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«La cultura de la mort a Mallorca»
Segles i segles de tradició i de ritus funeraris ha servit per configurar les festes més
importants de la tardor, el dia de Tots Sants i el de Difunts. Tradicions i costums que tenen
uns components que es belluguen entre la devoció i el respecte cap als avantpassats i la
solemnització de la por lligada a l'obscuritat de la mort.
Els celtes ja celebraven l'inici de nou any l'1 de novembre, aquests dies obrien un període
d'obscuritat en què la frontera entre els vius i els morts desapareixia i els esperits dels morts
tornaven a la Terra, es feien profecies, fogueres, sacrificis i aquelarres. Durant la dominació
romana aquesta tradició es va combinar amb els festivals romans que honoraven per una
banda els difunts i per l'altra la deessa Pomona, nimfa romana que presidia la maduració
dels fruits, que conreava curosament en el seu bosc del Laci el pomeral situat en el camí
de Roma a Òstia. A principis del segle VII es va cristianitzar la festa, conservant l'1 de
novembre com el dia de Tots Sants (All Hallows en anglès), i la nit celta va passar a
anomenar-se la nit de Tots Sants o All-Hallows Eve (més tard Halloween).
A Mallorca no hi ha documentació de tradicions consistents en representar la mort però sí
molta cura a realitzar accions d'acollida dels difunts en la seva nit de “retorn”. Segons la
tradició, la Nit de les Ànimes era quan aquestes tornaven a les seves cases a “visitar” els
vius i per això era habitual deixar-les llums encesos i petits presents. En aquests dies els
infants també eren obsequiats amb llepolies com rosaris, panellets, castanyes, etc. Antigament
també era costum fer dejuni el dissabte de Tots Sants i resar el saltiri i, al vespre, es deixava
un llum encès en sufragi dels morts de la casa. Al dia següent tocava visita al cementiri,
ja que era el dia en què es recordaven els difunts, es visitaven i engalanaven les tombes
amb flors i s'hi encenien espelmes en sufragi seu, encara ara ho fem.
A fora vila, el dia de Tots Sants tots els jornalers de bon matí compareixien a la possessió,
arribats del poble d'on havien partit a mitjanit, tocant corns i picarols i cantant. També era
costum encendre fogueres al vespre, ja en la vigília del Dia de Difunts, aquestes fogueres
eren fetes exclusivament de palla i no s'hi admetia la fusta ni cap mena d'objectes vells ni
impureses. Era costum posar-hi al capcurucull una creu o una figura humana feta de draps;
es creia que el fum de la foguera purificava l'espai i afavoria el trànsit de les animes cap
el cel.
El matí de Tots Sants els padrins i padrines més rumboses compraven als seus fillols i
filloles un rosari amb llàgrimes de massapà, gloria-patris de peres confitades i creu o patena
de confitures seques. Avui els rosaris es presenten més actualitzats, fets a base de caramels
i llepolies més modernes i amb una moneda de xocolata o galeta rodona en comptes de
patena. També s'associen a la celebració els panellets, petites elaboracions fetes a base
de massapà i decorades amb pinyons o ametlles, malgrat ser una elaboració relativament
recent, de finals del XIX o principis del XX. Anteriorment, l'elaboració més pròpia eren els
"panets de mort", equivalents a "los panes de muerto" que encara perviuen a Mèxic en la
celebració de "El Día de Muertos". A la nostra illa sols es confeccionaven per a la festivitat
dels Sants Difunts “perquè la memòria dels que van partir acompanyi els plaers del paladar
mentre es tasta tan gustosa pasta” (Pere Ballester), aquests panets de mort tenien semblança
a un cap de difunt amb la seva mortalla.

Font: Tradicionari de Mallorca.

