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«Cap a on anam?»
Hem començat un nou any en un món ple d'incerteses i d'amenaces de tota mena, la
desunió es va estenent arreu del planeta, el Brexit en la Unió Europea, el conflicte
independentista a Catalunya i a Espanya, els conflictes bèl·lics a Afganistan, Iemen, Etiòpia,
Burkina Faso, Líbia, Estats Units, Israel, Iran, Corea del Nord, Caixmir, Veneçuela, Ucraïna...
Proliferen els moviments i partits ultradretans, fascistes i radicals que qüestionen els avanços
aconseguits en temes com la igualtat, l'educació o els drets humans.
Els drets laborals estan en recessió, l'habitatge s'està tornant inaccessible per a amplis
sectors socials, especialment per a la joventut, les ciutats es massifiquen i la ruralia es va
despoblant de forma alarmant, les migracions estan criminalitzades i negam sistemàticament
als més desfavorits la possibilitat d’accedir a un món millor.
Lluny d'albirar solucions, sembla que els dirigents polítics s'entesten a eternitzar els
enfrontaments, a demostrar la impossibilitat d'arribar a acords i a solucions consensuades.
Sembla que només siguin capaços d'actuar quan ja no hi ha remei, quan ja és massa tard
i després de negar per activa i per passiva les evidències com en el gran problema de
l'escalfament global i el canvi climàtic.
Per acabar-ho d'adobar, les malalties també estan globalitzades, la grip, la verola, l'Ebola,
les vaques boges o l'actualíssim coronavirus de Wuhan que amenaça d'estendre's com un
cinquè genet de l'apocalipsi.
Davant d'aquesta terrible perspectiva, què podem fer nosaltres? Què hem de fer nosaltres?
Tal volta ja és hora de posar un mica de seny damunt la taula, de posar de moda la
comprensió, el respecte, la tolerància i la caritat humana i posar en pràctica allò que avui
sembla tan cursi: estimar-nos els uns als altres com Ell ens va estimar!
Aquí ho deix!

«Els Xuetes a Mallorca»
Eduard Mas - Bunyola.
El passat dilluns dia 13 de gener,
amb una setmana de retràs, segons
la nostra rutina tertuliana debut al
parèntesi festiu tinguérem el primer
sopar-tertúlia del nou any 2020.

en temps dels romans i que els primers vestigis
documentats són del segle V i gairebé res més se'n
sap des del final de l'imperi fins als segles obscurs
(VI-IX) suposant que la comunitat jueva illenca va
tenir continuïtat fins que durant la dominació àrab
tornam a trobar-la el 1114 a les cròniques de la ràtzia
pisana-catalana i ja el 1229 en ocasió de la conquesta
del rei En Jaume I en què s'informa de l'existència
d'un call vora l'Almudaina. A més de la Ciutat, al
segle XIII consten comunitats jueves a Felanitx,
Sineu, Alcúdia, Sóller i Pollença.
Els jueus mallorquins estaven organitzats mitjançant
una Aljama, es regien per lleis i tributs propis i estaven
sotmesos, únicament, a l'autoritat reial, la comunitat
jueva gaudí d'uns anys esplendorosos tot al llarg del
segle XIV, en què arribaren a ser uns tres mil, gairebé
el 15% de la població de la Ciutat. Emmurallaren el
Call, edificaren sinagogues i es creà el Call d'Inca.

Eduard Mas presentant l'acte. Foto: A. Zaragoza

El ponent convidat fou Lleonard
Muntaner i Mariano, editor i
historiador, llicenciat en Filosofia i
Lletres amb premi extraordinari i
doctor en Història per la UIB amb
la tesi Els xuetes de Mallorca: espai,
economia i societat a finals del s.
XVII. Evidentment el tema de la
nostra tertúlia fou el dels Xuetes
Mallorquins.
Després de fruir d'un pa-amb-oli
de categoria tal com ens té
acostumat el personal del cafè
Alfeizar, començarem la reunió.
Segur que no seré capaç de fer
un resum de la lliçó històrica que
va fer el professor Lleonard amb
un espai tan limitat, amb flaca
memòria i escassos
coneixements. Ell ens va fer saber
que els jueus arribaren a Mallorca

Alguns d'ells destacaren singularment en diferents
segments, Rabins, astròlegs, literats i poetes, metges,
etc. Però des del punt de vista del coneixement
geogràfic medieval i posterior, destacà singularment
l'Escola Cartogràfica Mallorquina amb Cresques
Abraham, autor de l'Atles Català, el seu fill Jafudà
Cresques (convertit amb el nom de Jaume Ribes) i
d'altres, conversos i descendents que continuaren
els estudis tot al llarg del segle XV.
El 1391 una revolta pagesa, dirigida inicialment contra
el poder polític i els excessos fiscals, segurament
influïda pels assalts generalitzats a les jueries
castellanes i aragoneses del mateix any, acabà amb

Un moment del sopar.

Foto: À. Zaragoza.

l'assalt als calls de Ciutat de
Mallorca i Inca. Molts jueus foren
assassinats i espoliats, i finalment
una bona part s'exilià o es convertí.

