
43 G e r m a n o r " A L L E R S

LES MESTRES JUBILADES
VAN A L ' E S C O L A

IANGLÉS B2

En aqüestes fotos, na Pepa i na Ramona conten la
rondalla En Pere de la favera ais nins de l'escola
Graduada de les Avingudes. Quan hem estat
davant d'ells, no ens hem sentides estranyes. Es
com si fora ahir que érem a la nostra classe ... i
ja fa molts d'anys que ens várem jubilar. Aixó vol
dir que aquesta professió imprimeix carácter. Ens
ha deixat una petjada tan forta que, quan aquests
nins ens miren, tot d'una ens veim transportades
a un temps en qué cada dia anávem camí de la
nostra feina i que, quan entrávem a la nostra
classe, els problemes, desitjos i inquietuds
personáis desaparexien del nostre pensament per
donar tot quan érem ais nostres alumnes.
Aquests alumnes eren ben nostres, tot el curs!

Pepa i Ramona

I TALLER DE GIMNÁSTICA
I GRUPO B
Profesora: Marga Bover
Coordinadora: Eulogia Santos
Socios: 10
Duración: de octubre a mayo
La participación ha sido buena.
Nuestro agradecimiento a la Germandat y a
cuantos han hecho posible este taller.

CONVERSA D ' A N G L E S
Ami m'agraden, com a la immensa majoria
de la gent, les coses bones..." (M. Sbert)

Per 2n any, ¡
día a día, pren
forma el taller
de conversa,
agombolat per
la Germandat
¡ guiat per na
Margalida,
generosa ¡ treballadora que ens sorprén de bell
nou a cada sessió amb temes de la vida quotidiana
com a recurs comunicatiu, sense competitivitat,
amb plaer ¡ assaborint el que significa un espai
d'aprenentatge i d'intercanvi.No fa massa es va
presentar el taller. Es feia referencia a un article
d'Eva Bach i a banónim que esmentava sobre les
EMOCIONS i quedeia:
"Tingues la suficient felicitat que et faci dolc,

els suficients entrebancs que et facin fort,
la suficient tristesa que et faci huma
i la suficient esperanca que et faci felic...»
Es necessiten emocions en la mida justa. Ni
moltes ni poques.SUFICIENTS. Una mida precisa
que molt be pot ser l'esséncia del taller. Qualque
cosa mes profunda on s'estableixen nous diálegs
des de la propia identitat. I passar-ho be entorn a
la teacher que, com a novetat, ha orquestal una
bella trobada amb una nativa d'EEUU que viu a
Mallorca.Una profitosa i rica experiencia viscuda
que es voldria repetir.Com esmenta G. Mesquida
en un recent article "...crear formes noves de
contacte, de relació entre homes i dones amb
una important liberalizado deis costums rígids i
tancats..."

Una meravellosa possibilitat.
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IGRUP D'ANGLES Bl

"De mica en mica s'omple la pica", aquesta pica
que tenim destinada per recollir tots els conei-
xements de llengua anglesa, que na Paula, amb
molt de carinyo i constancia, ens fa arribar cada
dilluns. Costa d'omplir i ganes no ens en falten!
"Don't worry", ens diu la nostra "teacher" sovint
per animar-nos. "Step by step we'll get it". Moltes
grácies, Paula, per la teva paciencia i el teu bon
saber fer. Joana Escrig

IANGLÉS, GRUP D

Aquest curs, volem teñir un record especial per
a una alumna constant i molt estimada que ens
va deixar, na Carme Guilera, una gran persona.
També al nostre grup s'hi 'han incorporat noves
alumnes que s'han adaptat molt be. Ens hem
divertit molt amb na Paula, la nostra profe. A la
vegada, encara que reim a voler, hem aprés molt i
així les nostres neurones funcionen. El curs ens ha
passat aviat i ara toca gaudir de l'estiu esperant
tornar a veure'ns el curs vinent.

