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«Editorial»



La patent de cors (denominació possiblement derivada 
del vocable llatí "cursus", que es podria traduir per 
cursa o carrera, doncs aquesta darrera accepció en 
l'argot mariner fa referència a la navegació que una 
barca o vaixell sol fer) es convertí en sinònim de 
negoci a gran escala en el que els armadors invertien 
el seu capital i els capitans la seva vida.

El trinomi de mar, violència i depredació es convertia, 
sota l'empara legal atorgada pel rei de torn, en 
beneficis, supremacia i poder, justificats per l'alta 
política, l'economia i la fe. Així el que va començar 
amb una partida jugada entre el nord i el sud com a 
contrincants, personificats pel Cristianisme i l'Islam, 

amb el mar Mediterrani com a tauler del joc, a poc 
a poc es va convertir en una armada en "B" pels 
diferents regnes en disputa, tots contra tots.

En aquest maremàgnum de confrontacions, on ni la 
guerra desenvolupada en el mar era capaç d'aturar 
el comerç marítim, els capitans mallorquins feren el 
seu agost particular durant uns quants segles fins a 
assolir el clímax en el segle XVII, aprofitant les guerres 
entre els monarques “Catòlics” (espanyols) i els seus 
homònims “Cristianíssims” (francesos); durant dotze 
anys (entre 1640 i 1652) els corsaris mallorquins, 
sota patent del rei catòlic, aprofitaren la revolta 
catalana de la guerra dels Segadors per enriquir-se 
i enriquir als seus armadors.

La guerra en cors o el corsarisme 
a Mallorca era un tema certament 
desconegut per a la majoria de 
nosaltres, alhora que engrescador 
quan ho miram amb els ulls de ficció 
de la literatura o el cinema.

Avui, nou d'abril del 2018, a la 
nostra tertúlia de l'Alféizar, el Sr. 
Gonçal López Nadal s'ha 
encarregat de desmitificar aquesta 
figura romàntica de l'imaginari 
marítim. 

El convidat d'aquest dilluns, 
Professor titular d'Història i 
Institucions Econòmiques al 
departament d'Economia Aplicada 
de la Universitat de les Illes Balears, 
membre del grup d'investigació 
d'Estudis d'Història Econòmica de 
la UIB i doctor en Història per la 
Universitat de Barcelona, amb 
amplis coneixements sobre cultura 
i història cubanes i orientalisme, i 
un gran expert en corsarisme, ha 
investigat en profunditat aquest 
fenomen sociomilitar en vigor a 
Espanya fins als inicis del segle XX 
i ens ho ha explicat amb efusivitat 
i profusió de detalls.

Mallorca, i per extensió la resta de 
les Balears, ancorades 
estratègicament al centre del 
Mediterrani, era una convidada 
d'excepció en aquest vast pastís 
de riquesa a repartir entre els 
promotors d'aquestes societats de 
conveniència i connivència 
participades per reis i virreis nobles 
i alts funcionaris, mercaders i 
comerciants, gremis i mariners 
intrèpids.Pàgina 04
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La salvació era una altra guerra!
(Una de corsaris)

Santi Hernaiz - Palma.

Un moment del sopar a l’Alféizar.                            Foto: Pere J. Serna.



Acabada dita rebel·lió, les ràtzies 
es tornaren a dirigir contra les 
embarcacions gal·les, la salvació 
del negoci sempre era una altra 
guerra, i és en aquesta època quan 
es fa a la mar la denominada 
"Esquadra de Mallorca", flota 
formada per cinc vaixells i una 
tripulació estimada de quasi un 
milenar d'homes, dirigida quasi 
sempre pel comandant Pere 
Fleixes, destacat representant 
d'una successió d'intrèpids capitans 
corsaris amb base a Mallorca que 
en molts moments ultrapassaren 
en captures i beneficis a altres 
destacades bases corsàries com 
Malta o Liorna, principalment en 
contra de naus de cabotatge sota 
bandera francesa, però sense fer 
escarafalls a vaixells d'altres 
procedències, genovesos, 
barbarescs, o qualsevol altre que 
tingués la desgràcia de creuar-se 
en el seu rumb.

