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Deia Sèneca el Jove (4 aC – 65 dC): "No he nascut per només un sol racó d’aquesta terra, 
la meva pàtria és el món". Si partim de la base que tots nosaltres naixem a un lloc o altre 
per circumstàncies que no podem controlar i, evidentment, no podem triar, no seria 
desgavellat donar-li la raó... o no? Doncs, com definir avui el concepte Pàtria?
El diccionari Alcover-Moll la defineix com un lloc o país on algú és nat o país al qual es 
pertany com a ciutadà. Altres fonts diuen que la pàtria ve determinada per la nació o unitat 
historicocultural amb la qual se senten identificats els que han nascut en una col·lectivitat 
o en formen part.
Els escoltes i les guies, quan ens comprometem amb l’ideari Scout, prometem pel nostre 
honor fer quan de nosaltres depengui per complir els nostres deures envers Déu i la Pàtria. 
Així doncs, tornam al punt de partida, que és per a cada un de nosaltres "la Pàtria", un 
sentiment?, una càrrega?, un concepte abstracte?, una imposició? Què és realment?
Aquesta accepció tan manejada, sempre intentant establir límits i precisions a un concepte
extremadament susceptible a manipulacions de tot tipus, entra de ple en el joc de la ideologia
i de la política, un joc en el qual es van modificant les regles amb el pas del temps. En 
aquesta partida hi ha sectors socials que defensen que la Pàtria sempre està associada 
a un Estat nació, això és el mateix que dir que el territori de la mateixa nació està fortament 
vinculat amb tots els valors de la pàtria. Però no ens quedem aquí, cercant sinònims de 
pàtria trobam conceptes tals com: estat, nació, país, terra... però, seria acceptable afegir 
també societat?
Tornant al diccionari Alcover-Moll, en ell es defineix societat com: "Unió habitual entre éssers
vivents", també: "Reunió permanent de persones que viuen sota lleis comunes", i afegeix: 
"A més de conjunt de persones d’una determinada categoria social, conjunt de persones 
aplegades per procurar un fi comú segons certes condicions i regles". En aquest món 
globalitzat, on es pot accedir fàcilment a infinitat d’informacions i coneixements a més de 
desplaçar-nos amb rapidesa, físicament o a través de les xarxes socials, a qualsevol racó 
del planeta, el concepte societat es veu ampliat multi nacionalment (es parla habitualment 
de societat occidental o oriental, de societat de nacions, etc.), doncs... es podria parlar 
també de pàtria globalitzada?
Unes variables de gran calat, que afecten significativament a aquesta complicada equació, 
són indubtablement la llengua i la cultura, factors summament importants quan fem referència 
a educació i a sentiments i que eleven al quadrat o al cub els elements definitoris de la 
paraula en qüestió, sobretot quan a una mateixa societat conviuen col•lectius bilingües o 
plurilingües i multiculturals. Llavors el concepte Pàtria hauria d’englobar tots aquests 
ingredients per donar cabuda a totes aquelles persones aixoplugades sota el seu espai. 
És així realment? No gosaria a afirmar-ho!
Doncs, per acabar-ho d’adobar, afegirem un altre element a l’equació: el religiós, en el 
nostre cas majoritàriament sota la influència cristiana. "Estimau-vos els uns als altres tal 
com jo us he estimat", va dir Jesús als seus deixebles (Joan, 15, 12-17); amb aquesta nova 
variable i si ens centram en el binomi Déu i Pàtria de la nostra promesa, podríem obtenir 
una altra resposta a la pregunta inicial: "La meva Pàtria som jo i el proïsme o el proïsme i 
jo", en el més ampli sentit d’aquesta frase, ja que, en aquest cas, el que veritablement 
importa són les persones, la natura i les seves criatures, la resta es torna simplement 
accessori o circumstancial.
Així les coses, no seria aventurat pensar que Sèneca el Jove tenia raó!

«Pàtria»



i molt estimat pels valors adquirits durant la seva 
etapa activa dins l’escoltisme. En aquell acte ja ens 
va sorprendre pel seu carisma i la seva senzillesa 
aconseguint ràpidament engrescar a tots els 
assistents, especialment als nins, nines i joves que 
hi participaven, creant un ambient proper i gens 
protocol·lari.