I ACTIVITAT: BALL DE BOT

Durant el curs 2017-2018 hem contínaat amb
l'activitat de Ball de bot tots els divendres al
centre de Flassaders. La professora, Antonia
Far, amb la seva paciencia i exigencia, ens ha
contagiat la seva estimado peí ball. Enguany hem
consolidat alguns balls com el bolero mallorquí,
la jota i el fandango ¡llene. Hem treballat també
el fandango i el bolero menorquí. Cada vegada hi
ha mes alumnes que s'animen a participar en les
ballades populars que s'organitzen setmanalment
a diferents pobles arreu de Tilla. La participado en
aquests esdeveniments es deu a l'entusiasme i a
les ganes que la nostra professora ens transmet.
Esperem que l'any que ve poguem gaudir d'aquesta
activitat un altre cop.

Neus García, coordinadora

I IOGA
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I LA BIBLIOTECA
Enguany h¡ ha dues encarregades de la biblioteca:
na Maruja Berga i na Catalina Bonnín. I també
dos dies en qué es fa préstec de llibres, el dilluns
i el dijous de deu a onze. Una altra novetat es el
full informatiu que feim cada mes i que s'envia
per correu electrónic ais socis. Aquest té tres
seccions: una de fixa, "El llibre del mes" i dues
alternants (un llistat de novetats i "Literatura de
dones, una visió del món"), dedicada a escriptores
que, al nostre criteri, han estat poc reconegudes
tot ¡ la seva valúa. De moment ens hem fixat en
Aurora Bertrana, Maria Antonia Salva i Maria
Antonia Oliver. Pareix que aquest full informatiu
ha estat un incentiu per atreure mes llegidors
a la biblioteca; almenys n'hi ha hagut mes que
durant el curs passat. Aquest curs s'han registrat
54 llibres nous i n'hem fet préstec de 42, tot i que
potser, com que queden encara alguns dies per
les vacacions d'estiu, alguns usuaris vendrán a la
biblioteca a cercar-ne per entreteniment durant
les vacances.

| GIMNÁSTICA A

El mes de setembre comencárem deu persones
molt il-lusionades. Ara mateix tenim la mateixa
¡Musió d'aquell inici, pero les feines socials están
per damunt tot i que si hem de cuidar el brac, la
cama, els ulls amb cataractes, els néts... La qüestió
es que ja no som els deu; habitualment algú falla
degut a visites de germans, operacions d'algun
membre, caminates deis dijous... Les professores,
estupendes, també teñen el seu treball. Així i tot,
no perdem les ganes i votárem que el proper curs
volem seguir fent gimnástica a les nou del matí.
L'esperanca es el darrer que es perd.

IBR IDGE

Ja fa mes de deu anys que la Germandat inicia
les classes de bridge. Cada any que passa, hi ha
mes socis ¡nteressats. Enguany som, entre els tres
grups, mes de 30 persones.