«Impremta Nueva Balear»
Santi Hernaiz - Palma.
Com evoluciona un negoci familiar
centenari a la nostra illa? D'aquesta
qüestió ens va venir a parlar en
Roberto Aguiló Bonnin, propietari
de la impremta Nueva Balear, soci
de l'aplec i amic, el proppassat set
d'octubre a la nostra tertúlia del
primer dilluns de mes.
Els vint-i-sis tertulians que ens
aplegàrem al menjador de l'Alféizar
poguérem gaudir del relat que ens
va fer l'amic Roberto, recordant els
començaments de l'activitat, allà
per l'any 1913, com a fàbrica de
naips amb capital alemany.
En 1917, el repadrí de Roberto la
va adquirir en assabentar-se que
els propietaris tenien greus
problemes econòmics,
principalment deutes d'electricitat
(doncs ell treballava en la
companyia elèctrica) i perquè
aquella activitat era poc rendible,
per haver-se de segellar els jocs
de cartes a Madrid.
En 1921 varen ampliar el negoci a
impremta, Roberto precisa que com

Un moment del sopar tertúlia.

els operaris estaven molt especialitzats per a fer les
cartes, feina que requeria un treball molt escrupolós,
aviat varen ser molt prestigiades les seves
impressions, tant les litogràfiques com, posteriorment,
les tipogràfiques.
Des de llavors, la impremta mai ha deixat de funcionar,
ni tan sols en el transcurs de la Guerra Civil, malgrat
veure's afectats en aquells temps pels talls de llum
que els obligaven a treballar durant la nit en les
poques hores que rebien subministrament.
Recorda també l'època en què imprimien la revista
especialitzada en calçat anomenada "Moda i línia",
que va arribar a suposar el 80% la producció de la
impremta. Quan, a la dècada dels 70 la varen deixar
de fer, no els quedà més remei que prescindir de
part del personal. Però, malgrat les circumstàncies
adverses, mai es varen plantejar el tancament del
negoci, tot al contrari, es van reinventar especialitzantse en els cartells de festes i altres esdeveniments.
Amb l'eclosió turística, també van incloure el sector
hoteler i de serveis entre els seus clients.
La implantació de El Corte Inglés a Ciutat, amb la
pretensió de comprar l'immoble on està ubicada la
impremta, amb les consegüents pressions i posteriors
perjudicis ocasionats per les obres de construcció
dels grans magatzems, afegit a la fulgurant evolució
tecnològica que ha patit el sector, els va perjudicar

Foto: Àngel Zaragoza.

filla Belen és la responsable de l'estanc i de
l'administració i el seu fill Tito (Roberto junior) condueix
la impremta. Tots dos conformen la quarta generació
de la família al capdavant del negoci, ja que Roberto
ja s'ha jubilat, després de treballar des dels 17 anys,
encara que als 12 ja agafava paper darrere de la
màquina.

1917 -2017
Quatre generacions
mantenint un negoci
centenari!
Roberto Aguiló.

Foto: Àngel Zaragoza.

en gran manera, però, a poc a poc,
s'han anat adaptant a la nova
situació. Han hagut de passar
vertiginosament del paper a la
tauleta i d'aquesta al mòbil. Ara, el
paper es consumeix molt menys
que fa 20 anys, confessa.
Actualment el seu negoci està
enfocat més a les celebracions i
esdeveniments i utilitzen
tecnologies modernes combinades
amb tècniques antigues. La seva

Roberto Aguiló i la seva dona.

Avui en dia, ens comenta, els clients busquen uns
treballs més personalitzats en paper, havent-se
recuperat la tradició de lliurar les invitacions físicament.
Entre els seus clients figuren famílies senceres, que
recorren a ells cada vegada que tenen esdeveniment
important, moltes empreses també confien en la seva
professionalitat i experiència.
Avui en dia realitzen treballs molt especialitzats
combinant la maquinària antiga amb d'altres que
incorporen les més avançades tecnologies i, a més
dels treballs en paper, afegeixen treballs combinats
de paper, fusta, metacrilat, vidre i altres materials,
gràcies a la gran experiència adquirida després de
tants d'anys de funcionament que els permeten
assessorar adequadament els seus clients.