Però res dura eternament i aquesta 
activitat corsària va quedar abolida 
oficialment a Europa el 16 d'abril 
de 1856 amb la Declaració de 
París, un document annex al 
Tractat de París del mateix any 
que posava fi a la guerra de Crimea 
i que els monarques espanyols es 
negaren a signar fins a l'any 1909, 
deixant sense efecte aquest 
immens negoci que s'havia retroPàgina 05
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alimentat dels successius conflictes bèl·lics, sempre 
provocats pels mateixos actors.

Aquesta vegada ni una altra guerra la va poder salvar!

 Un altre moment del sopar al Café Alféizar.                                                                                      Foto: Pere J. Serna.

El professor Gonzal López Nadal.  Foto: Pere J. Serna.

El Sr. Gonzal López i el president de l’Aplec.           Foto: Pere J. Serna.



del butlletí del mes passat i d'aquest mateix, i els 
hem trobat és clar, les explicacions eren clares, un 
als graons de la creu vora el convent i l'altre a l'escala 
esquerra de l'església, per a deixar-ne constància 
ens hi hem retratat. Travessam la plaça, avui prou 
buida de turistes i residents per mor de la pluja i, 
seguint fent teringa de paraigües cercam el carrer 
de la Mar on es troba el Museu.

El Museu de Sóller és un museu pluridisciplinari. 
Està dedicat a l'arqueologia, l'etnologia, la pintura i 
la ceràmica. Està situat a can Mo, una casa senyorial 
construïda l'any 1740. Organitza exposicions, concerts 
i conferències. Va ser fundat l'any 1958. Pretén 
reproduir el que fou un habitatge de la localitat, de 
finals del XIX i principis del segle XX, on destaca 
l'antiga cuina, el menjador, el dormitori i la capella. 
Al pis superior s'hi troba una important col·lecció de 
vestimenta d'època i objectes relacionats amb els

Som a divendres, 13 d'abril del 
2018 i, després del dia assolellat 
i clar d'ahir, qui ens havia de dir 
que avui estaria tapat, un cel de 
plom, plovent des de la matinada 
i amb un descens notable de la 
temperatura, quina primavera més 
inestable que patim, realment fa 
ganes quedar-se a casa calentet.

Però no, avui tenim activitat de 
l'Aplec i toca sortir tal com està 
previst, si és el cas, ja anirem 
canviant de plans o improvisant. 
L'objectiu d'avui és anar a Sóller a 
visitar el seu Museu, ubicat a un 
antic habitatge del segle XVIII que 
també acull l'Associació pel Foment 
de la Cultura de la Dona, entitat 
pionera fundada l'any 1926, que 
conserva una important biblioteca.

Així mateix nou membres de l'Aplec 
hem partit cap a Sóller a pesar de 
la incessant pluja que no ens ha 
abandonat en tot el viatge, bé al 
túnel si, hem hagut d'aparcar a la 
carretera del port i entrar cap al 
centre tot fent teringa de paraigües 
esquivant els esquitxos dels cotxes 
pels estrets carrerons, el que hem 
fet primer és cercar els famosos 
Claus de Llautó que ens explicà 
en Pep Lluís Sunyer al seu article
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Eduard Mas - Bunyola.

«Un matí al museu de Sóller»

Façana de la nau dels trens històrics.                   Foto: Àngel Zaragoza.

Detall d’un clau de llautó.       Foto: S. Hernaiz.

L’altre clau de llautó localitzat.                               .       Foto: S. Hernaiz.



línia compensaria amb escreix la inversió realitzada. 
L'Arxiduc Lluís Salvador fins i tot va arribar a donar 
els terrenys de la seva propietat per on havia de 
discórrer la via. La concessió d'aquesta línia es va 
atorgar l'any 1893, però l'alt cost del projecte va 
desanimar als accionistes i no va passar dels plànols 
de l'enginyer Salvador Medir. Hem quedat molt 
satisfets de la visita al Museu, tant pel seu contingut 
com del seu continent i especialment de l'atenció 
rebuda del seu encarregat Sr. Josep Canyelles 
Noguera per les seves explicacions.

I, què me'n direu, en sortir del Museu ja no plou! Tira-
tira anam cap a la plaça ara ja plena de visitants i 
veïns, donada l'hora creim que el més adient és 
asseure'ns a la terrassa del Círculo i fer l'aperitiu, 
però no, segons el termòstat d'algunes, troben que 
estaríem millor a dins, idò cap a dins, només faltaria, 
ben aposentats i prenent el vermut comentam la 
visita al museu, tots n'hem quedat molt contents. 
Tenim temps per passejar pel carrer de la Lluna, 
entrar a l'església parroquial de Sant Bartomeu i de 
comprar Garrovetes del Papa. 

