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del que va ser director del Conservatori
de música de Barcelona, el músic Joaquim
Zamacois i Soler. Bé, idò, avui parlarem
d’un altre personatge moltíssim popular a
la Barcelona ‘canalla’ del darrer terç del
segle passat qui, encara que nat a Barcelo-
na, era d’origen purament menorquí per
part de pare, com testifiquen els llinatges
Pons i Camps.

A mi em voltava que qualcú m’havia
dit que un dels reis de la Barcelona ‘gol-
fa’, junt al inigualable Johnson i que es
deia Escamillo, era d’origen menorquí.
Un personatge de sentències moridores i
ànima de l’espectacle prou picant d’El
Molino. Fins i tot, cert dia un servidor de
vostès li va deixar anar una pulla fent-li
referència a La Mola, a la que, somriure
apart, no va respondre, cosa no habitual
en ell.

Aquesta anècdota ha romàs latent fins
que el record de Pilar Alonso ha despertat
la memòria d’aquest fet jocós.

✒ I US DEMANAREU qui és aquest Esca-
millo, glosat i enaltit per tots els periodis-
tes del món de l’espectacle barceloní. Bé,
es tracta de Josep Pons Ortiz, nat a Barce-
lona, fill de Joan Pons Camps, de 32 anys i
nét de Llorenç Pons i de Àgueda Camps,
ambdós naturals de Maó i casats en data
no determinada, però que estem investi-
gant. El pare va emigrar no sabem quan a
Barcelona, encara que sí sabem la data i

DEDICADA A UN FASTUÓS PERSONATGE
DEL PARAL·LEL BARCELONÍ: ‘ESCAMILLO’

lloc del naixement del seu fill Josep: exac-
tament el dia 3 d’octubre de 1923 a la pla-
ceta de Montcada, nº 3 de Barcelona, se-
gons diu l’acta del registre civil de Barce-
lona. Amb uns llinatges
Pons i Camps, la branca
paterna, com ja he dit
abans, és d’origen menor-
quí indubtable. Tant punt
pugui localitzar les actes
corresponents, ho posaré
en coneixement dels di-
lectes lectors.

✒ REVISANT les heme-
roteques, trobem que
aquest personatge havia
fet de tot, incloent el tre-
ballar de netejador de
calamars a París o fent
striptease a Alemanya, a
causa d’una emigració forçada a con-
seqüència de certes denúncies i multes
derivades de actuacions teatrals que de-
vien atemptar a las buenas costumbres.
Una cosa era la comentada relació entre
el governador civil de Barcelona el
senyor Baeza Alegria i la vedette Carmen
de Lirio i una altra, molt diferent, que les
bones costums es tenien que preservar.
La propietària d’El Molino, la inefable do-
ña Vicenta deia que havia pagat a causa
seva més sancions governatives que tota
la resta de l’elenco artístico del teatre.

J
ust per començar, us vull dir (sense
cap vergonya) que, apart d’altres bes-
tieses pseudo-artístiques de tota me-
na, un servidor ha actuat -puntual-

ment, açò sí- dalt l’escenari de l’antic cafè
concert anomenat El Molino del Paral·lel
de Barcelona, un dia de Reis de devers
l’any 1986, acompanyat per Merche Mar i
el seu acordió. Els motius no vénen a
compte, però sí el fet que ara, a l’ado-
lescència de la senectut ( Pedro J. Bosch,
dixit) escrivint miscel·lànies dedicades a
menorquins pràcticament oblidats, he
recordat aquelles sessions golfas dels
anys 60 i 70, quan molts dels estudiants i
altres menorquins de pas per Barcelona,
un dia o un altre acabaven escalfant les
butacas o els palcos del petit local amb
un molí a l’enfront. I qui ho negui açò
d’haver estat al garito del Paral·lel,
potser caigui en perjuri o pecat greu si-
milar.

A la miscel·lània anterior, vam recordar
a una cupletista de molt renom: Pilar
Alonso, maonesa amb estàtua de bronze a
la plaça Colón, de gran qualitat artística
(tant l’estàtua com la cupletista), alumna

A les darreries de la seva vida, va acabar
actuant assegut a un tron degut a que li ha-
vien amputat bona part d’un peu, i així va
seguir fins que els ronyons no van aguantar

més. La seva bonhomia,
encara que tenia un
caràcter endimoniat, va
determinar que els artis-
tes de Barcelona li dedi-
quessin una gala d’home-
natge, al teatre Victoria,
on es va recollir una
quantitat que la premsa
escrita de l’època va ava-
luar en 1.232.597 pessetes
dels anys 80. La durada
de l’acte d’homenatge va
sobrepassar les 6 hores i
hi van participar un
munt d’artistes, entre els
que cal destacar a Sarita

Montiel i un menorquí d’adopció prou co-
negut, Joan Manuel Serrat.