Ens agrada perqué sabem que es molt bo per
agilitzar la memoria, l'estratégia, la rapidesa
mental i, al mateix temps, ens diverteix i
ens relaciona socialment. Ens ensenya a ser
participatius i generosos, ja que es un joc que
es juga amb parella i aixó fa que has de parlar el
mateix llenguatge i t'hi has d'entendre. Parlam de
llenguatge, pero la comprensió no es fa parlant, es
fa en silenci i mitjancant unes capsetes on tenim
uns cartons per arribar a explicar exactament les
cartes i els punts que tenim a la má. Es un joc
silencios ¡ de concentració. Está considerat com
els escacs de les cartes. L'atzar no existeix, es el joc
de cartes mes complex que hi ha i está considerat
un esport olímpic, malgrat no participi en els jocs.
Es necessiten uns dos cursos per aprendre els
coneixements necessaris. A Palma, a mes de jugar
a la Germandat, ho podem fer a l'hotel Valparaíso,
seu de l'Associació Balear de Bridge, a la Banca
March, al Círculo Mallorquín, etc. També es pot
jugar des de casa, per Internet. Com sempre vos
deim: APUNTAU-VOS-HI, hi sou a temps.
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I CINE FÓRUM
Les pel-lícules s'anuncien i es visionen un dimecres
al mes, a les 18 h, a la seu de la Germandat. Es
fa una introducdó comentant diferents aspectes:
director, actors, anécdotes, etc. S'interromp quan
h¡ ha escenes a comentar, ja que la majoria troba
que així s'entén mes i es poden fixar en detalls
que passarien per damunt si el film es passás tot
seguit. Al final, qui vol hi diu la seva. Aquest curs
2017-18 he trobat que podíem contemplar tres
blocs: films prohibits, la historia de la humanitat
en el cine i altres generes. Com a prohibits per
raons polítiques, religioses, etc. hem vist:
15 novembre de 2017: LA VIDA DE BRIAN, de
1979, de Monty Pitón.
28 de febrer de 2018: EL GRAN DICTADOR, de
1940, deCharlieChaplin.
La historia deis homes al cine:
18 de gener de 2018: EN BUSCA DEL FUEGO, de
1981 de Jean Jacques Annaud, prehistoria.
21 de marc de 2018: PASEO POR EL AMOR Y LA
MUERTE, de 1969, de John Huston, edat mitjana.
Altres generes:
18 d'octubre de 2017: CANTANDO BAJO LA LLUVIA,
de 1951, musical de Gene Kelly i Stanley Donen.
20 de desembre de 2017: CON FALDAS A LO LOCO,
de 1959, deBilly Wilder.
18 d'abril de 2018: EL HOMBRE TRANQUILO, de
1952, de John Ford.
23 de maig de 2018: ALGUIEN VOLÓ SOBRE EL
NIDO DEL CUCO, de 1974, de Milos Forman.
6 de juny de 2018: FANTASÍA, de 1940, de Walt
Disney. En Mora

I CLUB DE LECTURA

Un any mes la lectura ha estat el punt d'encontre
d'aquesta activitat. El club ha comptat amb 22
persones que mensualment s'han reunit per
comentar les obres que s'han llegides. En el
present curs han estat:
El jardín olvidado, de Kate Morton (2008)
Los hogueras, de Concha Alós (1964)
Llums de tardar, de Miquel Mas Ferrá (2017)
Brooklyn Follies, de Paul Auster (2005)
Manual per a dones de ferfeines, de Lucía Berlín
(2015)
Botas de lluvia suecas, de Henning Mankell (2015)
Poesía (autors diversos)
Amigos en las altas esferas, de Donna León (2000)
El jugador, de Fiódor Dostoievski (1867)
En el mes de desembre várem teñir la sort de
comptar amb la presencia de l'escriptor Miquel
Mas Ferrá, autor de Llums de tardar. Va ser tot
un luxe poder contrastar opinions sobre els
personatges de la novel-la i conéixer de primera
má el seu procés creatiu.

Cati Porcel i Ramona Pastor han dirigit i moderat
les tertulies, i han aconseguit crear un plácid clima
que ha afavorit la conversa oberta i on han tengut
cabuda totes les opinions i les aportacions, cosa
que ha enriquit el grup. Esperam que el proper curs
puguem seguir gaudint d'aquest plaer que, a mes
de proporcionar hores de satisfacció, afavoreix la
concentració, estimula la imaginació i incrementa
el desenvolupament intel-lectual. No oblidem que
els llibres amaguen histories, contes i poemes de
tot tipus. Parlen de diversos temes, aporten punts
de vista variats i opinions dignes de conéixer. A
mes, son motors tant de la sensibilització com del
compromís social en molts de casos. I també, per
si de cas, na Mafalda, l'excepcional personatge de
('humorista gráfic Quino, té rao quan diu:
"Viure sense llegir es perillos, t'obliga a creure en

el que els altres et diguin".
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I CLUB DE LECTURA
AL CENTRE DE FLASSADERS

