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«El que ens ha revelat l'estat d'alarma»

El divendres tretze de març, el president del govern espanyol anunciava una mesura
excepcional, l'estat d'alarma per a intentar contenir la pandèmia per coronavirus que afectava
la humanitat d'una forma global i que s'havia començat a detectar al nostre país avançat
el mes de febrer. Va ser el començament de la convivència restringida, del tancament de
l'hoteleria i la restauració, de negocis i activitats de tota mena, amb l'excepció, per raons
evidents, de l'estructura sanitària i els negocis d'alimentació bàsica i de serveis essencials.
Aquest canvi dràstic de la nostra forma de viure supòs que ens ha fet reflexionar força
(almenys a mi m'ho ha fet) i ens ha obligat a veure el nostre món, interior i exterior, des
d'un punt de vista diametralment diferent, hem començat a valorar fets i formes que el ritme
desenfrenat de vida que ens arrossegava per aquesta terra nostra no ens deixava veure.
Sobtadament els petits detalls eren importants, aquelles petites ocupacions que havíem
deixat oblidades dins un calaix es convertien en la taula de salvació del nostre avorriment
quotidià.

La majoria de persones que conec han deambulat pels mateixos viaranys, jardineria (els
que tenen jardí), floricultura en cossiols (els que no en tenen), adreçament de fotografies
en les quals de vegades ni ens reconeixem, lectures vàries i descobriment de les noves
tecnologies de comunicació, visionat de sèries i pel·lícules de tota mena, participació en
iniciatives col·lectives (aplaudiments, casserolades...), descobertes de terrats o, si no pot
ser, itineraris desconeguts en els nostres habitatges... tot un món recuperat de l'univers de
l'oblit que ens ha ajudat a suportar el confinament.

També ens hem tornat devoradors de notícies i estadístiques: quantes persones infectades,
augment o disminució de defuncions, els que afortunadament s'han recuperat, els que no
fan cas, els que sí. Hem après (o així ens ho creiem) a discernir les veritats de les mentides,
les "boles" i les "fake news", però el més trist ha estat el descobriment (o la confirmació)
de la roïndat d'un sector de la política d'aquest país, demostrant una vegada més que no
treballen pel ben comú, com hauria de ser, sinó que ho fan per interès partidista i dels grans
grups econòmics i de pressió que, supòs (en la meva ingenuïtat), són els que els financen.
El trist espectacle que estan donant està arribant a quotes esperpèntiques, de res han
valgut les experiències positives de països veïnats on totes les tendències s'han juramentat
per aconseguir un objectiu comú en benefici de la comunitat; al nostre país una part important
de l'oposició no ha tingut cap escrúpol en utilitzar el patiment dels ciutadans i les ciutadanes
com a arma llancívola per tal de derrocar un govern democràticament elegit, menyspreant
la voluntat de les persones que lliurement han votat a un partit o a un altre, deixant entreveure
que hi ha electors "patriotes" que saben el que es fan i altres, "social-comunistes", que són
una mena de plebs ignorant incapaç de discernir el bé o el mal i que, a més, són (o som)
als que més directament ens afecta i afectarà la crisi econòmica desencadenada per aquesta
pandèmia.

De totes maneres, a mi el que més m'emprenya de tot és no poder manifestar-me
còmodament assegut al seient de darrere d'un Mercedes descapotable conduït pel meu
xofer!



El dia quatre de maig vàrem
celebrar la primera tertúlia per
WhatsApp de la nostra història,
decidírem fer-la com una
experiència nova, forçada per les
circumstàncies i amb la incògnita
de com seria el resultat final
d'aquesta aventura. Però, com
agosarats que som, ens llançàrem
a la piscina i férem la convocatòria
en el nostre butlletí.

Quan la preparàvem, dubtàvem si
les participacions havien de ser en
forma de xat escrit o amb missatge
de veu, finalment decidírem donar
llibertat als participants perquè ho
fessin de la manera que les resultés
més còmode, indicant que
procuressin no fer intervencions
massa extenses per donar més
agilitat a la tertúlia, finalment tots
es decidiren per la modalitat de
missatge de veu.

