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✒ UN COP DIT AÇÒ, crec oportú retor-
nar a l’anterior miscel·lània dedicada a
en Borca Moll per tal de poder comentar
uns aspectes d’un cert interès. En Moll
va néixer a una casa d’un carrer que ara
du el seu nom, molt prop de sa contra-
murada, que com és sabut ocupa la part
exterior d’on hi havia abans la vella mu-
rada de Ciutadella, que va perdurar fins
ben entrada la segona meitat del segle
XIX. És destacable que la murada passés
a ser contramurada; de lloc de cons-
trenyiment es va passar a lloc alliberat i
ample. Curiosament, aquest fet de l’en-
derroc de la murada de Ciutadella és a la
base de l’obra da Àngel Ruiz i Pablo «El
último hidalgo», publicada a l’any 1912.
Açò de les «contra» pot donar molt de
joc i si us esteu demanant que té a veure
una cosa amb l’altra, us respondré que,
simplement, em dóna ocasió de rallar
dels arxius on consten les dades perso-
nals de què disposem al món genealògic

Miscel·ània Genealògica

menorquí. Si tenim actes és degut a la
«contrareforma» derivada del Concili de
Trento, que va tenir lloc entre 1545 i
1563 i que va procurar posar ordre en el
món religiós cristià tradicional, en plena
convulsió derivada de la «reforma» d’en
Martí Lutero, açò que es va denominar
el «protestantisme». Sense entrar en
consideracions que no em pertoquen,
l’església de Roma va contra reformar les
seves estructures i, entre d’altres coses,
va determinar l’ordre de prendre nota
del batejos, matrimonis i, posterior-
ment, defuncions, apuntant aquests fets
a uns llibres sacramentals. Abans, els re-
gistres només corresponien a persones
de certa posició, tant de la noblesa, l’es-
tament militar o a gent amb propietats
que ho justifiquessin. A partir del Concili
Tridentí, tothom queda enregistrat, in-
dependentment de la seva posició social
o riquesa de bens materials. I Menorca
no és una excepció. I aquests llibres

L
a darrera miscel·lània m’ha in-
duït una sèrie de reflexions i
m’ha fet pensar en que, possible-
ment, hi ha conceptes i termes

que qualcun dels meus dilectes lectors
no deu entendre prou bé. Cada vegada
que es diu que tal o qual persona té
certs graus de parentiu o parentesc vo-
lem dir que hi ha una relació de sang
entre les dues persones relacionades.
Parlant en termes no gens científics,
aquest parentesc pot ser de dues castes
diferents; la línia pot ser simple (direc-
ta) o pot ser doble (col·lateral). El pri-
mer cas consisteix en que entre les
dues persones hi ha una línia directa,
anant amunt des de la persona més jo-
ve a la més gran, mentre que quan cal
anar pujant fins a un punt comú i des-
prés baixar fins a trobar a l’altre es trac-
ta del cas «doble» o col·lateral. Posant
un exemple, als gràfics resumits que
acompanyem es pot veure la diferència
entre un cas de parentesc directe entre
en Joan Ramis i Ramis i Miquel Gascón
Mir (7 graus, directes) i jo mateix (11
graus ascendents i 5 graus descendents,
total, 16 graus). En resum, En Miquel
Gascón té un parentesc molt més pro-
per que un servidor amb en Ramis.

s’han conservat i
actualment són
dipositats a l’Ar-
xiu Diocesà de
Ciutadella
gràcies, apart de
a Déu, a una per-
sona de qui, fins
fa poc, jo no en
tenia coneixe-
ment, però que
crec de justícia ci-
tar i destacar:
Joan Bordas Ba-

rrot, secretari del Jutjat de Ciutadella i
de qui Fernando Martí Camps diu que
va salvar els llibres sacramentals i els va
fer dur al seu despatx. D’aquesta perso-
na, de la que es va penjar un retrat a l’Ar-
xiu Diocesà a l’any 1985, només he pogut
saber que va ser secretari del Jutjat des
de maig de 1936 fins a febrer de 1942.
L’única dada treta de l’espai eteri-ciber-
nètic és que va arribar a la jubilació a fi-
nals de 1955 i que habitava a Barcelona
(BOE de data 19/05/1956). Res més.

Val a dir que el Registro Civil espanyol
no veu la llum fins a l’any 1870, i també
que els llibres sagramentals no són els
únics suports documentals. Hi ha, per
exemple, una font importantíssima que
són els protocols notarials, dels que en
tenim una gran col·lecció a l’Arxiu Muni-
cipal de Maó.

I ja que hem citat a Joan Ramis i Ra-
mis, a la propera miscel·lània en parla-
rem.

GRAUS DE PARENTESC, ‘CONTRAREFORMA’,
‘CONTRAMURADA’ I LLIBRES SACRAMENTALS

‘Carmen’ se vive en plena calle
REDACCIÓN

El espectáculo de ópera más esperado del año por
fin llegó a Menorca. El Teatre Principal de Maó aco-
gió anoche el estreno de «Carmen», la archiconoci-
da obra de Georges Bizet, un espectacular monta-
je que además de en el histórico espacio escénico

también pudo disfrutar el público en plena calle,
en la avenida de Ses Moreres. Tras el descanso de
la jornada de hoy, el espectáculo volverá a repre-
sentarse por segunda y última vez mañana a las 20
horas. Ese mismo día, en las páginas de cultura de
MENORCA ● «Es Diari» se publicará una crítica de
la obra a cargo del especialista Pere Bujosa.

Los aficionados a la ópera pudieron seguir la obra a través de una pantalla gigante. ● FOTO GEMMA ANDREU

ÓPERA l El ‘Principal’ acogió ayer el estreno de la obra de
Bizet, un espectáculo que se representará mañana de nuevo

REDACCIÓN

Tras el éxito cosechado hace
justamente ahora un año, el
musical «Notes de Menorca»
regresó ayer de nuevo a la car-
telera. El espectáculo, una obra
que hace un repaso a algunos
de los clásicos populares de la
música insular, se representó
anoche en el Teatre de Sant
Miquel de Ciutadella.

El montaje, una idea original

del cantante local Bep Marquès,
adaptada a las escena por el
director teatral Miquel Pau Fulla-
na, ambientó durante cerca de
hora y media al público con una
historia musical cien por cien
menorquina.

El elenco de «Notes de Menor-
ca» se volverá a subir esta noche
al escenario a las 21.30 horas,
para ofrecer mañana una últi-
ma función a partir de las 20
horas.

Un repaso a los clásicos
populares menorquines

Representación de «Notes deMenorca», ayer en Ciutadella.● FOTOD.M.


