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Ara que les aigües nacionalistes caminen d'allò més revoltes, a Catalunya, a Còrsega, a 
la Padània, a Flandes, a Baviera..., per citar solament alguns punts calents del nostre entorn 
més proper, i arran d'una visita realitzada a un convent de clausura de la ciutat de Palma 
en el qual conviuen en perfecta harmonia, en un ambient de pau i serenitat, dones de 
diversos països i continents, m'agradaria, amb tot respecte cap a totes aquelles persones 
que proclamen els seus legítims desitjos de forma pacífica i civilitzada, manifestar la meva 
humil manera de pensar sobre aquest tema.

Em preguntava la Mare Superiora, d'origen asturià, una mica per sorpresa, quin era el meu 
lloc de naixement. Sense pensar-ho massa, li vaig contestar que circumstancialment havia 
nascut a Mallorca, concretament a Palma, i utilitz conscientment el complement circumstancial 
perquè, donades les vicissituds viscudes pels meus avantpassats, ho podria haver fet en 
qualsevol altre lloc de la geografia hispana, tenint en compte els diversos orígens dels 
meus antecessors. La branca paterna, oriünda d'Àlaba, va recalar a Medina del Campo on 
va néixer el meu padrí, per estacionar-se temporalment a Segòvia on va venir al món el 
meu pare. La via materna va ser menys itinerant, ja que estava assentada en terres 
alacantines d'antic, però ambdues van convergir per avatars del destí en aquestes illes 
afortunades, també per a mi. El meu padrí castellà es va casar amb una menorquina de 
Ciutadella i el mateix va fer el meu antecessor llevantí, en aquest cas amb una mallorquina 
de Palma, encara que ambdues parelles van seguir el seu camí lluny de les nostres illes i 
procrearen prolíficament, entre altres als meus pares. I recorrent de nou a les manejades 
voltes que dóna el destí, dues persones, nascudes en terra ferma, molt lluny l'una de l'altre, 
van fer camí cap a la mateixa destinació per rutes diferents i van anar a creuar les seves 
vides en un carrer de l'extraradi d'aquesta ciutat perquè jo naixés aquí. La segona pregunta 
que em va fer em va tornar a sorprendre: i amb aquests antecedents... d'on et sents tu? 
La resposta fàcil era òbvia: em sent mallorquí!, però la seva inquisició era molt més profunda 
i d'espectre més ampli. Llavors vaig caure-hi... jo em sent molt arrelat a aquesta terra i 
m'identific plenament amb la seva cultura i la seva llengua, però quan recorr altres territoris 
del món i interactuu amb la seva gent, també m'agrada sentir-me com a casa, és més, sent 
la imperiosa necessitat d'assimilar coneixements i costums d'altres llocs diferents del meu, 
de comprendre punts de vista divergents i altres maneres de fer, respectant i sent respectat. 
I aquí, segons la meva opinió, radica el quid de la qüestió, el lloc és solament un element 
circumstancial, el que realment importa és la persona i la seva cultura amb majúscules.

El coneixement, el respecte i la defensa de la cultura pròpia, d'una manera sòlida i 
desposseïda de prejudicis i sentències pejoratives, és el punt de partida de l'enriquiment 
personal i l'ampliació il·limitada del nostre espectre educatiu i cultural, enriquit contínuament 
amb un transvàs intercultural continu i multidireccional que ens proporcionen les actuals 
xarxes de comunicació. Per descomptat i per extensió, ampliat al màxim de la societat. 
Llavors, és necessari fragmentar encara mes Europa?, o és millor treballar per millorar 
l'espai comú que s'està construint en el nostre vell continent, el qual ens permet conèixer 
i aglutinar cultures i ens allunya de vells conflictes i disputes territorials? És possible que 
hagi passat tant temps per haver oblidat les terribles conseqüències dels gravíssims 
conflictes bèl·lics ocorreguts al segle XX?

Destruïm les fronteres, no creem de noves!

«Destruïm les fronteres»



cinematogràfica de l'obra de teatre homònima, escrita 
pels mateixos autors. Vincent, triomfador que ja passa 
dels quaranta, ha de ser pare per primera vegada. 
Convidat a sopar a la casa d'Élisabeth i Pierre, la 
seva germana i el seu marit, es troba amb Claude, 
un amic de la infància. Mentre Vincent espera a Anna, 
la seva jove esposa, els altres li fan preguntes sobre 
la seva propera paternitat. Però quan li pregunten si 
ja ha triat un nom per al nen, la seva resposta sumeix 
a la família en un caos. Com també és habitual, no 
tinguérem temps per a comentar el film, al santuari 
es fa silenci prest i ja ens passàvem de l'horari, així 
que, recollírem els trastos i, sense fer renou, ens 
retiràrem a les cel·es, bona nit i fins demà.

