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Guillén García, que per aquelles dates ja
tenia més de 80 anys i que dirigia la «Re-
vista Electrotécnica», revista on jo feia de
negre. Per qui no estigui advertit del signi-
ficat d’aquest terme en el món de les lle-
tres, negre és qui, ben amagat, escriu en
nom d’un altre. Bé idò jo, més que un ne-
gre, era tota la tribu; escrivia articles tèc-
nics, feia de corrector d’errades i també
d’estil, redactava notes vàries i, com a ne-
gre oficial, escrivia els articles editorials.
Tot açò molt abans de l’univers informàtic
d’avui en dia i quan «word» només volia
dir «paraula» en anglès. Les galerades em
deixaven els dits plens de tinta tipogràfica.
Bona recordança aquesta de l’olor de la
tinta; avui no crec que qualcú més jove
tingui referència sensitiva semblant.

Seguint el fil (un poc tort, potser)
d’aquesta miscel·lània, diré que José Mª de
Guillén García va ser el fundador i promo-
tor de la primera emissora de radio d’Es-
panya: EAJ-1 Radio Barcelona, que va eme-
tre la primeres ones radiofòniques el dia
14 de novembre de 1924, tot just el dia que
mon pare feia 14 anys.

I seguint encara més aquest fil, cal re-
cordar que les emissions es feien, com es
va dir més endavant, en «rigorós directe»,
atès que no hi havia cap sistema eficient
que pogués enregistrar fàcil i econòmica-
ment la paraula i la música.

D’altre banda i cercant dades d’altres
persones a citar a aquesta secció, com és

Miscel·lània genealògica

l’escultor Tor-
quat Tasso Na-
dal (cosí de
Lluis Tasso
Gonyalons, ci-
tat a la mis-
cel·lània nº 22),
atès que la nis-
saga Tasso té
personatges
per donar i per
vendre, vaig to-
par amb una tal Rosina Tasso, soprano
d’alta categoria que, periòdicament, can-
tava «en rigorós directe» com ja he dit
abans, a Radio Barcelona. Així he tancat el
cercle introductori: Don Joan, Maurice Dé-
ribéré, de Guillén García, «Revista Electro-
técnica» i Radio Barcelona. Demano dis-
culpes al lector per tan llarg circumloqui
o, potser més pròpiament, rotllo maca-
beu. Del pare de la soprano, l’escultor Tor-
quat Tasso, ja en parlarem un altre dia,
quan li toqui, però avui la miscel·lània està
dedicada a la seva filla, Rosina, per allò de
la paritat de gènere (hem trobat una ger-
mana, de nom Judith Tasso Vignoli i un
germà Bartomeu, també escultor). No obs-
tant, qui vulgui saber detalls biogràfics de
Torquat Tasso Nadal, pot trobar-los a la
Wikipedia (preferentment en català). Re-
comanable, certament.

Aquesta soprano havia nascut, pel que
sembla, a Barcelona i va passar a viure a

A
l començament de la meva vida
professional en el món de la lumi-
notècnia, a finals dels anys 60 del
segle passat, a la trobada estiuen-

ca anual, Joan Hernández Mora, em va de-
manar si coneixia a Maurice Déribéré (tots
els accents són correctes). La meva sor-
presa va ser considerable, atès que no aca-
bava d’entendre com el mestre em rallava
d’un dels millors especialistes en llum i
color d’Europa, del que jo havia llegit al-
guns articles i fullejat més d’un llibre. La
raó d’aquesta pregunta era que Maurice
havia estat a Menorca en vàries ocasions,
ja que era un viatger (que no turista) d’alta
qualificació i que, fins i tot, havia publicat
alguns articles sobre l’arqueologia illenca
a revistes franceses i mantenia una nota-
ble relació epistolar amb Don Joan.

Molt poc temps després vaig tenir la sa-
tisfacció de conèixer personalment a Mau-
rice Déribéré i la referència a Hernández
Mora em va obrir l’accés a la seva persona
com la pronunciació de ‘Sésamo’ obria la
porta de la cova d’Alí Babà. Una altre cosa
que em va sorprendre va ser que Maurice
em va demanar per l’ enginyer José Mª de

Buenos Aires quan son pare va decidir es-
tablir-se definitivament a la capital de la
Argentina. La premsa de Barcelona va ple-
na de cites sobre les seves actuacions ar-
tístiques i val a dir que Rosina va ser dei-
xebla directa d’Enric Granados i, sobretot

a la ciutat de La Pla-
ta, va destacar com a
professora de cant.
Reproduïm, tot se-
guit, una nota de
«La Vanguardia» de
l’any 1968:

«Pasó por Barcelo-
na la gran cantante
Rosina Tasso, discípu-
la de Enrique Grana-
dos, e hija del gran es-
cultor Torcuato asso,

la cual visitó el «Camarote Granados», don-
de estuvo reunida con Natalie Granados de
Carreras, hija del inolvidable compositor, y
con Conchita Badía, la famosa cantante
barcelonesa, tan ligada a la obra de Grana-
dos. Rosina Tasso se emocionó al encontrar-
se en la entrada del «Camarote» con una
escultura hecha por su padre y que se la ha-
bía regalado éste a la Infanta Isabel».

