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El tema d'actualitat ara, a escala global, és indubtablement la pandèmia ocasionada pel
covid-19 i tot el maremàgnum que l'envolta. Però el meu comentari es pot extrapolar a
qualsevol altre problema, matèria o assumpte, malgrat que en aquests moments res pot
fer ombra a l'infaust virus. Exemple del que us dic és que del que us vull parlar també es
deriva d'ell.
La nostra idiosincràsia llatina ens arrossega, conscientment o inconscientment, a rebatre
qualsevol comentari, teoria o opinió com una estranya mania peculiar i excèntrica.
I quina és la matèria en qüestió que ha originat aquesta reflexió? "El Palo", la beguda
alcohòlica més típica de Mallorca, obtinguda per maceració o infusió d'escorça de quina,
arrels de genciana i alcohol, entre altres ingredients.
Un bon dia, no fa gaire temps, entre l'allau de comentaris, opinions, gracietes i altres herbes
que es publiquen dia si i altre també, a un bon home menorquí, metge i cirurgià per més
senyes, supòs que aficionat a fer el vermut amb aquesta beguda espirituosa, se li acudeix
dir que aquest licor, gràcies a la quina que conté, pot ajudar al sistema immunitari i contribuir
a fer que els casos lleus de covid-19 no arribin a greus. En cap moment afirma que aquest
licor pugui evitar que algú es contagií, ni es curi, ni res semblant.
Primera conseqüència, davant la incertesa de situacions que desconeixem, els humans
ens aferram a qualsevol cosa per tal de sobreviure, sobretot si és agradable.
Segona conseqüència, les vendes de palo de Mallorca es disparen, després de més de
quinze anys de caiguda progressiva del seu consum.
Un dels principals distribuïdors afirma que han passat de vendre 160 botelles per dia a més
de 3.000, que és la producció prevista per a més i mig. Sorprès per aquest augment de
vendes comenta: "Sols puc valorar l'efecte revitalitzant que té el consum moderat d'aquesta
beguda, el licor més antic de Mallorca, que sempre s'ha caracteritzat per les seves propietats
medicinals".
Tercera conseqüència, rebatre els arguments a favor per d'altres en contra, superiors en
número i més contundents:
-El palo mallorquí no combat el coronavirus, diuen fonts solvents (?).
-La Societat de Medicina Familiar dubta dels efectes beneficiosos del palo mallorquí contra
el coronavirus.
-La Societat de Medicina Familiar contra el palo mallorquí com a tractament.
-El Col·legi de Metges rebat els efectes del palo enfront de la Covid-19.
-El col·lectiu mèdic nega que "existeixi una evidència científica sobre els beneficis de les
begudes alcohòliques davant el coronavirus".
-Les begudes alcohòliques no protegeixen davant el coronavirus.
-El Comib nega que "existeixi una evidència científica contrastada que indiqui que els
ingredients que contenen begudes alcohòliques com el palo mallorquí, aportin algun benefici
contra el coronavirus".
-El suposat efecte beneficiós de la ingesta de begudes alcohòliques que contenen extracte
de quinina queda d'aquesta forma desmuntat pel Col·legi de Metges.
Doncs, a mi m'agrada, he de dir que jo no era consumidor habitual de palo, ni mai havia
estat primera opció com aperitiu, però... mira per on, arran de tot aquest aldarull de palo
si, palo no, se m'acudeix mirar dins l'armariet on tenim les begudes alcohòliques a ca nostra
i que em trob?
Ho heu endevinat, una botella de palo Túnel sense encetar, així que ara, cada dia de
confinament, una estoneta abans de dinar, em fot una copeta de palo, més que res... per
allò de contradir!



Amigues i amics, enguany toca
celebrar la festa del nostre sant
patró des de ca nostra, però malgrat
aquesta estranya situació que ens
impedeix reunir-nos per honorar a
Sant Jordi, he volgut compartir, si
m'ho permeteu, uns minuts amb
tots vosaltres.

