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Andreu Vidal oferirà
la conferència per
inaugurar el curs
acadèmic de l’IME
L.B.

L’Institut Menorquí d’Estudis
celebrarà el proper dimarts,
dia 26, a les 20 hores, l’acte de
l’obertura del curs acadèmic
2016, que tindrà lloc a la seu de
l’IME, a Can Victori.
Josefina Salord Ripoll, coordinadora científica de l’IME,
serà l’encarregada de presentar la memòria d’activitats de
l’any passat, mentre que el president del
Consell Científic, Jaume
Mascaró,
explicarà el
Pla Anual
2016, amb el
programa
d’activitats i
projectes en Andreu Vidal.
perspectiva
i els reptes a assolir enguany.

PONÈNCIA INAUGURAL

Durant l’acte, Andreu Vidal Mascaró, membre de la Secció de
Llengua i Literatura de l’IME,
oferirà la conferència inaugural. Baix el títol «Ramon Llull
segons Josep Miquel Guàrdia»,
presentarà el seu estudi amb
motiu de la celebració enguany de l’Any Llull. L’acte acabarà
amb el parlament institucional
del president de l’IME, el conseller Miquel Àngel Maria.

EDICIONS l L’entitat neix per impulsar la seva figura i preservar el
seu llegat. El menorquí Miquel À. Casasnovas, un dels fundadors

LaInstitucióFrancesc
deBorjaMollneixper
salvarelfonseditorial
L.B.

Amb la finalitat de difondre la figura i l’obra de Francesc de Borja
Moll (Ciutadella, 1903 - Palma, 1991)
s’ha creat la Institució que du el
seu nom i que ha adquirit els actius
de la ja desapareguda Editorial
Moll. Es tracta d’un estoc de 350.000
llibres que inclou tots els títols editats i significats exemplars de col·lecció, els contractes dels drets d’autor,
l’historial econòmic amb la facturació i els contractes de més de 50
anys de vida empresarial, els arxius
amb els textos i il·lustracions
de bona part del
catàleg dels 1.200
títols de l’editorial,
i les marques Editorial Moll i Llibres
Mallorca. La compra s’ha duit a terme a través del procés concursal de
l’Editorial Moll.
La Institució Francesc de B. Moll, amb seu a
Palma, neix per difondre els valors
i la figura del científic, que probablement sigui el de major rellevàn-

cia a les Balears al llarg de tot el
segle XX. La seva aportació a la
llengua i la cultura catalanes, amb
una tasca desenvolupada principalment des de Mallorca, és el que
motiva el naixement d’aquest projecte.
El projecte editorial donarà continuïtat al «Diccionari Català- Valencià-Balear», a l’edició de les «Obres
Completes» d’Antoni Maria Alcover, Francesc de B. Moll i Gabriel
Alomar; a l’Edició Crítica i a l’edició popular de les «Rondaies Mallorquines», i es faran reedicions d’altres
llibres del catàleg adquirit.

SOCIS IMPULSORS

La gran tasca. Francesc
de Borja Moll personificà el
compromís amb la llengua.

La Institució Francesc de Borja Moll s’ha creat amb les aportacions dels socis fundadors.
Actualment n’hi ha 20 i l’objectiu
és assolir els 50 abans del 3 de
febrer. Presideix l’associació Francesc Homs i Ferret (Barcelona,
1951), economista català amb una
dilatada activitat política –va ser
conseller d’Economia i Finances
de la Generalitat de Catalunya
entre 2001 i 2003–. Fill d’Eladi
Homs i Maria Ferret, fundadors
del Moviment Escolta i Guies Sant
Jordi de Mallorca, sempre ha estat
molt vinculat a l’illa, on hi va viure entre 1952 i 1969. També són
socis fundadors Isidor Marí, Antoni Mir, Miquel Àngel Llauger i el
menorquí Miquel Àngel Casasnovas. La presentació oficial es farà
el dia 3 de febrer a CaixaForum
de Palma.

Bl R l E l Ul S
RECITAL DE CANT
La Coral Canticus
d’Alaior actua avui al
Socors de Ciutadella
◗ La Coral Canticus d’Alaior
oferirà avui una gran vetllada
musical a l’antiga església del
Socors de Ciutadella. L’actuació tindrà lloc a partir de les
19.30 hores, baix la direcció
musical de Luba Klevtsova i
amb l’acompanyament al piano d’Orest Lemekh. La formació oferirà un repertori
clàssic i de peces populars
conegudes.

TEATRE FAMILIAR
‘L’Amo en Xec de
s’Ullastrar’ s’escenifica
demà a Sant Lluís
◗ Laia Garcia i Joan Taltavull
protagonitzaran demà l’espectacle familiar «L’Amo en
Xec de s’Ullastrar». L’actuació tindrà lloc a les 18 hores,
a la Sala Polivalent Albert Camus, i s’emmarca dins el Programa Diver Família. Es tracta d’una adaptació de la novel·la de caràcter costumista
titulada «Viatge tràgic de
l’amo en Xec de s’Ullastrar»,
d’Àngel Ruiz i Pablo, amb
una visió plena d’humor dins
de la tragèdia, amb escenes
clownesques i coreogràfiques.

