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Secció de
Genealogia de
l’Ateneu deMaó

1985) que es va celebrar as Migjorn Gran
en data 5 de juliol de 1921. Per tant, els
dos escriptors van passar a ser conso-
gres.

Encara que sembla que els futurs con-

FRANCESC D’ALBRANCA I ÀNGEL RUIZ I PABLO
Miscel·lània genealògica

sogres tenien una bo-
na amistat (el senyor
Pons-Portella cita una
carta escrita per Ruiz i
Pablo des de Barcelo-
na) no tenim cap notí-
cia clara de l’origen de
la relació entre els nu-
vis, atès que en Josep
Mª era fora de Menor-
ca des de 1911, any de
l’exili forçat del seu pa-
re a Barcelona, quan la
núvia només tenia 17
anys, però queda clar
que es van conèixer i
es van casar, ell amb 31
anys i ella amb 27
anys. D’acord amb les

ressenyes de la premsa de Maó, tant del
diari «El Bien Público» com «La Voz de
Menorca», d’una banda queda clar que
els pares del nuvi no van assistir a la ce-
rimònia i, per tant, es confirma que en

A
profitant l’avinentesa de que es-
tem celebrant l’any Angel Ruiz i
Pablo, ens referirem avui a la re-
lació entre l’escriptor i altres me-

norquins il·lustres i, més concretament,
amb el doctor Francesc Camps Merca-
dal, metge, escriptor i folklorista desta-
cat i conegut pel seu pseudònim Fran-
cesc d’Albranca.

✒ EL DOCTOR CAMPS (Francesc
Camps i Mercadal, Es Migjorn, 1852 -1929) va
ser citat fa pocs dies (21/03/2015) a un ar-
ticle signat per en Miquel Pons-Portella
amb motiu del seu nomenament com a
membre de la Reial Acadèmia de la
Història i és un personatge prou cone-
gut, però potser no és de domini públic
la seva relació amb Àngel Ruiz i Pablo.
Aquesta relació familiar (o grau de pa-
rentiu) és prou llunyana ja que cal fer
enrere 9 generacions fins arribar al ma-
trimoni format per en Joanot Coll i na
Joana Olivar, casats devers l’any 1558.
Aquesta és la relació o parentiu de sang,
però hi ha una altre relació lateral no
massa coneguda i que és la derivada del
matrimoni dels fills primogènits dels dos
escriptors; Josep Mª Ruiz Manent (Ciuta-
della, 1889 - Madrid, 1951) i Joana Camps
Riudavets (Es Migjorn, 1894 - Madrid,

Ruiz i Pablo no va tornar a Menorca ni
tan sols pel casament del seu fill i, d’altre
banda, que els testimonis per part del
nuvi van ser representants dels senyors
Ángel Ossorio y Gallardo, exministre de
Fomento; Pedro Gerardo Maristany y Oli-
ver, Comte de Lavern; Frederic Llansó (el
Dr, Llansó, diputat a Corts) i Félix Esca-
las, director a Barcelona del Banc Urqui-
jo. Per tant, la posició social del nuvi era
força destacable.

✒ A LA CRÒNICA d’«El Bien Público»
(diari monàrquic) hi ha un paràgraf
força il·lustratiu. Diu: «Hacer externa
nuestra felicitación a sus padres los Sres.
Camps y Ruiz y a sus bondadosas madres
doña Catalina Riudavets y doña Catalina
Manent, sintiendo que no pudiera gozar
esta última la satisfacción de asistir a la
boda de su hijo mayor por retenerla en
Barcelona los deberes de familia. Reciban
también nuestra enhorabuena el Director
de este diario, tio carnal del novio (Joan
Manent Victori) y demás familia». En re-
sum, que com ja hem dit, els pares d’ell
van quedar a Barcelona. Raons? Vés a sa-
ber...

En Josep Mª Ruiz Manent va ser un
important advocat, periodista i intel·lec-
tual eminent, amb una trajectòria pro-
fessional molt destacable. Qualque dia
en parlarem.

(Qui subscriu aquesta nota genealògi-
ca presenta 9 graus de parentiu -com
tants altres menorquins- amb en Fran-
cesc d’Albranca).

Inventari compleix
anys rodejat d’amics
REDACCIÓ

El grup ciutadellenc Inventari va cele-
brar ahir al Teatre Principal de Maó
els seus vint anys de trajectòria musi-
cal. Ho va fer en un concert organit-
zat juntament amb «Es Diari» i que
va servir per presentar també el disc
commemoratiu d’aquesta especial

efemèride. El grup format per Bep Mar-
quès, Toni Bosch, Nasi Comellas, Pame-
la Sintes i Toni Taltavull s’acompanyà
en aquesta nit de Joana Pons i Toni Sin-
tes, de les vocalistes Marta Camps, Pili
Carreras i Àngels Bagur, així com tam-
bé de Som Gospel. A més, també van
pujar a l’escenari dues joves fans del
grup, Sofia Llopis i Jessica Segovia. Inventari va viure una vetllada especial amb els seus seguidors. ● JAVIER COLL

FOTOGRAFIA

La Marató Fotogràfica
del Cercle projecta les
fotos participants

◗ Les fotografies presentades
a la IV Marató Fotogràfica Di-
gital es projectaran demà, a
les 19 hores, al Cercle Artístic
de Ciutadella. A continuació,
el Fotoclub del Cercle Artís-
tic, que presideix Pau Gener,
entregarà els premis.

MÚSICA

Cors de Menorca i
Eivissa participen en
una trobada de corals

◗ La Parròquia de Santa
Eulàlia d’Alaior acollirà demà
una trobada amb les corals
Conjunta d’Eivissa, de l’Esplai
de Ciutadella i la Coral Cànti-
cus d’Alaior. A la missa de les
10.30 hores actuarà la Coral
d’Eivissa. Després, al concert,
les corals de Santa Gertrudis,
Sant Carles i Santa Creu d’Ei-
vissa actuaran baix la direcció
d’Elena Prokhorova, i la Coral
de l’Esplai i la Coral Cànticus
ho faran amb Luba Klevtsova
i amb Orest Lemekh al piano.
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