Però, qui era aquest sant?

La tradició cristiana l'identifica com
un soldat grec al servei de l'Imperi
romà en els primers segles de
l'evangelització, quan professar
aquesta fe comportava perill de
persecució i mort. Destí que va patir
Georgios, el Jordi primigeni i el va
elevar a la categoria de màrtir i
patró de països, viles, ciutats i
associacions escampades arreu
del món.

La trinitat sant Jordi-princesa-drac
explica alguna cosa més que la

història fantàstica que ens ha transmès la tradició.
Són els tres elements principals d'una història que
dibuixa un triangle amb tres vèrtexs equidistants,
que lliuren una batalla ferotge dins el seu perímetre.
La llegenda de Sant Jordi, forjada durant els segles
finals de l'edat mitjana, és un "conte amb rerefons",
amb uns elements universals que expliquen una
història pròpia. Sant Jordi, la princesa i el drac són
la representació del mite salvador, del poble amenaçat
i de l'enemic ancestral.

La llegenda arriba a Europa quan el cristianisme
s'imposa com a element confessional i cultural. A
una Europa, la de l'any 1000, radicalment diferent,
on l'estament militar es disputa el poder amb
l'eclesiàstic. I on Sant Jordi –el mite– troba ràpidament
el seu lloc i és adoptat com a patró de l'aristocràcia
guerrera dominant sobre el conjunt de la societat.
El regne d'Aragó també l’adopta i a nosaltres, els
escoltes i les guies, per raons òbvies ens arriba des
d'Anglaterra.

La llegenda del cavaller, la princesa i el drac es
fabrica mot més tard.

A les acaballes de l'edat mitjana, els grans episodis
de fam, les grans epidèmies de pesta i les guerres
anuncien la fi d'una era. La societat europea, exhausta
de patiments, comença a activar mecanismes socials
i culturals tendents a mitificar un passat de plenitud.
Sant Jordi traspassa la categoria de patró de les
classes aristocràtiques a la de mite de les classes
populars i es converteix en el cavaller justicier que
salva la princesa indefensa de les urpes del malvat
drac.

El món ha estat segrestat pel “DRAC”, la
representació del mal, l'enemic a batre, la bèstia
immunda que escup foc per la boca, que ho crema
tot i carbonitza la vida. La princesa representa el
poble, durament castigat per una crisi salvatge. La
princesa segrestada pel Drac simbolitza el poble
atrapat per un destí quasi inevitable. Llavors l'imaginari
popular introdueix la figura del superhome, l'únic,
capaç de salvar-la, de salvar-nos.

Avui, confinats a les nostres llars, no ens ataca un

Santi Hernaiz - Palma.

Imatge de Sant Jordi, convent dels Caputxins
de Palma.                               Foto: S. Hernaiz.



drac escopint foc, ho fa un exèrcit
invisible de virus invasors, sense
sentiments, que no discrimina cap
enemic, mascle o femella, ric o
pobre, jove o vell, i els herois i
heroïnes que el combaten, que el
combatem, tant se val que es diguin
Jordi o Georgina, però cal que ho
facin junts, fent pinya, avançant en
la mateixa direcció, sense retrets,
sense treure cap avantatja personal
de la situació, així segur que
guanyarem al drac i podrem
caminar amb un somriure cap a un
món millor.

Feliç Sant Jordi!

Missa de Sant Jordi a l'església dels Caputxins de
Ciutat, any 2012.                                        Foto: Àrxiu Aplec.

Santi Hernaiz, president de l'Aplec Scout,
Escoltisme Adult de Mca. Foto: Iolanda Trilla.

Missa de Sant Jordi a l'església dels Caputxins de
Ciutat, any 2012.                                        Foto: Àrxiu Aplec.

Missa de Sant Jordi a l'església dels Caputxins de
Ciutat, any 2013                                        Foto: Àrxiu Aplec.