És obvi que sense dades concretes dels
seus avantpassats no podré parlar dels
‘bots’ i les relacions de sang (de bon segur
que n’hi deu d’haver), però ho reservaré
per alguna propera miscel·lània.

P.S. Diuen els cronistes de la nit barce-
lonesa que el nom de guerra Escamillo li
va donar la vedette Carmen de Lírio (aque-
lla presumpta amistançada del governa-
dor civil), en honor del torero de l’opera
«Carmen» de Bizet. Deu ser cert.

Antoni Tudurí

Secció de
Genealogia de
l’Ateneu deMaó

Miscel·lània genealògica

CIUTADELLA

Laia Martínez presenta
el poemario «Afollada»
hoy en VaDllibres

◗ La librería de Ciutadella
contará con la presencia de la
poetisa catalana, pero que ac-
tualmente reside en Mallorca,
para la presentación de su úl-
timo poemario, hoy a las 20
horas. La autora estará acom-
pañada por el poeta Pere Go-
mila. Martínez es además el
50 por ciento del grupo de
electroversia Jansky, que ayer
actuó en Ciutadella.
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Ciutadella celebra hoy
el Día Internacional
de la Danza

◗ La Plaça des Pins acogerá
desde las 11.30 horas diferen-
tes actividades para celebrar
una festividad que este año
está organizada por Art en
Moviment, cuyos alumnos
participarán con una demos-
tración de danza. La jornada
arrancará con la actuación
de la compañía Vuelta y
Vuelta y una demostración
de artes marciales.

La ‘Reynolds’
se abre de nuevo
a la música
R.P.A.

Una vez más, Joventuts Musicals
de Maó y la Fundación Reynolds
vuelven a unir esfuerzos con el
propósito de ofrecer apoyo a los
jóvenes músicos de la Isla, para lo
que han organizado dos nuevos
conciertos. Será por segundo año
consecutivo en la sala de recita-
les que la casa-museo tiene habi-
litado en su primera planta.

Las citas culturales tendrán
lugar los días 7 y 21 de mayo, a las
20 horas. La primera de ellas esta-
rá protagonizada por el trío for-
mado por Eura Fortuny (viola),
Jordi Cornudella (clarinete) y Quim
Cornudella (piano), quienes se
encargarán de interpretar parti-
turas de compositores como
Brahms o Beethoven. El segundo
de los conciertos contará con la

participación del Clara Gorrias
Quartet, liderado por la propia
Gorrias (voz) y acompañada por
Pau Sala (bajo), Toni Saigi (piano)
y Josep Cordobés (batería).

Cabe recordar que la Funda-
ción Reynolds es una organiza-
ción benéfica británica cuyo obje-
tivo principal es prestar apoyo a
los jóvenes artistas, músicos en
el caso de este último proyecto
en el que colaboran con la enti-
dad cultural Joventuts Musicals.
Además, anualmente conceden
una beca para el desarrollo de un
proyecto artístico. Su sede, ubi-
cada en los números 15 y 17 de la
calle Isabel II de Maó, cuenta con
una amplia y valiosa colección
de pinturas, esculturas y otros
objetos de valor adquiridos a lo
largo de los años por Richard
Reynolds.

CONCIERTOS l La Fundación vuelve a
colaborar con Joventuts Musicals de Maó

Eura Fortuny y Jordi y Quim Cornudella, protagonistas del primer recital.

� La asistencia a los conciertos
organizados por JoventutsMu-
sicals supone una ocasión per-
fecta para conocer y disfrutar de
unos fondosmuseísticos a los
que habitualmente no se puede
acceder. Es por ello que la Fun-
dación abrirá sus puertas a las

seis de la tarde, una hora yme-
dia antes del comienzo de los
conciertos. Cabe recordar que el
aforo es limitado (50 personas)
y que las entradas, 5 euros para
el público general y 3 los socios
de JJMM, se podrán reservar a
partir del próximo lunes.

Una posibilidad para conocer la
colecciónmuseística de la Fundación


