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tissets amb els quals em va obsequiar
m’han fet pensar en la gent de Menorca
que ha assolit edats moltíssim avança-
des. Sense anar massa enfora, la meva
àvia paterna, na Nina Caramuixa (Catali-
na Sintes Gomila) havia arribat als cent
anys i prop de mig (Maó 13/08/1873-Es
Castell 04/02/1984), fet no massa habi-
tual per aquells temps.

Però no és de la meva àvia ni de Joan
Riudavets de qui volia parlar avui. Més
tost, la meva intenció era rememorar a
una persona que va viure la curiosa xifra
de 101 anys i 101 dies i que no és altra
que Francisca Seguí Vila, coneguda com
madona de Sa Marjaleta, per mor de la
seva llarga estada de més de 30 anys a
aquest lloc, nada a Ciutadella el dia
07/04/1813 i traspassada el dia 17/07/1914,
també a Ciutadella.

✒ AQUESTA DONA (sense voler, és
clar), ha estat l’origen principal, del fet
que ara jo l’estigui rememorant. I crec
que cal donar una explicació, com deia
el vell actor Manolo Isbert a la pel·lícula
«Bienvenido, Mister Marshall». I l’explica-
ció no és altra que aquesta dona va tenir,
entre una àmplia descendència, un nét
que va ser un capellà, historiador i arxi-
ver del Bisbat de Menorca, el prevere Ra-
fel Bosch Febrer, que l’any 1914 va escriu-
re un interessant document relatiu a
aquesta dona i la seva família. Com a cu-
riositat voldria afegir, com diu Francesc
Pons, que la mare de Francisca Seguí,
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Antònia Vila, va morir a 99 anys i 8 me-
sos i que la seva germana Antònia va
morir amb 98 anys, un any després
d’ella. Una altra curiositat és que era ne-
bodera per part de mare del primer bis-
be de Menorca (després de la restaura-
ció de la diòcesi) Antoni Vila i Camps.

Es dóna el fet, afor-
tunat òbviament, que
un jove descendent
d’aquesta branca,
arran de la lectura de
l’opuscle del beneficiat
de la Catedral i arxiver
li va entrar la llavor (vi-
rus en diria jo) de la ge-
nealogia, que un cop
germinada i prou arre-
lada mitjançant la feina
fosca i continuada de
rastrejar i transcriure
papers i arxius, ha
fructificat en un gran
arbre de la genealogia
menorquina actual.

Estic parlant d’Anto-
ni Guasch Bosch que
és, amb tota seguretat i a parer meu, el
més destacat representant d’un grup
d’aficionats a la genealogia menorquina.
La troballa d’aquesta publicació del seu
avantpassat el va introduir en aquest
camp d’estudi que requereix una gran
dosi de paciència. Quan el vaig conèixer,
ara ha fet quatre anys, ja disposava d’un
arxiu de més de 84.000 menorquins (i
menorquines, és clar) prou ben docu-
mentats, arxiu que al dia d’avui ja sobre-
passa les 145.000 fitxes, i que va creixent
a un ritme prou viu. Fa un segle trobar

H
i ha fets que permeten fixar da-
des atribuïbles a una capacitat
memorística concreta. Hi ha
qui diu que un servidor sembla

(dic «sembla») que té una certa capacitat
per a recordar fets, circumstàncies i per-
sones un poc per damunt de la mitjana
de la gent. No és ben bé així; el que passa
és que cadascú dels humans no
autòmats té unes característiques que el
poden diferenciar dels altres mortals.

Dic açò per recordar que el dia 17 de
gener de 2003 (data exacta, atès que era
el dia del meu sant patró i Diada nacio-
nal de Menorca), vaig tenir la gran satis-
facció de conèixer l’home que, per aque-
lles dates, era la persona de més edat del
món conegut. Era, com ja he dit, el
«rècord Guinnes» de la humanitat, en
Joan Riudavets Moll que gaudia de 113
anys de vida amb una memòria prodi-
giosa que li permetia parlar dels seus re-
cords d’infantesa i joventut. Va ser un
capvespre de bona memòria que em va
rebre a ca seva, acompanyat de la seva fi-
lla Paca. Els motius de la meva visita no
vénen a compta -potser un altre dia en
podrem parlar-, però sí que puc afirmar
que les converses, el moscatell i els pas-

una persona centenària era tot un esde-
veniment, però ara, just entrat el segle
XXI, el nombre de centenaris menor-
quins és considerable. I que sigui per
molts anys.