Al club de lectura, que membres de la Germandat
coordinen al Centre Flassaders des de fa cinc
anys, es va dur a terme una activitat especial,
inclosa dins els actes del Día de la Dona i oberta al
públic. Comentárem el llibre María Agnés Ribera
i Garau (Palma 1790-1861)", de la historiadora
Isabel Peñarrubia i Marqués, amb la presencia
de l'autora. Ens va explicar com va ser el treball
d'investigació sobre la vida d'aquesta dona culta
¡ rebel, nascuda al XVIII, i que va lluitar fins a
aconseguir ¡'exclaustrado, el matrimoni i l'heréncia
que li pertocava, enfrontant-se ais interessos de
part de la seva familia. Tot aixó dins un context
social, polític i religiós que l¡ posava moltes través.
Si no fos perqué es tracta d'una investigado
histórica molt seriosa i documentada, pareixeria
una novela apassionant. Volem agra'ír a Isabel
Peñarrubia la seva col-laborado, que es va veure
en part recompensada per la bona assisténcia
de públic i la participado que aquest va teñir al
coNoqui. Per altra banda, les coordinadores del
club de lectura també participaren-!, el passat
octubre, a la VI Jornada d'envelliment actiu, amb
una ponencia sobre la nostra experiencia.

Catalina Porcel

I CORAL

Com ja sabeu, enguany hem représ l'activitat coral
a la Germandat amb algunes novetats. Per primera
vegada, s'han incorporat veus d'home que han fet
possible interpretar cangons a varíes veus. També
tenim un nou director Joan Rosselló, jove, simpátic,
alegre i molt entes. Per aquest motiu, els assajos
son molt divertits. Aquest curs hem actuat dues
vegades a la seu de la Germandat i una altra a la
basílica de Sant Francesc, el Dissabte Sant. Nosaltres
hem quedat satisfets d'aquestes actuacions ¡, pels
comentaris que hem sentit, sembla que progressam
adequadament. Convidam, una vegada mes a tots
els que vulguin, a participar- h¡. Serán molt ben
rebuts i gaudiran d'uns bons moments.

Bon estiu i merescudes vacances a tothom.
Biel Baile.

I TALLER DE DESCUBRIR
LA MÚSICA CLÁSSICA

Un any mes, el taller de descobrir la música
clássica continua amb altes i baixes respecte a
altres cursos. Aquest any s'ha centrat en: música
medieval espanyola de les 3 cultures, Palestrina,
Vivaldi, Haéndel, Bach. Es un taller quinzenal i
molt interessant. Sempre descobrint coses noves
i el temps ens passa molt aviat. Donam les grácies
al professor, Joan Martorell, per tanta dedicació i
paciencia en la preparació de les classes.
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[ATEL ÍER DE FRANCAIS

Voici quelques détails sur l'atelier de Francais que je
dirige depuis plusieurs années deja. Je dois diré que
je me sens personnellement tres á l'aise avec mon
petit groupe, parlant chaqué lundi matin, ma langue
maternelle. Je crois que nous passons un moment
relax, amical et ...j'espére, bénéfique !

Bon...parlons de l'atelier:

- une regle importante: passer la porte de la classe
c'est comme passer une frontiére et on ne parlera
que la langue frangaise pendant la durée de la classe.
On parlera bien... moins bien... ou mal, aucune
importance!

Le plus important c'est de communiquer avec ses
camarades. On accepte les gestes, les mimiques,
les contraires, les synonymes...mais pas une autre
langue.

- le théme de chaqué classe: tout sert, il surgit
comme une étincelle, d'une nouvelle de la presse,
d'une féte traditionnelle, d'une recette de cuisine,
d'un evenement personnel, des jeux, des histoires
dróles, etc.

- chacun doit avoir l'occasion de s'exprimer un
moment dans chaqué classe et pour cette raison un
groupe réduit est recommandé. Actuellement il y a
14 inscrits et c'est un máximum.

VOILÁ, C'EST TOUT.

| TALLER DE FRANCÉS

Vull presentar-vos la feina que feim al nostre taller
de francés que impártese des de fa ja alguns anys.
He de dir que em sent personalment molt a gust
parlant amb el meu petit grup, cada dilluns dematí,
la meva llengua materna. Cree que passam un temps
relaxat, agradable L.esper, profitós!

Be, parlem del taller:

-una norma ¡mportant: passar el portal
de la classe es com creuar una frontera i només
es podrá parlar en francés durant la classe. Es
parlará correctament, regular o malament, no té
importancia! El mes important es la comunicació
amb els companys. S'admeten gests, mímica,
contraris, sinónims... pero no una altra llengua!