Malgrat aquest precedent, ens va tornar a deixar 
esbalaïts per la seva proximitat i sinceritat. No va 
defugir cap tema o qüestió dels que els tertulians li 
anaren proposant al llarg de la vetllada responent 
amb claredat i un gran sentit de l’humor. Es va 
posicionar clarament i decididament en la línia de 
senzillesa i participació traçada pel Papa Francesc 
i va fer un repàs de la situació actual de la diòcesi 
mallorquina i els seus reptes de futur, des de la 
canonització del Beat Ramon Llull a la possibilitat de 
creació d’una futura província eclesiàstica pròpia de 
les Illes Balears, passant per la reordenació de les 
parròquies en concordança amb el nombre de

Aquest mes de maig hem tingut el 
plaer de compartir taula i tertúlia 
amb Monsenyor Sebastià Taltavull 
i Anglada, el primer bisbe illenc al 
capdavant de la diòcesi de Mallorca 
des de l’època de Mons. Josep 
Miralles i Sbert (1930-1947) en un 
dels sopars amb més participació 
d’ençà que ho fem a l’Alféizar. 
Mons. Sebastià Taltavull va néixer 
a Ciutadella de Menorca i en 
aquesta ciutat va tenir les primeres 
experiències amb l’escoltisme.

Ja havíem tingut un primer contacte 
amb ell a la celebració de l’arribada 
de la Llum de la Pau de Betlem, el 
desembre passat, en la qual ja ens 
va manifestar la seva condició 
d’escolta des de la seva joventut, 
un moviment prou conegut per ell

Tenim bisbe i tenim guia!

Santi Hernaiz - Palma.

 Un moment del sopar al Café Alféizar.                                                                                                    Foto: Àngel Zaragoza.



capellans actualment en actiu, la 
manca de vocacions sacerdotals, 
la precària situació conventual o 
la pèrdua constant de feligresos i 
el consegüent abandó de les 
pràctiques litúrgiques.

Àrdua tasca té endavant per 
endreçar un ramat disminuït en 
pastors i dispers en ovelles i, com 
en qualsevol col·lectiu, amb veus 
discrepants que ell, amb rotunditat

i bon humor contraresta aquestes dinàmiques "in 
crescendo" amb una expressió poc ortodoxa però 
clarificadora: "in aturando".

Crec sincerament que aquesta vegada podem gaudir 
d’un bon guia, com no ho fèiem des dels temps de 
Don Teodor, un guia que, com ell mateix diu, sigui 
capaç d’anar al capdavant del ramat senyalant el 
recte camí, com barrejat enmig de tothom, enfangant-
se com qualsevol altre o al darrer, tot seguint l’olfacte 
de les seves ovelles.

També n’és conscient que és una tasca difícil en 
temps difícils, irrealitzable sense la implicació de 
tothom, religiosos i laics; per tant les dones i homes 
d’aquesta diòcesi també hem d’aportar el nostre 
granet de sorra per anar avançant cap a un món 
millor, millor de com l’hem trobat, per descomptat!

 Un altre moment del sopar al Café Alféizar.                                                                                            Foto: Àngel Zaragoza.

 Mons. Sebastià Talatavull.   Foto: À. Zaragoza.
 El Sr. Bisbe amb el president de l’Aplec.             Foto: Àngel Zaragoza.



de l'amor èpic i altruista, la cavallerositat duta a 
l'extrem, la lluita per un ideal. Sant Jordi no fa altra 
cosa que un acte d'amor, no d'amor carnal sinó 
d'amor al proïsme, amb generositat i compassió, no 
sacrifica a la fera, la domina amb l'esperança de la 
seva redempció.

Sant Jordi és el nostre patró i el volem honorar, 
enguany ho hem fet de nou a l'església dels Caputxins 
de Ciutat, lloc amarat de simbolisme i d'història 
escolta, de la nostra història, on sempre és possible 
entonar fidels el nostre cant i les nostres pregaries 
amb el «Goig de Sant Jordi»:

Puix que el cel a vós confia
la missió més excel·lent;
Patró de cavalleria,
vetllau per la pàtria meva
i pel seu renaixement.

