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MÚSICA l El cantant ha triat Menorca
per estrenar el tercer treball discogràfic

MÚSICA
Sonadors de Son
Camaró actuen
aquesta nit amb Joe
Mina as Mercadal

Kevin Coll torna
amb un nou disc
de pop melòdic
LAURA BAÑÓN

Es compleixen deu anys del seu
primer disc, «Doble vida», i Kevin
Coll (Ciutadella, 1984) ha decidit
celebrar-ho amb l’edició d’un nou
treball discogràfic. El cantant reapareix amb nou temes propis i
inèdits seguint amb el seu característic estil pop melòdic, però amb
la innovació de
sons electrònics.
«Ordenando
sentimientos» serà
el títol del nou disc
que començarà a
enregistrar en els
propers mesos a
Shark Estudios,
baix la producció
de Julio Valdeolmillos i amb el
segell discogràfic
Azú Producciones.
«Ordenando sentimientos» serà
el tercer disc en solitari de la carrera musical del cantant després del
seu primer «Doble vida» (2005) i
el maxi single que publicà el 2009.

El cantant ha triat Menorca, la
seva illa natal, per presentar el nou
disc en un concert que tindrà lloc
a la Sala Multifuncional des Mercadal el proper 27 de maig, per a
compartir amb el públic illenc el
desè aniversari del seu debut musical en solitari. Per pròpia decisió
de l’artista, el concert serà públic
i gratuït.
Però segons
avançà ahir el cantant, entre el febrer
i el març oferirà
un petit tast amb
la presentació
d’una de les
cançons del disc
en un concert-vermut que oferirà
al Casino 17 de
Gener de Ciutadella.

FENT CARRERA A MUSICALS

Kevin Coll resideix a València, on
s’ha obert camí en la seva faceta
com actor i cantant. L’artista treballa en les produccions musicals

◗ La Sala Multifuncional des
Mercadal acollirà aquesta nit
el concert de Sonadors de
Son Camaró que interpretaran les cançons del seu últim
disc, «A la conquesta de l’espai», i l’actuació de Joe Mina,
amb les peces més conegudes de La Movida dels anys
80. La vetlada musical començarà a les 23 hores, i el
preu de l’entrada és de 5 euros i inclou consumició.

DANSA
L’espectacle «El
cascanueces» arriba
avui i demà a l’Auditori
de Ferreries
Kevin Coll (Ciutadella, 1984) s’ha obert camí a València. ● FOTO KMP MANAGEMENT

programades al Palau de la Música de València a través de la productora Star, com també fa actuacions en solitari.
«Estic molt il·lusionat de poder
tornar a l’escena musical amb un
disc propi, i sobretot, quan es compleix el desè aniversari del meu
debut com a cantant», comentava
ahir des de València.
Afirma que «Ordenando sentimientos» inclou temes que ha anat
composant en els últims anys i que

recopila en un disc que tot i ser
fidel al seu estil musical s’obre a les
noves tendències musicals amb
sons electrònics.
Kevin Coll està encantat de poder
estrenar el seu nou disc a Menorca. «Volia que el públic menorquí
fos el primer en escoltar-lo i en
directe», assenyala.
Tot i residir a València, el cantant manté el vincle amb l’Illa i amb
el concert d’estrena del disc vol
retrobar-se amb el seu públic.

◗ L’Escola de Dansa de Ferreries, dirigida per Carmen Estela, presenta aquest cap de
setmana l’espectacle «El cascanueces» a l’Auditori de Ferreries. La producció arriba
amb motiu del desè aniversari de la fundació del centre
d’ensenyament de dansa. Les
funcions tindran lloc avui, a
les 17 i a les 20.30 hores, i
demà diumenge, a les 18 hores. «El cascanueces» és una
adaptació d’un dels clàssics
del ballet.