- el tema de cada classe sorgeix com una
espuma. Tot serveix: una noticia de premsa, una festa
tradicional, una recepta de cuina, un esdeveniment
personal, jocs, acudits...

-cadascúhadetenirl'oportunitatd'intervenir
en cada classe i es per aquesta rao que recoman que
el grup sigui reduít. Actualment hi ha 14 ¡nscrits i es
el máxim aconsellable.

I AIXÓ ES TOT.
Monique Coll

IV
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| TALLER DE LA MEMORIA

Envoltant el solstici d'estiu, el nostre taller de
memoria 2017-2018 toca al seu fi. Aquest taller,
al llarg deis anys, ha esdevingut qualque cosa mes
que una activitat on s'imparteixen unes técniques
amb les que s'intenta estimular la nostra frágil
memoria. Enguany, com el curs passat, hem
comptat amb dues professores, que en tot moment
han mostrat un interés impagable. Ambdues
s'han complementat de manera excel-lent, per
tal que els beneficis de l'activitat siguin máxims.
Hem treballat: atenció, concentrado, llenguatge,
organització espacial, cálcul mental...També hem
fet redaccions que ens han fet gratar al fons
de la memoria. No podem oblidar els exercicis
motrius en qué féiem dissociació de moviments,
així com la informació d'avancos científics actuáis
relacionáis amb el tema del taller. Es de justicia dir
que la bona convivencia ha potencial els beneficis
de l'aprenentatge.Cal desitjar per ais propers
anys que es pugui mantenir el nivell d'entusiasme
i professionalitat d'aquest taller.

TALLER DE "LECTURES
ETNOPOÉTIQUES"
Professor: Miquel Sbert i Garau

El taller del curs 2017-2018 es proposava, com
a objectius principáis, despertar l'interés deis
assistents peí repertori paremiológic de Mallorca
i fomentar actituds positives envers els valors
lingüístics i poétics d'aquest patrimoni cultural
immaterial. Per a aixó, a través de la lectura i el
comentari de parémies (refranys) i de fraseología,
extrets deis principáis inventaris lexicográfics
de la nostra cultura, hem tractat d'extreure els
valors lingüístics, literaris, filosófks i etnológícs
d'aquests materials. Per articular el taller, hem
seguít una distríbudó temática de les mostres
lexicográfiques seguínt les "20 propostes per a un
cervell saludable" que la revista Germanor ¡ncloía
a principi de temporada. Hem cercat grups de
refranys i d'expressions relacionades amb alguns
d'aquells consells (dormir be, riure, relaxar-se,
jugar a cartes, viatjar ¡ aprendre coses noves) i, si
s'escau, el curs vinent continuaríem relacionant
els refranys nostres amb els altres suggeriments
saludables.

| TALLER DE TRIPIJOCS

Les tardes deis divendres, un grup de
sócies ens reunim en agradable sessió, no
"parlamentaria" pero sí bullanguera i molt
animada. Entre joc i joc i el suspens de teñir
sort o no, van i venen correnties d'agradable
companyonia perqué, si es motiu de gaudir
de moments d'esbarjo i diversió, també ens
dona ocasió de compartir, comunicar-nos o
recolzar-nos en els esdeveniments que ens succeeixen. Aquesta presencia física i propera s'amplia amb el
grup de whatsApp constitu'ít, molt animat i actiu. El temps ens passa volant, la qual cosa significa que ens
ho passam molt be. Tothom que tengui ganes de fruir d'unes bones tardes deis divendres, será benvingut
al taller.
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Magín Janer i Joan LLodráI EL GRUP DE TEATRE DE LA GERMANDAT
I Temporada 2017/18

Comencárem el mes de setembre amb assajos intensius.
Qual mals estudiants, ens havíem de preparar per
l'examen de Can Picafort i, com que a l'estiu havíem
fet el vago, les primeres setmanes del "mes set per ais
romans", assajos a tuti pie. Feia peresa baixar a Ciutat en
lloc d'anar a prendre un bon bany a les turqueses aigües
de la badia gran del nord de Mallorca.

