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Els que hem intentat d’alguna manera seguir les petjades de Robert Baden Powell, hem
pogut gaudir, a més del seu llegat educatiu i moral, de tot un seguit de frases definitòries
del seu tarannà i la seva particular visió del món. Són moltes i sobradament conegudes
arreu del planeta i seria llarg transcriure-les totes però si hagués de triar-ne una, sens dubte
elegiria la que diu: “El camí autèntic per arribar a la felicitat és fer feliç als altres”, ell n’estava
molt convençut i per reafirmar-ho afegia: “Crec que Déu ens posa en aquest món tan bell
per a ser feliços i gaudir de la vida”.

Ho deia per experiència pròpia i així ho declara en el seu missatge de comiat: “He tingut
una vida molt feliç i voldria que també la hi tinguéssiu cadascú de vosaltres”. En el mateix
escrit també ens aconsellava com fer-ho: “La felicitat no s'obté fent-se ric, ni tan sols reeixint
en la carrera, ni satisfent tots els gustos. Un bon pas cap a la felicitat és fer-vos sans i forts
mentre sou al·lots i al·lotes, perquè pugueu ser útils i, per tant, gaudir de la vida quan sigueu
homes i dones”.

En aquesta societat globalitzada en què vivim, connectada tecnològicament com mai podíem
imaginar, però cada vegada més aïllada en les relacions personals, la pregunta que em
ve al cap és: com dimonis podem fer feliços als altres si cada vegada la comunicació
persona a persona és més escassa?

Els dispositius mòbils de comunicació ens estan absorbint a velocitat meteòrica i fagocitant
la paraula directa, de tu a tu. Ara sembla que tan sols podem expressar les nostres idees,
les nostres opinions, fins i tot els dois més trivials, sota l’embolcall protector del WhatsApp.
Si no estàs rendit        a aquests programes de propietat multi plataforma de missatgeria
instantània per a telèfons intel·ligents (?), simplement deixes d’existir, socialment parlant,
amb l’agreujant que, si caus en la trampa d’afegir-te (o ser afegit) a algun grup o xat, caurà
sobre tu la maledicció repetitiva de la pluja de missatges intranscendents, vídeos absurds
i imatges de tota mena que en la majoria dels casos, res tenen a veure amb la finalitat
inicial de la seva creació.

Tal volta la lògica evolució humana ens està transportant cap a la felicitat solitària, sols
assolible amagat darrere la pantalla del nostre dispositiu mòbil on poder, com observador
invisible, accedir a continguts compartits per altres espectadors igualment asocials i
inadvertibles. Segurament sigui un peatge necessari per transitar les autopistes del progrés,
però que trist!

No fa gaires dies, parlant entre un grup d’amics ja jubilats, un d’ells comentava que els
matrimonis de llarga durada, com els nostres, són actualment una institució en vies d’extinció,
potser les relacions humanes, com les hem conegut fins ara, també corrin el perill de
compartir el mateix destí si no ens esforçam per revertir aquesta tendència, per altra banda
tan avorrida!

Bon Nadal i venturós any nou!

«La felicitat solitària»



adquirit. Però no patiu, diuen que de savis és rectificar,
savis no sé si ho som, però d’esmenar sí que en
sabem, tenim llarga experiència.

Idò, tornem al tema de la tertúlia, altra cosa potser
no som, però crec que no ens poden acusar de
manca de previsió, doncs ja feia mesos que teníem
aparaulada la presència de l’autor, el nostre amic i
mentor teatral: Joan Guasp.

Mesos enrere, i amb l’objectiu de
promocionar la lectura d’autors
mallorquins entre els socis de
l’Aplec Scout, de conèixer-los a ells
i a la seva obra, vàrem enllestir un
projecte que denominàrem
“Capelletes Literàries”.

Malauradament, hem de reconèixer
que la primera part del dit projecte
no ha funcionat gaire bé doncs, a
l’hora de la veritat, pocs socis
havien tingut l’oportunitat de llegir
el primer llibre elegit, que no era
d’altre que la novel·la de Joan
Guasp: El filòsof i el contrabandista.

Una vegada analitzades les causes
d’aquest malencert inicial, ens hem
adonat del diferent ritme de lectura
que cada un de nosaltres té i dels
pocs exemplars que havíem

«El filòsof i el contrabandista»

Santi Hernaiz - Palma.

Eduar Mas i Manel Montaner.                                    Foto: Faust Frau.

Un moment del sopar a l'Alféizar.                                                                                                                Foto: Faust Frau.