Diumenge al matí, després de berenar i deixar les 
cel·les respectives, férem temps xerrant amb els 
companys, que anaven pujant, i preparant el necessari 
per a la reunió, tot esperant l'hora d'assistir a la missa 
d'onze. 

En acabar la celebració, ja anàrem tot d'una a la sala 
per a començar la reglamentària assemblea, 
convocada a les 12.00 h en primera convocatòria i 
a les 12.30 h en segona, amb el següent ordre del 
dia:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de 
l'assemblea anterior.
2. Lectura de la memòria de les activitats de l'any 
2017.

Un any més, i ja en van 31, fem la 
crònica de l'assemblea general 
ordinària de l'Aplec Scout, 
escoltisme adult de Mallorca. La 
junta directiva l'hi donam molta 
importància a aquest acte, com és 
preceptiu, es convoca en termini i 
forma, tal com manen els estatuts 
de l'associació, no en faltaria més. 

Com gairebé sempre, la vàrem 
celebrar al Santuari de Lluc el 
diumenge 28 de gener del 2018. 
Però el dia abans, dissabte, un bon 
grapat de socis ja pujàrem al 
santuari, amb reserva prèvia de 
cel·les per a passar-hi la nit. Al 
capvespre ens reunírem a la sala 
de pares dels blauets, cada any 
ens la deixen, i encenguérem un 
bon foc a l'estufa, el foc és un 
element acollidor que crea un 
ambient familiar extraordinari. A 
l'empara del foc anàrem parant la 
taula per a compartir un sopar de 
germanor, tothom hi aporta quelcom 
que ha fet i així, amb animada 
conversa i bones viandes 
muntàrem un animat sopar i 
amistosa tertúlia. No solem allargar 
massa el ressopó, ja que hem de 
veure i comentar la pel·lícula que 
hem seleccionat per a la vetllada. 

A muntar el projector s'ha dit! (que 
avui estrenam), cosa que, gairebé 
sempre, es complica i avui encara 
amb més motiu. La pel·lícula que 
vàrem triar per l'ocasió va ser: Le 
Prénom (El nom) es tracta d'una 
pel·lícula còmica francesa escrita i 
dirigida per Alexandre de La 
Patellière i Matthieu Delaporte i 
estrenada el 2012. És l'adaptació

«Assemblea general 2018»

Començant l’assemblea.                                      Foto: Àngel Zaragoza.



3. Estat econòmic del 2017 i 
pressupost per a l'any 2018.
4. Elecció de càrrecs, si s'escau, 
de la Junta Directiva (res va 
canviar).
5. Torn obert de paraula.

En concloure la reunió, com que 
les taules ja estaven muntades, 
teníem mitja feina feta, així que 
anàrem posant plats i coberts i 
alguna coseta d'aperitiu, el calderó 
ja era al foc amb els "fondos" que 
tots hi havíem aportat, uns més 
coents i uns més dolços, altres 
més salats o més fats, alguns amb 
caragols i altres amb conill, etc., 
etc. tot el necessari per fer un 
autèntic, saborós i nutritiu arròs 
brut. 

Quan les directores d'orquestra 
donaren el sus, s'hi tirà l'arròs i 
com digué algú, el resultat és 
"l'arròs brut més brut de tots els 
arrossos bruts" l'oloreta que 
desprenia el calderó ja ens servia 
d'aperitiu, les nostres pituïtàries 
estaven desbocades i començava 
a ser irresistible l'espera, però 
nosaltres som gent com cal, d'ordre 
(l'arròs i la gana fan miracles) i, de 
pressa però amb ordre ens 
posàrem en fila, sucs gàstrics 
disparats i plat en mà, disposats a 
rebre una generosa ració del 
producte estrella, fruit de la tècnica 
i art culinària, la germanor i la 
cooperació dels escoltes adults...

Va ser ben bo, ningú no ho posava en dubte!, ens 
superam any rere any, no sé com anirà el vinent, 
però el llistó està molt alt... ja veurem! Unes bones 
postres i ensaïmades, foren un bon final de l'àpat. 
Com és natural la sobretaula fou ben animada, 
ajudaven als ànims el bon menjar i el bon vinet aportat 
per en Mateu i en Cil. 

En acabar, tocava deixar la sala com si no hi hagués 
passat res, taules plegades i a lloc, tot escurat i 
fregat, equipatges als cotxes i... què faltava? 

És clar, faltava la clàssica foto de 
grup i, una vegada feta, ens 
acomiadàrem fins a una altra
trobada.

