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Santi Hernaiz - Palma.
El dilluns, dos de març, enllestíem
la nostra tertúlia dels primers dilluns
de cada mes, la tercera del 2020,
al Cafè Alféizar de Ciutat. Per
aquesta ocasió, vàrem convidar els
senyors Marc Ferré Alemany
(Historiador i Arqueòleg) i Sebastià
Munar Llabrés (Llicenciat en
Història, Arqueòleg i Codirector de
les excavacions) perquè ens
parlessin del Poblat de Navetes
des Turassot situat al terme
municipal de Costitx (Mallorca).
Amb el suport d'un excel·lent
material audiovisual, ens varen
explicar que aquest jaciment es
troba en fase de neteja, d'excavació
i de restauració des de l'any 2015
gràcies al suport de l'Ajuntament
de Costitx i del Consell Insular de
Mallorca.
Els treballs que s'han dut a terme
fins ara confirmen que es tracta
d'un dels conjunts de navetes en
més bon estat de conservació de
Mallorca.
A l'època naviforme (1600-1050
aC) proliferaren els assentaments

Un moment de la tertúlia.

humans en els terrenys que avui en dia conformen
els municipis de Costitx i de Sencelles. D'aquesta
època daten les primeres evidències de poblament
en aquesta zona.

Projecció a la televisió del local.

Foto: À. Zaragoza.

A més del conjunt de Turassot, proliferen altres
poblats de navetes en la zona, com els de Morelló
Nou, Son Calussa o Son Fransoi, al municipi de
Sencelles. La seva situació propera als torrents de
Sencelles i de Pina oferia prats ben irrigats,
fonamentals per a l'agricultura i la ramaderia.
Les navetes són habitatges construïts amb grans
blocs de pedres i teulada de materials peribles. Tenen
una planta en forma de barca o de nau invertida, i
d'aquí agafen el seu nom.

Foto: À. Zaragoza.

Poden trobar-se formant poblats,
com en el cas des Turassot, o bé
aïllades, com en el de Can Rom.
Se suposa que a cada naveta vivia
un grup parental. L'interior oferia
un gran espai on es feien diferents
treballs: es molia el cereal sobre
molins de pedra i, a la mateixa
foganya on es cuinava, es podien
coure els recipients ceràmics,
fondre bronze, endurir punxons
d'os, etc.
Complementen aquests conjunts
d'habitatges les necròpolis, en el
cas de les trobades a la zona són
de tipus col·lectiu i en elles se
celebraven els rituals funeraris,
habitualment en coves naturals com
la cova del Camp del Bisbe, però
també s'excavaven coves totalment
artificials, com la d'en Mariaina o
la cova de sa Vileta (Sencelles).
Les investigacions a la cova del
Camp del Bisbe, a Sencelles, i a la
cova des Càrritx, a Menorca,
aporten dades sobre les condicions
de vida en aquesta època.
L'esperança de vida fregava la

Un moment de la tertúlia.

Foto: À. Zaragoza.

trentena d'anys i la dieta es basava en el consum de
productes d'origen animal, cereals (ordi, blat i espelta),
faves i fruits (figues).
L'accés al mateix ritual funerari per part d'homes,
dones i infants, i l'absència d'evidències de
desigualtats als poblats fan pensar en comunitats
regides pels principis de la cooperació i la reciprocitat.
Com a conclusió podem dir que va ser una tertúlia
ben interessant que, sens dubte, quedarà
complementada sobradament amb la visita guiada
que ens faran pròximament al poblat des Turassot.
Per concloure l'acte, vàrem lliurar als nostres convidats
la ceràmica tradicional amb la qual obsequiam
aquelles persones que participen en les nostres
tertúlies.

Els senyors Sebastià Munar i Marc Ferré amb la ceràmica de l'Aplec.

Foto: À. Zaragoza.

Eduard Mas - Bunyola.
La tertúlia del dilluns passat, dia 2,
va despertar molt d'interès, ja que
una vintena de socis i amics ens
trobàrem a l'aparcament de
l'Observatori Astronòmic de
Mallorca per anar a visitar el poblat
de navetes des Turassot.

excavada i restaurada, a cada naveta hi vivien grups
parentals o tribals, el sol sembla que era de terra
premsada i es poden veure elements domèstics com
la llar de foc al centre de l'espai on cuinarien els
aliments i els recipients ceràmics, el que sembla ser
un petit rebost i unes lloses on podria ser que obraven
la carn dels animals dels quals s'alimentaven.