El Sr. Lleonard Muntaner.. Foto: A. Zaragoza

Després d'un breu període de
decadència, el 1435 la resta de la
comunitat va ser obligada a
convertir-se al cristianisme,
finalitzant en aquesta data
l'existència oficial dels jueus a l'illa.
Però bona part dels jueus
mallorquins seguiren practicant la
seva religió sota aparença cristiana
i s'articularen en confraries de
conversos com a instruments de
cohesió interna, ajuda mútua i
resolució de conflictes. D'aquestes
comunitats, al segle XVII se'n
derivarà la qüestió xueta, amb les
condemnes sota l'acusació de
criptojudaisme i el consegüent
procés d'estigmatització que patí
aquesta minoria des de llavors i
fins a gairebé l'actualitat.
Els xuetes o xuetons, són el grup
social de Mallorca, descendents
d'una part dels jueus conversos al
cristianisme i dels quals, al llarg de
la història, s'ha conservat la
consciència col·lectiva del seu
origen per mor de ser portadors
d'algun dels cognoms de llinatge
convers, afectat per les condemnes

inquisitorials al darrer quart del segle XVII, o per
estar-hi emparentats. Els xuetes han estat
històricament estigmatitzats i segregats, per aquest
motiu, i fins a la primera meitat del segle XX, han
practicat l'endogàmia. Avui en dia, entre 18000 i
20000 persones a l'illa són portadores d'algun
d'aquests cognoms.
Fins aquí tot és història repetida i la trobareu als
llibres i als medis amb més o menys fortuna, el que
va fer diferent la tertúlia és la manera franca i didàctica
que té el nostre convidat, Sr. Muntaner, d'explicarla, va permetre la intervenció dels presents en tot
moment responent i argumentant les qüestions que
li anàvem presentant, d'on provenen i perquè els
llinatges dels xuetes, el paper de la Inquisició, les
conseqüències de l'endogàmia, perquè s'anomenen
xuetes..., etc. aquesta darrera qüestió fou aclarida
de forma categòrica: el seu antagonista en esbrinar
aquesta història, de qui no ens va donar el nom,
troba que xuetó ve del diminutiu deformat de jueu,
en canvi la seva tesi és que ve de xulla, vianda que
menjaven públicament (o ho feien veure) per tal de
fer palesa la seva condició de cristians.
I bé, la interessant i compartida tertúlia es va allargar
(i donava per més) fins a l'hora prudent d'haver-la
de tancar, quedarem ben agraïts al professor doctor
Sr. Muntaner per la seva erudició i paciència tot
lliurant-li la peça de ceràmica institucional que va
reconèixer molt content. Gràcies a tots els comensals,
convidats i socis per la vostra assistència i... Fins a
una altra.

El Sr. Muntaner amb la nostra ceràmica. Foto: À. Zaragoza.

«Llum de la Pau 2019»
Àngel Zaragoza - Palma.
El dissabte abans de Nadal, com
és habitual des de fa un bon grapat
d'anys, vàrem assistir a l'arribada
a Mallorca de la Llum de la Pau de
Betlem, tot seguint la tradició
iniciada el 1987 pels germans
escoltes d'Àustria.
Aquesta vegada el lloc triat va ser
la Parròquia de Sant Antoni Abat a
Sa Pobla. A les deu, un cop totes
les unitats havien ocupat el seu
lloc, va començar la cerimònia
presidida pel Bisbe de Mallorca
Monsenyor Sebastià Taltavull,
acompanyat pel consiliari del
Moviment Escolta i Guiatge de
Mallorca Pare Antoni Canyelles i el
rector de la parròquia.
La llum de la Pau de Betlem.

L'Agrupament Capità Angelats va
ser l'encarregat de portar-la fins a
l'altar, per un cop allà anar recollint
un per un els agrupaments amb el
seu fanal la flama de la Llum de la
Pau per poder repartir a les seves
parròquies o caus. Durant el
moment de l'encesa cada
agrupament va llegir el seu
compromís per dur-ho a terme entre
les unitats durant el curs.
Enguany el tema triat és l'ecologia
integral, entesa en aquest cas com
la cura de les persones en l'entorn
de l'Agrupament.
La nostra associació, com un
membre més del Moviment, va
portar el seu fanal i el seu
compromís que va ser llegit:
Els socis i sòcies de l'Aplec Scout
ens preocupen les relacions dels
diferents éssers vius entre si i amb
el seu entorn, especialment entre
les persones, la interacció entre
elles i les condicions que en el seu
ambient afecten propietats com la

Foto: À. Zaragoza.

distribució de béns, les carències i les conseqüències
derivades d'aquestes relacions. "El nostre compromís
és col·laborar amb les entitats Zaqueo i Siloè per
lluitar activament contra les desigualtats socials a la
nostra illa".
L'acte es va celebrar amb silenci i respecte, fet que
recalcà el Senyor Bisbe, i va animar als presents a
fer un fort aplaudiment perquè "el repartiment de la
Llum ha de ser un fet d'alegria i goig". Ell mateix
amb les seves paraules durant la celebració ens va
xerrar d'un món fosc i trist i que "aquesta llum que
avui compartim és la Llum que ens il·luminarà i ens
farà de guia per seguir el camí".
Acabar l'acte amb un "visca, visca" i emplaçant als
presents a apuntar-se a l'agenda la data per la Llum
de la Pau del pròxim any que acollirà l'escola de
Madre Alberta a on existeix, fa un grapat d'anys, un
grup juvenil anomenat FOC que fa feina amb els
elements de la metodologia del moviment scout.
A la sortida a la plaça de l'església ens esperava
l'Agrupament amfitrió Sa Marjal que ens va convidar
a xocolata i coques, moment a on aprofitàrem per
acomiadar-nos i agrair al Moviment la convidada a
participar en l'acte.