Fent l’aperitiu.                                                       Foto: Àngel Zaragoza.

Els participants a la XXXI Assemblea.                 Foto: Àngel Zaragoza.

Un moment del dinar.                                           Foto: Àngel Zaragoza.



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					 Número		 Pis
Població				 Municipi			 Codi postal
DNI o NIF				 Telèfon		        Mòbil
Adreça electrònica
Banc o caixa

Data Signatura

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

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



que es convertí en la seva tesi doctoral, en una gran 
coneixedora de la situació dels convents de clausura 
que encara persisteixen a Ciutat.

Actualment a Palma sobreviuen, amb diversa sort, 
els convents de Sant Jeroni, Santa Magdalena, Santa 
Teresa, les Caputxines, Santa Clara i la Concepció, 
una quantitat residual si la comparam amb el gran 
moment conventual que va viure la ciutat al segle 
XVIII, època en la qual va arribar a acollir vint-i-cinc 
convents intramurs i altres cinc fora de les murades, 
dels quals dotze eren de monges tancades –una 
pràctica exclusivament femenina–, arribant als 
quaranta-cinc a tota Mallorca. 

A més, en aquella època d'esplendor on la dona es 
trobava més sotmesa, en gran part es nodrien de la

En origen, un monestir era la cel·la 
d'un sol monjo, un ermità apartat 
del món material i dedicat en cos 
i ànima a l'oració. Pacomi de 
Tabenna, anacoreta i monjo egipci, 
va idear la vida en comunitat 
instaurant el monacat cenobític, 
organitzat a partir d'abadies 
(regides per un abat) o priorats (a 
les ordres d'un prior), depenent de 
la quantitat de monjos que tingués 
cada comunitat.

Aquestes comunitats variaven molt 
en grandària i funcions (les més 
grans disposaven de tot un 
"complex" que comprenia terres, 
hospital, tallers, horts, casa d'ostes, 
etc.). De fet, el monacat va ser una 
de les fórmules que va permetre 
el gran creixement de l'Església 
medieval.

Per formar part de la vida 
monàstica s'havien de complir 
determinats vots, entre els quals 
hi havia sempre el de castedat, 
pobresa i obediència. De fet, un 
dels motius històrics per l'aparició 
dels ordes religiosos medievals va 
ser la reacció contra l'enriquiment 
excessiu de l'església, que 
vulnerava totalment el vot de 
pobresa fet pels servidors de Déu 
a la terra.

Aquest fenomen medieval, que 
avui ens sembla arcaic i anacrònic, 
l'ha investigat en profunditat 
Margarita Novo Malvárez, 
professora del departament de 
Ciències Històriques i Teoria de les 
Arts de la UIB, convertint-se, 
gràcies a un gran treball de recerca

«Convents de clausura,			
oportunitats de futur»

Un moment del sopar.                                          Foto: Àngel Zaragoza.

Santi Hernaiz - Palma.



per tenir un diagnòstic de la situació, el pronòstic és 
molt clar, com que no hi ha fonts d'ingressos com 
abans per part dels benefactors, d’alguna manera 
hauran d'apropar-se a la ciutat per crear-hi els vincles 
que ara per ara no existeixen, a fi de porder remuntar, 
perquè de moment no sembla que les vocacions 
puguin augmentar de manera significativa.

Com és possible afrontar aquest canvi? 

Doncs, segons la senyora Novo, s'haurien de valorar 
les experiències que s’han posat en pràctica en altres 
llocs per veure si es poden implantar aquí, però 
sempre respectant la vida contemplativa, pensar en 
propostes que no distorsionin la forma de fer que ha 
regit la seva vida durant tant de segles: turisme 

espiritual, 
convents 
amb 
hostatgeria, 
visites 
culturals 
controlades... 
i, sobretot, 
crear vincles 
amb la ciutat 
que ara quasi 
no existeixen. 

No és fàcil 
però... amb 
bona voluntat 
i si Déu vol...
tot és
possible.

noblesa mallorquina, on pervivia 
el costum que les filles de les grans 
famílies que no s'esposaven 
ingressessin en un convent.

Avui, aquests vestigis de l'edat 
mitjana semblen de difícil encaix 
a la nostra societat, a l'evident crisi 
vocacional i el distanciament entre 
el món laic i el religiós, s'hi hauria 
d'afegir l'envelliment de la població 
conventual. Teòricament són 
autosuficients, però a alguns 
convents ho passen malament. Per 
exemple: en el de Santa Teresa no 
tenen ingressos, no venen res a 
l'exterior. Tots els convents 
disposen d'espais destinats a horts, 
però la majoria de les monges són 
molt grans per a cultivar-los.