En acabar i com és costum, els companys que hi 
han participat, també han compartit taula a la veïna 
pizzeria "Primera Planta" per acabar aquesta jornada 
plena de conviccions, records i companyonia.

«Déu és amor i l'amor ha 
d'impregnar les nostres vides». 
Encara ressonen aquestes 
paraules entre els murs de 
l'església dels Caputxins de Ciutat, 
malgrat que el nostre bon amic 
Josep Maria Segarra ja no sigui 
aquí per acompanyar-nos en 
aquesta celebració tan sentida per 
a nosaltres. Ho deia Baden Powell: 
«Sigueu feliços i feu feliços als 
altres», i que millor manera de 
transportar la nostra felicitat que 
amar al proïsme.

Amar és respectar, respectar les 
diferències, tolerar les 
discrepàncies, comprendre els 
punts de vista divergents dels 
nostres... amar 
també és 
actuar, 
compartir els 
nostres 
coneixements, 
els nostres 
recursos, els 
nostres 
sentiments, les 
nostres vides 
en favor 
d'aquells que 
ho necessitin, 
amar també 
comporta lluita, 
per defensar els 
drets humans, 
la natura i les 
seves criatures, 
la cultura i la 
llengua pròpies...

La llegenda de Sant Jordi no és 
altra cosa que amar, una al·legoria

Santi Hernaiz. Palma.

«Missa de Sant Jordi»

Celebrant Sant Jordi a la pizzeria Primera Planta.                                                      Foto: J. Moyà.



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.



Venècia és com aquesta parella gran, no se sap en quina edat es troba. No és jove, 

però les divises li injecten vitalitat, ja no està en la maduresa perquè realment Venècia 

és eterna, ja que, encara que només sigui en el futur, una ciutat submergida serà per 

sempre un record inesborrable. Per a la humanitat, milions d’imatges seran responsables 

de mantenir-ho.

Góndoles, canals, cafès, ponts, racons, més góndoles, olors, palaus, palauets, música, 

més canals, "vaporettos", cristalls multicolors, coloms, màscares, més palaus, góndoles 

fúnebres, turistes, gondolers macos, gondolers lletjos a certa distància, veus altisonants...

Tot això conforma un estil de vida atractiu per al viatger, motivacions per al turista i 

temes per reflexionar a l’observador, que coneixedor de la innegable decadència 

d’aquesta ciutat, des de fa segles anunciada, no pot per més que lamentar-ho. El 

temps serà el botxí o el salvador dels tresors que sobresurten sobre les contaminades 

aigües d’una llacuna orogràficament complicada que provoca, fins i tot al viatger més 

experimentat i a certs moments, una estranya sensació de desorientació. L’important 

és que aquesta meravellosa ciutat no perdi el nord. El seu nord!

Foto: Mateu Barceló



Mai s’ha posat a ploure que no s’hagi aturat.

La mar com més té més brama.

Qui fuig de Déu, corre debades.

Porc fiat tot l’any gruny.

Secret d’un, és segur; de dos, és dubtós.

La frase del mes

Endevinalla

Refranys 
d’abril

	

La llibertat no fa feliços els homes, senzillament els fa homes!				

Manuel Azaña

	

Uns el tenen llarg,	
altres més petit...	
i el Papa en te	
i no el fa servir.				

Resposta a l’endevinalla anterior: Confessar-se.

Acudit: Dues amigues:	 Saps que na Paulina està embarassada? 				
Sí, i jo sé de qui.				
Idò, digues-li-ho, li faràs un bon favor!

