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Avui toca a Margalida Comas Camps, de
qui s’ha publicat fa pocs anys (2009) un in-
teressantíssim i profund treball que porta
per títol «Margalida Comas Camps (1892-
1982) científica i pedagoga», redactat per
Maria Ángeles Delgado
Martínez i editada per la
Conselleria d’Innovació
del Govern de les Illes Ba-
lears i que es pot veure a
Internet punxant el se-
güent enllaç : publica-
cions.balearsfacien-
cia.org/dades/14archi-
vo_1.pdf.

A la introducció, Pilar
Costa Serra (consellera per
aquell temps) diu, textual-
ment «La menorquina
Margalida Comas Camps
(1892-1972) és, possible-
ment, la científica espa-
nyola de més vàlua del primer terç del se-
gle XX (període en el qual va poder exercir
com a tal) i una de les pedagogues més im-
portants de la primera meitat del segle
XX».

I un dels prologuistes de l’obra, Miquel
Àngel Limón Pons (a qui prego disculpi el
meu atreviment al copiar unes ratlles se-
ves) diu:

«Mai no he pogut entendre, de debò, la

MARGALIDA, LA POC CONEGUDA
GERMANA DE JOAN COMAS CAMPS

causa punyent, de mal explicar, per la qual
la vida i la tasca intel·lectual de Margarita
Comas han romàs, tossudament, vergonyo-
sament, sotmeses a l’oblit d’allò més repata-
ni i injustificable,

No entenc —ho dic sense
buscar-ne ara cap doble in-
tenció— com no ha estat
encara possible retre-li el
més petit homenatge pú-
blic a Menorca o a qualse-
vol altre punt de les Illes
Balears, que foren la seva
terra natal. Se’m fa dificilís-
sim explicar que no tengui
un carrer a la vila d’Alaior,
o que no doni nom a cap
organisme, entitat o institu-
ció pedagògica. M’estranya
descomunalment que nin-
gú no l’elevi al firmament
de les galeries municipals

de ciutadans i ciutadanes il·lustres. ¿Per
què la nostra actual democràcia, tan i tan
reparadora de silencis còmplices del pas-
sat, encara ho té tot per dir i tot per fer, al
voltant del record de Margarita Comas?

Fins i tot, en certa ocasió, vaig confessar-
me davant algunes autoritats de l’illa, res-
pecte de la importància de la investigadora
i pedagoga, per com ens apel·lava a pren-
dre alguna actitud pública. El resultat últim

U
n cop més hauré de citar a D. Joan
Hernández Mora (coses de l’apre-
nentatge de l’adolescència). El pro-
fessor ens parlava entusiàstica-

ment, d’un amic seu, coetani (nat a l’any
1900 a Alaior) de nom Joan Comas Camps,
que va ser un destacat científic que per
aquells anys 50 i 60 del segle passat, desta-
cava en el mon de l’ Antropologia i que vi-
via exiliat a Mèxic, però no recordo que
mai ens hagués parlat de les seves germa-
nes –en tenia 4-, no sé per quina raó.

Amb aquesta dèria que m’ha agafat de
redactar «miscel·lànies genealògiques» i,
darrerament, de cercar dones de destaca-
da projecció cultural, científica i humana,
estic descobrint tot un seguit de personat-
ges femenins totalment desconeguts per a
mi i que mereixen ser trets de l’oblit i do-
nats a conèixer per la gent que, com jo, no
en tenen la menor idea de la seva existèn-
cia. Demano perdó a qui trobi que aquest
desconeixement és propi de gent de poca
cultura, com jo mateix.

de tot plegat acabà, al marge de les bones
paraules, en una manca absoluta, definiti-
va, de reacció. Mai no vaig poder-me dar
raó de semblant fenomen. Però, ara, a la fi,
el sol despunta, enèrgic, càlid, imperible.»

I prou; em poso de la banda de Miquel
Angel Limón i, abusant de la seva con-
fiança, m’he permès fer públic aquest senti-
ment de menyspreu envers Margalida Co-
mas Camps. A més, cal que confessi que
aquesta miscel·lània és la que menys m’ha
costat d’escriure.

Per acabar, seguint la tònica de les ante-
riors miscel·lànies, un servidor té 45 graus
de relacions de sang amb Margarita Comas
Camps, amb un número de bots bastant
alt; concretament 21 bots, mentre que Car-
me Preto Novella en té 48 graus, amb el
mateix nombre de bots.