«La nit de s'Arengada 2019»
Hernaiz - Frau - Palma.
La darrera festa de l'any de s'Aplec
és el sopar d'arengades. Més de
trenta anys fa que ens reunim per
lloar aquest humil peixet després
dels excessos de les festes.
Una vegada més férem la bauxa
al Monestir de La Real, un bon lloc
d'acolliment on els frares sempre
ens diuen que sí. És una cambra
que té tot el que necessitam i
sobretot té calefacció.
La trobada era a les vuit, però els
que havíem de preparar la sala ja
hi eren a partir de les set. A poc a
poc, arribà la resta. N'Eduard, com
sempre, s'encarrega de dissenyar
i elaborar els trofeus que es lliuraran
durant la nit. En aquesta edició es
va lluir, se superà: els dissenys dels
guardons (l'arengada d'or, argent i
bronze) foren una novetat, com
podeu veure a la foto. És un orgull
per a s'Aplec tenir un artista tan
creatiu, gràcies, Eduard.

Contemplats els
trofeus i feta la
xerradeta,
posàrem els
peus sota la
taula per
començar el
tiberi: pa
moreno, oli,
tomàtigues,
grells, pernil,
cuixot, camaiot,
formatge i les
arengades que
n'Eudard repartí
per les taules. I
si qualcú la volia
crua, també n'hi
havia!

Un moment del sopar.

Foto: À. Zaragoza.

Alguns refegiren i no quedà absolutament res. I,
arribats a aquest punt, festa major: sortiren dues
ensaïmades farcides de cabell d'àngel que no tocaren
voreres. Ah, i com sempre, les gran beneficiades de
les poques sobres que hi va haver varen ser les
gallines d'en Ramon i na Tere.
L'animació d'enguany anava de relats de Nadal, com
us podeu imaginar era una altra idea de Mateu
Barceló. Na Maria i n'Eduard s'encarregaren de llegir
tots els texts que havien escrit els participants. El
jurat va deliberar llargament i, finalment, es va declarar
guanyador l'escrit d'en Faust Frau, en segon lloc va
quedar na Pepita Aguiló i en tercera posició na Maria
Gacies.
Entre una cosa i l'altra, ja s'havien fet més de les
onze de la nit i, per respecte al silenci dels frares,
decidírem partir abans que ens fessin fora. Això sí,
endreçàrem el local, com a bons escoltes, i tot ho
deixàrem al seu lloc i a punt. I, com qui no vol la
cosa, arribà el moment de dir-nos adéu.
Un any més, la Gran Nit de l'Arengada va ser un
gran èxit i qui no ho creu que ho vagi a cercar.

Els trofeus pels guanyadors.Foto: À. Zaragoza.

Tercer premi:
S’indiot de Nadal
Sa meva família paterna ve de Sineu. Abans de Nadal, els posaders
de sa finca d'on era cuinera sa meva padrina, ens duien dos indiots de sa
finca. Tots els meus germans, cosins i jo, cada dia a jugar al corral de cas
padrins i fèiem enfadar als indiots perquè estufessin ses plomes. Ho passàvem
beníssim.
Però va arribar es dia que sa padrina n'havia de matar un dels dos...
Tots els infants: "no padrina, no el matis".
Sa padrina, com si res, s'asseia a una cadira baixa, davantal posat,
un ribell enterra, s'indiot enmig de ses cames, volta al coll, i després un tall,
i feia sa sang dins es ribell, arrencava una ploma de ses ales i com si cosís
sa ferida.
No sabeu els crits que tots els nins pegàvem. Però ella no s'immutava.
Sa cosa anava així cada Nadal. Havíem de menjar escaldums.
Però en menjar-los, tots recordàvem es pobret indiot. Sempre ha
estat es trauma més gros que record de nina.
Maria Gacias

Eduard Mas i Maria Gacias llegint els relats.

Foto: À. Zaragoza.

Iolanda Trilla i Pere Joan Serna excrutant els vots. Foto: À. Zaragoza.

Segon premi:
El que voldria que fos el Nadal per a mi.
Voldria tornar mentalment temps enrere quan el gaudia amb serenitat i alegria.
Avui mateix havia d'anar a un concert per escoltar el cant de la sibil·la, però
no ho he pogut fer, perquè aquests moments els he dedicat a sa família.
És un fet que el consumisme ens ha envaït, pareix que s'acaba el món,
comprant i comprant.
Abans el Nadal era més senzill, no hi havia tant de renou tanta pressa, ens
conformàvem amb tan poc!
En aquests moments que vivim, veus molta gent dormint al carrer, nins que
es moren per manca de menjar, persones que venen en pasteres perquè no
poden viure al seu país.
Pels mitjans de comunicació es veuen grans ciutats ben il·luminades, amb
molta animació i alegria perquè és Nadal però la informació que ens arriba
és tan negativa que et fa sentir malament.
Davant totes aquestes situacions, com es pot sentir bé? Nadal és una utopia
per molt Nadal que sia.
El greu que em sap és que no podrem complir amb l'ideal d'en Baden Powell,
malgrat que jo individualment ho intent.
Bones festes
Pepita Aguiló

Pepita Aguiló.