Pero, valgué la pena! L'estrena universal de l'obra Turistes
d'hivern a la sala d'actes de I'HOTEL CONCORD. Sortí
be ¡ el metge i el fuster discutiren, tan en serio de les
seves habilitáis professionals, que quaicú va pensar
que arribarien a les mans. Després d'unes setmanes de
relax, vengué l'actuació a la sala "Olimpia", perdó!, a la
sala de la fundació "La Caixa" de Ciutat, ara no deis ducs.
Quasi pie! Fortes mamballetes i, en Chopin, amb els tres
mesos passats, no havia millorat gens. Tampoc no havia
canviat gens el mal geni de la baronessa de Dudevant.
El que sí va fer l'apotecari va ser canviar unes paraules
no recordades per un: "Vatua el món, no me'n record".
Pareixia fet a posta. Ido, ho era! Havíem de comprovar
que el públic escoltava de bon de veres. Aixó varen ser les
dues actuacions dedicades, especialment, ais membres
de la Germandat i ais seus familiars ¡ amics.

A nivell intergaláctic, várem participar en el Certamen
d'Art Gent Gran d'arts escéniques del Consell de Mallorca.
Tenguérem dues fortes desil-lusions: dos ajornaments,
estant a punt per representar. A la fi, el 4 i l'll de
juny, actuárem a "BUNYOLÁCTEA" i a "MUROPOLAR".
Tant de temps esperant i assajant, ens va desanimar i
descol-locar. Haguérem de canviar alguns companys.
Els nous s'integraren rápidament i les pageses i l'escolá
practicaren alió que s'ha dit "preu d'amic" i el senyor
Gómez descobrí el lloguer vacacional, i el fuster "la doble feina": l'ofici de sant Josep i el de guia turístic.
Total, fluixa entrada a Bunyola i pie a Muro, una bona i una excel-lent actuació, -la darrera-, on els nous
membres del grup, Catalina Cladera, Carme Mestre i Margalida Sastre, estigueren a una altura semblant, o
millor, a la deis veterans. I ara qué? Ara hem sentit parlar d'un mes que duc, que tenia un vaixell que es deia
Nixe i que es va colar, fins a baix del tot, d'una Catalina Homar. Damunt ell i la seva relació amb Tilla major"
¡ la resta de les Balearen anirá la propera obra que, com cada any, pensam estrenar el mes de setembre, els
dies d'estada a Can Picafort.

Grácies peí vostre suport i, si quaicú hi vol prendre part, hi cap, se li fará lloc. A s'Estaca hi havia molts de
missatges i moltes Cullidores d'oliva. Volem agrair a tots/es el vostre total suport i l'assisténcia a les distintes
representacions. El vostre ánim ens encoratja a seguir endavant. Donam, també, les grácies a la Fundació La
Caixa per la cessió, un any mes, del seu teatre i personal técnic.
Juny de 2018.
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| TALLER DE PINTURA

Ja acaba el curs! Ja ha passat...!

Ja prest será l'estiu, que rápid passa el temps!
En la classe de pintura be podem dir que aquest
temps es mes rápid, tenim tantes coses per pintar!

Quan acabam un quadre i posam la nostra
signatura, ja pensam en el proper. Es quan li deim
a na Isabel, la nostra professora, la idea per una
nova obra d'art i ella h¡ es sempre per aconsellar-
nos, per guiar-nos, per dir-nos: esperau un poc,
pensau be el tema, pintau alió que vos ompli mes.
I així van sortint els quadres que per a nosaltres
teñen tanta valúa.

Grácies, Isabel
La coordinadora.

[ T A L L E R DE DANSES
| Professora: Rosa Fiol

Coordinadora: Catalina Tomás
Nombre de participants: 17.
Duració del curs: octubre / maig.
Classes: 1 h. setmanal, els dilluns de 5.45 a
6.45h. La dansa ha estat una de les primeres
manifestacions corporals per expressar els
sentiments i les emocions. A mes, ens ajuda a
coordinar els moviments amb la música i, per tant,
feim a la vegada exercicis físics i mentáis. Cremam
calories i disfrutam de bones amistats passant
estones molt agradables.

Vos convidam a participar-hi.
La coordinadora
Catalina Tomás.

V I A T G E S

BALNEARI, Burgo de Osma,