Foto: Àngel Zaragoza.

«Una visita inesperada»
Santi Hernaiz - Palma.
Era dissabte, i era prest, però això
no va ser impediment perquè ens
amplegéssim un bon grapat de
socis i amics (vint-i-dues persones
en total) per tal de visitar la
centenària impremta "Nueva
Balear" conduïda per la família
Aguiló que la manté oberta i a ple
rendiment d'ençà que la van
adquirir allà pel 1917.
Malgrat l'hora matinera, en Roberto
Aguiló i el seu fill Tito ja ens
esperaven per fer-nos dos cèntims
del recorregut històric de l'empresa.
Una vegada dins el local, presidit
per la mola imponent de la màquina
d'impressió, tipografia, litografia i
fototip sobre paper, fabricada el
1912 per la Schnellpressenfabrik
Frankenthal Albert & Co. Act.-Ges.,

Tipus en peça metàlica.

Foto: S. Hernaiz.

Frankenthal de Baviera-Rhenania, i que encara
funciona, els nostres amfitrions començaren el relat
dels avatars d'aquesta impremta que va començar
imprimint naips i, sense interrompre mai la seva
producció, ha anat evolucionant i adaptant-se als
temps i a les noves tecnologies fins al dia d'avui que

Dins l'impremta atents a les explicacions den Roberto.

Foto: S. Hernaiz.

Cartell actual, imprés amb la màquina alemana per al llançament d'una marca de vins.

s'ha convertit en una empresa molt
especialitzada en productes de
qualitat, sense abandonar en cap
moment la impressió tradicional.

Foto: S. Hernaiz.

permet realitzar infinits treballs de gran precisió i
originalitat. Com a mostra de la feina que realitzen
amb ella ens obsequiaren a tots els assistents amb
una reproducció de la rosassa gran de la Seu de
Mallorca.

Ens varen explicar els diversos
processos d'impressió i la gran
diferència en temps de feina que
hi ha d'ençà que la base de la
producció era la màquina
alemanya, que requeria una gran
força física per fer-la funcionar i
molts dies per netejar-la i posar-la
a punt per a un nou treball, i les
que utilitzen avui en les quals
impera la immediatesa i la pulcritud.
Crida l'atenció la quantitat de
cartells que adornen les parets de
la gran sala, contemplant inertes a
les màquines que els han produït
al llarg del temps, però vessant
història en cada pam de paper
imprès.
Finalment ens mostraren la seva
impressora làser, capaç de treballar
en múltiples superfícies, la qual els

Cartell antic d'un sucedani de dafè.

Foto: S. Hernaiz.

Acabada la visita i les explicacions ens oferiren un
piscolabis que ens va caure d'allò més bé, i així,
panxa plena i amb un clauer, una foto del grup i una
baralla de naips, a la butxaca ens acomiadàrem de
la família Aguiló que tan amablement ens varen
tractar.

Palma , a .... de .......................... 20....
Benvolguts amics:
Per la present sol·licit afiliar-me, amb data d’avui, a l’associació APLEC
SCOUT, Escoltisme adult de Mallorca, amb seu a Palma, carrer Seminari, 4,
codi postal 07001.
Signatura

ORDRE al BANC
Senyors:
Agrairé que, fins a nou avís, vulguin atendre amb càrrec al compte indicat
els rebuts que siguin presentats per l’Associació APLEC SCOUT, Escoltisme
adult de Mallorca
Nom i llinatges
Carrer o plaça
Població
DNI o NIF
Adreça electrònica
Banc o caixa

Data

Número
Municipi
Telèfon

Pis
Codi postal
Mòbil

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.

Secció conduïda per Àngel Zaragoza.