Foto: Àngel Zaragoza

Primer premi:
Nadal...
Per aquestes dates es sent molta gent que diu: "ja haurien d'haver passat
ses festes i podríem ser dia set de gener", jo hi estic d'acord, aquest no és
el meu Nadal.
Quan jo era petit sí que vivia ses festes, començaven quan posaven punt a
s'escola. El primer que feia era fer es betlem, cada any compràvem un pastoret
nou, feia es riu de paper de plata i sa cova de bocins de suro que servien un
any per s'altre. Record que un any hi posarem sis bombetes de color i això
ja va ser el màxim.
Tot eren preparatius, llistes de compres i dia 21, dia de Sant Tomàs, ben de
matí ma mare i jo anàvem a ses avingudes per comprar s'indiot. Mirau que
són betzols aquests animals, però jo tenia por que s'indiot em picàs. Sempre
anàvem al mateix pagès i ens deia us he guardat el més gros de tots, tocau
es gavatx i ses cuixes, després de palpar un poc s'indiot firàrem i cap casa.
El fermàvem per una cama dins un quarto amb menjar i aigua. Sa tragèdia
per mi començava dia 24 quan es preparava s'assassinat del pobre animal,
jo m'amagava el més lluny possible de sa cuina amb ses orelles ben tapades.
Quan es pobre animalet estava plomat i net, jo tornava a sa cuina. Sa cuinera
feia una pilota de carn capolada, ous bullits i moltes herbes i farcia s'indiot.,
es possava dins sa gelera fins dia 25.
El dia de Nadal, mon pare ben de matí el duia a rostir al forn des Paners.
Un altre moment de festa era quan anàvem a comprar els licors. Sols per
Nadal entrava licor a casa. Teníem unes botelles, aposta per sa menta,
vermut, conyac, palo que compràvem a granel a sa Bodega Balear. Solíem
comprar una botella de Calisay i una de licor 43. De torrons, no en compràvem
massa, no hi havia molt per triar, és fort, el de Xixona, una barra de xocolata
i una de massapà.
Una altra cosa que record eren els entremesos del dia de Nadal, es menjaven
un sol dia a l'any, record que dins el plat hi havia una anxova, olives farcides,
formatge, tomàtiga, un espàrec, un quart
d'ou bullit i una fulla de lletuga, per acabar
d’omplir és plat.
Podria contar moltes més coses del
Nadal de sa meva infantesa, però ho
deixarem per una altra ocasió.
Estimats amics que tenguem tots una
bona entrada d'any.
Faust Frau

Faust Frau.

Foto: Àngel Zaragoza

«Joan Trias Lladó»
Santi Hernaiz - Palma.
El seu somriure i l'accent marcadament afrancesat és el primer que em ve al cap en recordar la
imatge entranyable d'en Joan, "el nostre consiliari", una figura cabdal de l'escoltisme i el guiatge
mallorquí. Joan Trias Lladó neix a França i, evidentment, la primera experiència amb l'escoltisme la
té amb els Scouts de France, l'escoltisme francès, abans d'esclatar la segona guerra mundial.
Té catorze anys quan la seva família torna a Mallorca, concretament a Esporles, on s'instal·la
definitivament, anys més tard, el mes de desembre de 1958 és ordenat sacerdot. És precisament a
Esporles on posa en pràctica l'esperit de l'escoltisme après a França i crea les "Colònies Pius XII",
on aplica els seus sabers escoltes apressos en la seva infantesa. Aprofundeix en els seus coneixements
i vivències gràcies als contactes que manté amb nombrosos amics i companys de l'època viscuda
en clandestinitat durant l'ocupació nazi i després de l'alliberament, anys que donaren a l'escoltisme
francès una profunda dinàmica evangèlica. Amb aquesta disposició d'ànim organitza les colònies per
a al·lots. Posteriorment col·labora amb n'Eladi Homs per engegar el "Clan Pius XII", a partir de llavors
fan escoltisme plegats a Mallorca, amb l'ajuda inestimable de l'escoltisme català que tradueix molt
bé les publicacions franceses ("Escoltisme, ruta de llibertat" de P. Forrestier i altres publicacions de
Scouts de France i de les Guides de France). Aquesta primera època del Clan Pius XII (segons les
seves paraules) fou d'autèntica, sincera i austera amistat i l'embrió del Moviment Escolta i del Guiatge
a Mallorca.
Plenament convençut que l'escoltisme apropa a la gent, fomenta la convivència en les sortides i
campaments entre els caps, els al·lots i els consiliaris, fent-ho com a persones conscients i lliures,
propiciant una sensibilitat senzilla i elemental capaç de fer propera la pregària personal i de crear
una certa "mística" escolta que ajuda a reafirmar l'ideari Scout, un ideari que fomenta l'arrelament
de l'escoltisme al país. Gràcies a aquest fet indiscutible, els primers escoltes descobreixen una nova
perspectiva de la nostra terra i de la nostra llengua, com a cristians i com a escoltes, encarnant un
nou sentit de la terra, en una elemental recerca de les nostres arrels, doncs... qui parlava de Mallorca
als al·lots fora de l'escoltisme? Qui feia descobrir el sentit de poble? Fou a un dels primers campaments
"Sant Jordi" a la finca de Biniatzar, en el que l'animació girava entorn de la història de Mallorca, on,
per a la majoria d'aquells al·lots, va ser el primer coneixement que varen tenir de la nostra història.
El 1959, recentment acabat de ser ordenat sacerdot, Eladi Homs li demana de col·laborar amb
l'ODICE (Oficina Diocesana d'Informació i
Coordinació d'escoltisme) com a Viceconsiliari.
Tres anys després, el 1962, a la primera
Assemblea de l'ODICE celebrada a Can Tàpara
(Palma) és anomenat Consiliari de l'escoltisme
mallorquí. Paral·lelament exerceix de consiliari
de l'acabat de crear Agrupament femení Reina
Constança de Mallorca, posteriorment ho fa amb
molts d’altres agrupaments. Era soci de l'Aplec
Scout des de la creació de l'associació.
Promesa escolta amb la presència de Joan Trias (Arxiu Aplec).