Dinam al Bar 
Restaurant Es 
Pont on ja hi 
havíem 
reservat taula, 
atenció 
simpàtica, 
cuina senzilla, 
bona i 
casolana, un 
poc de 
sobretaula i 
partim, torna a 
fer un poc de 
"cameta 
d'aranya" 
mentre anam 
a cercar els cotxes, res important. Un bon dia i una 
excel·lent activitat, fins a una altra.

emigrants sollerics que residiren a 
França i Cuba. Altres col·leccions 
que es poden destacar són les 
antigues màquines fotogràfiques, 
ormejos pel treball al camp, un 
herbari i pintures de diversos 
autors, on destaca Santiago 
Rusiñol. El museu també destaca 
per la seva col·lecció d'arqueologia, 
que fou ampliada l'any 2013. 
Aquest espai està dedicat a 
l'arqueòleg solleric Bartomeu 
Enseñat, que fou Comissari 
d'Excavacions Arqueològiques a 
Balears als anys 50 i acull la seva 
important col·lecció, a més d'altres 
donacions.

Ens han cridat molt l'atenció, pel 
nostre desconeixement, els 
documents del primer projecte del 
"Ferrocarril Económico de Palma 
a Sóller" la línia havia de passar 

pels pobles d'Establiments, 
Valldemossa i Deià, va ser el primer 
projecte de ferrocarril de Palma a 
Sóller que es va redactar. El seu 
promotor D. Jerónimo Estades i 
Llabrés (Diputat, Parlamentari i 
amic personal d'Antoni Maura i 
Montaner) havia dissenyat una línia 
a la qual va anomenar el "Tren dels 
turistes". Aquesta línia que partint 
des de Palma, passava per Son 
Sardina, Establiments, Esporles, 
Valldemossa, Deià, Llucalcari i 
Sóller, havia d'ascendir un desnivell 
de 480 metres fins a arribar a 
Valldemossa, des d'allí anar baixant 
sobre la costa litoral de la 
tramuntana mallorquina en direcció 
a Deià i Llucalcari fins a Sóller 
gaudint al trajecte d'unes vistes de 
gran bellesa. Estades pensava en 
un projecte de tren turístic més que 
un tren de transport creient que 
l'afluència de turistes a aquestaPàgina 07
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Exploradors de Sóller.      Rep.: Pere J. Serna.

A la sala de fotografia.                                                  Foto: S. Hernaiz.

De claus a triangles.                   Foto: S. Hernaiz.



És a dir, incloem a la celebració textos de l'Antic i 
Nou Testament i gestos tradicionals, ja que tots ens 
semblen prou vàlids per aquest acte i perquè no 
renunciem als nostres orígens.

Érem una vintena de comensals asseguts a la taula 
pasqual presidida pel de més edat que exercia com 
a pare de família i ens ajudava a seguir el guió, un 
lector dirigia les lectures que s'inicien amb un fragment 
del Deuteronomi, 16, 1-8 que ens conta la festa i 
tradició de la Pasqua que tots junts acabem cantant 
"Sigui la Pau amb nosaltres". El lector continua amb 
la Primera Carta als Corintis, 5, 7-8 i l'Evangeli segons 
Lluc, 22, 7-16 que ens parlen dels preparatius del 
sopar pasqual, cantem tots "Quan a l'Egipte era 
Israel".

En aquest punt i seguint el guió portem a la taula del 
pare de família les viandes tradicionals del sopar, el

El dimecres 28 de març del 2018 
a la nit, ben acollits com sempre 
al monestir de la Real de Palma, 
seu de la congregació de 
Missioners dels Sagrats Cors, els 
socis, amics i simpatitzants de 
l'Aplec, enguany hi hem celebrat 
la Pasqua amb germanor i joia.

A l'Aplec ens agrada parar la taula 
i decorar la sala seguint els 
costums antics recopilats al guió 
elaborat per aquest esdeveniment 
i que seguim tant en els gestos 
com en els textos.

L'Èxode ens parla del Pesaj o 
Pasqua Jueva, la Festa de la 
Llibertat o de la Primavera que 
celebra l'alliberament del poble 
jueu de l'esclavitud de l'Egipte, la 
tradició judeocristiana ens explica 
el sopar pasqual en el qual Jesús 
amb els seus deixebles celebraren 
abans d'entregar-se a la seva 
passió.