Després d'una petita introducció
per part del president de l'Aplec,
començàrem a parlar de les nostres
experiències durant:

«EL CONFINAMENT»
En total es produïren cent vuitanta-
vuit intervencions, durant les quals
es varen anar relatant les diferents

experiències viscudes per cada un de nosaltres i es
varen fer paleses les ganes de retrobament que tots
nosaltres tenim.

Pel que fa a les experiències, com us podeu suposar
i amb algunes petites excepcions, la gran majoria
són extrapolables a la generalitat llevat dels nostres
companys Ramon i Teresa que varen tenir la
desgràcia de ser infectats pel coronavirus, però que
afortunadament tots dos han superat la malaltia i
estan pràcticament recuperats.

Malgrat afirmar la majoria que l'experiència del
confinament no ha estat gens agradable, ja que estar
dos mesos tancats a ca nostra no agrada a ningú,
la sensació general és que no es pot dir que hagi
estat traumàtica i la majoria de nosaltres ha trobat
alternatives més o menys enginyoses per passar-la
el millor possible.

Tots nosaltres hem trobat la manera de passar el
temps de la forma més productiva possible, segons
les capacitats i habilitats de cadascun, fins i tot alguns
hem descobert perícies que nosaltres mateixos
desconeixíem.

Els que teníem grups de treball o de conversa, xats
familiars o d'amics, els hem utilitzats més que mai,
i els que no els teníem els hem creat o ens han
afegit. Molts de nosaltres hem descobert coses
noves, assumptes que teníem pendents o objectes
que teníem oblidats.

La majoria de nosaltres hem intentat aferrar-nos a
l'esperança, a treure conclusions positives i analitzar
els possibles errors per intentar no repetir-los en el
futur.

«El confinament»
Santi Hernaiz - Palma.



S'ha de dir que la tecnologia ens
ha ajudat molt a l'hora d'enganar
el confinament, els que no sabíem
com fer-ho, ara ens hem convertit
en experts en comunicacions
audiovisuals i som capaços
d'organitzar videoconferències i
reunions virtuals.

Altres han fet màsters en multitud
de matèries, costura, cuina,
forneria, pintura, fusteria,
restauració, jardineria, etc., etc.,
etc.

I, com dèiem abans, aquest confinament també ha
facilitat que ens comuniquéssim més, primer amb la
gent més propera, després amb els grups amb qui
fem feina, però també crec que hi ha moments que
ens hem trobat amb nosaltres mateixos, cadascú de
noltros ha mirat un poc cap enrere i ha començat a
mirar les fotos i els records que teníem oblidats, a
pensar un poc en la nostra trajectòria, amb les
relacions amb la família, amb els amics...

Això, jo crec, ha fet que ens assentem més en el
present i mirem el futur immediat amb optimisme,
amb la seguretat que també superarem
adequadament aquesta nova etapa de la nostra vida.



Eduard Mas - Bunyola.

«Una Creu de ferro diferent»

La Creu de Ferro pels qui donaren
el seu or a favor del "Alzamiento
Nacional" en la Mallorca de 1936
– 1939. Potser una història
desconeguda per a molts.

A la Mallorca
"nacional" de la
guerra civil
espanyola i davant
la imperiosa
necessitat
d'obtenir l'efectiu
suficient per a la
compra de
material de guerra
per fer front al desembarcament
republicà del capità Alberto Bayo
a la zona de Porto Cristo,
especialment avions i canons
italians i també per afrontar les
despeses de mobilització sorgides
arreu de l'illa, es demanà la
contribució popular. Els italians
exigiren com a primera condició el
pagament al comptat en or o
materials preciosos, ja que la
moneda del moment no oferia
fiabilitat.

Per ordre del Governador Militar
s'inicià una subscripció "Pro
Movimiento Nacional" amb la
col·laboració de la Diputación
Provincial que seria l'encarregada
de centralitzar els fons tot
designant-se una Junta Provincial
de Donativos i organismes
col·laboradors que serien els
encarregats de recaptar els valors,
joies i diners, de l'esmentada
subscripció i, al mateix temps, la
necessitat de fer publica la gratitud
a tots els qui, amb les seves joies,
objectes valuosos o simplement
amb diners contribuïen a aquest
esforç inicial.