Publicat el 20/11/2011 per Darzee - Tintín és Scout
Dues de les ments més creatives del
segle XX es posen al servei de Tintín
per a donar-li vida en la pantalla en 'El
secret de l'Unicorn'. És conegut
l'agraïment que sempre ha sentit
Spielberg per la seva època Scout i
qualsevol tintínófil coneix l'enorme
influència que el període Scout d'Hergé
(creador de Tintín) va tenir en la seva
vida i en la gènesi i desenvolupament
del seu personatge. Què aporta la clau
SCOUT a l'univers de Tintín? Què
queda avui d'aquell codi?
Indiana Jones i Tintín tenen semblances
antecedents i semblances ocultes.
Stephen Spielberg i George Remí
(Hergé), tenen coses en comú a més
de la seva desbordant imaginació i
talent o la seva capacitat per a
connectar amb el nen que tots portem
dins. Tots dos han expressat en infinitat
d'ocasions el seu sentiment de gratitud
cap a una etapa de les seves vides en
la qual la fantasia, les aventures i la
companyonia els van ajudar a ser els
qui després van ser. Els dos van vestir
al coll en la seva infància el fulard que
distingeix als escoltes en les seves
activitats. Tots dos van començar en
els seus respectius arts fent activitats
escoltes.

En l'obra del director nord-americà són
diverses les picades d'ullet que fa a
aquella etapa feliç de la seva vida. El
seu més conegut aventurer es va dir
"Júnior" abans que "Indiana" i ja llavors

vivia en la realitat els viatges i aventures que més de 28
milions de nens i joves han viscut enfundats en aquest
uniforme des de 1907.
Amb aquella famosa escena d'obertura del seu tercer
lliurament el director ens feia saber quant devia el seu
personatge, igual que el seu autor, a haver estat escolta
quan era al·lot. De fet, fins fa poc, Spielberg ha seguit
estretament vinculat a l'associació scout americana formant
part d'alguns dels seus òrgans directius i ha aprofitat
qualsevol ocasió que se li brindava per a donar el seu
exprés suport a aquest moviment educatiu centenari.
Molt més marcada si cap va ser la influència que va tenir
en el creador de Tintín haver estat escolta en la seva
infantesa i joventut. Reconeguda sempre amb orgull per
Hergé, la seva vida escolta va ser la que li va fer triar el
que després seria la seva manera de vida. Gràcies a
aquesta decisió i a aquelles vivències gaudim avui de les
aventures del famós periodista.
Abans de dir-se així, Tintín va ser Totor, un escolta que
vivia aventures i viatjava pel món en un entrenament del
qual després naixeria el personatge universal. Amb ell
Hergé va entrenar la seva habilitat amb els llapis i els
guions, perfeccionant la seva tècnica i aprenent els
fonaments del seu art. Va començar a fer-ho en la revista
del moviment a Bèlgica mentre àdhuc vestia la flor de lis
en l'uniforme escolta.
La base de Tintín és inconfusible en el personatge. Un
jove reporter escolta que viatja pel món corrent aventures.
Però no només hi ha semblances en el traç. El codi de
valors que alimenten les seves aventures està clarament
inspirat en la mateixa Llei escolta amb la que es
comprometen a esforçar-se a complir al·lots i al·lotes de
tot el món des de fa més de cent anys: Alegria en la
dificultat, responsabilitat, disposició de servei als altres,
amistat, internacionalisme cosmopolita i sentit de germanor
universal... i en el seu lema “d'estar sempre a punt” pel
que calgui.
Totor, guia de la patrulla dels borinots de la unitat de Ròvers,
suposa en la carrera d'Hergé un primer pas cap a la serietat
i la maduresa professional, i per al futur Tintín un embrió
que encara ha d'acabar de perfilar-se però que ja gairebé
està definit.
En la seva obra són incomptables els records al seu passat
escolta. Petites escaramusses en forma de broma o
flashback que mai va intentar amagar. La vinyeta final de
la primera aventura de Tintín és un autèntic "On està Wally"
en el qual es poden trobar no menys de 9 escoltes.