Pàgina 08
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«Sopar de Pasqua 2018»

Façana de la nau dels trens històrics.                   Foto: Àngel Zaragoza.

El pare presideix la taula.      Foto: Frau-Serna.

Un moment de la celebració.                                        Foto: Frau-Serna.



Com és natural entre amics el sopar és ben animat, 
es mantenen converses diverses i es comenta el 
menjar, el bon punt del rostit de xot, el gust agredolç 
de la fina salsa, en fi, una festa, com ha de ser. En 
acabar i dirigits pel pare de família procedim a la 
solemne acció de gràcies i refermam els signes de 
l'Aliança nova i eterna i de la nostra germanor recitant 
la segona part de l'Al·leluia, acabam la festa bevent 
la quarta i última copa de vi recitant la benedicció 
final.

Ens agrada celebrar la Pasqua des de les dos 
vessants segons siguem més o menys creients, d'una 
banda celebrem l'últim sopar de Jesús, l'acte definitiu 
de salvació de Déu, el naixement d'un temps nou on 
es celebra l'alliberament de tota la humanitat, de 
l'altra, en la vida de cada dia, fent el nostre treball i 
les nostres relacions, vivim aquest alliberament com 

el pas a un món 
de pau, una pau 
basada en la 
solidaritat i el fet 
de compartir.

Aquesta és la 
nostra manera 
de celebrar la 
Pasqua, ens 
satisfà trobar-
nos junts i 
compartir les 
viandes, 
l'amistat i les
tradicions.

pa sense llevat, el vi, les herbes 
amargues, l'anyell rostit 
acompanyat de la salsa Jaróset i 
els fruits secs, quan tot està a punt 
comença un diàleg entre el pare 
de família i el més jove on li diu 
per què aquesta nit no és com les 
altres, es dóna una explicació i 
record a tots els presents els motius 
principals d'aquesta celebració.

Mentre cantem i recitem uns Salms 
s'encén un braser i es crema 
encens per a perfumar la sala i les 
més joves passen per la llarga taula 
ajudant a tothom a rentar-se les 
mans, el pare beneeix el pa i el vi 
i comencem a sopar.

Pàgina 09
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Tots començant a sopar.                                                                                                                                  Foto: Frau-Serna.

Les més joves rentant les mans als participants.                                                    Fotos: Frau-Serna.
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Palma , a .... de .......................... 20....

Benvolguts amics:	

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



US-Navy (que era la contractista de totes les obres 
militars americanes a Espanya, segons el pacte 
hispà-americà de l'any 1953) per a les obres de la 
base de Torrejón de Ardoz, i supervisor de la carretera 
d'accés al Puig.

Anys després de la voladura i la finalització de les 
obres de la base militar, el vèrtex geodèsic va ser 
substituït per un altre, prèvia rectificació de totes les 
seves dades de latitud, longitud i l'altitud; l'actual és 
de 1.414,926 m. Diu la ressenya actual de l'IGN: 

"Situado en las crestas del Puig Major, no en su 
punto más  elevado, dentro del recinto militar del 
Ejército del Aire y a unos 150 m. más al NE de la 
instalación americana, sobre unas rocas”. 

Com a curiositat faig notar que si restem l'altitud 
calculada pel Sr. Ibañez de Ibero per al vèrtex Torrelles 

(Puig Major), amb la que 
actualment ens dóna la 
ressenya de l'IGN, la 
diferencia és de 30,294 
m, però ja diu: "..no en 
su punto más elevado..", 
pel que don per bona la 
fita dels 9 metres, que 
en el seu moment em 
comentà el Sr. Rullàn. 
Amb els teodolits es 
mesuraven els tres 
angles horitzontals dels 
triangles, per calcular la 
magnitud de cada costat 
i els angles verticals per 
tenir la diferència de 

nivell entre vèrtexs. Aquests mesuraments servien 
per determinar les tres coordenades en l'espai X, Y, 
Z, i situar els vèrtexs del triangle, els geodèsics, en 
un determinat sistema de projecció establert; 
actualment és l'Universal Transverse Mercator 
(UTM).