En els primers moments i segons els registres de la
Diputació, amb els diners obtinguts es pagà a les
Milicias de Falange, a la Legión de Mallorca, a la
Aviación Legionaria i altres organismes lleials al
Movimiento. Amb els metalls preciosos, una vegada
fusos en lingots de tres
quilos pel joier i orfebre
Fermin, es pagà el material
de guerra italià, pagament
que es va fer per avançat
debut a la desconfiança
dels italians.

A les persones i entitats que col·laboraren, la Junta
de Donativos, prèvia entrega del donatiu i a la vista
del rebut expedit a l'efecte, els hi lliuraven una creu
de ferro.

La primera notícia sobre aquesta creu es publica als
diaris de Palma el dilluns 17 d'agost de 1936 en un
comunicat del Vicario General Castrense qui la dona
a conèixer i fa una crida als artistes per tal que
presentin els seus esbossos, aquest comunicat sota
el títol de: "UNA CRUZADA. Un pequeño sacrificio
para la Patria", diu:

A las mujeres mallorquinas, A todos los hombres de
buena voluntad, cuya suerte se haya al amparo de
los que luchan o se prestan a luchar. Hoy he de
emplear mi pluma con suma satisfacción, dando a
conocer a todos los lectores de los diarios
mallorquines, la cruzada que va a comenzar,
sacrificando la vanidad en el Altar de la Patria. Se
trata de un llamamiento a las profundidades del
corazón humano siempre atento a la generosidad;
llamamiento y cruzada que patrocina el Excmo. Sr.
Gobernador Militar de Palma, a favor de España, en
esos días en que afianzamos sus destinos heroicos
y gloriosos.

Se dice de Isabel la Católica que vendió sus joyas
para llevar nuestra cultura y nuestra fe a un mundo
nuevo y son copiosos los ejemplos de esta índole,
a través de los siglos, en nuestra querida Mallorca.

Las mujeres y los hombres de esta Cruzada, llevaran
sobre el pecho una cruz de hierro, que llevará en



una parte esta inscripción "AMO A
ESPAÑA", y en la otra "PRO ARIS
ET FOCIS", es decir "Por el Altar y
el Hogar".

Esta Cruz supone un sencillo
sacrificio de la vanidad y será
concedido a cuantos ofrendan en
el Altar de la Patria una o más joyas,
de gran valor o de poco valor,
dando ejemplo de una lealtad
consciente.

Los organizadores de esta Cruzada
llaman a concurso a todos los
artistas mallorquines y no
mallorquines residentes en
Mallorca, para que presenten
modelos. El boceto escogido será
premiado con la primera cruz que
salga de la forja. Tiempo hábil para
la presentación de bocetos, desde
la publicación de este suelto hasta
la noche del martes, debiéndose
presentar en la Diputación
Provincial. Antes de entregarse las
cruces, se invitará a que las
bendiga al Excmo. y Rvdmo. Señor
Don José Miralles Sbert, Arzobispo
– Obispo de Mallorca, sobre el Altar
mayor de la Catedral.
Los Cruzados, hombres o mujeres
se dividirán en Centurias,
encargándose de cada una de
ellas, a las asociaciones patrióticas
y congregaciones religiosas de
Palma y de los pueblos.

Firmado:
Francisco Sureda Blanes,
Vicario General Castrense.

Encara que en un principi es va
pensar encunyar la creu en ferro
(de fet així s'indicava) la Junta de
Fabricación de Material de Guerra

designada a l'efecte considerà que aquest material
era escàs i més important per a la fabricació d'altres
tipus de materials de guerra, per això autoritzà
l'encunyació en bronze, ja que en aquests moments
era més abundant.

L'encunyació de les creus fou realitzada possiblement
als tallers de l'orfebre i joier Fermin al carrer de Sant
Nicolau, 17 i es lliuraven en caixes blanques amb
rivet blau de cinc unitats.

Descripció: Creu de bronze de braços iguals que
presenta a l'anvers la inscripció "AMO A ESPAÑA
19 VII 1936" (data de l'alçament a Mallorca) i al
revers "PRO ARIS ET FOCIS" (pro altars i llars). Es
lliuraven en sobre de paper groguenc que presentava
una banda amb els colors vermell i groc de la bandera
nacional, l'escut de la ciutat i el d'Espanya (encara
amb la corona cívica), al centre el text "CRUZ DE
HIERRO PARA QUIEN DIÓ SU ORO".