I si en aquella li anaven a esperar al
seu retorn de terres llunyanes, en la
primera planxa del seu segon còmic li
acomiadaran en la seva sortida cap a
una nova aventura.
Podem veure molts més escoltes en la
seva obra com a homenatge i record
icònic a la seva infància en altres
vinyetes, com per exemple entre la
munió curiosa que es reuneix enfront
de l'entrada principal del Castell de
Moulinsart quan s'aveïnen
esdeveniments en "L'assumpte
Tornassol.
Al seu passat escolta Tintín li deu, per
tant, gran part de la seva magnètica
personalitat. Aquesta insaciable set de
viatges, nous coneixements, llocs i
persones, la seva valentia i
predisposició a ajudar el feble, la lleialtat
envers els seus i la seva certa
ingenuïtat, cortesia al caire del ridícul,
sentit del deure i de la paraula donada
que a molts nens i joves sembla avui
llunyana o obsoleta.
Però, què aporta a la vida d'una nena
o un jove haver estat Escolta perquè
marqui d'aquesta manera?
Caldria preguntar-se per les causes de
tal longevitat i les raons de l'èxit d'una
forma concreta de créixer i educar-se
mentre altres formats han anat morint
en aquest camí. I la resposta, en cas
de ser una sola, no resideix tant entre
les que van portar en 2007 al comitè
del Premi Nobel per a la Pau a incloure
al Moviment Escolta entre els finalistes,
o en la inacabable llista de persones
famoses que han passat per les seves
activitats, sinó sobretot en la diversió
i l'alegria amb què els qui han passat
pels seus jocs i acampades recorden
aquells temps, les seves reunions i les
nits amb les estrelles com a sostre. En
una forma de créixer vivint aventures
i fantasies ambientades en mons
llunyans al costat dels seus amics i
amigues, però sobretot en la vivència
i experimentació d'un alt grau de
compromís voluntari amb un codi de
valors lliurement triat.
Actualment al nostre país cada dissabte
a la tarda milers de nens i joves es
posen al coll el seu fulard per a anar a
les seves reunions a divertir-se entre
amics acompanyats pels seus caps i
educar-se, sense adonar-se, en valors
cada vegada més necessaris. No és
estrany saber d'un agrupament Escolta
en la rodalia de la nostra casa o en el

col·legi dels nostres fills. Gairebé tots coneixem a algú que
ha estat Escolta o els nins o nines dels quals ho són i,
segurament, podem dir d'aquestes persones que són bona
gent. Avui ja no vesteixen el seu recognoscible barret de
quatre cops ni la seva completa uniformitat. Són uns altres
temps. No obstant això l'esperit que alimenta als Escoltes
continua sent exactament el mateix que en temps de l'Hergé
escolta.
No hi ha dubte què es tracta d'una forma molt especial
d'anar creixent. No pitjor que unes altres però per
descomptat millor que moltes. Envoltats dels millors amics
que es poden fer i vivint al voltant de la foguera les emocions
i sentiments que aporta la nit, el fred, l'alegria sana de
l'aventura somiada. Assumint reptes personals que superar,
cuidant de si mateix i dels seus companys, esforçant-se
per complir la seva promesa i mantenir la seva paraula.
Plantant la tenda després de la marxa, cansats, somrient
entre bromes enganyant a la fatiga perquè et deixi sense
tancar els ulls una hora més. Descobrint amors adolescents,
madurant a poc a poc amb salut, companyonia, adults al
teu costat que són amics. Coneixent el perill que ja de
major sabràs que estava controlat. Trepitjant l'herba i pujant
als cims o veient l'alba després de les estrelles. Adquirint
destreses i seguretat en un mateix. Construint el teu propi
refugi, escalant, usant un GPS o una brúixola per a situarte en un mapa creient estar perdut.
Tant Hergé com el seu successor al capdavant de la volta
a la vida de Tintín són dos genis el talent més gran dels
quals resideix a no haver perdut aquest punt de connexió
amb la infantesa que els dóna la seva brillantor.
Tots dos seran sempre adults que encara saben parlar el
llenguatge dels somnis adolescents, de la innocència de
la joventut, de la immortalitat. Els dos s'han convertit en
icones del maneig de les imatges al servei de l'aventura.
Amb majúscules. I els dos van aprendre el seu sentit de
l'honor, del vertigen del viatge i de la inquietud pel que
espera molt a la vora del misteri i la fantasia, en els seus
campaments Escoltes quan van ser nens. Potser no és
casualitat que dos desbordants talents i imaginacions com
el creador de Tintín i el seu actual recuperador forgessin
la seva personalitat en el mateix codi.