La senyora Novo afirma que la 
supervivència d'aquests grans 
complexos conventuals, concebuts 
per acollir deu vegades més 
monges de les que actualment els 
habiten, absorbits pel creixement 
de la ciutat, sotmesos a règims de 
tancament més o menys estrictes 
i aïllats de la mateixa per 
infranquejables murs, passa pel 
canvi. Abans aquests convents es 
nodrien de molta ajuda social, hi 
havia donatius, rendes..., això ha 
desaparegut. Després de fer 
moltes entrevistes amb les monges

Margarita Novo en un moment de la tertúlia.                                                                                            Foto: Àngel Zaragoza.

La Senyora Novo amb la ceràmica de l’Aplec.
                                           Foto: Àngel Zaragoza.



I, a pesar de la pluja, canviàrem de convent, feia 
gràcia veure per aquells estrets carrerons del barri 
de Sant Jaume aquella filera de gent amb paraigües. 
Som davant el monestir de la Puríssima Concepció, 
conegut a Palma com el de les Caputxines, ara 
administrat per la fraternitat contemplativa de les 
germanes Franciscanes TOR. Tocam el timbre de la 
porta (ja no hi ha campana) i per l'altaveu ens diuen 
que entrem per l'altra porta, cap allà idò, ens obren 
i ens reben dues monges joves molt amables que 
ens conviden a entrar, es presenten, són Sor Maria 
Paulina i Sor Glòria, la primera d'Extremadura i la 
segona de l'Equador i es disposen a fer-nos de guies 
pel convent.

Ara un poc d'història:
La fundació del monestir de caputxines de Palma 
fou dirigida per Teresa-Maria Ponce de León que el

Després de la interessant tertúlia 
que ens va dedicar Margarita Novo, 
professora del departament de 
Ciències Històriques i Teoria de les 
Arts de la UIB, sobre els convents 
de monges tancades de Palma, 
que per cert va ser ben atractiva i 
il·lustrativa i que va reunir un bon 
grup de socis, amics i simpatitzants, 
com deia, després de la descoberta 
dels convents i, amb la certesa de 
la companyia de la professora 
Novo, quedàrem per veure'ns el 
dissabte següent, dia 10, per a fer 
unes visites guiades in situ. Fórem 
ben valents els qui ens trobàrem 
abans de les deu al brollador de la 
Rambla, per mi que fou el dia més 
fred d'aquesta onada hivernenca, 
plovia i feia un fred que pelava, 
així mateix érem una vintena que 
partírem cap al convent de Santa 
Magdalena, un monestir de 
monges canoneses agustines que 
té l'origen en un hospital datat a 
principis del segle XIV. Ens rebé 
una de les monges, dient-nos que 
sols podríem veure el claustre, ja 
que estava gran part del convent 
en obres i a les aules més noves 
hi havia un grup d'estudis bíblics 
treballant, voltarem el claustre que 
té dues plantes, la de baix és 
configurada per arcs rebaixats amb 
columnes que alternen fusts 
salomònics i llisos, el segon pis és 
de columnes octogonals; a 
l'església, on no entràrem, l'element 
més destacable és el panteó de 
Santa Catalina Thomàs 
(Valldemossa 1533 – Palma 1574). 
El que si poguérem fer, és comprar 
coques, cocarrois i dolços que tot 
l'any elaboren i venen les monges.

«Visitant la Puríssima Concepció»

Embat.Bunyola.

El grup al Claustre de Sta. Magdalena.                        Foto: S. Hernaiz.

El Claustre de la Puríssima Concepció.                        Foto: S. Hernaiz.



Sobre les monges:
La Tercera Orde regular de Sant Francesc té els seus 
orígens en el moviment franciscà de la penitència, 
la fraternitat està sota la protecció de la Verge 
Immaculada, patrona de tots els franciscans, i de 
Santa Elisabet d'Hongria, patrona de la TOR. La 
fraternitat de les germanes es consagra a Déu per 
mitjà dels consells evangèlics de castedat, pobresa 
i obediència i amb l'ajut d'una educació segons els 
mètodes de la psicologia, pedagogia i didàctica es 
promou la maduresa de les persones i s'ajuda a 
inserir-se a l'ambient on es troba el monestir a més 
d'impulsar una formació en el camp franciscà i 
penitencial, eclesial, bíblic i espiritual. Així, amb la 
finalitat de respondre millor a les necessitats socials, 
dels temps i, sobretot, de la seva vida contemplativa 
tenen cura de la formació tant inicial com permanent 
segons les directrius de l'Església i en plena fidelitat 
al seu carisma penitencial. La comunitat inicial vingué 
del Monestir de San Francisco el Real de Trujillo 
(Caceres) amb el desig de començar una experiència 
franciscana TOR i, tornant als orígens feu una fundació 
a Calvià, l'any 1989, per a tornar a iniciar la vida 
femenina contemplativa que s'havia extingit a aquest 
lloc, després de disset anys, el Bisbe de Mallorca els 
proposà ajudar a les Germanes Caputxines del 
Monestir de la Puríssima Concepció de Palma, ja 
que debut a l'edat avançada de les religioses hi havia 
el perill d’haver de tancar el convent, el monestir de 
caputxines es va mantenir fins al 2007, data en què 
va passar a càrrec de la comunitat de Franciscanes 
TOR (Tercera Ordre).