Celebració del dia de Sant Jordi, Ciutat, any 2013
                                      Foto: Àrxiu Aplec.



Pàgina 06

T
r
o
b
a
d
e
s

«Sant Jordi els
darrers anys»

Missa de Sant Jordi a l'església dels Caputxins de
Ciutat, any 2015.                                        Foto: Àrxiu Aplec.

Celebració de Sant Jordi a la finca escolta de Son Serra de Marina (Santa Margalida-Mallorca). Any 2016.
                                                                                                                          Foto: Àrxiu Aplec.

Missa de Sant Jordi a l'església dels Caputxins de Ciutat,
i posterior sopar a la pizzeria Primera Planta, any 2018.
                                                                    Foto: Àrxiu Aplec.

Missa de Sant Jordi a la capelleta de la Casa de
l'Església a Ciutat, any 2019.          Foto: Àrxiu Aplec.
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Abril 2020, quaranta-quatre dies de
tancament.

Ja ha fosquejat, obr la finestra i trec
el cap, necessit prendre l'aire, la
fredor de l'exterior em refresca la
cara, observ el carrer a un costat i
a un altre, sembla desert, però no...
al lluny una silueta creua la calçada
pel pas de vianants, sembla que
és una dona que porta una bossa
a la mà, ah... tirarà els fems en el
contenidor, mira al seu voltant i
després torna sobre els seus
passos i s'introdueix en un portal,
segurament ca seva.

No hi ha lluna i el silenci domina la
penombra confortant i discreta.

Un cotxe apareix al lluny, s'acosta,
va a poca velocitat, però en menys
d'un minut passarà per davant jo,
segurament sense reparar en mi.
Quan ja és a prop, els fars del
vehicle il·luminen lleugerament
l'entorn i m'enlluernen,
instintivament desvii la mirada i
m'adon que no estic sol, una figura

ha quedat al descobert en el tercer pis de la finca
de davant la nostra, bé no exactament enfront sinó
una mica a l'esquerra on tenen els balconets amb
baranes de ferro forjat, es tracta d'un home de mitjana
alçada que fuma un cigarret, ara que em fitx de tant
en tant es veu el minúscul llumet vermell intermitent
del tabac quan es crema.

Em reconforta pensar que no sóc l'únic que intenta
matar el temps anònimament.

No sé si ell s'haurà fixat en mi, però que importa, és
la solidaritat etèria dels invisibles, la que
inconscientment obra el miracle de sentir-te
acompanyat per algú al qual no coneixes i al qual a
penes distingeixes.

Un lleuger panteix estimula la meva atenció i
escodriny l'entorn per a esbrinar d'on procedeixen
aquells compassats bleixos.

Gairebé immediatament es resol el misteri i de la
volta de la cantonada compareix un gos llaurador
arrossegant a un jove amb màscara.

Quina sort tenir un gos en aquests moments, una
excusa perfecta per a sortir a passejar amb llibertat
i burlar, encara que només sigui una estona, el tediós
enclaustrament al qual ens sotmet la infausta
pandèmia dels c...

Bé, vaig a fer la
darrera volteta
per les distintes
dependències
del pis, em
posaré el pijama
i aniré a dormir
que ja és hora...
o no.

Tanmateix,
demà no he
d’anar enlloc!

El carrer fosc.                        Foto: S. Hernaiz.

La nit des de la galeria.
        Foto: S. Hernaiz.



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.



