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MÚSICA
La cantautora británica
Gigi McFarlane
actúa esta noche
en Es Claustre de Maó

◗ Gigi McFarlane, la cantauto-
ra londinense con raíces ja-
maicanas, actuará esta no-
che, a partir de las 22 horas,
en la terraza de es Claustre
de Maó. La artista llega a la
Isla en formato de trío, acom-
pañada por el bajista Juanlu
Leprevost, productor y com-
positor de grupos emblemá-
ticos como Ojos de Brujo o
Calima, y Alon Celnik a la ba-
tería. El grupo tocará un re-
pertorio con canciones pop-
rock de los 80 y 90.

Antoni Tudurí
Secció de
Genealogia de
l’Ateneu de Maó

Miscel·lània genealògica

va produir, per causes òbvies; els angle-
sos ja en tenien prou amb el control del
port de Maó i amb l’oposició de certs sec-
tors autòctons, especialment l’estament
clerical. Aquest fet va determinar la sub-
sistència de la llengua plana menorqui-
na, tant amb els fills de la Pèrfida Albion
com amb els creadors de l’Enciclopèdia
Francesa, mare de la Il·lustració i va ser
un bon motiu per a la creació de la So-
cietat Maonesa de Cultura, cap a l’any
1778. Segons diu la Gran Enciclopèdia
Catalana: Entre els seus fundadors hi ha-
via Pere i Joan Ramis i Ramis, Joan Soler i
Sans, Joan Roig i Joan Roca i Vinent. Era
situada a la mateixa casa de Joan Ramis i
Ramis, que en fou secretari i bibliotecari,
i el seu lema era Studio et Amore. En total
arribà a tenir 17 membres. A les reu-
nions, setmanals, es llegiren treballs
d’història i geografia, sempre en català,
que era la llengua oficial de l’entitat. Dos
anys després de la seva fundació decai-
gué la seva activitat i fou definitivament
suprimida el 1785. Els seus estatuts foren
publicats el 1921 a la «Revista de Menor-
ca».

Queda clar que els Ramis eren més

ELS GERMANS RAMIS I RAMIS

d’un; concretament ens consten 11 ger-
mans, entre els que es pot destacar una
triada d’advocats (Joan, Pere i Antoni),
un metge (Bartomeu) i un capellà (Jo-
sep). D’aquests germans, el menor, Anto-
ni, advocat i historiador va ser Socio co-
rrespondiente de la Real Academia de His-
toria i el metge, Bartomeu, es va casar
amb Joana Aymar Capella, viuda de Juan
de Silva Pacheco, més conegut per ser el
Conde de Cifuentes, governador general
de Menorca. Ens trobem, idò, amb un al-
tre conjunt de germans destacables dins
el món de la cultura menorquina i,
adhuc, espanyola. El pare d’aquesta saga
era en Bartomeu Ramis Serra, lletrat, na-
tural d’Inca, que es va casar a Maó amb
una cosina seva, na Catalina Ramis Cala-

E
l segle XVIII va ser un tant estrany
per a Menorca i per als menor-
quins. És sabut per tothom que
Menorca, com a conseqüència de

la Guerra de Successió de la corona dels
regnes espanyols, va pertànyer en tres
ocasions al regne d’Anglaterra i una al
regne de França. En conjunt, fa qui fa,
devers 70 anys anglesa i 6 anys francesa;
en total més de tres quarts de segle. I el
més destacable és que aquests anys van
coincidir amb la implantació del Decreto
de Nueva Planta borbònic i que va supo-
sar la prevalença de la llengua castellana
sobre la llengua pròpia del que va que-
dar de Catalunya, del regne de València i
de les Illes Balears, a excepció de Menor-
ca.

Mentre a la resta de les terres abans ci-
tades l’ús del català va entrar en clara re-
cessió, a Menorca aquest fenomen no es

fat a l’any 1744. Després d’anys de incú-
ria, la societat menorquina va honorar el
germà gran, en Joan, donant el seu nom
al primer institut de Menorca.

✒ L’AMABLE COMUNICACIÓ de Maria
Gracia Marquès Piris, que m’ha fet arri-
bar una còpia d’un document notarial
de l’any 1794, m’ha permès conèixer
l’existència d’un perruquer, de nom Pere
Vicents Llull, (Maó 1761-1839) casat amb
Antònia Bou Bals en data 23/11/1784.
Aquest perruquer consta com a creditor
de 16 peces de plata per mor d’haver
pentinat la perruca del pare Bartomeu
Ramis des de març de 1783 fins a juliol de
1788. El preu era de 2 rals per mes. Vés
per on els documents notarials ens per-
meten conèixer detalls quotidians certa-
ment curiosos. Pel que es veu, no només
els sastres tenien dificultats a l’hora de
cobrar els seus honoraris professionals.