Hi ha sobres que, possiblement per error, no porten
els escuts. Les creus es donaven sense cinta per tal
que els receptors poguessin col·locar-li la més adient,
segons la seva pertinença a partit polític, milícia o
organització del moment.

L'àmbit de concessió fou purament local, Palma, al
principi de la guerra i es féu extensiva a la resta de
l'illa en el transcurs d'aquesta.

Font: Arxius i col·lecció Zona Batida i tradició oral.
Fotos: Fadelman. Zona Batida. Todocoleccion.



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.



Sempre s'ha debatut si la data
oficial d'inici dels Scouts Marins va
ser el 1909 o el 1910, la veritat és
que el primer campament va ser el
1909. Mitjançant un concurs
anunciat en Scout Magazine, es va
donar l'oportunitat perquè cent
al·lots poguessin acampar en la
nau TS Mercury. Aquest
campament es duria a terme entre
el 24 de juliol i el 7 d'agost de 1909,
sent un campament experimental
similar al de l'illa de Brownsea
realitzat el 1907 (primer campament
scout).

Una vegada iniciat el concurs per
completar el contingent del
campament, Baden-Powell (BP) es
va adonar que el vaixell només
podia acomodar a 50 nins,
conscient de l'error, el fundador es
va adreçar a Lord Montagu de
Beaulieu sol·licitant permís per a
acampar en les seves terres, prop
d'on estava amarrat el Mercury. El
permís va ser concedit i el lloc va
ser anomenat "Buckler's Hard".
Els cent nins afortunats es van
dividir en dos grups, mentre un grup
acampava a terra, l'altre ho feia en
el vaixell, després d'una setmana
els grups canviaven de lloc. Així va
començar una nova branca en el
Moviment Scout, els Scouts Marins.

Henry Warington
Smyth Baden-
Powell K.C., nascut
el 3 de febrer de
1847 a Chelsea,
Anglaterra. Va ser
el germà més gran
de BP. La seva
passió per la mar el
va portar a realitzar
els seus estudis i
entrenament marí
a bord del HMS
Conway, i
posteriorment en el

"Hotspur" Indiaman. Al principi de la seva carrera es
va qualificar de Mestre Mariner i va ser comissionat
tinent en la Royal Navy Reservi. L'interès en les
petites embarcacions (com ho va descriure B.P. en
la seva autobiografia "Lessons from the Varsity of
Life" (Lliçons de la universitat de la vida) el va portar
a una fascinació per les canoes. El 1871, a l'edat de
vint-i-quatre anys, va remar i va navegar en canoa
en un creuer per la Mar Bàltica que incloïa parades
a Alemanya, Dinamarca i Suècia com es descriu en
el seu llibre Canoe Traveling, publicat en 1871.

Professionalment sempre va procurar que les seves
ocupacions estiguessin relacionades amb la mar, així
va treballar per a la fiscalia de l'almirallat i es va
convertir en membre de diferents organitzacions
centrades en el medi marí com la Royal Geographic
Society.

Quan el seu germà Robert li demanà col·laboració
per a donar forma als Scouts Marins, Warrington va
acceptar immediatament. El 1910 va publicar Scouting
and Seamanship for Boys i el manual Sea Scouts.
Amb aquestes dues obres es dóna forma als Sea
Scouts a Anglaterra.

Warington Baden-Powell mor a Chelsea el 24 d'abril
de 1921 a causa de la tuberculosi. BP reconeix que
la malaltia que afligia al seu germà li va impedir que
aquest prengués un paper més actiu en el Moviment
dels Scouts Marins.

Secció conduïda per Àngel Zaragoza.

 «Scouts Marins,
        l'altre somni de Baden Powell»

Henry Warrington Smyth Baden Powell K.C.

Seascouts, BP signant autògrafs. Londres 1920



Un altre llibre molt important en la
formació dels Scouts Marins és
"Seamanship for scouts" escrit per
Lt. Stuart Garnett el 1913.