La visita:
Amb detallades explicacions de les germanes Maria 
Paulina i Glòria vàrem recórrer moltes dependències 
del monestir, just a l'entrada, on eren els estables hi 
han muntat una exposició de llibres, documents i

1647 havia professat a Saragossa 
amb el nom de Clara-Maria. El 
1662 fou destinada a Mallorca per 
encapçalar la fundació d'una nova 
casa, empresa que feia temps que 
s'estava estudiant amb la 
intervenció d'Aina de Verí i de 
Clemència Camporells, abadessa 
de Santa Margarida de Barcelona. 
En aquell moment les dificultats es 
van veure agreujades a causa de 
la inexistència d'un convent masculí 
a Ciutat. El 1662 hom va 
aconseguir el pertinent permís reial 
i el mateix any ja s'havia establert 
la primera comunitat formada per 
Clara-Maria, Clemència i dues 
companyes més del monestir de 
Barcelona en unes cases 
facilitades com aixopluc provisional. 
Després de l'adquisició d'unes 
cases, va començar la construcció 
del monestir en el lloc definitiu, on 
es va traslladar la comunitat el 
1668. La compra de terrenys va 
continuar fins que el 1734 les 
caputxines disposaven de tota l'illa 
de cases. La construcció de 
l'església havia començat el 1682, 
la primera pedra es va posar el 
1687 i fou beneïda el 1695 pel 
bisbe de Mallorca. D'aquesta època 
cal destacar la personalitat de sor 
Dionísia-Bernarda Gómez (1639-
1719) una de les monges 
fundadores i després abadessa.

Sor Maria Paulina i el grup de visitants.                        Foto: S. Hernaiz.

Els rentadors.                      Foto: Iolanda Trilla.



la cisterna lleugerament desplaçat cap a un costat 
i conserva la corriola de fusta suspesa d'un arc de 
ferro forjat. Es pot baixar per una estreta escala en 
forta pendent fins a un passadís que servia de 
fresquera pels aliments que acaba en una barana 
que mira a l'interior de la cisterna. Ens han ensenyat 
la salera, lloc on preparaven les salaons i envinagrats 
que conserva encara les grans piques de pedra, les 
taules, alfàbies i garrafes. Abans d'entrar a l'església 
trobam el sepulcre de les fundadores i altres 
destacades monges. L'Església, construïda entre el 
1687 i el 1710, té planta de creu llatina amb cúpula 
sobre el creuer, remodelada amb estil barroc al segle 
XVIII. El retaule major és presidit per una pintura de 
la Puríssima 
Concepció i un 
sagrari giratori 
que conté una 
custòdia. 
Quedarem 
sorpresos quan 
ens mostraren la 
cripta, lloc 
d'enterrament en 
nínxols de les 
germanes, 
actualment en ús, 
les darreres 
inhumacions 
daten del 2015 i 
2016. Ens 
explicaren que tenen tots els permisos legals, sanitaris 
i eclesiàstics per a practicar els sepelis. La bugaderia 
conserva la llar de foc, el cossi del lleixiu i les piques. 
Per acabar pujàrem al primer pis on hi ha la sala de 
planxa i hi tenen muntada una representació d'una 
antiga cel·la medieval.

Tant a Palma com al convent de Calvià tenen tallers 
on treballen l'enquadernació clàssica, brodats, planxat 
i reparació de roba, pinten ciris i icones, elaboren 
dolços i pastissos per vendre i formes per a consagrar. 
També, i gràcies a l'aportació del banc d'aliments, 
cuinen i serveixen per a satisfer les necessitats dels 
que més ho han de menester. Una preciosa visita, 
guiats pels coneixements i explicacions de les 
germanes Maria Paulina i Glòria que, amb paciència 
franciscana, ens han donat a conèixer l'ahir i l'avui 
d'aquesta comunitat. En sortir hem trobat al claustre 
gairebé tota la comunitat encapçalada per la Mare 
Abadessa, que, agraint la visita i el donatiu lliurat 
ens acomiadaren amb la seva benedicció.

quadres relatius al convent, ens 
monstraren on antigament es feien 
les matances i s'obrava el porc. 
Han condicionat dues sales per 
acollir actes, esdeveniments i 
concerts, la primera, abans molí, 
està dotada de mitjans audiovisuals 
i l'alta d'un piano de cua.