NOTA: Gràcies a la informació aportada
per Carme Preto Novella, que acabo de
mencionar, hem pogut resoldre el dubte
de qui era l’avi patern de Maria Lluïsa Serra
Belabre. La mare de Carme Preto i Maria
Lluïsa eren cosines germanes i tenien un
avi comú; Joan Serra Dalmedo, des Castell,
casat dues vegades, la primera amb Fran-
cisca Victori Quintana, que segueix fins a
Carme Preto Novella i la segona amb Maria
Sitges de qui prové Maria Lluïsa Serra.
Aquesta informació ve referendada per l’es-
crit publicat al MENORCA per Margarita
Caules el passat dia 12/10/2015, on fa una
excel·lent descripció dels habitants censats
a la plaça del Princep a l’any 1901, on es cita
a Joan Serra Dalmedo nat as Castell, casat
amb Maria Sitges Taltavull. No obstant,
l’edat apuntada (43 anys) no sembla correc-
te, atès que Joan Serra Dalmedo havia nas-
cut as Castell el dia de Sant Blai de 1845 i
devia tenir 56 anys.

Antoni Tudurí
Secció de
genealogia de
l’Ateneu deMaó

Miscel·lània Genealògica
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La gastronomía típica menorqui-
na será el tema de la segunda edi-
ción de la Bienal Videobosco de
Cine Documental de Menorca,
cuyas bases se presentaron ayer
en sede de Calós a cargo de la Unió
de Antics Alumnes de Don Bosco
de Ciutadella. El acto se aprovechó
para proyectar los dos títulos pre-
miados en la primera edición, que
estuvo dedicada a la Menorca Tala-
yótica, y que se presentaron bajo
los títulos de «Carta a Nura» y «Els
primers menorquins».

En esta ocasión, los participan-
tes podrán centrarse, tal y como
explican los organizadores, «en
la producción y transformación
artesana de productos gastronó-
micos típicos». Ello incluye des-
de la repostería a los embutidos
y quesos, así como la elaboración
de productos naturales vinos o
licores. Las bases establecen que
los trabajos habrán de tener una
duración mínima de 7 minutos y
máxima de 15.

Para la segunda edición se han
establecido cuatro premios prin-

CERTAMENl La gastronomía de la Isla será el tema central de la segunda edición
del certamen de cine documental organizado por los Antics Alumnes de Don Bosco

Un Videobosco con sabor

cipales: mejor documental, foto-
grafía y guión, además de un reco-
nocimiento especial para un autor
menor de 18 años. Entre todos se
repartirán 2.000 euros en premios.
Tal y como se recoge en las bases,
la fecha límite para la entrega de

los trabajos es el próximo 31 de ene-
ro. Está previsto que la gala de entre-
ga de premios se celebre a finales
de febrero. Las bases completas
del certamen se pueden consultar
en la página web de la entidad orga-
nizadora (www.uaass.com)

Cabe recordar que el certamen,
que en 2014 empezó una nueva
etapa, tiene como principal obje-
tivo desarrollar el cine documen-
tal en la Isla y promocionar su uti-
lización como un medio de comu-
nicación social.

La sala polivalente de Calós acogió ayer la presentación de las bases del certamen. ● FOTO JOSEP BAGUR GOMILA
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La gira del viaje anual que acos-
tumbra a hacer la Banda de
Música de Marratxí acabará en
esta ocasión en Menorca. Será
concretamente en Es Merca-
dal, donde tiene previsto ofre-
cer hoy un concierto conjun-
to con la formación musical
del municipio. La cita será en
la Sala Multifuncional, entre
las 17 y las 19 horas, y es fruto
según recuerdan los promoto-
res del evento de «la amistad»
de dos músicos de ambas for-
maciones.

La primera parte del con-
cierto estará protagonizada
por la banda mallorquina, bajo
la dirección de Silverio Duato,
durante la que sonarán las melo-
días de pasodobles como «Cami-
no de rosas», «La torre del Oro
o «Camino real». A continua-
ción, la banda anfitriona, con
Litus Araguimbau a la batuta,
interpretará «Moments for
Morricone», «Against all odds»,
con Marc Bosch al saxo solis-
ta, y «Santana a portait». Al
final, las dos bandas compar-
tirán escenario.

Concierto
de las bandas
de Marratxí y
Es Mercadal