Mossèn Joan Trias era un intel·lectual que
posseïa una enorme formació humanística i, amb el seu tarannà i la seva personalitat, va ajudar a
formar i conformar a generacions de joves que varen passar pel Seminari i per l'Escoltisme. Sempre
tenia temps per parlar i per parlar de tot sense pors, amb una perspectiva vital i humana difícil de
trobar i, sobretot, amb la capacitat de transmetre-ho a la gent jove. Ara ens ha deixat, tenia norantatres anys, trobarem a faltar el seu somriure, descansi en pau a la casa del Pare.

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.

«Entrevista a Elisenda Rovira»
La periodista publica "Orgull
xirucaire", un llibre nostàlgic sobre
els records de tota una generació
que ha anat de campaments.
Elisenda Rovira, autora d'«Orgull
xirucaire» | Mariona Batllés.
Aquesta informació es va publicar
originalment el 17 de febrer de 2018
i, per tant, la informació que hi apareix
fa referència a la data especificada.
Després d'anys i panys fent servir la
paraula "xirucaire (1)" de manera
despectiva, ha arribat l'hora de ferli justícia. De normalitzar-la, si més
no, com allò que és, sense
histrionismes ni ganes de fer-ne befa
o de transformar-la en una caricatura.
Això és, en part, el batec que mou
Orgull xirucaire (Columna), el llibre
que ha escrit la periodista Elisenda
Rovira sobre els records de tota una
generació que ha anat de
campaments: el mocador al coll, les
botes de muntanya, la tenda de
campanya, el foc de camp, les
caminades, la natura, les cançons,
els jocs de nit. Una manera, al
capdavall, de veure el món.
- Haig de confessar-ho: jo no vaig
anar mai de campaments. Què em
vaig perdre?
- [riu] En primer lloc, et vas perdre el
contacte amb la natura, que és molt
directe. Anar de campaments és
trepitjar país: saber què és el
Pedraforca, que el poble de sota es
diu Gósol, o fer el Camí de ronda per
la Costa brava. També és aprendre
a muntar la tenda, a desplegar el sac
de dormir, a fer-te el sopar, o a
conviure amb el teu grup.
- I aprendre a espavilar-te.
- Anar de campaments dona molta
autonomia als nens. És una manera
de créixer, gairebé de cop. I també
és molt gratificant, perquè vius
experiències noves i crees unes

connexions molt intenses amb les persones amb qui
comparteixes l'experiència. Treballes molt la socialització,
allò de tenir consciència de grup, que no estàs sol, tot
i que estàs lluny de la protecció dels pares.
- M'imagín que per als pares també deu ser tot un
aprenentatge.
- I tant! El Cau també serveix als pares, que viuen el
seu propi procés. Han d'aprendre a agafar distància, a
saber-se separar dels fills i trencar aquell lligam. Anar
de campaments, de fet, es basa en la confiança, sobretot
per part dels pares.
- Per a tu, què ha tingut de bo haver viscut aquesta
experiència?
- Quan vas al Cau, els campaments són el moment
culminant de l'any. En el meu cas, vaig començar més
gran, ja quasi d'adolescent. I a mi em van marcar molt
els referents, el que anomenem els "caps" i d'altres, els
"monitors". Són una figura molt interessant per a un
nen o nena. Són això, referents, perquè no són amics,
però tampoc són un pare o un mestre. La relació és
molt maca i acaben sent models per a tu.
- La paraula "xirucaire" sempre ha anat lligada a
connotacions no gaire positives. Volies trencar l'estigma?
- Aquest era un dels meus grans cavalls de batalla:
apropiar-nos de la paraula i reivindicar-la. Tenia molt
clar que Orgull xirucaire havia de recordar de manera
distesa moltes anècdotes, però que ho faria amb ironia,
gens autocomplaent.
- L'encàrrec d'escriure Orgull xirucaire era aquella
oportunitat per reivindicar-se, com a col·lectiu?
- Sí, i tant. Curiosament, és un moviment que genera
moltes simpaties entre la gent, però que té molt poca
presència mediàtica, com a col·lectiu. Té una gran
manca de reconeixement públic i de visibilitat en els
mitjans. En aquest sentit, cal destacar la figura de Carles
Capdevila, que ja va ajudar a trencar l'estigma l'any
2009 amb l'article Entusiasme sospitós. Entre els
membres del col·lectiu, va córrer com la pólvora.
- Tampoc no podem oblidar el paper determinant que
va tenir l'escoltisme durant la postguerra.
- Era un dels pocs grans espais de llibertat que hi podia
haver. Pujaves muntanyes –les del teu propi país– i
parlaves en català, cosa que ja et feia ser sospitós.
- Què els diries als qui afirmen que l'escoltisme és un
moviment antiquat?
- Que no ho és gens! Un moviment liderat per gent
d'entre divuit i vint anys ha de ser, per força, adaptat

