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l’he feta per mor d‘una altra
nit de insomni, quan vaig
trobar, trastejant per inter-
net, una ressenya d’un llibre
escrit a quatre mans (Miquel
Àngel Casasnovas Camps,
Marc Pallicer Benejam, Gui-
llem Pons Pons i Miquel Àn-
gel Limón Pons) on s’expli-
cava la vida dels 4 bisbes
menorquins de naixement
(Guillem Gonyalons (1642-
1708), Antoni Vila (1747-
1807), Manuel Moll (1897-
1972) i Sebastià Taltavull
(1948-). Em va semblar que
l’índex de bisbes menor-
quins al llarg de tota la
història, era moltíssim baix.

I ara ve el més bo d’aques-
ta disquisició: la genealogia,
germana petita i pobra de la
Història, ens permet relacio-
nar les persones i veure si hi
ha alguna correlació, tal
com acostumo a fer cada fi-
nal de les miscel·lànies
quinzenals, amb allò dels lli-
gams de sang i els bots. I què va fer un
servidor?.

Un servidor de tots vostès va cercar
les arrels dels quatre bisbes i va mirar si
l’actual bisbe auxiliar de Barcelona te-
nia res a veure (familiarment, és clar),
amb els tres bisbes anteriors i, bingo,
com diuen ara el que Arquimedes de Si-
racusa deia eureka. El bisbe Taltavull té
relacions de sang directes amb els bis-
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bes Gonyalons, Vila i Moll. Al manco,
així és considerant les llistes i dades ge-
nealògiques de que disposem. En el cas
de la relació entre Sebastià Taltavull i
Guillem Gonyalons, cal anar fins el ma-
trimoni entre Miquel Coll Olivar i
Eulàlia Alzina Coll (any 1588) i el nom-
bre de bots mínim és de 16. Si es tracta
de la relació entre el bisbe Taltavull i el
bisbe Vila, el número de bots és de 14 i

L
es nits xafogoses d’estiu són pro-
pícies a l’ insomni. Açò em va
passar, ja fa un munt d’anys (cap
allà l’any 1980), que no podent

dormir, en lloc de comptar ovelles bo-
tant tanques, em vaig dedicar a fer anar
la imaginació i, passant revista als cate-
dràtics d’universitat d’origen menorquí,
en vaig localitzar 6. Per aquell temps,
Menorca tenia poc més de 50.000 habi-
tants i, per tant, l’índex de catedràtics
venia a ser d’un per a cada 8.000 me-
norquins, miler amunt, miler avall. Se-
guint amb les elucubracions nocturnes,
Espanya tenia, cap a l’any 1980, una po-
blació d’uns 38 milions de ciutadans i si
s’apliqués a tota Espanya aquell índex
d’un catedràtic per cada 8.000 habi-
tants, resultaria que a l’Estat li corres-
ponien unes 4.470 càtedres i conside-
rant que el número d’universitats era
de 33, la quota mitjana de càtedres per
universitat era de 135, xifra molt alta al
meu entendre. Fets aquests càlculs
mentals, vaig poder conciliar el son, un
cop intuït que la ratio de catedràtics
menorquins per capita devia ser bastant
més alt que la de la resta de l’Estat.

No passeu cap pena, que no parlaré
de la genealogia dels catedràtics univer-
sitaris menorquins. Aquesta introducció

cal anar fins el matrimoni entre
Cristòfol Salord Llobera i Joana
Bagur Marcadal (any 1640),
mentre que la connexió entre el
bisbe Taltavull i el bisbe Moll es
creua amb Antoni Moll Barber,
casat tres vegades, la primera
amb Magdalena Benejam Monjo
(1760), branca de la que surt el
bisbe Taltavull, la segona amb
Margarita Moll Benejam (1771)
que genera la branca del bisbe
Moll i una tercera amb Catalina
Piris Torres (1797), unió de la
que neix Marc Moll Piris, però
que no afecta a les relacions en-
tre els bisbes.

Com podreu observar, la ge-
nealogia ens permet practicar
uns jocs d’imaginació que po-
den ajudar a crear històries
prou entretingudes. Vull supo-
sar que, probablement, cap
dels quatre autors d’aquest lli-
bre, podia imaginar aquestes re-
lacions familiars. O potser sí,
vés a saber.