La carretera d'accés al cim del Puig 
Major, amb un traçat molt agressiu 
(línies rectes, sense adaptar-se als 
contorns del terreny) i sense cap 
prevenció d'impactes 
mediambientals ni paisatgístics, va 
destruir l'antiga senda de pedra 
que pujava des del Coll de 
n’Arbona al Puig Major, molt 
utilitzada pels naturals de Sóller. 
L'acumulació de les restes de les 
demolicions en els vessants del 
cim, que són hàbitat de nombrosos 
endemismes vegetals, va suposar 
un gran impacte ambiental per a 
la zona a causa de les necessitats 
de truncar el cim per poder obtenir 
una superfície plana, el que va 
suposar una pèrdua d'altura. 

La voladura (foto 7) del pic més 
elevat del Puig Major, va rebaixar-
lo uns 9 m, segons comentari que 
en el seu moment em va fer el Sr. 
Rullan Bauzà (†) de Can Dulce, 
solleric, enginyer que va ser de laPàgina 11
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«Dos claus de llautó 
a la Vila de Sóller»

(Part segona)

Josep Lluís Sunyer Ribes (Antic escolta, de l'AEG. Capità Angelats). Sóller.

Foto 7: La voladura del pic més elevat del Puig Major.                         Font d'Internet.
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diferència entre la plenamar i la baixamar. Segons 
Bernat Puyol, sotsdirector del Servei de Geodèsia 
de l'Institut Geogràfic Nacional: ...entre julio de 1870 
y junio de 1872 un empleado hizo cuatro mediciones 
diarias del nivel del agua sobre una regla graduada 
(a las nueve, doce, quince y dieciocho  horas). Las 
medidas se realizaron en una escalera del muelle. 
La media de estos dos años de observaciones fue 
considerada el valor medio del mar en ese punto... 
A partir del punt d'observació al port, es va transportar 
per anivellament aquest valor mitjà fins al primer 
escaló de l'escalinata de l'Ajuntament i allí es va 
deixar materialitzat el valor del nivell del mar de 3,409 
m per davall de la placa i que encara avui podem 
trobar a la dita l'escala.

Aquesta primera placa és considerada com la cota 
NP1 (Nivel de Precisión 1) i, a partir d'ella, es van 
anar traçant la resta d'altituds fins a abastar tot el 
territori nacional formant una xarxa de nivells. 
D'aquesta primera xarxa d'amidaments, que va 
començar el 1871, es va culminar 50 anys després 
i avui dia continua actualitzant-se, malgrat que, des 
de les primeres mesures, la tecnologia ha avançat 
a passos de gegant i un sistema GPS és capaç de 
realitzar en segons la feina que abans durava diversos 
anys, els càlculs duts a terme manualment fa ja més 
d'un segle, segueixen vigents en l'actualitat i l'escaló 
de l'Ajuntament d'Alacant segueix sent la base en 
què se sustenta tot el nostre sistema altimètric, 
segons Puyol: "el valor oficial del NMM (Nivel Medio 
del Mar) en Alicante sigue siendo el mismo, puesto 
que cambiarlo significaria cambiar todas las altitudes 
conocidas del país con lo que ello implica. 
Evidentemente con las nuevas metodologías, se 
observan las variaciones del nivel del mar con mayor 
precisión y se puede obtener un valor más preciso 
para el NMM, pero no difiere del histórico más que 
en unos pocos centímetros".

Faig notar que per la triangulació geodèsica de les 
Balears es va prendre el nivell del mar Balear, per 
mitjà d'un mareògraf (Instal·lació per amidar les 
marees (foto 9), instal·lat en els molls de Palma, 
aquest nivell s'amidava dues vegades al dia, i en 
hores convenientment triades, durant 16 mesos no 
apreciant durant tot aquest temps una major diferència 
a 0,54 m entre 932 valors obtinguts. Adaptant 
posteriorment aquest anivellament al del mar 
d'Alacant.

Finalitz aquest pròleg, amb el que he intentat donar 
una visió del perquè d'aquests claus: són senyals i

Sobre aquests vèrtexs es 
recolzaven tots els treballs 
preliminars per anar prenent els 
detalls topogràfics, zones urbanes, 
carreteres, ferrocarrils, rius, 
torrents, llacs, etc. Així s'anaven 
conformant i dibuixant les fulles de 
l'1/50.000 que he esmentat al 
principi. Per finalitzar el recorregut 
històric, intentaré resumir per què 
la referència del nivell dels vèrtexs 
i cada punt geogràfic del mapa, 
sempre és amb l'afegitó "referit a 
la mar d'Alacant".  