Hi ha moltes maneres de ser útil,
encara que sigui en la distància.
Una carta rebuda en el llit d'un
hospital, un centre de majors o
discapacitats els quals ningú pot
visitar, és una mostra d'esperança.
En això treballen, entre altres, la
Federació d'Escoltisme Valencià
que ha posat en marxa el programa
'Històries Escoltes' o Scouts de
Guadalajara MSC, que amplia les
seves missives a les persones que
també han perdut a un familiar. Us
pas un parell d'exemples més que
he trobat a la xarxa i que tan sols
és una petita mostra de sa feina
feta en aquests moments per part
del món escolta.
MATERIAL DE PROTECCIÓ

Moltes són les iniciatives sorgides
per a crear materials de protecció.
Entre elles les dels grups G.S.
Calasanz d'Albacete i del Grup
Scout Rhodes de Lepe, que han
posat tota la seva obstinació a fer
màscares de protecció pel personal
sanitari i de menjadors socials.
També en Scouts de Guadalajara
col·laboren amb el seu hospital
amb la donació de màscares i colls
protectors cosits per ells. Altres
integrants de grups del moviment
Scouts, com Vivak Saint Lucia de
Cantàbria o Scouts Caetarea,
continuen confeccionant màscares
casolanes. Ja han lliurat centenars
a col·lectius que les necessiten!

I mentre uns tallen, enganxen o cusen uns altres,
com A.D Scouts Burgos, s'encarrega d'organitzar i
distribuir els EPIS que es lliuren en residències i
centres de majors de la seva província.
CAPTACIONS DE FONS
Altres accions en què els Scouts estem implicats és
la captació de fons. Des de Scouts Catòlics de Múrcia
donen suport a la recollida de diners per a Càritas.
Uns ingressos amb els quals donen, entre altres
coses, recer a persones sense llar, ajudes
econòmiques per a lloguers i subministraments a
famílies, aliments i ajuda acadèmica a nens i joves
que ho necessitin. També a Madrid, el Grup Scout
Sant Gabriel, ajuda a recaptar diners per al seu
hospital de referència amb el qual comprar coses
bàsiques per als pacients (pasta i raspalls de dents,
mudes o carregadors universals per a mòbils) i per
als sanitaris que, a més del material de protecció
necessiten pulsioxímetres, pales, laringoscopis i
guants. I els companys del G.S. Calasanz ja han
donat 1.000€ a l'hospital d'Albacete!
AJUDA A LES PERSONES MAJORS
Sóc el teu veí / veïna i sóc Scout! Aquesta
campanya destaca la importància d'ajuda a les
persones de la teva comunitat que són majors, tenen
diversitat funcional o alguna malaltia prèvia.
El dia 20/03/2020 Protecció Civil va llançar la
Campanya #YoHagoPorTi amb les 10 conductes
imprescindibles per a ajudar a les persones de la
teva
comunitat:
majors,
malalts o amb
diversitat
funcional.
Scouts MSC
va llançar la
campanya:
"Voluntariat
d'escala", és
la creació
d'una xarxa
d'ajuda veïnal
en els llocs de
residència dels
Scouts del
moviment.

Mascaretes.                                Foto d'Arxiu.



Des de la Federació d'Escoltisme
Valencià ens unim a aquesta
iniciativa.
Les persones Scouts voluntàries
es poden descarregar, a través de
la nostra web, un cartell per a
imprimir, completar amb les seves
dades i penjar en els portals,
escales o zones comunes de la
comunitat de veïns. D'aquesta
manera, s'ofereix un contacte semi-
directe si hi ha algú que necessiti
ajuda; i diem "semi-directe" perquè
recordeu que és important mantenir
la distància de seguretat (1,5
metres).
Tot això seguint les recomanacions
de les autoritats sanitàries que us
comptem a continuació.
"Picassent T'Ajuda" és un servei
que té l'objectiu d'oferir ajuda per
a fer la compra de productes i altres
menesters per a cobrir les
necessitats bàsiques de persones
majors o amb dificultats per a sortir
de casa.
El Grup Escolta l'Om de Picassent,
amb l'ajuda del consistori, treballa
des de fa uns dies en aquest servei
per a ajudar a aquelles persones
majors i/o amb dificultats per a sortir
de casa i evitar d'aquesta manera
surtin a l'exterior mentre duri
l'emergència sanitària que estem
vivint.?
Les persones que vulguin fer ús
d'aquest servei han de contactar
per telèfon amb l'agrupació per a
sol·licitar les seves necessitats i
d'aquesta manera, una persona
voluntària s'acostarà al domicili per
a realitzar totes les gestions que
necessiti, com, fer-li la compra, anar
a la farmàcia o tirar les
escombraries, entre altres accions.
Segons ha manifestat l'alcaldessa
del municipi, Conxa Garcia: "La
voluntat de l'Ajuntament és evitar
que totes les persones que estan
en grups de risc surtin de casa i no
els falti de res".
Per part seva, Laura Sánchez,
membre del grup Escolta l'Om i
voluntària, afirma que: "Guardem
totes les mesures i seguim tots els
protocols, tant d'higiene com de
seguretat, perquè aquestes
persones estiguin tranquil·les".