Acabant com sempre, un ser-
vidor té relacions directes amb els 4 bis-
bes: amb el bisbe Taltavull hi ha 334 lí-
nies, amb 20 bots; amb el bisbe Moll les
línies són 77 i els bots mínims són 20,
amb el bisbe Vila els lligams són 4 i els
bots 18, mentre que, finalment, amb el
bisbe Gonyalons les línies són 5 i els
bots 16. Als companys Antoni Guasch i
Rafael Aedo els he deixat descansar
aquesta vegada.
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Menorca rep 40.000 euros per
impulsar la Menorca Talaiòtica
JOIA ENRICH BENEJAM

La gestió de la Conselleria de Trans-
parència, Cultura i Esports del
Govern, juntament amb el depar-
tament de Cultura del Consell, ha
suposat un impuls per a la candi-
datura de la Menorca Talaiòtica.
Així ho va afirmar ahir el conse-
ller de Cultura de Menorca, Miquel
Àngel Maria, qui va explicar que
«s’han destinat 40.000 euros ínte-
gres del pressupost del Govern per
a la realització d’una exposició iti-
nerant sobre l’arquitectura talaiòti-
ca, que s’inaugurarà el mes d’octu-
bre al Museo Arqueológico de la
Comunidad de Madrid (Alcalá de
Henares)». De cara al 2017 i 2018
la mostra s’instaurarà a ciutats com
Alacant, València i Palma de Mallor-
ca. Aquesta projecció exterior de
la Menorca Talaiòtica es deu a una
petició per part de l’UNESCO d’exhi-
bir-la a nivell nacional i la necessi-

ACCIONS l El Consell i el Govern balear destaquen la renovació del projecte
del Museu en el balanç de la gestió a l’Illa durant el primer any de legislatura

tat d’expandir la cultura de l’Illa.

BALANÇ CULTURAL
Ruth Mateu, consellera autonòmi-
ca de Cultura, va destacar altres
línies d’acció per a l’impuls de la
cultura a Menorca. Per exemple, a

la renovació del projecte museològic
del Museu de Menorca es destinà
un total de 30.000 euros.

A més, una de les activitats anuals
que s’han dut a terme ha estat ani-
mar l’alumnat a desenvolupar la
sensibilitat artística gràcies al pro-

grama anomenat «Viu la cultura».
Així, un total de 8.352 alumnes de
Menorca han gaudit de 25 activi-
tats, fet que suposa quatre més i
200 alumnes més respecte els ante-
riors anys.

Pel que fa a les subvencions que
s’atorguen directament de la Direc-
ció General de Cultura, enguany
es reparteixen 64.699 euros per a
consorcis i fundacions. Una d’elles
ha estat el programa especial Any
Llull, amb què Balears commemo-
ra el 700 aniversari de la mort de
l’escriptor i poeta. Per aquest motiu,
les institucions públiques han orga-
nitzat un seguit d’activitats que
giren en torn a mantenir viva la
flama d’aquest personatge històric.
A més, el treball de l’Orquestra
Simfònica de les Illes Balears ha
tornat als escenaris per oferir diver-
ses actuacions, després d’uns anys
en què la seva presència a l’Illa
havia quedat reduïda.

RuthMateu i Miquel Àngel Maria durant l’exposició. ● FOTO JAUME FIOL

� Els programes de suport
i línies de treball iniciats
per l’IEB han tingut una in-
cidència alta, clara i positi-
va en els diferents àmbits
de creació cultural a Me-
norca. Des d’aquesta Insti-
tució s’han atorgat un to-
tal de 34.323 euros en con-
cepte de subvencions per a
les diferents disciplines ar-
tístiques durant el primer
semestre de l’any. Dues
han estat les qüestions
més noves que han influït
més als sectors culturals de
l’Illa. El Circuit TalentIB de
música i arts escèniques,
en primer lloc, ha acollit un
total de 41 activitats: 35
provinents de Palma de
Mallorca, quatre d’Eivïssa i
dos de Formentera. 31 acti-
vitats produïdes a Menorca
han sortit fora l’Illa, un fet
novedós. En segon lloc, el
Circuit TalentIB de Literatu-
ra ha propulsat vuit autors
de Menorca.
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