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lanisme militant. Poc
temps després qualcú
se’n va adonar de la bes-
tiesa que s’havia comès i a
part dels jardins ja citats,
quatre anys més tard
(1993) van dedicar un nou
carrer, a prop del Nou
Camp i tot just a tocar del
tanatori de Les Corts, a
l’insigne personatge que
l’any 1888 havia presidit
els Jocs Florals de Barce-
lona i havia, com es diu
vulgarment, cantat las verdades del bar-
quero davant de la Reina Regent, pronun-
ciant un discurs en català que es pot llegir
consultant sant Google, cosa que un servi-
dor recomana amb especial atenció.

Què té a veure açò amb aquesta mis-
cel·lània? Senzillament, que Marcelino
Menéndez Pelayo (Santander *1856, +1912)
va ser un gran amic de Josep Mª Quadra-
do Nieto (*Ciutadella 1819, +Palma 1896),
fins al punt que va revisar i publicar, entre
l’any 1893 i 1896, els articles escrits per
Quadrado entre 1854 i 1873 i que duia per
títol «Ensayos religiosos, políticos y litera-
rios». La seva relació personal va ser de
gran intensitat i qualitat.

Josep Mª Quadrado, el menor d’un es-
tol molt nombrós de germans (els seus
pares s’havien casat a Ciutadella l’any

1800 on ell va néixer a
1819), va quedar orfe de
molt infant i sa mare es
va desplaçar a Palma, on
es va criar i es va fer un
homo de bé. Es va casar
ja fregant els 50 anys,
amb Rosa Morell, matri-
moni que no va tenir fills.

La seva ascendència
paterna és clarament ciu-
tadellenca. El primer
Quadrado que ens consta
és Lluís Quadrado, viudo,

que es casa a Ciutadella amb Blanca Alzi-
na el mes de juliol de 1567 però per part
de mare provenia del castell de Sant Fe-
lip, sent l’origen d’aquesta branca un sol-
dat castellà, de nom Francisco Nieto, ca-
sat as Castell en data 12 de gener de 1584
amb Antònia Arnau Corassa de Tremol i
que, d’acord amb l’opinió de l’arxiver
Fernando Martí, havia nascut a Tordesi-
llas (ciutat on es va decidir el reparti-
ment dels nous mons entre Castella i
Portugal i més coneguda pel toro que
maregen i maten a aquestes dates) i que
havia estat a la batalla de Lepanto. Vés a
saber si va coincidir amb l’autor del «In-
genioso hidalgo don Quijote de la Man-
cha», Miguel de Cervantes Saavedra. Allà
eren molts, però...

Aquest Nieto va passar a ser Neto molt

P
robablement la gent de la part de
ponent (masses «ent» estan sor-
tint) estigui un poc molesta pel
fetque, fins ara, la predominança

de la gent de Llevant sigui massa forta.
Per tant, aquesta miscel·lània es referirà a
un ciutadellenc d’altíssima categoria: Jo-
sep Maria Quadrado i Nieto.

Atenent a la meva dèria relativa als
rètols dels carrers i encara que sembli
que no té res a veure amb aquest espai, el
dilecte lector em permetrà fer una al·lusió
jocosa referida als noms dels carrers, en
aquest cas, de Barcelona. Amb l’adveni-
ment de l’actual època anomenada demo-
cràtica, cap a l’any 1989 es va canviar el
nom del carrer «Menendez y Pelayo» per
«Torrent de l’Olla» i dedicant al tal Me-
néndez Pelayo uns jardinets públics de
nova creació, on ara estan construint un
aparcament subterrani. Qualque respon-
sable municipal va entendre que un nom
tan castellà (Marcelino Menéndez Pelayo,
repeteixo) no podia ser, de cap de les ma-
neres, adequat per un carrer principal de
l’antiga Vila de Gràcia, especialment a la
nova etapa on es pretenia revifar el cata-

prest i, fins i tot, es va arribar a escriure
Netto que és la grafia del llinatge de sa
mare, Margarita Netto, a l’acta de casa-
ment celebrat a Ciutadella en data 31
d’agost de 1800, però tot depenia del ca-
pellà o de l’escrivent de torn, encara que
Josep Mª Quadrado signava com a Nie-
to.