Seguint el costum de trobar línies de
parentesc, un servidor en té 4, totes
col·laterals, mentre que Miquel Gascón
Mir en té 1 (açò sí, amb 8 esglaons direc-
tes com ja es va dir a la miscel·lània ante-
rior) i ambdós som superats per Roberto
Victori Manent (antic jutge de pau des
Castell) amb 6 línies i per Diego Pons
Pons (arxiver també des Castell) amb 10
línies, totes col·laterals.

� Els Ramis eren més d’un,
ens consten 11 germans, entre
els quals es pot destacar una
triada d’advocats (Joan, Pere i
Antoni), un metge (Bartomeu)
i un capellà (Josep)

R.P.A.

Las bandas de homenaje a estre-
llas del rock se han convertido en
un fenómeno global. Tanto es así
que la publicación «Rolling Sto-
ne», si no la más prestigiosa qui-
zás la más famosa revista de músi-
ca del mundo, se atrevió a esco-
ger los once mejores espectáculos
de tributo. El honor de ocupar el
primer lugar del ranking recayó
en Dios Salve a la Reina (Tributo
a Queen), una banda argentina
cuyo cantante, Pablo Padín, «se
parece escandalosamente al Freddie
Mercury de los ochenta» se podía
leer en la reseña de la publicación.

El grupo está actualmente embar-
cado en su World Tour 2015, una
gira que recalará en Menorca este
verano. Será concretamente el 10
de julio (21.30 horas) en el parking
del Pabellón Menorca. Según expli-
can los promotores del evento,
éste será «una acontecimiento úni-
co en la Isla», ya que la banda pre-
sentará su espectáculo en un recin-
to acondicionado para más de
2.000 personas «con una produc-
ción y un montaje de primera
línea», aseguran.

Como es habitual en este tipo
de conciertos homenaje, cada uno
de los músicos de la banda origi-
nal tendrá un doble sobre el esce-
nario. Un formato con el que han

MÚSICAl El espectáculo Dios Salve a la Reina, un tributo al grupo liderado por
Freddie Mercury, recalará el próximo 10 de julio en parking del Pabellón Menorca

Regresa la magia de Queen

cosechado éxitos a ambos lado del
océano Atlántico. Durante su visi-
ta a España hace dos años, en una
gira en la que visitaron ocho ciu-
dades, vendieron cerca de 40.000
entradas. La banda, fundada en la
ciudad de Rosario en 1998, tam-
bién estuvo de gira por España el
año pasado con el espectáculo
«The Show Must Go On», que lle-
gó a una docena de ciudades. En

su país natal lograron llenar el Esta-
dio Luna Park de Buenos Aires y
actuaron ante 35.000 personas en
el Mathew Street Festival de Liver-
pool.

Entre otros logros de Dios Sal-
ve a la Reina figura el de haber sido
escogidos en 2009 como telone-
ros de la banda de rock Deep Purp-
le, cuyo bajista Rover Glover, decla-
ró sobre ellos «que es una de las

mejoras bandas de tributo que
jamás haya visto.

VENTA DE ENTRADAS
Las entradas para este espectácu-
lo se podrán comprar a partir del
próximo lunes, día 15, en las ofici-
na de Viatjes Magon y en la sala de
conciertos Akelarre al precio de
20 euros más gastos de distribu-
ción.

Pablo Padín, metido en la piel de Freedie Mercury, el carismático lider de Queen. ● FOTO DSR

TEATRO
Sant Lluís acogerá un
taller de interpretación
en torno a la figura de
Shakespeare

◗ La Associació d’Educaió
d’Adults de Menorca, en cola-
boración con el Ayuntamiento
de Sant Lluís, ofrecerá entre el
6 y el 11 de julio un taller de in-
terpretación bajo el titulo de
«Entrenament Shakespeare».
El cursillo será impartido por
Pau Carrió, miembro de Tea-
tre Lliure. Se trata de una acti-
vidad dirigida tanto a actores y
actrices profesionales o como
en formación sobre el univer-
so del dramaturgo inglés.
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