Ens acompanyava l'arqueòloga Lua
Valenzuela que, amb molta
paciència i didàctica (està
acostumada a tractar amb
col·lectius escolars, i nosaltres ho
semblam!) ens va anar explicant
què i com són les navetes d'aquest
indret.
Trobam la cultura Navètica a l'edat
del bronze, aproximadament entre
el 1500 i el 1000 aC. Les navetes
són construccions d'habitatges amb
enormes pedres sense cap classe
de morter amb forma de ferradura
allargada, podien superar els dos
metres d'alçada i els vint de
llargada, tenien coberta vegetal.

Lua Valenzuela donant explicacions sobre el terreny. Foto: Xim Fuster.

A través dels estudis arqueològics se sap que serien
una comunitat pròspera, que es dedicaven al conreu
intensiu de cereals, s'han trobat i documentades
restes de blat, ordi i faves i farratgeres pel bestiar,
ja que també s'hi han trobat restes d'ossos de cabres
i bous. També s'hi han trobat restes ceràmiques, de
bronze i punxons d'os.
Aquest jaciment està en fase de neteja, excavació
i restauració des de l'any 2015 gràcies al suport de
l'Ajuntament de Costitx i el Consell Insular de Mallorca.
Els treballs duits a terme confirmen que som davant
un dels conjunts de navetes en més bon estat de
conservació de Mallorca i que aporta dades rellevants
pel coneixement de la nomenada època Navítica.

Naveta restaurada.

Foto: Santi Hernaiz.

A Turassot trobam navetes simples
i adossades de dues i tres unitats,
la que visitàrem està totalment

Ha estat una visita llarga i completa, la nostra guia,
Lua, ens ha descobert, in situ, un dels jaciments
arqueològics més interessants de l'illa, amb les seves
explicacions ens ha introduït dins dels habitatges i
a la possible vida quotidiana d'aquests primers
costitxers, també ha suportat amb gran paciència
les nostres preguntes i comentaris. Ha estat molt
interessant, ens ha agradat molt.

qual degué tenir una funció primària
de caràcter comunal, politicosocial,
que derivaria en altres funcions, com
a santuari taurolàtric. El formen set
columnes que van des de les més
petites a les més altes per parelles,
i la setena n'és l'altar. Les columnes
més altes fan 2,10 m, i les més baixes
mig metre. La seva superfície fa 5 m
de llarg per 4 d'ample.

Descobrint Son Corró.

Després, acompanyats i guiats per
Clara Cassanyes, llicenciada en
Ciències Històriques i Teoria de les
Arts, especialista en Bronzes Antics
hem anat a visitar el Santuari de
Son Corró, lloc on foren trobats els
famosos i valuosos Bous de Costitx,
avui al Museu Arqueològic Nacional
de Madrid (idò!).
Són Corró és un jaciment
arqueològic, concretament un
santuari, situat al municipi de
Costitx, datat a l'època post
talaiòtica (s. V - II aC). Situat a la
carretera Sencelles-Costitx. A uns
100 m de la carretera es poden
veure les columnes del santuari.
Fou descobert a la fi del s. XIX al
costat dels tres Caps de Toro de
bronze. Fou restaurat,
polèmicament, l'any 1995.
Aquest jaciment té una planta
absidal, amb una sala hipòstila, la

Segons Clara, i altres investigadors,
afirmen que l'actual restauració no
es correspon a la situació original del
Foto: Xim Fuster.
santuari ni l'actual disposició de les columnes, creuen
que en lloc de les set dobles que hi ha, n'hi haurien
tretze senzilles i disposades aleatòriament com a
betils que suportarien els caps de bou o altres figures
de culte. N'hem parlat molt i també ens ha fet jugar
amb unes fitxes que havíem de col·locar per ordre
d'antiguitat, hem gaudit com a escolars.

Foto de família al Poblat des Turassot.

Foto: Xim Fuster.