Foto: Santi Hernaiz



Dors del cromo núm. 29

TRANSPORT D’UN FERIT

El transport d’un ferit és una operació delicada que exigeix un material convenient per 
executar-la en bones condicions. Per als Exploradors, el més senzill, perquè és el que 
més a mà tenen, és improvisar una civera amb dos bordons. Existeixen altres mitjans 
de construir-les; per exemple, utilitzant dos sacs de teixit fort i passant dos bordons 
per forats practicats en els angles dels sacs, o bé un sobretot botonat les mànigues 
del qual es tornen cap a dins. Els bordons en aquest cas es passen per l’interior de 
les mànigues i del sobretot. Poden improvisar-se així mateix civeres per mitjà de 
canyissos sobre els quals es col·locarà un matalàs fet de palla, i també mitjançant 
dues branques d’arbres el fullatge dels quals s’entrecreua i subjecta amb lligadures. 
Els portadors han de portar el mateix pas per evitar vaivens i sacsejades. Tampoc no 
és convenient oblidar, abans d’utilitzar aquesta classe de civeres, provar la seva 
resistència.

*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

No us penseu que el cas de la Reina Laura del mes passat és únic, 
hi ha altres carrers que el personatge al qual estan dedicats hi ha 
fundades sospites que no varen existir mai, com pot ser el Baró de 
Santa Maria del Sepulcre, per exemple.

Ara bé, avui ens ocuparem d’un que "aparentment" si va 
existir a pesar de ser un obscur personatge. Parlam del 
carrer del Sant Novici, que va del carrer de Bernat Calvet 
al del General Ricardo Ortega per la zona del carrer Manacor.
El "Sant Novici" era el sobrenom de Jaume Capdebou, 
frare dominicà que va morir el 1348. Al seu entorn es va 
crear una llegenda segons la qual aquest personatge quan 
tenia cinc anys va ser ingressat de novici al convent de 
Sant Domingo de Ciutat per evadir la misèria familiar. Un 

dia el nin observà un quadre del convent –conservat avui al Museu de 
Mallorca– que representa la Mare de Déu amb el nin Jesús i, 
trobant que aquest devia tenir gana, li oferí part del seu menjar 
i aleshores Jesús sortí del quadre per menjar amb el nin. Aviat 
va transcendir al poble aquest miracle i des de les hores va 
ser tractat per tothom d’una forma especial, fomentant d’aquesta 
manera encara més la llegenda al seu voltant.
Segons hem pogut esbrinar, aquesta llegenda es repeteix a 
distints llocs on els dominics varen fundar convents. Ens 
trobem doncs, una vegada més, davant el cas de la llegenda 
itinerant, viatgera, nascuda en algun remot lloc i portada fins 
aquí per via de les noves ordes religioses. Més tard algú va 
posar noms i dates i va aplicar la història a aquest quadre procedent 
del convent i conservat avui, com ja hem dit, en el Museu de Mallorca, 
en el qual es representa a la Verge, asseguda, amb el Nen sobre el 
seu braç esquerre.
També hi hagué una capella dedicada a ell i a més va ser declarat fill 
il•lustre del regne de Mallorca, amb el corresponent quadre a la sala 
de sessions de l’Ajuntament de Palma.