ELS PRIMERS ANYS,
DONACIONS I TRAGÈDIES.
Des de la seva aparició els Scouts
Marins van gaudir de molta
popularitat i suport econòmic que
va servir per a finançar i equipar
vaixells per al naixent moviment.
El juliol de 1912 el periòdic "Daily
Mirror" donà un Ketch de 50 tones,
anomenat "The Mirror" (el mirall),
equipat amb la tecnologia més
moderna en equips de telefonia.
S'esperava que tals regals
permetessin a tots els Scouts
Marins tenir l'oportunitat d'aprendre
el maneig del vaixell i desenvolupar
activitats de caràcter tècnic dins
d'ell. Els regals van arribar en totes
les formes i grandàries; iots,
embarcacions auxiliars, petits
vaixells, etc. Tot servia i van ser
repartits en canals i embassaments
perquè les tropes les utilitzessin.
Però no tot va ser felicitat en els
primers anys. El 4 d'agost de 1912,
una terrible tragèdia va ocórrer
enfront de Leysdown, a l'illa de
Sheppey, quan una sobtada
tempesta va colpejar i va fer bolcar

el navili que transportava a vint-i-tres scouts
pertanyents a la 2a Tropa de Walworth que es dirigien
cap a un campament en Leysdown. En la tragèdia
es van ofegar nou scouts.

L'1 de juny de 1914, dos mestres, un instructor i
quatre nens pertanyents al Grup Scout 1a de Carlton
es trobaven acampant en Herringfleet, en el riu
Waveney. Quan van desarmar el campament i van
remar riu avall per a arribar a Oulton Broad, van
aixecar el masteler i van tractar d'hissar la vela però
l'embarcació va bolcar atrapant a tots menys un dels
seus tripulants per sota de la vela. Van morir sis
scouts.

Segons recerques, "el vaixell no havia estat aprovat
pel Comissionat per a l'efecte de navegar, i no hi ha
dubte que estava molt carregat i pel que sembla la
càrrega no estava ben estibada".

SCOUTS MARINS I LES GUERRES MUNDIALS
La Primera Guerra Mundial va donar als Scouts
Marins l'oportunitat de demostrar el valor de la seva
formació i més de 25.000 membres van participar en
la vigilància de les costes angleses.

Durant la Segona Guerra Mundial els Scouts Marins
una vegada més van proporcionar un valuós servei
en temps de guerra. Per les seves innegables
capacitats tècniques van ser emprats com a operadors
de telefonia, senyalitzadors i portalliteres al servei
d'urgències del riu Tàmesi. També van fer vigilàncies
de costes a més d'actuar com a senyalitzadors de
les autoritats navals.

Sea scouting for boys 1911

Portada del llibre Seamanship for boys.



En 1943 es va publicar un fullet
que promovia les activitats que
formaven part del programa dels
Scouts Marins i com arribar a ser
un membre. En 1944, malgrat la
guerra, els Scouts Marins van
organitzar una exposició des del
10 al 19 d'abril en Drill Hall, Escòcia.
Aquest esdeveniment va comptar
amb la presència de L'Altesa Reial
la princesa Isabel. Hi havia una
piscina construïda amb maons i
ciment on es van mostrar variades
maquetes de vaixells.

ESCOLTISME MARÍ EN
L'ACTUALITAT
El primer grup d'escoltisme marí
que va començar a funcionar a
Espanya va ser l'any 1915, a
Santander. Allí es crea la primera
tropa de scouts marins que arriba
a comptar amb diverses
embarcacions, a destacar la
trainera regalada per la reina
Victòria Eugènia. Es té coneixement
d'altres tropes marines a Cartagena
i Barcelona.

El primer grup scout marí que
començà a funcionar a Catalunya
va ser el grup núm. 8 "Gelabert de
Centelles", a Barcelona. Destacà
per crear un lloc de salvament l'any
1965 a la comarca costanera de
Garraf. Aquest grup va pertànyer a
ASDE i en els setanta es va afiliar
a Scouts MSC.

Posteriorment es creen més grups
scouts marins per tot el territori
espanyol, al Ferrol, a Cadis i a
Tenerife.

L'any 1983
exmembres
del Gelabert
creen el grup
núm. 444
Azimut, avui
Agrupament
Escolta
Azimut.

En 1989 es realitza en Port Irta (Castelló) un
campament internacional de scouts marins, va ser
el primer pas per a construir un Centre d'Activitats
nàutiques, que no va prosperar. A aquest campament
assisteixen els grups marins de Cadis (núm. 470 GS
Argos) i el de Barcelona (núm. 444 AE Azimut).