als temps! Els moviments de lleure
s'han aplicat en reivindicacions
socials, mediambientals, etc. Són un
dels pals de paller del país, i un dels
factors que expliquen la nostra
personalitat com a poble.
- Amb una importància troncal en la
formació identitària del país.
- L'escoltisme ha transmès de
generació en generació la cultura
dels jocs, de les cançons, de jugar a
la bomba, a pica paret, i molts d'altres.
Ha ensenyat a fer muntanya, a
trepitjar el territori. I, sobretot, ha estat
una via d'entrada per a passar a altres
moviments associatius i cívics. No
podem separar els moviments de
lleure de la gran tradició que té
l'associacionisme a Catalunya.
- Sense això no es podria explicar el
país tal com és ara?
- Tinc clar que sense
l'esperit xirucaire, no
s'hagués pogut fer l'1-O, per
exemple. És una
conseqüència de la tradició
associativa del país, que no
saps com s'ha organitzat,
però que sempre ho fa:
col·lectivament, amb bona
voluntat i amb el temps
lliure, de manera molt
efectiva. No és això, l'1-O?
A més, només cal fixar-se
que els moviments de lleure és per
on han passat la majoria de gent
implicada en els moviments cívics i
culturals posteriors.
- Què ho fa?
- Que a l'escoltisme s'ensenya que
els objectius col·lectius són
l'important, més que els individuals.
Això ho han fet els moviments de
lleure! La confiança en els altres és
un aspecte bàsic d'anar al Cau, com
dèiem abans. I, aplicat al procés, la
confiança en els altres també ha estat
clau, culminant en l'1-O.
- No creus que la confiança pot anar
de baixa, després de tot el que ha
vingut més enllà de l'1-O?
- Molt possiblement, però provocat
pel món on vivim, on es premia la

hipersecurització, i l'hipercontrol. On tothom vol un "risc
zero". Per això, és també important el Cau, perquè
també promou la responsabilitat individual.
- Quin és el repte més gran que tenen ara els moviments
de lleure tradicionals?
- Ara mateix, el d'acostar-se a realitats o a barris on no
hi ha tradició de Cau. És fonamental fer-ho.
- Una de les coses que més destaca del llibre és el to:
desenfadat, farcit d'ironia i tocs d'humor, amb moltes
anècdotes.
- Per mi, era molt important que fos un llibre representatiu
pel màxim de gent possible. Com que corria el risc
d'explicar només les meves anècdotes, vaig fer un
formulari en línia i vaig acabar amb més de cent respostes
de gent que ni conec, on em deien les cançons que
cantaven, les coses que feien, etc. El to, més desenfadat,
és un dels aspectes que em va costar més.
- Havies participat com a nena i com a cap als Escoltes
i havies treballat durant quatre anys als Minyons.
- Això feia que sabé perfectament que el to era important
per treure ferro, perquè podríem acabar en una cosa
molt autocomplaent i nostàlgica, i no ho
volia. El llibre ha quedat nostàlgic, però
també té aquest to humorístic i autoirònic.
L'objectiu del llibre no era ni teoritzar sobre
els campaments ni res. No vol ser un llibre
teòric, només vol despertar records,
emocions i vivències.
- Quin és el millor record de la teva època
de xirucaire?
- Uns campaments a Galícia, quan es va
enfonsar el Prestige. Jo tenia disset anys.
Aquell estiu es van organitzar brigades
de voluntaris provinents de tot l'Estat. Jo
era Truc i ens volíem apuntar de voluntàries, però havies
de ser major d'edat. Igualment, però, vam anar cap allà,
tres noies i un cap. Vam fer una ruta entrevistant
pescadors, fent fotos, vam veure tota la zona i després
vam fer una exposició al poble. És la culminació de
l'escoltisme: quan vius una experiència, has de
sensibilitzar el teu entorn d'allò que has anat a descobrir.
L'experiència, per a mi, va tenir un punt de viatge iniciàtic.
(1) Una xiruca és un tipus de sabata alta i flexible, de sola gruixuda
de goma i feta de tela resistent amb les vores de pell girada, que
s'usa sobretot per fer caminades i excursions per la muntanya. L'origen
d'aquesta paraula és ben curiós: segons el Gran diccionari de la
llengua catalana, cap al 1950, Esteve Fontfreda va registrar la marca
Chiruca, en honor a la seva dona Mercè, ja que és el diminutiu d'aquest
nom en gallec. Chiruca era també el títol d'una obra de teatre del
gallec Adolfo Torrado, molt representada a principis dels anys 40. Un
xirucaire, doncs, és aquell qui porta xiruques, és a dir, que va d'excursió
a la muntanya. Per extensió, aquest adjectiu s'associa també als
catalanistes partidaris de les tradicions catalanes.

