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per una altre banda, a l’Institut, el catedràtic
de Ciències Naturals, Josep Cardona Merca-
dal, era un músic amb majúscules, bon violi-
nista i ànima del Grup Filharmònic de l’Ate-
neu de Maó. Quan li vam dir que volíem
muntar una tuna estudiantil es va posar més
content que un gínjol i es va oferir per do-
nar-nos classes de solfeig, atès que, segons
ell, sense una base sòlida no es podia pre-
tendre fer res de bo.

Crec innecessari dir que de solfeig ben
poc en vam aprendre, a pesar de la seva de-
dicació i esforç i dels instruments de corda
comprats a can Fiol, just davant de la peixa-
teria, no és que en traguéssim massa qualitat
musical, però no va anar el malament que es
podia preveure; el dia 23 de desembre la tu-
na, precedida per un saig, va sortir al carrer,
per a joia d’alguns i disgust d’altres.

He escrit tot açò, per recordar al professor
Cardona (a qui els malcriats estudiants li
dèiem en Pepe es loco, per la seva vehemèn-
cia, expressivitat i bonhomia; probablement
no va suspendre mai a cap alumne) no va
defallir ni tant sols quan, en ple estiu, deixa-
va la caseta de s’altre banda, agafava la barca
d’en Reynés i a les cinc o a les sis del capves-
pre entrava a ca seva, al carrer Sant Fernan-
do, on just a l’entrada, a la dreta hi havia una
habitació amb un piano vertical, que era on,
caparrut ell, pretenia el que era impossible:
ensenyar a qui no volia aprendre.

Miscel·lània Genealògica

Però no era d’ell de qui
volia parlar, sinó d’una
senyora elegantíssima
que figurava a un quadre
que presidia la saleta. Es
tractava de Maria Merca-
dal de Aguinaga, soprano
d’especial qualitat i de la
que cal recordar que amb
una caparroneria sem-
blant a la del seu fill, va su-
portar i fer endavant el grup
filharmònic que he citat abans
durant més de 12 anys en tant que
presidenta de la secció de literatura i música.
No eren bons temps per a la presencia de
dones en ateneus i altres bandes, però ella va
ser l’única directora d’una secció, la de litera-
tura i música de l’Ateneu, entre 1923 i 1936. A
les publicacions especialitzades la citen un
munt de vegades, especialment per part de
Deseado Mercadal i, darrerament, al tom 19
de la «Enciclopèdia de Menorca», escrit per
Gabriel Julià Seguí, dedicat a la música.
Aquesta dona s’havia casat en primeres
núpcies amb Antoni Cardona Prieto (Maó ,
1875-+ Tenerife 1909) amb qui va tenir 2 fills:
Joan i Josep. Posteriorment es va casar amb
un militar de nom Florencio Aguinaga i
d’aquí ve el segon nom pel que se la conei-
xia.

A vegades, aquesta dèria genealògica es

D
evia ser al primer trimestre del
curs acadèmic 1960-1961 quan es va
projectar al cine Alcázar de Maó
una pel·lícula titulada, crec recor-

dar, «Pasa la tuna». A un temps i a un món
on els videojocs i altres entreteniments mo-
derns encara no havien aparegut i la televi-
sió tot just començava a emetre la seva carta
de ajuste, temps en el quals la principal dis-
tracció era donar voltes pel carrer Nou i
s’Arravaleta a l’hivern i a l’Esplanada quan
feia més bon temps, aquesta pel·lícula va im-
pressionar intensament a un grup d’estu-
diants del vell Institut del pla del Monestir,
que van decidir crear una tuna pròpia. No
cal dir que cap d’aquests al·lots tenia la més
elemental idea de música en general i d’ins-
truments de corda en particular, però aques-
tes mancances no eren cap obstacle. Només
calia cercar qui els pogués ensenyar. I, per
una banda, al carrer Nou hi havia una entitat
de caire mig polític on es donaven classes de
guitarra i de bandúrria i llaüt, les primeres a
càrrec de mestre Cosme Huguet i les sego-
nes impartides per mestre Llorenç Sintes i,