Les relacions de sang d’un servidor
amb el personatge d’avui són de 6 lligams
amb 13 bots mínims, amb Antoni Guasch
els lligams són 86 amb 15 bots mínims i
amb Rafael Aedo Pons els cadenats són
18, amb 17 bots. Pel que fa al metge Josep
Francesc Quadrado Quintana, amb llinat-
ge idèntic, els lligams són 4 amb només 11
bots, el que indica que és més proper que
els altres citats. A més, Pere Quadrado En-
rich, que va arribar a ser mariscal de
Camp, germà d’en Francesc Quadrado
que és l’avi- quart del doctor Quadrado
Quintana, figura a la Sala de Menorquins
il·lustres i també és Fill il·lustre de Ciuta-
della. En resum, a la Sala Capitular de
l’Ajuntament de Maó hi ha dos parents
Quadrado.

Per acabar, només dir dues coses: la
primera és que resulta curiós el que diu el
rètol del carrer dedicat a la seva persona
a Ciutadella que el qualifica de «polígraf»,
denominació utilitzada a un dels progra-
mes televisius de més audiència espanyo-
la per definir a una màquina concebuda
per a detectar mentides o mitges veritats
dels components del famoseo nacional i la
segona és que el cos d’aquesta mis-
cel·lània va ser escrita el mes d’agost del
2015, i que la tenia a la recambra per
quan fes falta. Total, 13 mesos no són mas-
sa temps, simplement un respir entre per-
sonatge i personatge.

Antoni Tudurí
Secció de
Genealogia de
l’Ateneu de Maó

Miscel·lània genealògica

DEDICADA A UN BON AMIC DE
MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO

Sexto trabajo
discográfico para
el rap de Wachu

MÚSICA l El rapero presenta «La
porcherie Vol.1», un disco grabado en París

I.P.D.R.

Wachu estrena disco. Y ya van seis.
Se titula «La porcherie Vol.1», un
trabajo con un rap duro y crítico,
lleno de denuncia social por la
situación general en el mundo. Un
disco que presenta con el video-
clip de «Perdida», una canción
autobiográfica en la que habla del
desamor.

Con éste ya son seis los discos
que ha publicado Jesús Díaz, este
rapero de Ferreries que utiliza la
música para expresar su repulsa
hacia todo aquello que desaprue-
ba de la sociedad actual, especial-
mente los abusos del poder. Es una
«válvula de escape», como lo defi-
ne él mismo.

Para dar a conocer sus nuevas
composiciones, el propio músico
ha escrito el guión del videoclip,
que ha dirigido y editado Iván

Imagen del videoclip, en una escena rodada en S’Enclusa. ● FOTO I.C.

Carretero. «Yo tenía muy claro lo
que quería», y el director aportó
su particular visión para concluir
con «un vídeo que está muy bien»
y que ya ha recibido más de 1.150
visitas.

RODAJE
Iván Carretero explicaba ayer que
se ha rodado en las antiguas insta-
laciones de S’Enclusa y en las calles
de Ciutadella y Ferreries. Unos
espacios que han servido para
recrear y contar, con rabia, su his-

toria de amor frustrada. Una decep-
ción que el protagonista resuelve
regresando de París a Ferreries,
donde es acogido por los suyos.

En este disco, Wachu cuenta
con la música de Angeliyo, de Ciu-

� Jesús Díaz asegura que
«abrirse camino en el rap es
muy difícil». Es más, afirma
que «cuando teníamos 20
años queríamos comernos el
mundo, pero ahora vemos
que es el mundo el que nos
ha comido». Aún así, sigue
intacta su ilusión por com-
poner la música y expresar
los sentimientos que lleva
dentro, con el deseo de «po-
der salir fuera de Menorca».
Ahora, este cantautor ha da-
do forma a su nuevo disco
tras varios inviernos en la
capital francesa.

«Es muy difícil
abrise camino en
el mundo del rap»

● ● ●

El rapero de Ferreries
regresa con su rap
contundente y cargado
de crítica social y
temas autobiográficos

tadella, y con D-Ribo, miembro del
grupo Rap Sin Ambición.

En cuanto al estilo, el rapero lo
define como muy propio de El Par-
que, el grupo integrado por el can-
tante y Dj Puma.

Otros temas de este trabajo son
«Mi abuela», «Asociales» o «Eso no
va a parar», un tema, éste, que
aborda la crisis «con mucha rabia»
para denunciar la situación.

Vídeo de la noticia en
www.menorca.info