Dibuixa i pinta amb pinzells
que esborra i llavors l'uneix,
efímera, formosa, gratuïta,
sense ànsia d'eternitat,
sense memòria en el temps.

Secció conduïda per Faust Frau

Els nostres costums i tradicions
El mes de febrer és un mes rarenc,
és el més curt de tot l'any i no sol
tenir massa simpaties. Encara
fredoreja i sol haver moltes
variacions de temps. El sol ja
comença a escalfar i el dia es va
allargant.
Aquest mes és tengut com a dolent
per a la salut.
El febrer tira les velles al femer
i les joves també.
Febrer, el més curt,
de dies sols vint-i-vuit,
però els anys de traspàs
vint-i-nou n'hi trobaràs.
Febrer, febreret,
set capes i un barret.
A ses nostres possessions, sobretot
les de muntanya, era costum passar
la primera bugada de l'any el primer
dilluns de febrer, s'encubellava la
roba i tapava el cossi amb un cendrer
o drap de lli o de cànyem ben espès,
damunt el qual es posava una
quantitat de cendra passada pel
sedàs i ben neta, amb unes quantes
fulles de llorer perquè donàs força
al lleixiu.
Una de ses festes important d'aquest
mes és la Mare de Déu de la
Candelera. Els candelers i confiters
de Mallorca, el dia d'avui celebraven
la seva festa patronal i donaven
candeles de colors i confits els seus
parroquians.
Diu la tradició que la Mare de Déu,
quan es trobava malament, prenia
aigua de poliol i, en agraïment, li
concedí la gràcia de florir per les
quatre festes de la Mare de Déu;
avui, per tant, es creu que el poliol
floreix.

Quan la Candelera plora,
el fred és fora;
quan la Candelera riu,
el fred és viu;
però tant si riu com si plora
mig hivern ja es fora.
La Candelera és ploranera
o per davant o per darrere.
Per la Candelera
la gallina pon a l'era.
Altres sants d'aquest mes, molt estimats a
Mallorca, són Sant Blai, Santa Eulàlia, Santa
Apol·lònia, Sant Macià, etc.
Sant Macià
tempera les nits
i aclareix els dies,
i si troba glaç
el xafa amb el nas.
Per Sant Macià
posa sa cuca a remullar.
Per Sant Macià
l'Oroneta ve i el tord se'n va.
Res més amics, que tenguem un bon mes de
febrer.

Secció conduïda per Pere J. Serna

Els nostres carrers
Sí teniu curiositat o consultes a fer, escriviu a: noves@aplecscout.org.
PRIMER BARRI I DESPRÉS PLAÇA DE L'OLIVAR
L'actual plaça de l'Olivar és el resultat de la reforma integral del barri del mateix nom, duta
a terme a la meitat del segle XX, per l'arquitecte Gabriel Alomar Esteve. Deu el nom al
convent de l'Olivar de monges franciscanes clarisses construït a mitjan segle XVI. Inicialment
estigueren en un convent en el Puig d'Inca, Santa Magdalena. El 1515 es traslladaren a
un nou convent a la carretera de Valldemossa a partir d'un oratori del segle XIII, baix
l'advocació de la Mare de Déu de la Concepció, però que per l'abundància d'oliveres fou
conegut com el convent de l'Olivar.
L'església és l'actual de l'Esgleieta i les cases que hi ha al costat són la transformació de
l'antic convent. El 1549 es traslladen a l'interior de la ciutat en el lloc que ara
descrivim i el nou convent conserva el nom popular de convent de l'Olivar. La
nova església acabada el 1625 era de forma de creu llatina i tenia la porta mirant
cap a ponent, a la primera plaça de l'Olivar que era com un eixamplament del
carrer dels Caputxins, a prop del carrer de Sant Miquel (vegeu el pla adjunt).
La paret lateral era el carrer de l'Olivar, que anava fins al carrer del Campo
Santo (actual Tous i Ferrer).
El 1837 les monges hagueren d'abandonar el convent i anar al de Santa
Clara, arran de la desamortització. El 1889 es va enderrocar l'església, ja
que el convent havia estat enderrocat uns quants anys abans, continuant
com una plaça molt més gran fins a la reforma del segle XX. En aquella
plaça s'hi feia un mercadet els dijous i els dissabtes. Al barri, a més
hi havia la caldereria de Can Planas, la ferreria de Can Garí, l'hostal
de La Palma i l'hostal de Can Meló. També foren famoses, a la Palma
d'aquells temps, les "cases de cites" conegudes com el "2" i el "22"
del carrer d'en Camaró.
El 1914 hi hagué un projecte per construir-hi un mercat dissenyat per Gaspar
Bennàzar i el 1935 un altre presentat per Guillem Forteza i que no anaren endavant
cap dels dos.
La reforma integral del barri de Gabriel Alomar de 1943 també preveia un mercat en aquest
lloc, que es va construir a partir d'un projecte de l'arquitecte valencià Vicent Valls amb la
participació d'Alomar i d'Enric Juncosa. El mercat va ser inaugurat el 1951 i reformat
completament a l'interior el 1997. Molts d'habitants del barri que es va enderrocar, se'ls
hi va facilitar habitatge a l'edifici d'habitatges socials "Fra Juníper Serra" al nombre 19 del
carrer Joan Maragall.