Miscel·lània genealògica

LES GERMANES LLABRÈS PIRIS, CATALINA I MARIA
Antoni Tudurí
Secció de
Genealogia de
l’Ateneu de Maó

E

ncara no fa un any que al MENORCA ( edició del dia
10/02/2015) es va publicar un article que deia que «los Reyes culminan la donación de la herencia de José Ignacio Balada Llabrés». Aquesta noticia venia a tancar tot un seguit d’articles i
opinions relatives al testament d’aquest
milionari menorquí que havia deixat tota
la seva fortuna, quantificada en més de
30 milions d’euros, a la Casa Reial espanyola, que va haver d’abonar 682.544 euros en concepte de drets de successió
Aquest personatge, mort sense descendència, va generar moltes opinions,
tant a favor com, sobre tot, en contra i va
posar damunt del taulell periodístic un
caramull de noves força sucoses. La raó
per la qual estic rememorant aquesta
persona no és aquest fet més o manco
pintoresc, sinó la seva relació amb una família ciutadellenca d’especial importància pel que fa a la destacada personalitat
de dues germanes, Catalina i Maria Llabrès Piris; la primera, Catalina, primera

(valgui la redundància) apotecaria de les Illes Balears i la segona, Maria, primera (altre redundància) metgessa, amb
plena dedicació, a les mateixes Illes. Ens trobem, idò,
amb una altre parella de
germanes amb una destacable projecció professional i
humana.
Cal destacar que el seu pare, Joan Llabrès Moll, industrial
sabater ciutadellenc, va decidir
que per mor de que la seva filla menor Maria pogués estudiar Medicina a Barcelona, va vendre la
seva fàbrica i van passar a viure a la capital catalana, on la
germana major, Catalina, va
estudiar a la Facultat de
Farmàcia. Encara que es comenta que son pare no va
ser partidari de que Maria
es casés, ja que ell li va dir
que li havia donat estudis per
tal de que no depengués de
cap home, les dues germanes es
van casar; Maria amb Severiano
Arregui i Catalina amb un Balada del
que no sé el nom i que és el pare de José
Ignacio Balada Llabrès, a qui he citat
abans.

A sa doctora Maria encara la recordo, d’al·lot, per Maó, petita i
somrient, moguda com una
espira, on va desenvolupar
una llarga carrera professional. Només recordar que va
arribar als 93 anys (Ciutadella, 1904 - Tenerife, 1997) i
que l’any 1981 va ser guardonada pels seus col·legues
metges amb la medalla d’or
del col·legi amb motiu dels
seus 50 anys com a col·legiada.
Prou li va servir la seva professió
per tal de no dependre de cap home, ja que el seu va morir a les
darreries de l’any 1936, any de
la desgraciada guerra incivil
espanyola, deixant només
una filla. En definitiva, es
tracta d’una altra dona pionera en el món científic i
professional del nostre país.
Pel que fa a Catalina (Ciutadella, 1901 - 1983,) casada
amb el Balada pare de José Ignacio, va tornar a Ciutadella un
cop acabada la carrera de
Farmàcia i va comprar l’establiment
d’estil modernista inaugurat l’any 1909
per Miquel Seguí Petrus, que va ser regentat pel seu germà Bartomeu (mort l’any

1917) i que va ser adquirit pe rl’apotecari
Gabriel Martí i Bella. La compra es va fer,
pel que sembla, l’any 1926 i la va gestionar
fins que les forces físiques li van permetre. El seu únic fill, José Ignacio, va tancar
la farmàcia de Ses Voltes poc després.
És prou preocupant que una nissaga
d’aquesta categoria es recordi per un fet
anecdòtic, el del llegat del senyor Balada
a la Casa Reial espanyola, més propi dels
espais televisius de xafardeig que per
l’exemple d’un pare que procura pel futur
de les seves filles embarcant-se en una
aventura força sorprenent. El resultat,
una parella de germanes ciutadallenques
que van ser les primeres a les Illes en un
món, per aquells temps clarament masculí, el de la medicina i el de la farmàcia.
Els antecedents més antics documentats que hem trobat de la branca Llabrès
corresponen al matrimoni celebrat a Ciutadella entre Joan Llabrès i Miquela Guardia en data 30/11/1594, mentre que la
branca Piris se’ns atura al matrimoni dels
seus avis Francesc Piris i Joana Calafat,
sense més dades.
Pel que fa a les relacions de sang, les
germanes Llabrès Piris presenten 129 cadenes directes amb Antoni Guasch Bosch,
amb 19 bots mínims; 56 cadenes amb 19
bots pel que fa a Rafael Aedo Pons i 38 cadenes amb 21 bots amb un servidor.