En la dècada dels vuitanta i noranta els diferents
grups scouts marins desapareixen, quedant únicament
el grup A.E. Azimut, aquest grup participa en
campaments internacionals i en l'Eurosea, reunions
de les Organitzacions Scouts Nacionals europees
en les quals es comparteixen idees i experiències
sobre el desenvolupament de l'Escoltisme Marí i els
programes scouts aquàtics en general.

A partir de 1998 es dóna més difusió a l'escoltisme
marí, aconseguint una uniformitat específica pels
scouts marins en ASDE, l'any 2000, i un sistema de
programes per a scouts marins en 2003. En 2004,
es crea el G.S. Ictineu a Vilanova i la Geltrú, però
anys més tard es tanca.

Aquí a Mallorca l'any 2007 un grup de joves de
l'Agrupament de Son Sardina, intenten muntar un
grup d'escoltes marins, s'informen, redacten un
reglament i ho donen a conèixer a l'equip de
comissariat, amb la intenció d'anar a veure els escoltes
marins que tenen una trobada a Barcelona,
EUROSEA 14 – 2018, i així conèixer de ben a prop
com funcionen aquestes associacions, però davant
la poca resposta i interès dels comissaris, deixen
amarrada a port l'idea, esperant temps millors.

Avui dia no hi ha cap Agrupament Escolta Marí a les
Illes. Pot resultar estrany si tenim en compte que les
seves costes tenen una longitud total de 1.428
quilòmetres de les quals Mallorca (623 km), Menorca
(299 km), Eivissa (239 km), Formentera (85 km),
Cabrera (40 km) i altres illots (142 km).

El 2011 a Barcelona es crea un grup de scouts marins
adults, l'Associació
d'Escoltes Marins
Vells Llops de Mar,
que pertany des
de 2013 a ISF
(WFIS-Adults).
(Federació
Mundial de Scouts
Independents).

Popelle, vells llops de mar. AE Azimut. A. Escoltes Marins, Vells llops de Mar.



Gaudint la casa, el repòs,
la formosa policromia

que esclata llum i colors
malgrat que restin els lligams

que fermen la llibertat.



Del mes de Juny que podem dir, pels
nostres avis era un mes molt important.
Aquest mes marca un dels moments
més culminants dins la vida dels pobles
de cultura mediterrània, en els quals
el blat i els cereals en general jugaven
el paper principal de l'alimentació, era
la clau de la fam o del benestar. El
juny és el temps de la sega.

Per juny
la falç al puny.

Juny assolellat i ben tronat,
any de molt vi i de molt blat.

Els pobles més vells consideraven el
blat com a sagrat i rodejaven de sentit
religiós les feines més importants que
es movien al seu entorn. El blat era
sagrat i beneït i per això donà tant
d'aliment. Nostre Senyor el va beneir
i per aquest motiu, quan es parteix un
gra de blat pel mig, es veu la mà de
Jesús en actitud de beneir.

Sembraràs quan voldràs,
però pel juny segaràs.

En les colles de segadors hi havia dos
càrrecs; el cap de colla, que rebia el
qualificatiu de capità, i el davanter. El
capità era el que dirigia i disposava la
feina, contractava les llogues i admetia
o rebutjava els segadors. El davanter
era el segador més garrit i més valent
per a la feina. En posar-se a segar, el
davanter era el primer i el que anava
davant de la colla, i el capità era el
darrer vigilant la feina.

L'excels poeta Guimerà, en la seva
obra La festa del Blat, conta una
cerimònia de la sega. La donzella de
la casa segava la primera garba i la
portava a l'altar del Santíssim de la
parròquia, on el sacerdot la beneïa.

Els nostres costums i tradicionsEls nostres costums i tradicions
Secció conduïda per Faust Frau

Bon dia. L'amo m'envia,
si no cuinau, que cuineu,
que per ventura tendreu
els segadors a migdia.

Es podrien contar tantes coses del temps de sega,
es feien bons sopars i balls ben vitencs a ses
clastres, però malauradament no hi ha espai
suficient.

El que un fumador hi ha de mester:
pipa, banya, canó i broquet,
tabac i un bon ganivet,
esca, pedres i foguer.

Dels Sants del mes de juny, com és natural hem
de destacar Sant Joan. La majoria dels pobles
de les civilitzacions antigues, per Sant Joan,
celebraven el solstici d'estiu.