Miscel·lània Genealògica

DEDICAT A UNA BRANCA DELS TASSO, LA LITERÀRIA
Antoni Tudurí
Secció de
Genealogia de
l’Ateneu de Maó

A

vui en dia, és freqüent que a
l’hora de dinar o de sopar truquin a a porta provant de vendre llum o telefonia mòbil, utilitzant el sistema que es denomina «picar
a porta freda», per part d’uns venedors
ben preparats i coneixedors de les tècniques de marketing més adequades.
En temps passats, l’objecte de la venda (penseu que el món informàtic encara no existia) eren, entre d’altres coses,
les enciclopèdies del saber universal, indispensables per a la formació del estudiants de la casa. Moltes famílies acabaven comprant, a cómodos plazos que en
deien en castellà, l’enciclopèdia Salvat o
alguna altra , en tant que a les biblioteques i institucions no hi faltava mai una
enorme prestatgeria on es veien el centenar de toms de la Espasa y Calpe, de
la A a la Z, i els seus corresponents
Apéndices. Darrerament venien, fins i
tot, el moble suport fet a mida.
Aquesta introducció pot semblar un

poc rara, però ara us
explicaré la seva raó:
Per indicació de Miquel Àngel Limón,
vaig investigar algunes dades d’un personatge misteriós, de
nom Antonio Fajas
y Ferrer (Maó 1812Barcelona 1883) que
va ser, pel que sembla, inductor de
l’estàtua de Cristòfol
Colom que hi ha al final de les Rambles
de Barcelona. Cercant a la biblioteca de
l’Ateneu barcelonès, vaig trobar que
aquest personatge era periodista i escriptor i que un dels seus llibres s’havia
imprès a una impremta d’un tal Luis
Tasso Gonyalons. A més, aquest Lluís
Tasso té un carrer a Barcelona. I cercant,
vaig arribar a esclarir que hi havia sis
branques, derivades del matrimoni
compost per Lluís Tasso Calbó i Magdalena Gonyalons Vendrell, casats a Maó a
l’any 1813. D’aquestes branques avui rallarem de la que parteix de Lluís Tasso
Gonyalons (casat l’any 1842 amb la filla
del seu mestre, l’impressor mallorquí
instal·lat a Maó, Pere Antoni Serra) i de
Maria Antonia Serra Savall.

Lluís Tasso Gonyalons va ser un dels
més importants impressors de Barcelona i, possiblement, els llibres més luxosos i exclusius sortien de la seva empresa tipogràfica.
Aquest matrimoni va tenir 2 filles
(Magdalena i Eulàlia) i dos fills (Torquat
i Lluís). Vull destacar que el negoci tipogràfic va continuar amb Lluís Tasso Serra, però la filla major Magdalena (Es
Castell 24/11/1842 - Barcelona
30/12/1914) es va casar amb un dels germans Espasa, Pau, mentre que una germana Espasa era casada amb un Salvat.
Vet aquí que tres dels principals impressors de Barcelona, capital editorial
d’Espanya durant molts anys, estaven
emparentats, fins el punt que a l’esquela

de la mort del marit
de Magdalena, la de
Pau Espasa, apareixen les tres famílies.
Com a detall al
marge de la genealogia, val a dir que així
com Espasa era el llinatge d’un dels socis
de l’empresa Espasa
y Calpe, Calpe és
l’acrònim de Compañia Anónima de Libreria, Publicaciones y Ediciones, fundada per l’enginyer Nicolás Mª de Urgoiti.
És a dir, que el senyor Calpe no va existir mai.
Anant, com sempre, a les relacions de
sang, un servidor té 60 connexions,
amb un número mínim de 15 bots; Antoni Guasch té 44 graus amb un número
mínim de 18 bots i Rafel Aedo Pons té 34
graus, amb també 18 bots però, estem a
gran distància de Lluís Hernández Soler,
que només té una relació, però a 3 bots:
era el seu besavi.
A una altra miscel·lània parlarem de
l’altra branca masculina dels Tasso, la
que segueix a Torquat on, segurament,
apareixerà la seva connexió directe i
propera amb el pintor Calbó.