Comunicació del Grup Scout Calasanz en temps
de COVID-19:
Bones tardes:
Esperem que hàgiu estat bé durant aquestes
setmanes. Com sabreu, al llarg d'aquestes setmanes
s'han desenvolupat situacions complicades en la
nostra societat. Des de situacions de complicació
social, de persones que no han tingut en qui secundar-
se, fins a situacions complicades en l'àmbit sanitari,
amb falta de material, etc. D'acord amb la situació i
les possibilitats, juntament amb els valors que
comparteix l'escoltisme, volem donar-vos a conèixer
algunes de les labors amb les quals el grup ha
col·laborat:
-Des del grup es va decidir donar a l'Hospital
d'Albacete un total de 1.000€ (procedents de les
aportacions que cadascuna de les famílies que formeu
aquest grup heu realitzat) per a l'adquisició de material
sanitari que serà d'utilitat per al tractament de persones
ingressades.
-La Diòcesi d'Albacete ha cedit la Casa d'Exercicis
a l'Hospital. Diversos escoltes del grup es van oferir
voluntaris per a ultimar els preparatius per a deixar
les instal·lacions preparades per a la seva cessió a
l'Hospital.
-A través de la Farmàcia Garcia Sociats, membres
del grup i famílies d'aquest han participat en l'adquisició
i donació a l'Hospital d'un total de 35 termòmetres
que necessitaven a l'Hospital.
-Membres del grup han participat en la producció de
màscares de protecció per al personal sanitari.
-A través dels grups de WhatsApp, s'han fet arribar
iniciatives amb les quals poder col·laborar. Per
exemple, diverses famílies han cedit tauletes per a
col·laborar amb usuaris d'Asprona a Hellín que
manquen de mesures o maneres d'entretenir-se a
les seves habitacions.
Només podem dir gràcies a tots aquells que d'una
forma o una altra esteu ajudant i aportant el vostre
granet de sorra en una situació complicada, d'una
forma o una altra, per a tots, però de la qual tirarem
endavant.
Bona caça i llargues llunes!

Grup Scout Calasanz.                                   .                 Foto d'Arxiu.





El mes de maig sempre ha estat un
mes de festa i bulla.
Els pobles antics creien que en
arribar el maig els genis del fred
s'enfurien perquè era el
final el seu regnat, motiu pel qual
durant els primers dies del mes es
lliuraven a fer tant
de mal com els permetien les seves
forces. Els primers dotze dies eren,
per tant d'hivern
i la veritable primavera no
començava fins al dia tretzè.

No és bon maig si l'ase
no tremola a l'estable.
Si pel maig el fred viu,
espera un bon estiu.
El maig és boig,
moltes festes i de pa poc.

Era una creença popular que era el
millor moment de l'any per fer net
els pous, les cisternes, les basses,
les fonts, les sínies i en general,
totes les construccions per on
passa aigua.
A Manacor, el dia de la tosa havien
fet una festa molt curiosa qualificada
del casament del xot i sa xota.
Reunien la parella de xots més
garrida del remat, els guarnien de
banyes i tots ells de cintes i llaços;
els fermaven pel coll un al costat de
l'altre, i el pastor els feia passejar
per tota la clastra, seguits dels
tonedors. El passeig es feia al so
d'un flabiol.