Els nostres carrers



Yesterday és una famosa cançó composta per Paul McCartney i apareguda en 
l’àlbum Help! de The Beatles el 1965. Segons el Llibre Guinness dels rècords, 
Yesterday és la cançó més emesa per ràdio en tot el món. A més a més, és la 
cançó més enregistrada de la història de la música popular amb més de 3000 
versions. McCartney ha comentat en diverses ocasions que considera aquesta 
cançó la millor de les seves composicions.
Yesterday fou la primera gravació del grup en què un sol membre de la banda 
cantava. És una balada melancòlica sobre l’amor perdut i es diferencia notablement 
dels treballs anteriors de la banda; per això la resta dels membres no van acceptar 
llançar-la en un senzill al Regne Unit.
La cançó fou composta exclusivament per McCartney però, a causa de l'acord 
sobre les composicions del grup, als crèdits s'atribuïa a la parella "Lennon/McCartney". 
Anys després McCartney va intentar invertir l'ordre dels noms però no ho va fer 
davant les protestes de Yoko Ono, la vídua de John Lennon.
Una balada pop que va conquistar al món. Un somni de Paul McCartney que es 
va transformar en un èxit.
El 6 d'agost de 1965, els Beatles van editar el seu cinquè disc Help!, en el Regne 
Unit. Gran part del disc va formar part de la pel·lícula que va portar el mateix nom. 
En plena beatlemania, la banda formada a Liverpool, tenia noves cançons per 
mostrar al món.
Una de les més importants que guarda l'àlbum és "Yesterday". Una cançó que va 
néixer de la imaginació de Paul McCartney i que en poc temps es convertiria en 
un número 1. El tema va marcar una època i una nova forma de composició. Una 
balada que es va ficar al món del rock d'una forma molt especial.
A finals dels anys 50, el nom de "The Quarrymen" ja els resultava massa antiquat, 
ja que cap component no estudiava aleshores en l'institut Quarry Bank; per això 
el grup va tocar durant una temporada amb diversos noms, com "Johnny and The 
Moondogs" o "The Silver Beetles".
A Sutcliffe li va agradar molt una pel•lícula que havia vist de Marlon Brando, 
Salvatge, en què sortia un grup de motoristes que es feien anomenar "The Beetles" 
("els escarabats"). 
Lennon va modificar aquest nom canviant-li una e per una a, tot fent un joc de 
paraules amb el mot anglès "beat" ("cop", fent referència al cop de la bateria que 
marca el compàs i a l’anomenada generació beat), i ja va ser el nom definitiu del 
grup: "The Beatles" (els qui fan música beat). 

Ahir

Cançons

Ahir,
tots els meus problemes semblaven tan 
lluny,
ara sembla que són aquí per quedar-se,
oh, crec en l’ahir.
De sobte,
no sóc meitat de l’home que solia ser,
hi ha una ombra que plana sobre mi,
oh, l’ahir va arribar de sobte.
Per què va haver d’anar-se’n?,
no ho sé no m’ho va dir,
vaig dir alguna cosa que no devia
ara anhel l’ahir.

Ahir,
l’amor era un joc fàcil de jugar,
ara necessit un lloc per amagar-me,
oh, crec en l’ahir.
Per què va haver d’anar-se’n?,
no ho sé no m’ho va dir,
vaig dir alguna cosa que no devia
ara anhel l’ahir.
Ahir,
l’amor era un joc fàcil de jugar,
ara necessit un lloc per amagar-me,
oh, crec en l’ahir.
Mm mm mm mm mm mm mm.

yesterday (ahir)

Eduard Mas - Bunyola



Dia encara per confirmar (serà entre l’11 i el 16 de juny. 	

VISITA GUIADA AL CASTELL DE BELLVER		

Lloc de trobada: A l’aparcament del Castell de Bellver.	
Hora:		 Encara per dederminar.  	
Transport: 	 Encara per dederminar.	
Dinar: 		 Encara per dederminar.			

“PRÒXIMAMENT US HO CONFIRMAREM”

Imprescindible confirmar l’assistència
abans del 09 de juny al tel.: 610 605 988 (Neus).

Dia 04	 dilluns: Sopar-Tertúlia. 	
Hora: 	 20,00.	
Lloc: 	 Cafè Alféizar.		

Carrer Jordi Villalonga i Velasco, 9 - Palma.	
Preu: 	 14,00 euros.	
Convidada: Sra. ANNA MOILANEN, Defensora de la Ciutadania de Palma i titulada 		

en Educació Social. 

   	 Tema:	 «LA DIFÍCIL TASCA DE DEFENSAR ALS CIUTADANS»

Imprescindible confirmar l’assistència
abans del 3 de juny al tel.: 610 605 988 (Neus).

MENÚ
Pa amb oli i companatge

Postres

Aigua, vi i cafè o infusió.

Previsió d’activitats d’estiu
Dia 07 de juliol, dissabte   : 	 Sopar d’estiu a Urb. Sa Coma (Bunyola).

Dia 01 de setembre, dissabte: Reunió extraordinària de Junta a Costitx.

Dia 17 de setembre, dilluns: 	 Reunió de Junta.

Dia 18,	 dilluns: 	 Reunió de Junta.	
Hora: 		 20:08.	
Lloc: 		 Carrer Seminari, 4.
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