El mes de novembre era el mes de matar es porc. Arreu dels
pobles mediterranis aquest temps és el millor per afemar i
adobar les terres. Virgili ja es va fer ressò en les seves
Geòrgiques. També és el mes de l'adob. Per les muntanyes
comencen les boirades; antigament es pensava que la boira
era obra d'uns dimonis negres com el sutge, molt peluts que
salten i ballen i escampen la boira per tal de no ser vistos.
Les olives es recollien entre Tots-sants i l'Encarnació. Les
collidores vengudes del pla, a més de la paga convinguda,
Dones porgant les olives.
rebien un mesuró d'oli que constava de setze litres i tenien dret a ses pellucaries, és
a dir, a replegar les olives que restaven escampades:
A collir l'arboça,
a collir l'aglà,
a collir s'oliva
de dins s'olivar.

M'agrada collir l'oliva,
que cullen a Solleric;
davall s'olivera estic
i cull ses olives bones.

De Llorito som ses dones
però és un art perillós;
al·lotets, aferrau-vos,
que amb doblers no es compren vides.

A Mallorca feien el tast del vi el dia que trascolaven el vi del cup a les grans bótes.
Es feia un sopar extraordinari al qual convidaven la parentela, amics i coneguts, tots
al voltant d'una gran taula, a on hi havia gerres de vi novell que es buidaven i es
tornaven a omplir. Era costum menjar arròs engrogat i carn de cabra, aguiada de dues
o tres maneres, era típic convidar algun glosador que glossava temes relacionats amb
la festa.
I si parlam de festes d'aquest mes, una de les importants és Tots-sants: castanyes
torrades i panellets fets de variades maneres. Era costum que els padrins regalessin
panellets als seus fillols, com per Pasqua la mona. Més tard els panellets foren
substituïts pels rosaris i encara es manté el costum.
Quan hi havia fossars parroquials i cada església tenia el seu fosser, es feia ofrena
d'un pa de morts. Quan es va establir el cementeri general, el costum es va anar
perdent. Antigament, uns dies abans els fossers repassaven les creus, que no n'hi
hagués cap d'espanyada, ja que la creu trencada, es considerava el signe del dimoni.
Si n'hi havia moltes de rompudes, creien que les bruixes i el dimoni havien pres aquell
lloc per centre de reunions i que espenyaven les creus com a testimoni del seu pas.
El dia dos ja era més seriós, la gent encenia llànties d'oli pels familiars morts dins un
període de cinc anys. Les feia cremar les vint-i-quatre hores del dia. La primera llàntia
que s'apagava assenyalava la primera de les animetes que entraria al cel. Si una
llàntia costava d'encendre's, volia dir que l'animeta a la qual anava destinada ja havia
sortit del purgatori i es trobava al cel. Altres festes i sants d'aquest mes, entre moltes
altres destacam el Sant Misteri, Sant Martí, Santa Cecília i Sant Andreu. L'Església
celebrava, el primer diumenge, la festa de Sant Cabrit i Sant Bassa, una coneguda
història o llegenda que tots sabem i recordam.
A Mallorca havia estat practicada la devoció de les mil avemaries, des del primer dia
d'advent fins a la vigília de Nadal, a raó de quaranta avemaries cada dia.
Diu el refrany: l'advent és el temps del vent. Es creia que entre els remolins de vent
i dissimulats per la polseguera, hi havia el follet, personatge
fantàstic del qual es conten mil galindaines.
de la mar, la llegenda hel·lènica, recollida per Homer en
l'Odissea, del vent tancat dins un sac que Èol donà a
Ulisses, es troba encara entre nosaltres.