Creien que aquest casament
simbòlic influïa en la reproducció del
bestiar i que el remat
augmentaria tant més com més

Els nostres costums i tradicionsEls nostres costums i tradicions

Secció conduïda per Faust Frau

solemnitat donessin aquell aparellament. Per
acabar es feia un sopar extraordinari de fideus
amb carn de cabra i després es feia ball, en el
qual els pastors i tonedors eren els herois de
la festa.

Pel maig
a tondre me'n vaig.
Pel maig,
llana al mercat.
A mig mes de maig
arriben les falzies.
Per Santa Creu
ni una falzia veureu
i per Sant Pancraç,
n'hi ha per totes parts.

Les festes més destacades del mes són, entre
altres: Sant Felip i Sant Jaume el Menor; la
Santa Creu; Sant Gregori; Sant Bonifaci; Sant
Pasqual Bailó; Sant Teodor; Santa Rita i
Sant Felip Neri.
La festa de la intervenció de la Creu se
celebrava a Porreres amb molta bulla. Es
ballaven mateixes i copeos. La dona que ballava
la primera dansa era qualificada de revetlera
comandava durant tot el ball i era la reina de
la festa.
Recordau el mes de Maria... “Oh la más bella
de las criaturas i madre del Salvador, a ti
volamos atraidos por el olor de tus virtudes...
etc., etc.”.

Amics i amigues fins el mes de juny.



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.

Secció conduïda per Pere J. Serna

COSTA DE LA SEU

Tenim la sort de viure a una ciutat prou còmoda per a poder anar caminant i passejant
sense grans distàncies d'un cap a l'altre, i ens hem d'acostumar d'anar amb el cap alt i
mirant a un costat i l'altre dels carrers i edificis.
Perquè dic això?, avui parlarem de la Costa de la Seu, un lloc que segur hem passat per
ell multitud de vegades sense adonar-nos de la història que l'envolta.
Aquest carrer que uneix actualment la plaça de la Reina i el carrer del Palau Reial, és una
escala que no té cap casa numerada, a un costat té el castell de l'Almudaina i a l'altre el
casal de la família March. Probablement aquesta costa no existia en època islàmica i es
va formar quan el solar del call (després convent de Sant Domingo) es va separar del
Palau de l'Almudaina per donació del dit solar feta als jueus per Jaume I.
Malgrat això en època romana la costa era una sortida de la ciutat situada entre dues
portes, la Medianam i la porta Ferrissa.
Entre els segles XIV i XVII hi ha documents

que anomenen aquesta via costa de
n'Adarró, cognom d'una família que

vingué a Mallorca després de la
Conquesta. Fins a mitjans de
segle XIX aquest carrer era quasi
el doble de llarg, car arribava
fins al Born, tot vorejant la paret
sud del convent de Sant
Francesc de Paula, que
ocupava els actuals jardins de
la plaça de la Reina, era una
costa més suau que l'actual per
on circulaven carruatges. Va ser modificada amb la demolició del dit
convent i amb l'obertura del carrer Conquistador, a més de la supressió
d'un cantó de l'Hort del Rei. No obstant hi continuaven passant

carruatges. Cap al 1860 s'hi construïren les escales i el mobiliari urbà
que les acompanya, destacant les fonts antropomorfes amb hídries a

banda i banda. A les parets dels costats hi ha diversos escuts procedents
de la fortificació de la ciutat: a la banda de Can March, l'escut que estava