Valorem molt a Clara, ens ha il·lustrat de bon de
veres i li ho agraïm molt.
Acabades les visites molts de
companys han partit cap a casa, els
diumenges hi ha molts de
compromisos familiars, un petit grup
ens hem quedat per anar a dinar a
Costitx, al camp de la família
Cassanyes, sempre tan nombrosa i
acollidora, allí hem organitzat una
torrada amb el que cada un portava,
ha estat un bon dinar i una animada
tertúlia fins a mitjan horabaixa per a
cloure una jornada ben instructiva,
lúdica i de germanor.

Clara Cassanyes i el grup a Son Corró.

Foto: Xim Fuster.

Arreveure i salut!

Palma , a .... de .......................... 20....
Benvolguts amics:
Per la present sol·licit afiliar-me, amb data d’avui, a l’associació APLEC
SCOUT, Escoltisme adult de Mallorca, amb seu a Palma, carrer Seminari, 4,
codi postal 07001.
Signatura

ORDRE al BANC
Senyors:
Agrairé que, fins a nou avís, vulguin atendre amb càrrec al compte indicat
els rebuts que siguin presentats per l’Associació APLEC SCOUT, Escoltisme
adult de Mallorca
Nom i llinatges
Carrer o plaça
Població
DNI o NIF
Adreça electrònica
Banc o caixa

Data

Número
Municipi
Telèfon

Pis
Codi postal
Mòbil

Signatura

Aplec Scout, escoltisme adult de Mallorca
Carrer Seminari, 4 - 07001 Palma - junta@aplecscout.org
Retallar per la línia de punts i enviar per correu ordinari.

Envoltat de camps ondulants no
lluny de la costa sud d'Anglaterra,
la petita ciutat d'Henfield ocupa un
lloc especial en la història del
Moviment Scout com la llar de la
tropa Scout més antiga del món.
Menys conegut és que la tropa no
va ser establerta per un home sinó
per una dona.

Per a quan es va llançar oficialment l'escoltisme, la
1st Henfield ja tenia 30 membres.
Alguns consideren que l'escoltisme és una
organització majoritàriament masculina, però Audrey
Wade i les dones que es van avançar per a liderar
grups Scouts en els primers anys del Moviment i
durant la Primera Guerra Mundial, quan els homes
van ser cridats a la batalla, elles no sols van assegurar
que l'organització sobrevisqués, sinó
també que prosperés.
«Aviat descobrim que, en els
districtes rurals, encara que els nens
eren abundants i estaven ansiosos
per convertir-se en Scouts, els
homes per a fer de mestre scout
eren extremadament escassos», va
reconèixer Baden-Powell. «Llavors
les dones van oferir voluntàriament
els seus serveis per a organitzar a
les tropes i gestionar-les».

Audrey Wade i boys Scouts de la 1st d'Henfield.

Audrey Wade dirigia el club
d'hoquei de la ciutat quan el seu
germà va tornar a casa des d'Àfrica
entusiasmat amb un programa
d'entrenament per a al·lots ideat
per un company oficial que havia
conegut en el vaixell, Robert
Baden-Powell. Inspirada, Audrey
es va adonar que el programa de
Baden-Powell seria la manera
perfecta de garantir que els nens
d'Henfield estiguessin ocupats
durant tot l'any, en lloc de sol durant
la temporada d'hoquei. Ràpidament
es va posar a treballar i, en l'hivern
del 1907, va organitzar les primeres
reunions en un taller de fusteria a
la ciutat, basant-se en les activitats
que apareixien en els fascicles de
Scouting for Boys, que es
publicaven en els periòdics de
l'època.

Foto d'Arxiu.

L'esposa de Baden-Powell, Olave,
va jugar un paper clau en la defensa

de les dones en
el Moviment
Scout, fins i tot
després que ell
i la seva
germana
Agnes
establissin les
Guies en 1910,
i que les
primeres
edicions del
Butlletí Oficial
del Moviment
incloguessin
nombrosos
articles
relacionats
amb el paper
Lady Olave Baden Powell.
Foto d'Arxiu.
de la dona, ja
sigui sobre la necessitat d'un uniforme de dona o si
haurien d'anar a acampar.

El gran udol dels llobatons.