En haver sopat (el suculent pa amb
oli i companatge en abundància,
que ens ofereix a cada tertúlia el
personal del Cafè Alféizar),
iniciàrem la tertúlia pròpiament dita.
En Joan ens anà desvetllant el
perquè i el perquè no d’aquesta
peculiar narració ambientada en la
Mallorca de postguerra i preturística
que desgrana la singular relació
d’amistat i complicitat entre En
Miquel Ramis Alonso, capellà,
intel·lectual i articulista, introduït
en els ambients culturals de l’illa i
de Miquel Rosselló Quetglas,
estraperlista d’estar per casa, que
el seu gran objectiu en aquest món

era emular a Joan March “En Verga” a bord del seu
flamant Seat 600, ambdós personatges reals coneguts
per l’autor en la seva joventut. Primer va conèixer a
Miquel Rosselló i aquest li va presentar a En Miquel
Ramis Alonso, iniciant-se des d’aquell moment una
relació de simpatia que es va convertir en una bona
amistat.

Gràcies a aquesta relació i als relats escoltats de
boca de Miquel Rosselló va sorgir, anys més tard,
aquesta novel·la, fruit de la necessitat d’explicar les
aventures viscudes per aquests dos fascinants
personatges que transitaven incansablement per
l’interior d’aquella Mallorca puritana, aparentment
inculta i sumida en la pobresa, deixant traslluir, no
obstant i entre línies, molts pensaments i vivències
de l’autor que, segons pròpia confessió, necessitava
aquesta veu del contrabandista per donar forma a la
història i establir els diàlegs amb el seu company
d’aventures. "Jo els escoltava i ells em contaven
coses, per això he tingut la necessitat d’explicar-les,
però ara és impossible saber amb exactitud què és
veritat i què és inventat".

Joan Guasp conversant amb els altres tertulians.                                                                                  Foto: Faust Frau.

Santi Hernaiz i Joan Guasp.                                   Foto: Faust Frau.



Pàgina 06

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.





Gener sec, pagès feliç.

Gener mullat, bo pel camp, mal pel remat.

Per gener, no es treu el morro al carrer.

Si per gener trona, no esperis anyada bona.

No hi ha gener sense llebre, ni maig sense perdiu.

Frase del mes

Endevineta

Refranys
de
gener

La felicitat està a on la trobes, poques vegades a on la cerques.

J. Petit-Senn

Jo faig feina ajagut,
i estic dret es temps que dorm;
i puc dir que no te’n fiïs
fins es moment que som mort.

Solució: ?

Acudit

Una parella de “nòvios” decideix casar-se, així que el “nòvio” va a veure el pare de
la “novia” per demanar la seva mà:
--Així que vós voleu casar? --Si, Senyor.
--I ja has vist a la meva dona? --Sí, però m'agrada més la seva fia.

Endevineta de desembre
Venc de pare cantador
i duc blanc es meu vestit;
es meu cor sol ésser groc
i aliment pobres i rics.

Solució: Un ou.

 Refranys recopilats per Faust Frau Refranys recopilats per Faust Frau

Foto: Santi Hernaiz



Sí teniu curiositat o consultes a fer, escriviu a: noves@aplecscout.org.

Font: "Els carrers de Palma. Toponímia i patrimoni de la ciutat" de
Gabriel Bibiloni. Per a més informació o per l'adquisició d'exemplars (a
les llibreries està exhaurit) enllaçar amb http://bibiloni.cat/palma

Secció conduïda per Pere J. Serna

PESOS I MESURES

Trescant i remenant pels noms dels carrers de la nostra ciutat
de Palma, trobam noms que sempre ens han cridat l’atenció,
com podem ser “El Pes de la Farina”, “El Pes del Carbó”, “El
Pes del Formatge”, “El Pes de la Palla” entre d’altres.

Tots aquests noms provenen de l’època del segle XIV i eren
els llocs, normalment baix porxades o espais oberts, on es
controlava públicament el pes d’aquests productes, a fi d’evitar
fraus. L’únic avui desaparegut del nomenclàtor és “El Pes del
Carbó” que s’ubicava a l’actual plaça del Mercadal.

Fins a 1862 coexistien el carrer del “Pes de la Farina” i la plaça del “Pes de
la Farina” on hi havia la porxada on es pesava i venia la farina. Actualment
aquest carrer va del carrer de la Samaritana al de l’Hostal d’en Bauló sense
fer distinció de carrer i plaça, ja que fins a finals del segle passat era vigent
una normativa que impedia fer tal distinció. Avui seria possible i recomanable
fer-ho, tal com ens indica el professor Bibiloni al seu llibre.