Encara que sembli estrany, excepte 
en petits treballs topogràfics que 
es pren el nivell del mar local; per 
als treballs d'envergadura 
geodèsica la referència és un clau 
daurat situat al primer escaló de 
l'ajuntament d'Alacant (foto 8).

La fluctuació del mar (les marees) 
és tan gran, que per exemple, a 
Sant Sebastià, el nivell de la mar 
arriba a variar fins a 4,4 metres al 
mateix dia, depenent de l'hora en 
què es realitzi el mesurament. Era 
un tema que requeria una solució 
generalitzada per al conjunt del 
Mapa Nacional. En 1871, quan van 
començar els treballs per establir 
la Xarxa Nacional d'Anivellació, es 
va triar com a punt de partida la 
badia d'Alacant, per la poca

Foto 8: Primer escaló de l'ajuntament 
d'Alacant.                                  Font d'Internet.
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Per tant entre aquests anys 1923-1941 mitjançant 
itineraris d'Anivellació Directa i en aquest cas, se 
suposa que partint del vèrtex de Muleta, servint-se 
de camins i carreteres; es va arribar fins als dos 
claus que ens ocupen, que havien estat prèviament 
col·locats. Cada clau té un valor de nivell referit al 
mar d'Alacant, la seva utilitat era dotar de referències 
d'anivellació els plànols de les poblacions, per dibuixar 
tots els detalls que conformen cada fulla.
Desconec els valors del nivell, perquè no m'ha estat 
possible trobar les ressenyes escrites referides a 
cada clau, tant en els arxius del Servei Geogràfic de 
l'Exèrcit, que hauria de ser el garant de totes les 
dades recollides per les Agrupacions Obreres 
Topogràfiques de les demarcacions que van existir 
a cada regió militar i que, conjuntament amb l'Institut 
Geogràfic Estadístic (IGN actual), van realitzar els 
treballs. Tampoc en l'IGN m'han pogut facilitar cap 
dada, ja que els arxius, segons ells, els hauria de 
tenir el Ministeri de Defensa que ja he dit quina va 
ser la seva resposta.

Faig un aclariment al respecte, no hem de confondre 
aquests senyals amb altres claus, la foto 10 correspon 
a un clau que està en "el bordillo" enfront de la tafona 
de Can Det, també són senyals topogràfics que han 
aparegut en alguns dels carrers de Sóller, sobretot 
a les cruïlles; a part d'una figura porta gravades les 
sigles CGCCT (Centro de Gestión Catastral i 
Cooperación Tributária).

Per a la conclusió del present només em resta, agrair 
al Capità de l'extinta Agrupació Obrera i Topogràfica 
del Servei Geogràfic de l'Exèrcit a Balears, sr. Gabriel 
Bergas, ja jubilat i antic company de "fatigues", perquè 
amb els seus records m'ha ajudat a confeccionar el 
present escrit i aclarir el significat d'aquests claus 
que segurament molta gent no havia reparat en ells, 
i són història pura de la Geodèsia de Mallorca i els 
seus pobles, en definitiva d'Espanya.

marques per la realització d'estudis 
topogràfics, bàsicament nivells (i 
mereixen ser respectats i 
conservats), que en el seu moment 
van servir per establir les altures 
de cada poble de Mallorca i poder 
confeccionar les seves diferents 
Fulles del Mapa, sempre referits 
a la mar d'Alacant; d'aquests claus 
n'hi hauria d'haver almenys un a 
cada poble i generalment es 
materialitzaven en els portals, 
porxos o atris de les esglésies o 
edificis singulars.

L'any 1923 el Depósito de la 
Guerra (²) comença a col·laborar 
amb l'Institut Geogràfic en la 
realització del Mapa Nacional a 
escala 1/50.000, arribant a formar 
51 fulls, fins a l'any 1931 en què 
es dissol el Dipòsit de la Guerra i 
es crea la Secció Cartogràfica de 
l'Estat Major. El 1941 es restableix 
la col·laboració del Servei 
Geogràfic de l'Exèrcit (d'aquí la 
inscripció gravada en els claus) 
amb l'Institut Geogràfic, per acabar 
el Mapa Nacional. Fins a la seva 
finalització, es van formar 168 
fulles. En la confecció d'aquestes 
fulles cal entendre que hi ha les 
que es refereixen a les Illes.