És el moment de l'any en què el Sol es troba al
punt més alt del zenit i quan és visible per més
espai de temps; per tant, és el moment màxim
de claror de sol i el dia més llarg de l'any.

El dia de Sant Joan
n'és festa per tot el dia;
en fan festa els cristians
i els moros de moreria;
tallen el pa el dia abans
per millor folgar aquest dia.

A Menorca la festa sempre ha estat molt important,
encenien grans fogueres, especialment a les
ciutats de Maó i Ciutadella, que tenien Sant Joan
per patró, és molt remarcable que feien un bujot
o ninot de palla, vestit a l'antiga, molt semblant
al nostre Carnestoltes, que acabava cremant el
fester.

A Mallorca es feien picats de glossadors i encesa
de festes. També creien que l'ombra del noguer
era bona per sa salut i dolenta la del garrover.

Una cançó deia així:

Al·lota, si vols estar sana
posa't a l'ombra del noguer
perquè la del garrover
a l'estiu mata de gana.

No hi ha espai per més, ànim, companyes i
companys, que sa pandèmia s'acaba.



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

CARRERS DESAPAREGUTS

Aquest mes començarem una sèrie de noms de carrers ja desapareguts i que, o bé s'han
unificats amb un de sol, o simplement han estat derrocades les cases que ho conformaven,
com ja vàrem veure quan parlarem de la plaça de l'Olivar.

Carrer de la Font de na Xona
Estava situat a part de l'actual carrer de Can
Vatllori, concretament al tros que va del carrer
de Can Martí Feliu fins al de Can Espanya.
També està documentada la variant "carrer del
Poador de na Xona", nom antiquíssim, que ja
es troba en el segle XIV. Aquesta font era a la
casa que hi ha al cantó d'aquest carrer i el de
Can Martí Feliu, encastada dins la paret de la

casa i amb un arc, i segurament d'ús
públic. El 1862 els dos carrers van ser

unificats sota el nom de "Calle de
Vallori" i la font fou eliminada el 1882
quan es va remodelar la casa en
qüestió.

Carrer de les Voltes del Born
Era un carrer curt que anava del
Born al carrer dels Paraires ocupant
un espai que ara ocupa la part del
carrer de la Constitució que
confronta amb l'edifici del bar Formentor. L'entrada a aquest carrer
des del Born es feia per un arc o volta que tenia una columna en el
centre, però el nom del carrer ve de les voltes que tenia, és a dir, les

porxades sostingudes amb arcs, semblants a altres voltes com les
que avui podem veure a la plaça del Mercadal. Durant un temps també

era conegut com a "calle de Abajadores" (els abaixadors tallaven i igualaven
el pèl de la llana amb unes tisores grosses i estaven instal·lats en el carrer

de les Voltes del Born). A la dècada de 1920 desapareixia quan es va començar a
obrir un nou carrer que havia de ser una via que unís el Born amb la plaça de Cort.

Carrer de la Barreteria
Anava del carrer de Can Puigdorfila a la plaça del Rosari, ocupant un espai igualment del
carrer de la Constitució. Estava en línia amb el carrer de les Voltes del Born, però entre
els dos hi havia una illa de cases. El seu nom era degut al fet que hi tenien les botigues
diversos barreters, és a dir, els fabricants de barrets i altres cobrecaps (a Mallorca el barret
és la peça de roba o altra matèria que s'adapta al cap per a cobrir-lo i no té ventalla). Hi
ha documents del segle XVII que indiquen que en època anterior a aquell segle aquest
carrer s'havia dit "carrer dels Ases". Desaparegué durant la dècada de 1950.

Els nostres carrers

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



Secció conduïda per Eduard Mas.

En ple confinament debut a la pandèmia de la Covid-19,
he cregut oportú penjar aquesta cançó al butlletí primer per

coneguda, segon perquè a tots ens agradaria passar una jornada al sol i tercer per a saber
ben bé el què diu la lletra. La traducció des del napolità no ha estat fàcil, esper no haver-
me desviat massa i que us agradi.