A la plaça del “Pes de la Palla” hi havia una gran porxada on es pesava i
venia la palla i a més es pagava un impost per la transacció. La porxada va
ser esbucada l’any 1869.

El carrer del “Pes del Formatge” que està entre la plaça de la Quartera
i el carrer de la Llongeta, deu el seu nom al fet que en aquest lloc
hi havia, aferrada a una casa d’aquest carrer, una instal·lació pública
on es pesava i venia el formatge. A més totes les cases d’aquest
carrer devien tenir voltes sota les quals es disposaven taules per a
vendre formatge i llana, cosa que devia ser com un mercadet.

I ja que ha sortit la plaça de la Quartera, era la casa on es disposava i
venia el blat i altres cereals, alhora que es controlava el pes i que els preus
no excedissin dels fixats oficialment.

Tots aquests noms fan referència a mesures de pes i volums, com també
podrien ser “La Gavella de la Sal” o el “Banc de l’Oli”. Posteriorment, un altre
mes, parlarem de mesures de longitud o superfície, que també abunden.

Els nostres carrers



Quantes vegades hem sentit i potser cantat el conegudíssim "Himno a la Alegria", cançó
del cantant Miguel Ríos que va incloure al seu segon LP “Despierta” del 1970. Basada
en el quart moviment de la novena simfonia de Ludwig van Beethoven amb arranjaments
de Waldo de los Rios, es convertí en un èxit comercial en l'àmbit internacional assolint el
número 1 de moltes llistes musicals. El que pot ser, és que molts de nosaltres no hem llegit
mai la lletra original del moviment final de la novena simfonia i menys traduïda al català.

El 1793, a l'edat de 23 anys, Ludwig van Beethoven va conèixer l'obra Oda a l'Alegria, en
alemany ''Ode an die Freude'', escrita el 1785 pel poeta i escriptor germànic Friedrich
Schiller, per celebrar l'ideal d'unitat i germanor de tota la humanitat. Des d'aquest moment
va manifestar la seva inspiració i desig de posar-li música. Va sorgir així la Novena Simfonia,
el moviment final de la qual és per a cor i solistes sobre l'Oda a l'Alegria de Schiller.

La Simfonia núm. 9 en re menor op. 125 és la darrera simfonia de Ludwig van Beethoven,
acabada a principis del 1824. Una de les obres més transcendentals i, en alguns fragments
també la més popular, de la història de la música. El seu últim moviment, que incorpora
una part de l'Ode an die Freude de von Schiller, va ser molt innovador per l'època i va
marcar un canvi decisiu en el món simfònic.

És una música que s'ha convertit en un símbol de la llibertat i de la germanor entre els
pobles i, el 1972, el Consell d'Europa el va adoptar com a himne. Herbert von Karajan, un
dels més grans directors contemporanis, va accedir a una petició del Consell d'Europa
d'escriure tres arranjaments instrumentals per a piano solista, vent i orquestra simfònica.
L'himne no simbolitza només la Unió Europea, sinó també Europa en un sentit més ampli.

El poema Oda a l'Alegria de Schiller expressa la visió idealista de la fraternitat entre els
éssers humans, una visió que Beethoven compartia. El Consell de la Unió Europea va
adoptar el 1985 la bandera, l'himne, el lema i el Dia d'Europa com a símbols de la UE.

Traducció al català del text original en alemany:

Cançons

Himno

a la Alegría

Eduard Mas - Bunyola

Els petons ens ha donat, i els
ceps
i un amic provat fins a la mort;
al verm (humanal) li és estat
donat el delit
i el querubí està davant Déu.
Alegres, igual que els seus
sols travessen
volant l'esplèndida plana del
cel,
recorreu vosaltres, germans,
la vostra via,

joiosos, com un heroi vers la victòria!
Siau abraçades, gernacions!
Vagi aquest petó al món sencer!
Germans! Damunt la volta estrellada
hi ha de viure un pare amorós!
Caieu de genolls, gernacions?
Món, intueixes el teu Creador?
Cerca'l més enllà de la volta estrellada,
Que més enllà de les estrelles ha de viure.