(²) El Depósito de la Guerra, instaurat el 1838 com a òrgan independent afecte a la Direcció General de l'Estat 
Major, organització formada per dues seccions: història i estadística militar i Geografia i Topografia.

Foto 9: 
Mareògraf (Instal·lació per amidar les marees).

Foto 10: Senyal topogràfica que, a part d'una figura, porta gravades les 
sigles CGCCT (Centro de Gestión Catastral i Cooperación Tributária).
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“L’edat no determina... 

però, condiciona”

Cròniques i pensaments de Mateu Barceló

Foto: Mateu Barceló

“L’edat no determina... 

però, condiciona”

Cròniques i pensaments de Mateu Barceló



Tanmateix set n'han entrades i set n'han de sortir.

A qui li hagis de donar sopes, no li planguis és berenar.

Es bé no és conegut, fins que és perdut.

Déu dona sa llenya segons es fred.

Costums rompen lleis.
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La frase del mes

Endevinalla

 Refranys recopilats per Faust Frau

Refranys 
d’abril

	

El món és un llibre preciós però de poc val si no el sabem llegir.						

Carlo Goldoni

Dos homos ho poden fer,
un homo i una dona... també.

Però... dues dones no!

Resposta al refrany anterior: El corn.

                                Foto: Santi Hernaiz

 Refranys recopilats per Faust Frau

	

Acudit: Un homo, té un fill, que acaba de complir dotze anys. Un dia 
decideix asseure's per parlar amb ell: Mira, fill, crec que ja tens l'edat suficient 
perquè poguem parlar de temes sexuals. D'acord, pare, què vols saber?



Dors del cromo núm. 28

PAS D'UN CORRENT

Tots els Exploradors aprenen a formar amb els bordons lliteres i civeres; saben que 
amb la seva ajuda es fan armadures per a tendes de campanya, ombradissos i 
cabanyes, i tots han vist i contribuït a la construcció de ponts i passarel·les en les 
quals el bordó representa principalíssim paper. El bordó serveix, com ja han tingut 
més d'una ocasió d'observar-ho els Exploradors, per extingir incendis en els camps, 
apallissant els matolls encesos; per mesurar distàncies, per fer escales, per franquejar 
rierons i saltar rases, per aixecar pesos, utilitzant-ho a aquest efecte com a palanca; 
para passar a gual un riu de corrent ràpid, agafant-se fortament dos o tres Exploradors 
a un bordó; per travessar un rierol massa ample per passar-ho d'un salt fent alçaprem, 
a la fi del qual es busca un tronc perquè tirat al través d'ambdós marges, passin per 
ell els Exploradors agafats d'un o dos bordons i, en fi, per a múltiples i utilíssimes 
coses l'enumeració de les quals seria llarga. El bordó no és arma ofensiva, sinó de 
pau.

*Col·lecció de cromos publicada en la segona dècada del segle XX pel laboratori 
farmacèutic del Dr. Grau.Pàgina 16
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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).
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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

Ja que aquest mes la cosa va de reines; sabíeu que a Palma tenim un 
carrer dedicat a una reina que ni va regnar ni va tenir regne? Es tracta 
del carrer de la Reina Laura, que està ubicat al barri de Son Coc, 
precisament on hi havia les antigues cases de la dita possessió, 
va del carrer d'Adrià Ferran al carrer del Bisbe Cabanelles. Es 
va imposar l'any 1930 i segons ens relata el professor Bibiloni, 
varen estar cercant aquesta misteriosa reina Laura i no la 
trobaren enlloc. No hi ha hagut mai cap reina en aquestes 
terres amb aquest nom. Al final, va ser un simple error dels 
qui van decidir el nom d'aquest carrer. A l'expedient municipal 
es diu que el carrer es dedica a l'esposa del rei Sanç, que 
devien pensar que es deia Laura. Però l'única dona coneguda 
d'aquest rei és Maria de Nàpols. De manera que des de l'any 
30 del segle passat el nostre carrer ha estat dedicat a una reina 
inexistent per un lapsus d'algun funcionari municipal. Quan varen 
exposar la situació a l'Ajuntament, la decisió presa va ser que no té 
importància si la reina Laura ha existit o no; el fet és que aquest és el 
nom que identifica el carrer i prou. El 9 de juliol de 2010, doncs, les 
plaques del carrer es van posar en català, amb el nom de la reina de
fantasia.

