palma”. Patrimoni que conté, iconografia funerària, tombes de personatges
coneguts, llegendes urbanes.
Dia 14, dimecres: Reunió de Junta.
Dia 16, divendres: Visita nocturna al cementiri de Palma de la ma de Carles Garrido.
Dia 18, diumenge: Participació a la assemblea anual del MEGM a la Porciúncula, a S’Arenal.
Dia 30, divendres: 19ena edició dels Premis de la Fundació Maria Ferret a Can Tapera, a l’Aplec Scout ens
concediren el Premi Eladi Homs 2012. Aquest premi va especialment dirigit a reconèixer una iniciativa,
experiència o tasca de qualsevol col·lectiu escolta i guia que s’hagi destacat al llarg del curs 2011-2012.

Desembre (Butlletins 225 i 226)
Dia 1, ACTE DE COMIAT DE MARIA FERRET I ESPANYOL (10/01/1924-11/11/2012) a la finca escolta de
Sa Torrentera (Sencelles) per acompanyar la seva família i retre el nostre adéu a na Maria.
Dia 03 dilluns: Sopar Tertúlia.
Convidada: Sra. NEUS FERNÀNDEZ, membre de Sa TevaVisió.
Tema: “Naixement d’una nova tv Sa TevaVisió”. Una televisió social, participativa i autogestionada.
Dia 16, diumenge: Diada solidària al Santuari de Lluc.
Adquisició de teules per part de l’Aplec. La Junta directiva va decidit comprar 150 teules (300 euros) per a la
malmesa taulada del Santuari i posar en elles el nom de cada un dels nostres socis.
Dia 19, dimecres: Reunió de Junta.
Dia 22, dissabte: Arribada de la Llum de la Pau de Betlem amb el MEGM, a l’església de Sant Alonso
Rodriguez.
Dia 28, dimarts: Sopar d’arengades, tradicional sopar de Nadal.
Lloc: Parròquia de Sant Josep Obrer. Animació: Concurs de frases fetes. Acomiadarem la vetllada amb el cant
de nadales populars.

A més
Hem fet dues campanyes solidàries de recollida d’aliments per a l’associació Siloé.
Hem participat amb les accions de protesta de Jubilats per Mallorca, “Camins contra mentides”, per denunciar
les arbitrarietats de les administracions públiques.
Ens hem adherit a les diverses campanyes del GOB, especialment contra la importació de fems per incinerar
a la nostra illa i per a la protecció del conjunt dunar des Trenc.

Resum d’activitats
8 Tertúlies
9 Activitats:
13 Trobades
3 Assemblees
10 Reunions Junta