Quan els mateixos Boy scouts van
començar a involucrar-se en l'esforç
bèl·lic com a missatgers,
senyalitzadors i guardacostes,
Olave va instar a les dones,
independentment de la seva edat,
a involucrar-se en el Moviment per
a ajudar als Scouts a organitzar-se
de manera més efectiva.
«L'entusiasme dels al·lots és major
que mai i qualsevol número de
Scouts podria inscriure's si hi
hagués mestres scouts disponibles
per a organitzar-los», va dir Olave
el desembre de 1914. «Però la
demanda excedeix el
subministrament dels millors dels
nostres homes per a la defensa del
nostre país. Aquí està la gran
oportunitat per a les dones, i les
nostres treballadores han estat a
l'altura de l'ocasió. Moltes d'elles,
no contentes amb la gestió de les
seves pròpies Tropes, s'han
apoderat d'altres Tropes privades
de caps escoltes o han creades
altres de noves».
A mesura que la guerra continuava,
moltes dones ja no s'acontentaven
a romandre en segon pla, ni en la
societat ni en el Moviment Scout.
Va ser així com van començar a
participar més activament en totes
les activitats que es van organitzar
per als nens. Eva Rayner, cap de
la 56a tropa del sud-oest de
Londres i de la 1a Kensington Wolf
Cubs, va escriure en Work in
Wartime for Women. (Treball en
temps de guerra per Dones).
«Crec que és essencial que una
dama que es fa càrrec d'una tropa
de Scouts sigui prou forta per a
participar en els jocs i en el treball».
«Els nois han de sentir que és
necessari per a ells, en tots els

.

sentits, que la tropa mai ha d'estar
completa sense el cap de tropa. Una
marxa de deu o dotze milles, batudes
en campaments, tots els jocs Scouts,
el campament d'estiu i com ensenyar
Foto d'Arxiu.
la Llei Scout formen part del deure
del cap dels exploradors. En resum, ha d'imaginarse a si mateixa com un home de moment amb
l'avantatge addicional del tacte d'una dona».
És indubtable que quan les dones es van oferir per
a ajudar, el Moviment Scout va florir. Durant els anys
de la guerra, la grandària de la secció Scout va
augmentar en 14.000 membres mentre que la unitat
per a llops, que va començar com a pilot el gener de
1914, va augmentar significativament a 38.500
membres el novembre de 1918. A més, les dones
representaven al voltant del 65 per cent dels líders
del grup.
El germà d'Audrey Wade, el Major A. G. Wade, pot
ser més conegut entre els Scouts, va ajudar a
organitzar el primer Jamboree Internacional i va ser
el primer a rebre dues vegades el Llop de Plata, però
va ser el compromís d'Audrey i el de milers d'altres
dones com ella, el que va assegurar l'èxit del Moviment
Scout durant la primera dècada de la seva existència,
establint una base des de la qual l'organització va
poder arribar a ser el que és avui, un dels moviments
juvenils més importants del món.
El paper de les dones en el Moviment Escolta i Guiatge
de Mallorca, ha sigut i és, molt important, tal vegada
el seu treball no ha tingut tot el reconeixement que
es mereix. Però mai és tard, així que aprofitant aquest
espai que tenim en
el butlletí, volem
manifestar el nostre
agraïment a totes
les dones que ens
han ensenyat que
un món millor és
possible.
La llista és llarga i
sempre ens
deixaríem alguna,
però és de justícia
donar les gràcies a
tantes i tantes dones
que han fet possible
l'escoltisme a
Mallorca.

Maria Ferret i Espanyol.

Foto d'Arxiu.

Els nostres costums i tradicions
El mes d'abril d'enguany crec que
sols parlarem de sa Setmana Santa.
La Setmana Santa comença el
Diumenge de Rams.
A Mallorca en general es beneïa el
llorer i branques d'olivera. Les
palmes teixides i treballades no van
estilar-se fins als voltants del 1860
i les elaboraven les monges. Tots
els convents enviaven palmes al
Bisbe, qui les donava a totes les
altes dignitats eclesiàstiques i a les
autoritats civils. Les persones
piadoses tenien els palmons al balcó
fins al dia de Carnestoltes de l'any
següent.
A Mallorca, la primera processó
s'organitzava després de la
benedicció de les palmes.