Panellets de pinyons.

I fins aquí hem arribat, el pròxim mes serà el desembre.

Secció conduïda per Pere J. Serna

Els nostres carrers
Sí teniu curiositat o consultes a fer, escriviu a: noves@aplecscout.org.
PALMA MUSULMANA, ELS CARRERS MEDIEVALS ABANS DE LA CONQUESTA
L'època de dominació musulmana, que a Mallorca
durà més de tres segles (de 902 a 1229 dC), suposà
una gran ampliació de la Palma romana. Madina
Mayurqa –que aquest fou el nom que prengué
aleshores la nostra ciutat– experimentà un gran
creixement i es convertí en una de les vuit capitals
més importants de l'Europa islàmica.
Al principi de la dominació musulmana, es
construïren barriades fora de les antigues murades
romanes. Per tal de protegir-ne les cases, al segle
X, s'edificà un tercer recinte emmurallat que ampliava
l'anterior pel nord i per l'est.
Red Viaria musulmana.
Aquesta nova muralla va tancar en el seu interior el recinte romà, els ravals
que havien sorgit extramurs i els horts, que ocupaven al voltant del 20 per
cent de l'espai interior. En conjunt, 110 hectàrees. Amb aquesta extensió es
convertia en una de les deu ciutats més populoses i millor fortificades d'occident,
quan la superfície de Barcelona en aquesta època era de 42 hectàrees; és
a dir, dues vegades i mitja inferior a la de Palma.
Més tard, als segles XI i XII, es féu encara un quart recinte de murades que
és el que trobarà el rei Jaume I el Conqueridor. Aquesta quarta fortificació
abraçava una superfície molt més gran que l'anterior i passà a integrar
barriades de l'altra banda de sa Riera, com la del Puig de Sant Pere.
Hem de dir, per tant, que al llarg de la dominació musulmana es
construïren consecutivament dos recintes fortificats: el tercer i el quart,
dels cinc que ha tingut Palma al llarg de la història.
L'expansió urbana no es va fer continuant la trama quadriculada, pròpia
de la planificació romana. Ben al contrari, la cultura islàmica —molt
lligada al comerç— anà edificant les
cases vora els camins de sortida que ja hi havia,
i que formaven una estructura radial o d'estrella.
Entremig d'aquests camins, ja convertits en
carrers, s'anaren construint més cases i,
finalment, nous carrers, que s'adaptaven a les
edificacions ja fetes. El resultat fou una trama
d'aparença laberíntica, amb carrers estrets i torts,
com podem apreciar a la foto dels carrers al
voltant de Santa Clara i alguns sense sortida
("carrerons que no passen"). Amb aquest model
d'urbanisme, les illes de cases prenien les formes
dels polígons més irregulars i diversos.
Santa Clara.
Font: "Els carrers de Palma.
Toponímia i patrimoni de
la ciutat"
de Gabriel Bibiloni.

Per a més informació o per
l'adquisició d'exemplars (a les llibreries està
exhaurit) enllaçar amb
http://bibiloni.cat/palma

Secció conduïda per Eduard Mas.

No, no em penedesc de res
No, res de res
No, no em penedesc de res
Ni del bé que m'han fet
ni del mal; tot això m'és igual!
No, res de res
No, no em penedesc de res
Està pagat, agranat, oblidat:
jo me'n fot el passat!
Amb els meus records
he encès el foc;
les meves penes, els meus plaers...
No en tinc més necessitat!
Agranats els amors
amb els seus tremolors;
agranats per sempre,
torn a començar de zero!
No, res de res
No, no em penedesc de res
Ni del bé que m'han fet
ni del mal;
tot això m'és ben igual!
No, res de res
No, no em penedesc de res,
ja que ma vida, les meves alegries
avui, tot comença amb tu...