Com potser he dit massa vegades, la
genealogia no és altra cosa que una hu-

mil parenta de la
Història, però que ens
permet complemen-
tar els treballs dels es-
pecialistes (que a Me-
norca n’hi ha molts i
molt bons) i difondre
entre el gran públic
l’existència de perso-
nes i fets de capital
importància en el de-
senvolupament
històric de la nostra
col·lectivitat, petita en
nombre però gran pel
que fa a les persones i
als seus fets i, per da-
munt de tot, trobar
les relacions familiars
de la gent d’origen

menorquí.
Acabant com quasi sempre, amb rela-

cions i «bots», val a dir que Joan Riuda-
vets Moll presenta 89 lligams directes
amb 13 bots, el que vol dir que era fill
d’un cosí en cinquè grau; Na Nina Cari-
muixa (Catalina Sintes Gomila) té 39 re-
lacions directes, amb 18 bots mínims, el
que vol dir que era néta d’una cosina en
setè grau, i cal destacar Antoni Guasch
Bosch que només té un lligam directe,
però amb només quatre bots, atès que és
un rebesnét de madona de sa Marjaleta.

Antoni Tudurí

Secció de
Genealogia de
l’Ateneu deMaó

LLUÍS VERGÉS

L’actor Lluís Marqués (Ciu-
tadella, 1991) anirà el pro-
per mes de febrer amb
l’obra «In Memoriam» al
teatre María Guerrero de
Madrid, on l’obra estarà
en cartell un mes i des-
prés es representarà tres
dies a Bilbao.

Marquès està molt satis-
fet per l’acollida que ha
tingut «In Memoriam» al
Teatre Lliure de Barcelo-
na després d’un mes de
funcions en temporada
alta. Ell i els altres cinc
joves actors de la Kom-
panyia Lliure han estat
també a Manacor i Mata-
ró. De moment no hi ha
plans perquè es vegi a
Menorca tot i que a ell li faria mol-
ta il·lusió.

«In Memoriam», dirigida per
Lluís Pascual, recrea la participa-
ció de sis nois de la quinta del bibe-

LLIURE l L’actor ciutadellenc està molt satisfet amb el seu paper d’un soldat
de la quinta del biberó que s’ha representat durant un mes al Teatre Lliure

Lluís Marquès anirà al teatre Maria
Guerrero amb l’obra ‘In Memoriam’

ró a la batalla de l’Ebre. Marquès
comenta que malgrat tots els esforços
i l’èxit obtingut era impossible trans-
metre les vivències d’aquella bata-
lla. «Exactament no vam poder

recrear el que van viure aquelles
persones. A les diferents funcions
hi van assistir alguns biberons super-
vivents que ens deien ‘ho feis molt
bé i moltes gràcies, però realment

no sabreu mai com vam
patir i el que vam viure
perquè és impossible’».

La preparació de l’obra
no va ser convencional
perquè el guió es van fer
sobre la marxa. Els sis
actors i el director es van
entrevistar amb alguns
supervivents i van visi-
tar el lloc de la batalla,
acompanyats per un his-
toriador.

«No sols s’ha fet una
feina d’actor sinó un tre-
ball d’història. Hem cone-
gut moltes coses que no
sabíem. A partir d’aquí
hem anat creant els per-
sonatges», diu l’actor
menorquí que va tenir
un paper destacat a la
pel·lícula «Isla bonita»,

de Fernando Colomo.
Ara a Marquès li toca preparar

«In Memoriam» en castellà, men-
tre espera el resultat d’un parells
de castings televisius.

LL.V.

Víctor Monte, oboè; Óscar Amie-
va, piano; i Joan Taltavull, balla-
rí i artista escènic, ofereixen
aquest cap de setmana dos con-
certs familiars a Maó i Alaior,
on repetiran el dilluns amb una
actuació per a les escoles del
poble.

El concert a Maó serà avui a
les 11 del matí al Museu de
Menorca i és gratuït amb ins-
cripció prèvia. Les dos funcions
a Alaior seran al Concert de
Sant Diego. La primera demà,
diumenge, a les 12 hores, i la de
dilluns per a les escoles, a les
10 del matí. Els dos concerts,
organitzats per Joventuts Musi-
cal d’Alaior, són públics i gra-
tuïts amb el patrocini de La
Caixa.

L’espectacle pretén mostrar
al públic familiar que la músi-
ca clàssica, a més de ser una
meravellosa eina d’expressió
universal, pot ser interessant i
divertida. Al final d’aquests con-
certs pedagògics tots els oients
hauran conegut música de dife-
rents èpoques, estils i compo-
sitors.

Concerts
pedagògics
per als joves a
Maó i Alaior

Una imatge de la representació de l’obra «In Memoriam» al Teatre Lliure. ● FOTO T.LL.