sobre la porta de Jesús, amb les Quatre Barres del Regne de Mallorca col·locades
sobre una àguila bicèfala i acompanyades de dos escuts de la ciutat; al costat de l'Almudaina,
els escuts que hi havia sobre el mur del Fortí, l'escut del Regne flanquejat per dos escuts
de la ciutat, i una inscripció al·lusiva a la inauguració del Fortí.
A la part dreta direcció a Conquistador i ocupant els baixos dels jardins que hi ha davant
Can March, s'ubica un antic dipòsit de distribució de l'aigua procedent de la Font de la Vila,
avui dia ocupat per un transformador d'electricitat. A la part de baix del carrer, com a part
del castell de l'Almudaina, hi ha la torre dels Caps, dita així perquè s'hi exposaven els caps
dels executats. La torre original va ser esbucada el 1755 pel mateix terratrèmol que destruí
Lisboa. Es va tornar a edificar el 1915, la torre actual, segons un projecte de Guillem
Reynés, inspirat en el Castellet de Perpinyà.

Els nostres carrers

Per a més informació o per
l'adquisició d'exemplars (a les llibreries està
exhaurit) enllaçar amb
http://bibiloni.cat/palma

Escales de la Seu.                               Foto d'Arxiu.



Secció conduïda per Eduard Mas.

Aquests dies de confinament a casa a causa de la pandèmia del Coronavirus, les hores
són llargues i entre altres coses, em distrec trescant per internet. He trobat una composició
francesa d'una cançó molt popular, interpretada via telemàtica per un gran grup de músics
i cantaires, dedicada als afectats del virus que m'ha emocionat, he cercat la història de la
cançó i, mirau què he trobat.

Versió dedicada als afectats per la Covid-19:
https://www.youtube.com/watch?v=rEjvRktXeis

La Tendresse és una cançó francesa escrita per Noel Roux, composta per Hubert Giraud
i interpretada per Bourvil el 1963, represa l'any següent per Marie Laforêt. El compositor
coedità l'obra amb edicions SEMI. La cançó també ha estat interpretada per multitud
d'artistes, i és molt popular a França. Bourvil va ser un actor i cantant francès, el nom
veritable era André Robert Raimbourg. Va néixer el 27 de juliol de 1917 a Prétot-Vicquemare
(Seine-Maritime) i va morir el 23 de setembre de 1970 a París (XVIe).

Va passar la seva infància amb la seva mare a la ciutat de Bourville (que va inspirar el seu
nom artístic). Es va casar amb Jeanne Lefrique (1918-1985) el 23 de gener de 1943, amb
qui va tenir dos fills.

Després de ser aprenent de forner, va partir cap a la regió parisenca per intentar fer carrera
musical que va començar amb algunes intervencions per ràdio.

Es va dedicar després a realitzar presentacions com "còmic rural", però és amb la cançó
Les Crayons (Els llapis) amb la qual arrencarà la seva carrera el 1945.

Va morir a 53 anys a conseqüència de la malaltia de Kahler (mieloma múltiple), i descansa
en Montainville (Yvelines), regió on tenia la seva casa de camp.

El caràcter còmic de Bourvil es basava principalment en els seus personatges agradables,
de vegades una mica ximples o ingenus, com aquells que va representar al costat de
l'enèrgic Louis de Funès: el personatge encarnat per Bourvil acaba sempre, per la seva
amabilitat, no solament causant riure sinó també escapant a les manipulacions dels
personatges maquiavèl·lics que interpretava de Funès.

Bourvil va rebre el premi a millor actor al Festival de Venècia (la Copa Volpi) de 1956 per
la seva actuació en la pel·lícula "La Traversée de París" (sobre una novel·la de Marcel
Aymé).

