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gran importància als cercles culturals me-
norquins. Com és habitual en aquest es-
pai, he emprés unes investigacions, molt
poc científiques però prou efectives per
tal de transmetre als lectors els resultats
de les meves recerques.

Pel que he trobat, Maria Lluïsa
Serra (*Maó 21/06/1911 + Maó
1967) era filla del propietari
d’una ferreteria ubicada al
davant de la porta lateral
de l’església del Carme.
Cal destacar que és l’úni-
ca dona que figura a la
galeria de Menorquins
Il·lustres amb retrat a la
Sala capitular de l’Ajunta-
ment de Maó. Per tant,
l’asimetria o mancança de
paritat, com es diu actual-
ment, és molt acusada. És fàcil
trobar àmplies descripcions bio-
gràfiques i professionals de Maria Lluïsa;
només cal consultar la Wikipedia o el bus-
cador Google”(sant diuen alguns) i ens
adonem de la gran tasca científica dins el
món de la cultura i de l’arqueologia, de-
senvolupada entre la data de la seva lli-
cenciatura universitària (1949) i el seu
traspàs (1967). Paral·lelament a la intensa
activitat arqueològica cal assenyalar la di-
recció d’una «Història de Menorca», que
quedà truncada amb la seva mort. Fou
condecorada amb el llaç de l’Ordre d’Al-
fons X el Savi i la Creu del Mèrit Naval. Era
acadèmica de la Reial Acadèmia de Belles
Arts de San Fernando, delegada a Menor-
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ca de la Direcció General d’Arxius i Biblio-
teques i de la Direcció General de Belles
Arts. Entre 1964 i 1967 podem trobar el
nom de Maria Lluïsa com a vocal electa
del consell de redacció i administració de

la «Revista de Menorca», en la qual
participà activament.

No parlaré del què és obvi;
simplement us vull trans-

metre unes impressions
personals no massa as-
senyades però que
m’han fet imaginar fets
no comuns dins de les
biografies a l’ús.

La primera cosa que
m’ha sorprès ha estat el

fet de que consta com
alumna de l’Institut al curs

1922/1923 i que la seva gra-
duació com a batxillera (supe-

rior) segons les llistes publicades
per Vicente Macián Còlera al llibre «El Ins-
tituto de Mahón. Logro de una sociedad»,
va ser l’any 1940, quan ja tenia 28 anys. És
clar que, raonablement, no és plausible
que una persona de la seva capacitat
intel·lectual trigués 18 anys en fer els 7 cur-
sos de que constava el batxillerat d’aquells
temps. El més normal és que cursés el
grau elemental i es posés a fer feina a la fe-
rreteria familiar o a un altre lloc. La seva
germana Carme va regentar aquest esta-
bliment fins molt temps després. El més
probable és que hi hagués dues etapes
d’estudi, cosa que es podria confirmar
consultant els arxius del Ramis i Ramis.

S
egurament va ser al curs acadèmic
1958/1959 quan va aparèixer pel vell
institut del Pla del Monestir un cate-
dràtic d’Arqueologia de la Universi-

tat de Barcelona, de nom Lluís Pericot
García, i ens va donar una distesa i amena
xerrada sobre «Taules, talaiots i navetes».
Menorca era poc visitada per personali-
tats d’aquesta vàlua i don Joan Hernández
Mora, sempre que podia, aprofitava l’oca-
sió per aportar nous coneixements als
seus alumnes. Dic açò a causa de que, com
es va comentar a la miscel·lània anterior,
dedicada a la «paritat de gènere», el com-
pany de la secció genealògica de l’Ateneu,
Rafael Aedo Pons m’havia dit que, fins el
moment, no s’havia publicat cap mis-
cel·lània dedicada a una dona; totes eren
d’homes. I tenia tota la raó del món. I, per
tant, l’observació em va induir a cercar do-
nes destacables dins de la vida cultural
menorquina. I la primera que m’ha vingut
al cap, induïda pel record del professor
Pericot, és Maria Lluïsa Serra Belabre, per
aquell temps arxivera, bibliotecària, direc-
tora de la Casa de la Cultura de Maó i res-
ponsable de les excavacions que per aque-
lles dates es duien a terme a la nostra illa.

Aquesta dona, de la que tinc un record
certament difús, va ser un personatge de

Un altre fet destacable és que trigués 9
anys en cursar els estudis de llicenciatura,
on va tractar amb mestres tan importants
com en Jaume Vicens i Vives i el propi
Lluís Pericot, a qui he mencionat al co-
mençament. També he imaginat que els
seus estudis eren condicionats, en el
temps, per altres ocupacions professio-
nals.