El que en sabia més cantava des de la trona.

Després de l'ofici feien el passi, una
mena de diàleg descriptiu de la
Passió i era cantat per tres sacerdots
que tenguessin bona veu. El que en
sabia més feia d'evangelista i
cantava des de dalt la trona. Un altre
feia de Jesús situat davant l'altar. El
tercer representava el poble.
A Mallorca, l'horabaixa feien la
processó dels dotze sermons. Era
anunciada a cop de campana.
Aquesta processó seguia les
estacions del Viacrucis, i a cada
estació el coroner o predicador feia
el sermó adequat a l'estació.

Per Setmana Santa
el cucut canta.
Setmana Santa el març
no la vulguis pas;
Setmana Santa per l'abril,
any molt gentil.
Setmana Santa marçal,
molta pluja i temporal.
El Dijous Sant es tancaven tots els començos
i s'aturava tot el trànsit rodat. No podien circular
ni les diligències que duien el correu, ni trens,
ni camiones, ni caçadors ni pescadors, tot aturat.
Les persones que tenien armes eren obligades
a posar-les de canó cap avall.
Després de la funció religiosa es dipositava el
Santíssim a l'urna del monument o Casa Santa,
dins un calze embolicat amb un vel de seda.
Hi havia pobles que el Batlle oferia i deixava la
vara davant el Santíssim, fins a la retirada del
monument.
Les Cases Santes solien tenir forma d'escala
amb columnes els costats, amb sants, plantes,
ciris i atxes que cremaven contínuament i era
costum vetllar el monument durant tota la nit.
A Mallorca, durant la Quaresma havia estat
privat festejar. Els sacerdots penyoraven i
comminaven amb tot rigor els enamorats que
anaven a veure sa promesa, i les fadrines que
no rebutjaven als festejadors. Els promesos és
veiem molt de tard en tard, i com menys
parlaven, més creien que complien amb el
precepte quaresmal.
Adéu, dimecres de cendra,
que el diable se t'endugui;
per quatre dies de gras,
set setmanes de dejuní.
Adéu, dimecres de cendra,
adéu, el meu estimat,
que fins d'aquí a set setmanes
no podré menjar més carn.
La Setmana Santa d'enguany ha estat del tot
especial, ben tancat dins ca nostra, poca broma
i esperant. Fins al pròxim butlletí una abraçada
virtual.

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

ESTAM EN QUARANTENA, TOTS A CASA
Res és nou en aquest món, sols que la nostra generació no havia patit mai una situació
com l'actual, ja que els que si la sofriren l'any 1918, pocs d'ells queden que en tinguin
memòria.
Al nomenclàtor de Ciutat sí que hi trobam el record de què eren les quarantenes que havien
de passar els vaixells quan arribaven al port de Palma. Plaça de la Quarantena, situada
al barri del Terreno, avui dia coneguda com a plaça de la Mediterrània.
El seu nom original i genuí, imposat al final del segle
XIX, és plaça de la Quarantena. El 21 de març de
1952 un Ajuntament irrespectuós amb la toponímia
li va canviar el nom per Plaza del Mediterráneo, a
petició del director de l'hotel del mateix nom situat
al costat d'aquesta plaça. Una vegada més,
un nom tradicional desapareix pel caprici i
interessos de particulars. El 19 de
novembre de 1989, en lloc de restituir el
nom original de la plaça, es limitaren a
traduir-ho al català per plaça de la
Mediterrània, una traducció errònia,
perquè la plaça era dedicada a l'hotel i
no a la mar.
Foto d'Arxiu.
El nom original fa referència al llatzeret Porta de l'antic llatzeret.
dit la Quarantena, construït el 1656, que ocupava aquest indret. Queden
restes del recinte, com les dues portes amb inscripcions i amb els
escuts del Regne de Mallorca i de la ciutat de Palma. Era el lloc on
havien de passar la quarantena (quaranta dies) les persones i
mercaderies procedents de països afectats per alguna pesta. Abans
de la construcció d'aquest llatzeret la quarantena es passava a les torres
de Portopí i de Senyals i a un llatzeret situat vora l'oratori de Sant Nicolau de Portopí.
Al començament del segle XIX se substituí l'obligació de la quarantena per una inspecció
realitzada dins el vaixell abans de començar el viatge i una patent de sanitat que es lliurava
al port de destinació.