La gran sagristia que conserva el 
clàssic mobiliari, calaixeres i 
armaris per a les vestidures 
eclesiàstiques, és ara un museu 
d'art sacre, creus, ornaments 
litúrgics... on destaca una 
monumental custòdia, pintures i 
mobles. El claustre, de planta 
irregular amb quatre galeries d'arcs 
rebaixats sobre columnes 
octogonals és un autèntic oasi de 
pau, ple de cossiols amb plantes 
i unes pasteres amb rosers que, 
segons ens diuen hi són des de la 
fundació del convent, té el coll de

La salera.                           Foto: Iolanda Trilla.

Baixada a la cisterna.             Foto: S. Hernaiz.

El pati dels rentadors.        Foto: Iolanda Trilla.



Hem passat uns dies per terres valencianes, concretament per Gandia i la comarca, 
la més rica en camps de tarongers, justament ara que la fruita encara penja dels 
arbres, és una meravella passejar per les grans extensions d'aquest cítric. 

També hem tingut l'alegria de trobar-nos amb els companys de la Fundació Sant Jordi 
valenciana, na Montse, en Paco i en Vicent, amb tanta sort que després de dies de 
pluja i fred, el diumenge, aparegué un sol esplèndid, vam poder passejar vorera de 
mar, intercanviant noves de les nostres respectives associacions i famílies i és, que 
després de 18 anys de trobades entre catalans, valencians i mallorquins, ja som com 
de família, germans escoltes per descomptat, però els lligams són més forts, encara. 
No va faltar el seu record per tot l'Aplec, esperant retrobar-nos l'any vinent a Catalunya.

Els vuit dies de vacances, ens van passar "volant" i ja aterràrem de nou a "sa Roqueta" 
seguint amb les activitats habituals i esperant alguna altra eixida.

Cigonya comediant
Costitx, 17 de febrer de 2018

Uns dies a Gandia



Quan el Rei es crema, no ha de mester criats.

Caldera veia, bony o forat, i si és molt veia, bony i forat.

A sa dona, tria-la prima i neta, que grassa i porca ja hi 
tornarà.

Es saber no ocupa lloc i és saber poc embarassa; tant 
es perd per qui sap massa, com per qui sap massa 
poc.

Qui escudella d'altri espera, o la menja freda o es queda 
sense ella.

La frase del mes

Endevinalla

 Refranys recopilats per Faust Frau

Refranys 
de febrer

Si no aprenem de la història, ens veurem obligats a tornar-la a viure. Cert. 
Però si no canviam el futur, ens veurem obligats a suportar-lo, i això podria 
esser pitjor.		

Alvin Toffler

Baix de sa cintura
tenc una obertura,
que baixant és braç
sa mà si atura.			 Solució endevinalla anterior: La Creu.

                                Foto: Santi Hernaiz



Dors del cromo núm. 26

SEMÀFOR DE BANDERES

Entre Exploradors es dóna freqüentment el cas d'haver de comunicar-se grups separats 
uns d'uns altres, o transmetre un avís o una ordre a llargues distàncies. Entre els 
diversos sistemes que poden utilitzar-se, existeix el del semàfor de banderes, i per 
a major claredat en els senyals es recomana que s'emprin dues banderes de diferents 
colors, v. g., vermell a la mà dreta i blanc en l'esquerra. Seguint aquesta disposició, 
és fàcil distingir si el que fa els senyals està de cara o d'esquena a l'Explorador que 
les observa. El que fa aquests senyals ha de col·locar-se sobre un fons en què destaqui 
bé i pugui ser perfectament vist pel receptor amb qui es comunica.
Per comunicar-se en el camp, es col·loquen dos Exploradors en cada estació: l'un, 
que és el transmissor, per fer els senyals del missatge que s'envia, i l'altre, o sigui el 
receptor, per anar anotant en un paper les lletres del missatge, o sigui l'alfabet especial 
d'aquest semàfor, corresponents a senyals visibles.

*Col·lecció de cromos publicada en la segona dècada del segle XX pel laboratori 
farmacèutic del Dr. Grau.

Història de l’escoltisme



Aquesta secció té la intenció de descobrir, sobretot, els noms dels carrers de Palma, 
amb el seu historial toponímic, possiblement molts no els coneixem. mentre que 
d’altres, que hem freqüentat sovint, desconeixem d'on provenen els seus noms ni qui 
eren els personatges als quals estan dedicats.