Podeu sentir la versió de 'O sole mio per Luciano Pavarotti seguint aquest enllaç:
https://www.youtube.com/watch?v=eQSNVBLTXYY

«O sole mio» (Oh sol meu!) és una famosa cançó napolitana de 1898 amb lletra de Giovanni
Capurro i melodia d'Eduardo de Capua. La versió original està escrita en napolità (localment
dit nnapulitano), llengua romànica parlada a la regió italiana de Campania, el parlen gairebé
onze milions de persones, es tracta de l'idioma en què s'escriuen totes les cançons
folklòriques napolitanes com: 'O surdato 'nnamurato, 'O sole mio, Funiculi funiculà, Torna
a Surriento i Santa Lucia. Ha estat traduïda a diferents idiomes per tot el món i interpretada
per un gran nombre d'artistes lírics, principalment tenors, entre els quals hi destaquen els
històrics Enrico Caruso, Beniamino Gigli, Aureliano Pertile, Tito Schipa, Giuseppe Di Stefano,
Mario del Monaco, Mario Lanza, Alfredo Kraus i més modernament Plácido Domingo,
Luciano Pavarotti i Josep Carreras.

El mes d'octubre de 2002, un jurat de Torí va declarar que Alfredo Mazzucchi (1878-1972)
considerat prèviament com un transcriptor de música, era efectivament el tercer compositor
legítim. En virtut d'aquesta declaració la cançó fou retirada del domini públic i està protegida
per les lleis del copyright fins a l'any 2042.

Lletra napolitana

Che bella cosa e' na jurnata'e'sole
n'aria serena doppo na tempesta
pe'll'aria fresca pare gia' na festa
che bella cosa na jurnata'e sole.
Ma n'atu sole
cchiu' bello, oi ne'
'o sole mio sta nfronte a te!
'o sole, o sole mio
sta nfronte a te...
sta nfronte a te.
Luceno 'e llastre d'a fenesta toia;
'na lavannara canta e se ne vanta
e pe' tramente torce, spanne e canta
luceno'e llastre d'a fenesta toia.
Ma n'atu sole
cchiu' bello, oi ne'
'o sole mio sta nfronte a te!
'o sole o sole mio
sta nfronte a te...
sta nfronte a te.
Quanno fa notte e 'o sole se ne scenne
me vene quase 'na malincunia;
sott' a fenesta toia restarria
quando fa notte e 'o sole se ne scenne.
Ma n'atu sole
cchiu' bello, oi ne'
'o sole mio sta nfronte a te!
'o sole o sole mio
sta nfronte a te...
sta nfronte a te.

                                   Traducció al català

Quina cosa més bella és una jornada al sol
l'aire serè després de la tempesta
per l'aire fresc sembla ja una festa

quina cosa més bella és una jornada al sol.
Però hi ha un altre sol

encara més bell, ai!
El sol, el meu sol està enfront, ets tu

el sol, el meu sol
està enfront, ets tu...
està enfront, ets tu.

Lluïen els vidres de la teva finestra.
Una bugadera canta i s'envaneix

mentre torça renta i canta
lluïen els vidres de la teva finestra.

Però hi ha un altre sol
encara més bell, ai!

El meu sol està enfront, ets tu!
El sol, el meu sol

està enfront, ets tu...
està enfront, ets tu.

Quan es fa de nit i el sol baixa
em ve gairebé la malenconia,

sota la teva finestra em quedaria
quan es fa de nit i el sol baixa.

Però hi ha un altre sol
encara més bell, ai!,

el meu sol està enfront, ets tu
el sol, el meu sol

està enfront, ets tu...
està enfront, ets tu.



Dia 08 dilluns: Tertúlia per WhatsApp.
Hora: 18,00.
Lloc: Cadascú a ca seva.

Després de l'exitosa primera experiència, us convidam a la
segona tertúlia virtual de l'Aplec.

Aquesta situació extraordinària ens continua privant del plaer de la vostra companyia
però, com dèiem fa un mes, albiram el futur amb optimisme i continuam endavant.

Podreu participar en el xat de forma escrita o amb missatge de veu, com us sigui
més còmode, intentant no fer intervencions massa extenses i així serà més àgil la tertúlia.

Tema: «LA NOVA NORMALITAT».

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

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

3. Rebreu per WhatsApp la 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 19.00 h, aproximadament, conclourà el xat.

Imprescindible confirmar l'assistència
abans del 07 de juny al tel.: 610605988 (Neus).