El 1967 s'hi va fer un jardí (parc de la Quarantena), dissenyat pels arquitectes Vicenç Bayo
i Alexandre Villalba.
A la plaça de la Quarantena hi va haver una caserna de la Guàrdia Civil i una discoteca
famosa a la dècada de 1960 que es deia Sargent Pepers, coneguda internacionalment,
així com diversos restaurants de prestigi al seu moment.

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

«Let It Be» És una cançó de la banda britànica de rock "The Beatles"
i la més representativa de l'àlbum homònim junt amb "Get Back" i
"The Long and Winding Road".
Composta per Paul McCartney (encara que als crèdits ve signada
com Lennon/McCartney) i llançada com a senzill el març de 1970.
Va assolir el número 1 als Estats Units i el 2 al Regne Unit. També
va ser número 1 a molts més països.
"Let It Be" ocupa el lloc núm. 179 de "Les 1000 millors cançons
de sempre" de la revista "Q Music" així com el núm. 20 de les "500
cançons més grans de tots els temps" segons la revista "Rolling Stone".
Paul McCartney va dir que va escriure "Let It Be" després de somniar amb sa mare durant les
tenses sessions de gravació de l'àlbum "Get Back". Paul va explicar que sa mare va morir quan
ell tenia catorze anys i la lletra de la cançó s'hi vol referir. Més tard digué: "M'ha encantat tornar
a conversar amb ma mare". Em vaig sentir beneit en tenir aquest somni, això em va ajudar a
escriure "Let It Be".
A una altra entrevista declarà que sa mare li digué: Tot estarà bé, deixa'l estar (let it be)
Traduir la lletra de la cançó no és fàcil, let it be pot significar diverses coses segons el context
de la frase, així pot ser: Deixa'l ser. Deixa'l estar. Deixa'l així. Que ho sigui. Que així sigui. Aquesta
expressió transmet la idea de despreniment i/o acceptació davant els fets de la vida.

Quan em trob en temps difícils
la Mare Maria ve a mi
dient paraules de saviesa, deixa'l ser.
I en les meves hores de tenebres
ella està just al davant meu
dient paraules de saviesa, deixa-la ser.
Deixa-la ser, deixa-la ser.
Xiuxiuejant paraules de saviesa, deixa-ho
ser.
I quan tota la gent amb el cor trencat
visquin d'acord amb el món,
hi haurà una resposta, deixa-ho ser.
Perquè encara que estiguin separades,
encara veuran que hi ha una oportunitat
Hi haurà una resposta, deixa-ho ser.
Que sigui, que així sigui. Si.
Hi haurà una resposta, deixa-ho ser.
I quan la nit estigui ennuvolada,
encara hi ha una llum que brilla sobre mi,
brillant fins demà, que així sigui.
Em despert amb el so de la música
la Mare Maria ve a mi
dient paraules de saviesa, deixa-la ser.
Que sigui, que així sigui.
Hi haurà una resposta, deixa-la ser.
Que sigui, que així sigui,
xiuxiuejant paraules de saviesa, deixa-la ser.

When I find myself in times of trouble
Mother Mary comes to me
Speaking words of wisdom, let it be.
And in my hour of darkness
She is standing right in front of me
Speaking words of wisdom, let it be.
Let it be, let it be.
Whisper words of wisdom, let it be.
And when the broken hearted people
Living in the world agree,
There will be an answer, let it be.
For though they may be parted there is
Still a chance that they will see
There will be an answer, let it be
Let it be, let it be. Yeah
There will be an answer, let it be.
And when the night is cloudy,
There is still a light that shines on me,
Shine on until tomorrow, let it be.
I wake up to the sound of music
Mother Mary comes to me
Speaking words of wisdom, let it be.
Let it be, let it be.
There will be an answer, let it be.
Let it be, let it be,
Whisper words of wisdom, let it be.

Mirau-la i escoltau-la a: https://www.youtube.com/watch?v=7P6X3IWLECY