Enllaç per escoltar la cançó interpretada per Bourvil:
https://www.youtube.com/watch?v=fcaIamIU8U0
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On peut vivre
sans richesse
Presque sans le sou
Des seigneurs et des princesses
Y'en a plus beaucoup
Mais vivre sans tendresse
On ne le pourrait pas
Non, non, non, non
On ne le pourrait pas
On peut vivre sans la gloire
Qui ne prouve rien
Etre inconnu dans l'histoire
Et s'en trouver bien
Mais vivre sans tendresse
Il n'en est pas question
Non, non, non, non
Il n'en est pas question
Quelle douce faiblesse
Quel joli sentiment
Ce besoin de tendresse
Qui nous vient en naissant
Vraiment, vraiment, vraiment
Le travail est nécessaire
Mais s'il faut rester
Des semaines sans rien faire
Eh bien... on s'y fait
Mais vivre sans tendresse
Le temps vous paraît long
Long, long, long, long
Le temps vous parait long
Dans le feu de la jeunesse
Naissent les plaisirs
Et l'amour fait des prouesses
Pour nous éblouir
Oui mais sans la tendresse
L'amour ne serait rien
Non, non, non, non
L'amour ne serait rien
Quand la vie impitoyable
Vous tombe dessus
On n'est plus qu'un pauvre diable
Broyé et déçu
Alors sans la tendresse
D'un cur qui nous soutient
Non, non, non, non
On n'irait pas plus loin
Un enfant vous embrasse
Parce qu'on le rend heureux
Tous nos chagrins s'effacent
On a les larmes aux yeux
Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu...
Dans votre immense sagesse
Immense ferveur
Faites donc pleuvoir sans cesse
Au fond de nos curs
Des torrents de tendresse
Pour que règne l'amour
Règne l'amour
Jusqu'à la fin des jours

Es pot viure sense riquesa
gairebé sense el sou.
Dels senyors i de les princeses,
no en queden molts.
Però viure sense tendresa
no podríem pas.
No, no, no, no.
No podríem pas.
Es pot viure sense la glòria
que no prova res.
Ser desconegut a la història
i trobar-s'hi bé.
Però viure sense tendresa
no n'és pas la qüestió.
No, no, no, no.
No n'és la qüestió.
Quina suau debilitat,
quin bonic sentiment,
aquesta necessitat de tendresa
que ens ve de nàixer,
verdaderament, verdaderament,
verdaderament.
El treball és necessari
però si cal, quedar setmanes sense res fer.
Eh bé... doncs s'hi fa,
però viure sense tendresa
el temps us pareix llarg.
Llarg, llarg, llarg, llarg
El temps us pareix llarg.
En el foc de la joventut
neixen els plaers
i l'amor fa fer proeses
per enlluernar-nos.
Sí, però sense la tendresa
l'amor no seria res.
No, no, no, no.
L'amor no seria res.
Quan la vida implacable
us cau a sobre
no som més que un pobre diable
engrunat i decebut.
Llavors sense la tendresa
d'un cor que ens sosté
no, no, no, no.
No aniríem més lluny.
Un infant us abraça
perquè el facem feliç.
Totes les nostres penes s'esborren
tenim les llàgrimes als ulls.
Déu meu, Déu meu, Déu meu...
En la vostra immensa sensatesa,
immens fervor.
Fes doncs ploure sense parar
al fons dels nostres cors.
Els torrents de tendresa
perquè regni l'amor.
Regni l'amor,
fins a la fi dels dies.

"La Tendresse"



Mes de maig 2020
Dia 04 dilluns: Tertúlia per WhatsApp.

Hora: 18,00.
Lloc: Cadascú a ca seva.

Com ho farem:
1. Us heu d'inscriure, cridant al telèfon abaix indicat.

2. Se us inclourà (si no ho estau) en el grup de WhatsApp de Sopar Tertúlia.

3. Rebreu per WhatsApp i per correu electrònic un escrit d'introducció a la tertúlia.

4. A les 18.00 h podreu començar a enviar els vostres comentaris al grup de 
WhatsApp de Sopar Tertúlia.

5. A les 20.00 h conclourà el xat.

Tema: «EL CONFINAMENT»

Imprescindible confirmar l'assistència
abans del 02 de maig al tel.: 610605988 (Neus).