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

Els nostres carrers

Val la pena observar amb deteniment l'antic barri de l'Olivar, on trobarem fins a sis
esglésies o convents, així com la capella de Sant Antoni que estava a la porta de
les murades.

Vista de l’hostal de Can Meló amb l’església de Sant Antoniet al fons.

Secció conduïda per Eduard Mas.

"El día que me quieras"
És una famosa cançó amb música composta
per Carlos Gardel i lletra de Alfredo Le Pera,
amb arranjaments musicals de Terig Tucci.
Fou enregistrada per primera vegada a Nova
York el 19 de març de 1934 amb el segell
RCA Victor, en disc shellac (goma laca) a la
cara A com a tema de la pel·lícula homònima
dirigida per John Reinhard, producció de la
Paramount. A la cara B del disc hi havia
"Volvió una noche" també amb la lletra de
Alfredo Le Pera i composició de Carlos
Gardel.
Es comptabilitzen unes 200 versions
d'aquesta obra.
Carlos Gardel i Alfredo Le Pera moriren junts
en el famós accident d'avió del 24 de juny
de 1935 a Medellin, Colòmbia. D'acord amb
la llei argentina, les obres artístiques
col·lectives quedaven al domini públic l'1 de
gener de l'any següent, una vegada passats
trenta anys després d'haver-se produït l'òbit
de tots els autors.
«El día que me quieras» quedà al domini
públic l'1 de gener de 1965.
Cercau-la i escoltau-la a:
https://www.youtube.com/watch?v0tGsHECwWY

"Carlos Gardel"

Lletra:
Acaricia mi sueño
El suave murmullo de tu suspirar
Como ríe la vida
Si tus ojos negros me quieren mirar
Y si es mío el amparo
De tu risa leve
Que es como un cantar
Ella quieta mi herida
Todo, todo se olvida
El día que me quieras
La rosa que engalana
Se vestirá de fiesta
Con su mejor color
Y al viento las campanas
Dirán que ya eres mía
Y locas las fontanas
Se contaran su amor
La noche que me quieras
Desde el azul del cielo
Las estrellas celosas
Nos miraran pasar
Y un rayo misterioso
Hará nido en tu pelo
Luciérnaga curiosa
Que vera que eres mi consuelo
M'he estimat més no traduir-la per raons
obvies, forma part de la nostra memòria
col·lectiva i, s'entén!

Mes de febrer 2020
Dia 03 dilluns: Sopar-Tertúlia.
Hora: 20,00.
Lloc: Cafè Alféizar.
Carrer Jordi Villalonga i Velasco, 9 - Palma.
Preu: 14,00 euros.

MENÚ
Pa amb oli i companatge
Postres
Aigua, vi i cafè o infusió.

Convidada: Sra. CARME VIDAL JAUME, Tècnica d’Empreses Turístiques.
Llicenciada en Ha. General i en Ha. de l’art. Actualment Tècnica de l’Administració
jubilada i membre de la Junta directiva de l'Aplec Scout.
Tema:
«EL FOMENT DEL TURISME, L'ESGLÉSIA DE MALLORCA I EL PATRIMONI»

Imprescindible confirmar l'assistència
abans de l'1 de febrer al tel.: 610605988 (Neus).

Dia 10, dilluns:
Hora:
Lloc:

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

Dia 21, divendres:
Hora:
Lloc:

DIA MUNDIAL DEL PENSAMENT SCOUT.
20:00.
Sala de reunions Casa de l'Església. Carrer Seminari, 4.

El 22 de febrer, onomàstica de Robert Baden-Powell i també de
la seva esposa Olave, els escoltes i les guies de tot el planeta celebram el Dia
mundial del Pensament Scout.
L'Aplec Scout ho farà el 21 de febrer, recordant els orígens d'aquesta
jornada de reflexió sorgida el 1926 durant la quarta Conferència Internacional del
Guiatge, projectant el documental sobre el funeral de Lord Robert Baden-Powell
a Kènia el 1941.
Us convidam, doncs, a unir-vos a aquesta celebració i a aportar
el vostre pensament referent a la petjada de l'escoltisme en la nostra societat, el
seu present i el seu futur.

Imprescindible confirmar l’assistència
abans del 18 de febrer al tel.: 610 605 988 (Neus).

Previsió d’activitats de març
Dia 02, dilluns:

Sopar Tertúlia.

Dia 08, diumenge:

Activitat.

Dia 16, dilluns:

Reunió de Junta.