Sí els lectors d’aquesta nova secció teniu una curiositat o consulta a fer, estarem 
contents de poder-vos complaure (noves@aplecscout.org).

Font: "Els carrers de Palma. Toponímia i patrimoni de la ciutat", autor 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 Pere J. Serna

A la barriada de la Vileta hi trobam 
el carrer del Turc, que va del carrer 
de Galilea al carrer de l'Aladern. 
Però qui era aquest turc?
El nom d'aquest carrer es va 
imposar al final del segle XIX com 
a "calle del Turco" i va ser 
normalitzat en català el 24 de 
setembre de 1987. El nom d'aquest 
carrer, realment curiós, té relació 
amb l'assassinat del general Prim el 1870 i amb un 
carrer de Madrid dit també "calle del Turco" que fou 
l'escenari d'aquell atemptat.

Però no acaba aquí el fet curiós. Dit carrer té una 
travessia que va fins al carrer de les Vinyes i que 
figura com a carrer de la Neula, nom oficial 
completament absurd. Va ser imposat devers l'any 

1880 en la forma de "calle del 
Barquillo", i el 2 d'octubre de 1989 es 
va traduir al català interpretant 
"barquillo" com a neula. Amb tot, ara 
sabem que aquest "barquillo" no té 
res a veure amb cap neula.

Ambdós carrers, tant el del Turc com el de la Neula, 
sembla que tenen relació amb els carrers del Turco 
i del Barquillo de Madrid, on el 1870 varen assassinar, 
com ja hem dit abans, al general Prim.
Tal volta seria bo donar a conèixer aquest error al 
nomenclàtor al convidat del proper sopar-tertúlia, 
el nostre amic Toni Noguera actual batlle de Ciutat.

Els nostres carrers



Faust Frau - Palma.
Us heu dedicat mai a descobrir les 
olors dels barris i carrers de 
Palma? Cada barri té la seva olor: 
Santa Catalina, el centre de Palma, 
la plaça Major, la Calatrava, la 
Soledat... Cada carrer té la seva 
olor pròpia, sobretot pel centre i 
el barri vell.

Feis-ne una prova i gaudireu de 
les olors, ja sigui un forn, olor de 
pa acabat de fer o d'ensaïmades; 
si han regat, olor de terra banyada, 
olor de net i qualque vegada olor 
de brut, olor de pixat, producte 
d'una nit de bauxa amb molta de 
cervesa dins el cos, olor de 
clavegueres. Olor d'estiu pel centre 
de Palma, uns aromes de platja, 
de crema solar, que aflueixen dels 
cossos dels milers de turistes que 
badoquen mirant comerços o 
asseguts a les terrasses dels bars i les cafeteries. A l'hivern, olor de pluja i de 
nin quan passes per un col·legi.

Quantes d'olors té la meva ciutat! Una olor que molts s'han perdut. Quan era 
jove se sentia olor de soldats, de carro dels fems, olor de bodegues i de buines 
de cavall. Els mercats són un niu d'olors diferents, no només de les peixateries, 
també de les carnisseries i de les botiguetes de verdura, de formatges o de 
menjars preparats; olor de cafè amb llet, de llonguets acabats de torrar amb 
sobrassada, de frit, pica-pica, budells o calamar a la romana..., són aromes 
que es poden trobar cada dia als mercats.

Les esglésies també tenen les seves olors: Sant Miquel, Santa Eulàlia, Sant 
Francesc o Santa Clara. Olor de ciris, d'encens, d'antic fins i tot d'humitat. 
També hi ha olors que s'han perdut: les flaires del forn de la Pelleteria, Cas 
Sogre o Can Pedro es Xato, i no parlem de la bodegueta del final del carrer 
dels Oms, del carrer de Sant Feliu o de la bodega Marina. Eren una mescla 
de moltes fritures, de vins, vermuts i palo amb sifó.

Moltes d'aquestes olors, i d'altres, de la nostra ciutat, encara hi són. Si les 
cercau bé, les sentireu. Just falta que ensumeu mentre camineu per la nostra 
estimada Palma.

Les olors de la meva ciutat !



Molts de nosaltres, vull dir membres de l'Aplec i gent de la nostra edat que tenim 
ja molta joventut acumulada, vàrem traspassar el llindar de la infantesa a la joventut 
escoltant músiques i cançons que ens arribaven de lluny, a casa encara teníem 
el festival pseudo espanyol que tenia l'origen a mitges del cuplet i els nous aires 
disfressats d'andalús, i just començàvem a sentir gravacions en català gràcies als 
Setze Jutges i la Nova Cançó però ens agradaven molt en anglès.