troba amb obstacles de difícil solució. I en
aquest cas, mentre la genealogia de la branca
paterna de Josep Cardona Mercadal la tenim

molt resolta, la branca materna Mercadal
la teníem embarrancada just als seus

pares, però gràcies a les informa-
cions rebudes avui mateix d’Artu-

ro Bagur i, sobre tot, de Marga-
rita Mercadal, sense deixar de
banda la constant col·labora-
ció d’Antònia Cardona de la
Biblioteca de Maó, hem po-
gut remuntar aquesta línia
fins a orígens : el primer Mer-
cadal del que tenim constàn-

cia és Miquel Mercadal casat,
probablement a Ferreries, amb

Maria Arlès devers 1558. Del lli-
natge Pons, el més freqüent a Me-

norca, no ho tenim prou clar, però tot
s’aclarirà.
En qualsevol cas, els lligams de Maria Mer-

cadal Pons d’Aguinaga amb els tres membres
habituals de la secció genealògica són 10/19
(Rafael Aedo); 34/15 (Antoni Guasch) i 1/23
(Antoni Tudurí); però avui cal destacar que
els lligams de sang amb la cupletista Pilar
Alonso són 11 lligams amb 22 bots mínims,
mentre que el baríton Joan Pons Alvarez té 11
lligams i 16 bots. Òbviament, Arturo Bagur
Mercadal ens guanya a tots, atès que només
té 4 bots, probablement els mateixos que
Margarita Mercadal Mercadal, la nostra in-
formadora, encara que d’aquesta darrera ens
falten dades.

Per cert, no sé si Gabriel Julià Seguí sap
que té 8 lligams directes de sang, amb 17 bots
mínims. Si no ho sabia, ja ho sap. Gràcies,
mestre.

Antoni Tudurí
Secció de
genealogia de
l’Ateneu de Maó

MISCEL·LÀNIA DEDICADA A MARIA
MERCADAL PONS (DE AGUINAGA)

Los albornoces son un
complemento fundamental
para nuestro baño. Es por
ello que la calidad y la sua-
vidad son imprescindibles
para no irritar la piel tras ca-
da secado. Por este motivo,
MENORCA ● «Es Diari» lanza
una nueva promoción: un al-
bornoz de la marca Polo
Beverly Hills.

El material, cien por cien
de algodón, crea una sen-
sación de bienestar y suavi-
dad al tacto ideal para todo
tipo de pieles, especialmen-
te para aquellas que son
sensibles o secas, ya que
proporciona un roce delica-
do y agradable.

Además, el diseño senci-
llo por el que apuesta la

marca, con su logo bordado
en un bolsillo y el resto de
la prenda en color blanco,
hace que combinen perfec-
tamente con cualquier baño
y que sea perfecto tanto pa-
ra hombre como para mujer.

En cuanto a las tallas, de-
cir que es única y que se
corresponde a una talla L.

¡Consígalo!

Podrá conseguir el albor-
noz por tan solo 25 euros
más la cartilla rellenada con
los cupones que se publica-
rán en portada los días 31 de
octubre y 1 de noviembre. Si
es usted suscriptor de ME-
NORCA ● «Es Diari», podrá ser
suyo por 23 euros. Puede rea-
lizar la reserva enviando un

correo electrónico a clubes-
diari@menorca.info o bien lla-
mando a los teléfonos del
Club 971.35.55.25 (Maó) o
971.38.60.65 (Ciutadella); o
pasando por las oficinas del
Club en Maó (Cap de Cava-
lleria, 5) o Ciutadella (Beat
Castell Camps, 32).

■ R.E.

El albornoz Polo
Beverly Hills ofrece
una sedosa textura
gracias a su
material, cien por
cien algodón, y a su
magnífica calidad

MENORCA ponea su disposición el albornoz
dePoloBeverlyHills dealgodón porsolo25
eurosmáscartilla.Ala venta desdemañanaen
los puntos del ClubEsDiari deMaóyCiutadella

Albornoces
de diseño

PROMOCIÓN � ALBORNOZ POLO BEVERLY HILLS

El albornoz es talla única, que se
corresponde a una talla L, y su dise-
ño invita a que lo usen tanto hom-
bres como mujeres.
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