✒ PEL QUE FA A LES QÜESTIONS GE-
NEALÒGIQUES, les conclusions no han
estat massa afortunades. Al llibre recent-
ment publicat per l’Ajuntament de Maó
que du per títol «La galeria dels menor-
quins il·lustres de l’Ajuntament de Maó»
l’actual arxivera Maria Àngels Hernandez
Gómez diu que els seus pares eren Joan
Serra Sitges i Maria Belabre Pons i que els
avis paterns eren Joan Serra, des Castell i
Maria Sitges, de Maó. A causa de que les
consultes a les actes del Registre Civil de
Maó són certament lentes i poc fàcils si no
es tracta de la demanda d’un familiar di-
recte (que no és el meu cas), no he tingut
manera de poder garantir si aquest Joan
Serra era també Serra de segon llinatge,
fill de Joan Serra Preto i de Maria Serra
Gonzalez, com sembla probable, i per la
qual cosa no podem adjuntar un arbre fia-
ble. Si qualcú en té més dades, li prego in-
diqui on podem trobar prou informació
que ens esclareixi les dubtes d’un servi-
dor.

Per acabar, vull destacar la meva sor-
presa quan vaig descobrir una placa, cla-
vada al Pont de Sant Roc de Maó, on cons-
ta que una de les torres d’aquest darrer
vestigi de la murada maonesa va ser com-
prat per les germanes Serra i donades a
l’Ajuntament.

Antoni Tudurí

Secció de
Genealogia de
l’Ateneu deMaó

‘Isla bonita’ llegará a los cines
a principios de noviembre

LAURA BAÑÓN

«Isla bonita», la película de Fer-
nando Colomo rodada en Menor-
ca, llegará a los cines a principios
de noviembre. El estreno del film
en el circuito comercial será posi-
ble a través de la distribuidora
Surtsey, aunque tardará un poco
más hasta que se pueda ver en los
cines de Balears y Menorca, don-
de el director quiere hacer la pre-
sentación.

Un factor importante para que
«Isla bonita» haya conseguido entrar
en el circuito comercial es su par-
ticipación en el Festival de Cine de
San Sebastián. «Ha ayudado bas-
tante al seleccionarla en la sección
Zabaltegui, de películas curiosas
e interesantes, es un foco de aten-
ción», reconoce Fernando Colo-
mo. El film se presentará oficial-
mente el lunes, en el festival de
cine, con un pase a las diez de la
noche. «Asistire-
mos los siete
actores protago-
nistas, incluidos
Olivia Delcan,
Nuria Román y
Lluís Marquès
que representan
la cuota menor-
quina, así como
alguno de los miembros del equi-
po técnico», avanza el director.
También asistirá la consellera de
Cultura del Govern balear, Espe- Fernando Colomo y Olivia Delcan, en un frame de la película.

CINE l La película de Colomo rodada en Menorca se presenta
el lunes en el Festival de San Sebastián con el apoyo del Govern

rança Camps, y Pilar Garcés, coor-
dinadora de la Balears Film Commis-
sion. Precisamente, la película ha
podido ser rodada en Menorca con
el apoyo de este organismo y la
Fundació Destí, coproducida por
la productora mallorquina La
Perifèrica Produccions y Colomo
Producciones Cinematográficas.

Fernando Colomo está ilusio-
nado con la presentación de «Isla
bonita» en el Festival de Cine de
San Sebastián, en el cual se estre-

nó hace 38 años
con su primer
film, «Tigres de
papel», en una
sección pareci-
da a la Zabalte-
gui «donde tuvo
muchísima reper-
cusión y me per-
mitió estrenar la

película». Una vez cerrado el acuer-
do para la distribución comercial
de «Isla bonita», Fernando Colo-
mo anuncia que se está ultiman-

● ● ●

Se está ultimando la
firma de un acuerdo con
IB3 para los derechos de
emisión del film en el
canal autonómico

do la firma de un acuerdo con IB3
para los derechos de emisión de
la película en el canal autonómi-
co, lo que permitirá dar difusión
local a un largometraje ambienta-
da íntegramente en Menorca.

EL FLECHAZO CON LA ISLA

Fernando Colomo, que ha escri-
to, dirige y actúa en «Isla bonita»,
reconoce que en su primera visi-
ta a Menorca experimentó «un fle-
chazo». Fue entonces cuando se
le ocurrió la idea de rodar un lar-
gomentraje en la Isla. El film es un
homenaje a todo lo que represen-
ta: el hipnotizante ritmo de vida
de sus habitantes, la belleza de sus
paisajes, las calles de postal de sus
pueblos o las veladas sin fin en el
ocaso del verano. «Es una pelícu-
la especial, es como retratar un
trozo de tu vida, y relacionado con
Menorca, que es una isla especial,
que tiene algo misterioso, es como
volver la vista atrás y poder vivir
esos momentos. Menorca tiene
personalidad, es muy atractiva»,
señala.

El rodaje de «Isla bonita» fina-
lizó en octubre, con el resultado
de una comedia de personajes con
el sello Colomo, lo que garantiza
enredos y humor. «Siempre espe-
ras que tus películas gusten. Ésta,
como es una película especial, espe-
ro que guste al público de una
manera especial», recalca el direc-
tor.