Gairebé tots, llevat d'alguna notable excepció, no sabíem anglès i en sentir alguna 
cançó d'aquelles que avui se'n dirien "virals" en principi només sabíem taral·lejar-
les, després, si podíem comprar el disc i en venia la traducció i era fiable, enteníem 
el que deia l'autor, quina diferència amb avui que tothom té la música gratis i troba 
la lletra en qualsevol idioma per internet.

Per això trob que, encara que hagin passat tants d'anys, potser encara algú no 
sàpiga ben bé la lletra i l'esperit d'alguna d'aquelles cançons que tant ens 
emocionaren, a veure què vos pareix si les recordam i/o les descobrim.

Avui propòs la lletra de Paul Simon de "Simon & Garfunkel" de l'any 1964 "The 
Sound of Silence" (El So del Silenci) El significat d'aquesta lletra fou escrita després 
de l'assassinat de John F. Kennedy, el missatge final es pot traduir a molts d'àmbits 
espirituals, ètics i sentiments personals de cadascú. És certament difícil captar tot 
el sentiment original quan una lletra es tradueix a una altra llengua i n'hi pot haver 
varies, aquesta és prou fidedigna.

Cançons                                     Eduard Mas - Bunyola

Hola foscor, vella amiga,
he vingut per parlar amb tu de nou,
perquè una visió, lliscant-se 
silenciosament,
em va deixar la seva sement mentre 
dormia.
I la visió que va quedar plantada en la 
meva ment
encara roman
dins del So del Silenci.

En inquiets somnis vaig caminar tot sol
per estrets carrers empedrats.
Sota la resplendor d'un fanal
vaig girar la cara cap al fred i la humitat
i llavors els meus ulls van ser apunyalats 
pel centelleig d'una llum de neó
que va esquinçar la nit
i va fregar el So del Silenci.

I sota la nua llum vaig poder veure
a deu mil persones o tal vegada més.
Gent que xerrava sense parlar,
gent que sentia sense escoltar,
gent que escrivia cançons que cap veu 
mai compartiria.
I cap es va atrevir a pertorbar
el So del Silenci.

Bojos, vaig dir, no sabeu
que el silenci creix com un càncer?
Sentiu les meves paraules que pot ser 
que us serveixin de lliçó.
Agafeu els meus braços perquè us pugui 
aconseguir.
Però les meves paraules van caure com 
a silencioses gotes de pluja
i van ressonar com un eco
en els pous del silenci.

I la gent es va prostrar i es va posar a 
resar
davant el déu de neó que havien creat.
I l'anunci s'encenia i s'apagava mostrant 
el seu missatge
amb les paraules que anava formant.
I l'anunci deia:
"Les paraules dels profetes estan 
escrites a les parets del metro
i a l'entrada de les cases".
I va murmurar en el So del Silenci.

El so del silenci



Dia 10,	 dissabte: VISITA A LA COL·LECCIÓ DE TRENS HISTÒRICS A SON CARRIÓ	
Oportunitat per veure l’excelent col·lecció de vehicles ferroviaris, els més antics 

daten del 1874, i rebre les explicacions referents a la seva història i a l’impacte que va tenir 
el ferrocarril en la economia i la societat de principis del s. XX.
 		

Lloc de trobada: A l’aparcament del Conservatori de Música (carrer d’Alfons el 			
Magnànim, 64 de Palma) o directament a Son Carrió.	

Hora:		 09.00 a Palma o 09.55 a Son Carrió. 	
Transport: 	 Vehicles particulars.	
Dinar: 		 Dinarem a un restaurant de la zona.

MENÚ
Pa amb oli i companatge

Postres

Aigua, vi i cafè o infusió.

Previsió mes d’abril
Dia 09,	 dilluns: 	 Sopar Tertúlia.

Dia 15,	 diumenge: 	 Activitat.

Dia 16,	 dilluns: 	 Reunió de Junta.

Dia 23,	 dilluns: 	 Missa de Sant Jordi.

Dia 12,	 dilluns: 	 Reunió de Junta.	
Hora: 		 20:08.	
Lloc: 		 Carrer Seminari, 4.

Mes de març 2018

 Dia 28,	dimecres: 	 Sopar de Pasqua. 	
Hora: 		 20,30.	
Lloc: 		 Monestir de la Real (sala menjador).	
Preu: 		 A repartir entre els assistents.			

Cada comensal ha de dur plat i tassó de fang, no calen coberts, 				
es menjarà segons la tradició.			

ES PREGA MÀXIMA PUNTUALITAT!