Si heu arribat fins aquí, torno a dema-
nar disculpes per lo feixuc de la introduc-
ció d’aquesta miscel·lània, però el fet de
poder parlar en primera persona em do-
na una certa disculpa i justificació. A més,
valida el fet de que, com es diu vulgar-
ment, el món és un mocador.

Com de costum, dir que un servidor té
44 lligams directes amb Rosina Tasso,
amb 17 bots mínims, mentre que Antoni
Guasch també té 44 llig ams directes de
sang, amb 20 bots i Rafael Aedo Pons té 33
lligams amb 20 bots mínims.

Antoni Tudurí

Secció de
Genealogia de
l’Ateneu deMaó

MISCEL·LÀNIA DEDICADA A LA
SOPRANO ROSINA TASSO

FernandoColomo
apadrinalaprimera
ediciódelFICME

CERTAMEN l Un original spot de Macià Florit anuncia l’estrena del Festival
Internacional de Cinema de Menorca que es celebrarà del 18 al 23 de juliol

LAURA BAÑÓN

Amb un spot de Macià Florit, que fa
un creatiu paral·lelisme entre les tra-
dicionals cadires Coca Rossa de Ciu-
tadellailesdelsdirectorsdeHollywood,
i que podeu visionar a la web menor-
ca.info, el Festival Internacional de
CinemadeMenorcaarrencaelrodat-
ge de la seva primera edició.

El FICME es celebrarà del 18 al 23
de juliol a Ciutadella, apadrinat pel
director de cine Fernando Colomo
«amb un missatge positiu, amb pro-
jeccions a la fresca dins una setma-
na intensa, amb cinema internacio-
nal i la presència de professionals de
prestigi dins el sector». Així ho anun-
cia Inés Garrell, directora del certa-
men, qui agraeix el suport del Con-
sell, el Govern i l’Ajuntament de Ciu-
tadella, per fer possible aquesta
primera edició del festival.

Presentació.Macià Florit, director de l’spot; la presi-
denta del Consell, Maite Salord; Inés Garrell, directora del
FICME, i el regidor de Cultura, Josep Juaneda.● FOTO JOSEP BAGUR
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El 16 de juny, el FICME farà un pri-
mer acte, a les 22 hores, a l’Espai
Mallorca de Barcelona, amb dues
projeccions que defineixen la línia
del festival: «A tree in the sea», de
Shahir Zag, i «Acorats, crònica d’un
fenomen», de Joan Martí. També la
setmana prèvia al festival hi haurà
projeccions per arrencar motors a
hotels amb encant de l’Illa, a l’Audi-
tori de Ferreries i a la Sala Albert
Camus.

Destaquen els més de 700 origi-
nals presentats a les seccions com-
petitives Illes en Curt i Festival Curt,
que evaluaran membres del jurat
com Anna Petrus, Olivia Delcán,
Juanjo Puigcorbé o José Luis Mon-
tesinos, entre d’altres.

La mostra de llargmetratges tin-
drà lloc a la plaça de la Catedral, als
Cinemes Canal Salat, a Líthica o a

● ● ●

Més de 700 curts s’han
presentat a la secció
competitiva Illes en
Curt i Festival Curt

la plaça Conquesta de Maó, com tam-
bé hi haurà unes jornades professio-
nals, una secció pel públic infantil i
juvenil i activitats com un vermut
cinèfil a la Casa de Sintas, entre d’altres
engrescadores propostes, amb una
festa final a sa Platja Gran.

� El perfil de Facebook
del Festival de Cinema
Mediterrani de Menorca
ha anunciat que el Mèdit
descansa un any «per
motius interns a l’orga-
nització» i que aspira a
tornar el 2017 amb l’oc-
tava edició del certamen.
A la vegada, a la secció
de Cartes al Director de
l’edició d’avui, Bibiana
Schönhöfer publica una
carta on explica els mo-
tius pels quals el certa-
men no celebrarà engua-
ny la seva vuitena edició
a l’estiu de Menorca. La
fundadora i directora de
programació del Mèdit i
presidenta de l’associa-
ció cultural Suau argu-
menta en l’escrit les
raons per les quals el
Festival Internacional de
Cinema de Menorca «no
té cap relació alguna ni
amb mi ni amb el
Mèdit».

ElMèdit es
pren un any de
descans i aspira
a tornar el 2017

Video de la notícia a
www.menorca.info