Trobareu la cançó a l'enllaç:
https://www.youtube.com/watch?v=3vD15Z
iWrZE

Va néixer a París, França, el 19 de desembre
de 1915, sota el nom d'Édith Giovanna
Gassion.
En finalitzar la Primera Guerra Mundial,
Édith revela el seu talent i la seva
excepcional veu en les cançons populars
que canta als carrers al costat del seu pare,
tal com la seva mare ho feia. Va signar un
contracte amb Polydor i va gravar el seu
primer disc en 1936: "Les Mômes de la
cloche" (els nens de la campana). Això la
converteix en un èxit mediàtic de manera
immediata. El març de 1936, va debutar en
el gènere de music-hall en el teatre ABC de
París. Es converteix immediatament en una
estrella de la cançó francesa, adorada pel
públic i difosa per la ràdio. En la primavera
de 1944 es presenta en el Moulin Rouge,
Durant la guerra, Edith Piaf cantava en els
clubs i music-halls, i ajudava els presoners
a escapar. Després de la guerra, en 1945,
escriu la lletra de "La vie en rose", la seva
cançó més cèlebre. Edith es va convertir
també en una espècie d'icona parisenca.
En la dècada de 1950, Piaf era famosa en
molts països. El públic nord-americà la va
consagrar en 1956 en el Carnegie Hall de
Nova York, al qual va tornar amb freqüència,
després d'iniciar aquest mateix any una cura
de desintoxicació.
En 1958 grava la cançó Milord, que es
convertirà en un dels seus enormes èxits
mundials. El públic l'adorava.
L'11 d'octubre de 1963, Édith Piaf mor a 47
anys, a causa de càncer hepàtic, està
enterrada en el cementiri de Père Lachaise,
a París.
"Non, je ne regrette rien" ("No, no em
penedesc de res"), és una cançó francesa
composta l'any 1956, reconeguda per la
interpretació que en féu la cantant francesa
Édith Piaf el 10 de novembre de 1960. La
lletra va ser escrita per Michel Vaucaire, i
la música per Charles Dumont.
Piaf va dedicar la cançó a la Legió
Estrangera, ja que, en el moment de la
gravació, França estava immersa en la
Guerra d'Algèria (1956-1962). La cançó va
ser molt popular a la Legió i encara sona la
música a les desfilades militars.

Mes de novembre 2019
Dia 04 dilluns: Sopar-Tertúlia.
MENÚ
Hora: 20,00.
Pa amb oli i companatge
Lloc: Cafè Alféizar.
Postres
Carrer Jordi Villalonga i Velasco, 9 - Palma.
Aigua, vi i cafè o infusió.
Preu: 14,00 euros.
Convidat: Sr. GABRIEL DE LA SANTÍSSIMA TRINITAT SAMPOL, Filòleg, Traductor,
Poeta, Professor de Llengua i Literatura Catalanes, Professor associat de Literatura
Portuguesa.
Tema: «ELS VAMPIRS UN MITE IMPORTAT»

Imprescindible confirmar l'assistència
abans del 02 de novembre al tel.: 610605988 (Neus).

Dia 08, divendres:

Hora:
Lloc:
Durada:

Visita guiada:
CURIOSITATS DE LA SEU DE MALLORCA,
de la mà de JOAN BAUÇÀ.
09:50.
Portal Major de la Catedral de Mallorca.
Dues hores aproximadament.

Imprescindible confirmar l'assistència
abans del 06 de novembre al tel.: 610605988 (Neus).

Dia 11, dilluns:
Hora:
Lloc:

Reunió de Junta.
20:04.
Carrer Seminari, 4.

Previsió d’activitats de desembre
Dia 02, dilluns:

Sopar Tertúlia.

Dia 08, diumenge:

Activitat.

Dia 09, dilluns:

Reunió de Junta.

Dia 28, dilluns:

Sopar d'Aengades.