Els nostres carrers



Red River Valley (La Vall del Riu Vermell) és un estàndard de música folk i vaquera 
d'orígens incerts que ha tingut diferents noms: "Cowboy Love Song", "Bright 
Sherman Valley", "Bright Laurel Valley", "A la brillant vall de Mohawk" i "Bright 
Little Valley", depenent d'on s'hagi cantat. És reconeixible per la seva tornada 
(amb diverses variacions):

D'aquesta vall diuen que te'n vas.
Trobarem a faltar els teus ulls brillants i el teu dolç somriure,

perquè diuen que estàs prenent el sol
que ha il·luminat el nostre camí per un temps.

Així que vine i asseu-te al meu costat si m'estimes.
No t'apressis a dir-me adéu.

Solament recorda la Vall del Riu Vermell,
i el vaquer que certament t'ha estimat.

Els membres de Western Writers of America la van triar com una de les 100 
millors cançons occidentals de tots els temps.

Orígens: Hi ha evidència anecdòtica que la cançó era coneguda en almenys cinc 
províncies canadenques abans de 1896. Aquesta troballa va portar a l'especulació 
que la cançó es va compondre al moment de l'Expedició Wolseley de 1870 al nord 
de la Vall del Riu Vermell a Manitoba. Expressa el dolor d'una dona local (possiblement 
una nadiua) mentre el seu amant, soldat, es prepara per tornar a l'est.

Red River Valley , tot un clàssic de la música country i dels cercadors d'or del 
segle XIX, va ser escrita per James Kerrigan i publicada a Nova York el 1896, amb 
el nom de Mohawk Valley Brillant, posteriorment es va canviar a Red River 
Valley, encara que, com hem dit anteriorment, es creu que ja era molt coneguda 
des de temps enrere al nord de Manitoba al Canada. La cançó diu així:

He estat pensant molt de temps, amor meu,
de les paraules dolces que mai deixí de dir-te,

ara per desgràcia les meves esperances s'esvaeixen perquè te'n vas,
no vull creure que deixes la vall,

oohh, que sol i trist serà.

A Espanya la interpretació del grup Mocedades és singularment bella, la veu 
d'Amaya ens transporta a la nostàlgia de temps passats, fins i tot algú diu que és 
una cançó tradicional catalana! També un espiritual negre. La tradició l'ha convertit 
en una cançó de comiat molt emotiva, que sovint es fa servir als funerals. La lletra 
en la nostra llengua, adaptació de Joan Soler i Amigó, presenta tres estrofes:

LA VALL DEL RIU VERMELL
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Cançons

Trobarem a faltar el teu somriure,
dius que ens deixes, te'n vas lluny d'aquí,
però el record de la vall, on vas viure,
no l'esborra la pols del camí.

El teu front duu la llum de l'albada,
ja no el solquen dolors ni treballs,

i el vestit amarat de rosada
és vermell com el riu de la vall.

Quan arribis a dalt la carena,
mira el riu i la vall que has deixat
i aquest cor que ara guarda la pena,
tan amarga del teu comiat.

Red River Valley

Eduard Mas - Bunyola
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Dia 13,	 diumenge: Pendent.	
Pendent.		

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

Hora:		 09.30.  	
Transport: 	 Vehicles particulars.	
Dinar: 		 Dinarem?.

Imprescindible confirmar l’assistència
abans del 11 de maig al tel.: 610 605 988 (Neus).

Dia 07	 dilluns: Sopar-Tertúlia. 	
Hora: 	 20,00.	
Lloc: 	 Cafè Alféizar.		

Carrer Jordi Villalonga i Velasco, 9 - Palma.	
Preu: 	 14,00 euros.	
Convidat: Pendent.

   	 Tema:	 «PENDENT»

Imprescindible confirmar l’assistència
abans del 6 de maig al tel.: 610 605 988 (Neus).

MENÚ
Pa amb oli i companatge

Postres

Aigua, vi i cafè o infusió.

Previsió mes de juny
Dia 04,	 dilluns: 	 Sopar Tertúlia.

Dia 10,	 diumenge: 	 Activitat.

Dia 11,	 dilluns: 	 Reunió de Junta.

Dia 14,	 dilluns: 	 Reunió de Junta.	
Hora: 		 20:08.	
Lloc: 		 Carrer Seminari, 4.

Mes de maig 2018

Imprescindible confirmar l’assistència
abans del 21 d’abril al tel.: 610 605 988 (Neus).