Amics! No pas aquests tons!
Ans entonem-ne uns de més
agradables,
alegres!
Joia! (Joia!)
Joia! (Joia!)
Alegria!, bella espurna divina,
Filla de l'Elisi,
entrem, ebris de foc celestial,
al teu santuari.
Els teus encisos tornen a lligar
el que la moda ha dividit
severament:
tots els homes es fan germans
allà on la teva suau ala sojorna.
Aquell a qui hagi reeixit el gran cop
de ser amic d'un amic,
el qui s'hagi guanyat una dona que li és
devota:
ajunti a la nostra la seva exultació!
Sí, i també qui digui seva
una sola ànima sobre el globus de la Terra.
I el qui no ho hagi pogut fer,
que s'esquitlli, plorant
d'aquesta nostra confraria.
Tots els éssers beuen la joia
del pit de la natura.
Tots els bons i tots els dolents
segueixen el seu rastre de roses.



Dia encara per determinar (pendent d'autorització)

Visita a l'avió CONVAIR CORONADO DE SPANTAX, situat a la Base Aèria de
Sont Sant Joan amb membres del MUSEU AERONÀUTIC ILLES BALEARS.

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

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

Convidat: Sr. JOSEP MARIA VIDAL i ROCA, Lingüista, Teòleg, Filòleg i membre
de la Maioricensis Schola Llullistica. És un gran investigador de la lectura semiològica del
context cultural de la vida i obra de Llull i del sentit pragmàtic de la teoria lul·liana del
llenguatge.

  Tema: «RAMON LLULL I EL SEU UNIVERS»

Imprescindible confirmar l’assistència
abans del 05 de gener al tel.: 610 605 988 (Neus).

MENÚ
Pa amb oli i companatge

Postres

Aigua, vi i cafè o infusió.

Previsió d’activitats de febrer
Dia 02, dissabte: Jornada previa a la XXXII Assemblea de l'Aplec a Lluc.

Dia 03, diumenge: XXXII Assemblea General Ordinària de l'Aplec Scout a Lluc.

Dia 04, dilluns: Sopar Tertúlia.

Dia 11, dilluns: Reunió de Junta.

Dia 22, divendres: Dia mundial del Pensament.

Dia 14, dilluns: Reunió de Junta.
Hora: 20:00.
Lloc: Carrer Seminari, 4.

Mes de gener 2019

RECORDATORI:
Dia 28 de desembre, divendres: Tradicional Sopar d’arengades.

Hora: 20:00.
Lloc: Monestir de la Real.
Preu: A repartir entre els participants.
Animació: Enguany anirà de "Cançons de KaraoKe". 

Imprescindible confirmar l’assistènciaal tel.: 610 605 988 (Neus).



CONVOCATÒRIA DE LA XXXII ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
(Per a tots els socis de l'Aplec Scout, Escoltisme Adult de Mallorca)

Us convocam a la XXXII Assemblea General Ordinària de l'associació, segons
el Capítol II dels seus estatuts, que tindrà lloc el diumenge 03 de febrer de 2019 al
Santuari de Lluc, 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 2018.
3. Estat econòmic del 2018 i pressupost per a l'any 2019.
4. Elecció de càrrecs, si s'escau, de la Junta Directiva.
5. Torn obert de paraula.

Palma a 23 de desembre de 2018.
Iolanda Trilla Belmonte
Secretaria de l'Aplec Scout

- o O o -

Art. 7è- Són drets dels socis:
A. Assistir amb veu i vot a les assemblees.
B. Presentar proposicions per al govern i l'administració de l'associació a les

assemblees o a altres instàncies de la direcció de l'Aplec Scout.

- o O o -

Notes d'interès de la XXXII Assemblea General Ordinària:

Pels que veniu el dissabte 02 de febrer, ens trobarem a les 18.30 h davant la
porta principal del Santuari. Els que us incorporeu el diumenge 03 de febrer, ens trobarem
a les 11.00 h a l'ofici.

Qui tengui dificultat de transport que telefoni abans del dia 25 de gener a Neus
Pujol (610605988) per repartir la gent en els cotxes disponibles.

Per reservar les cel·les podeu fer-ho avisant als Cassanyes per telèfon
(971513385), és necessari reservar-les amb antelació, data límit el 15 de gener, si algú
es decideix després d'aquesta data, pot fer la reserva directament al Santuari de Lluc
(tel. 971871525).

El sopar del dissabte és individual (heu de dur coses per compartir) en acabar
gaudirem de la vetllada habitual.

El diumenge després de berenar farem l'acostumada volta matutina i assistirem
a l'ofici de les 11.00 h.

El dinar del diumenge serà l'institucionalitzat arròs brut comunitari. Heu de dur
el "fondo" fet, cada un el seu, i després, com mana la tradició, els ajuntarem tots i farem
el millor i més brut dels arrossos. L'associació porta l'arròs i les postres.

Estimats socis, l'assemblea general és l'acte més important de l'associació, per
aquest motiu us esperam a tots.


