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ALAIOR

Recital de Guiem Soldevila y el grupo ibicenco Rels

◗ La música es uno de los platos fuertes del programa de activi-
dades para celebrar el Dia de les Illes Balears, que llega hoy al
Convet de Sant Diego (19.30 horas) con una propuesta artística
que viaja desde EIvissa con el grupo de folk Rels y que comple-
menta el artista local Guiem Soldevila, que se subirá al escenario
acompañado por Violant Menorca (violín) y Pau Cardona (chelo).

ES MIGJORN GRAN

Una velada de microteatro con el Orfeó Maonès

◗ La entidad cultural mahonesa acercará esta tarde tres obras
teatrales en pequeño formato a la población. Estas serán «L’Ana-
da al teatre», de Karl Valentin, en La Palmera; y dos fragmentos
de «Morir», de Sergi Belbel, en la biblioteca municipal y el Saló
Verd. Cada una de las piezas se representará en tres ocasiones,
cada media hora a partir de las 20 horas.

PREMIO

El plazo para el Joan Benejam, hasta el 15 de marzo

◗ Foment Cultural de Menorca ha decidido alargar el plazo de
recepción de originales para el III Premio Joan Benejam de rela-
tos breves en menorquín hasta el 15 de marzo. La entidad me-
norquinista ha llegado a un acuerdo con el Casino 17 de Gener, y
ahora, además de recibir los originales vía correo electrónico (in-
fo@jaumetercer.com), los participantes también podrán entregar
sus obras en mano en la entidad cultural de Ciutadella.

RUBÉN P. ATIENZA

En Ferreries y Es Mercadal ya se
comenzó ayer a vivir el intenso
fin de semana que le espera a la
Isla a ritmo de batucada. Una

minigira por diferentes poblacio-
nes que tendrá continuación hoy
en Alaior (Plaça des Ramal, 10.30
horas), Sant Lluís (Plaça del Ajun-
tament, 10.30) y Maó (Plaça del
Carme, 12.15). Una especie de ape-

ritivo para calentar el ambiente
de cara al plato fuerte, la cele-
bración esta tarde, a partir de las
20.30 horas en Ciutadella, de la
primera edición del Festival de
Percussió Sambaleàricus, que
organiza la asociación cultural
local Esclat.

Se trata de un festival que nace,
explica Sandra de Stefani desde
la organización, en el marco de
la celebración del Dia de les Illes
Balears pero «con vocación de
continuidad en el futuro». Una
iniciativa que en su titulo, expli-
ca, hace referencia «a la fusión
de la música brasileña con la fies-
ta local». En el festival, que pre-
tende ser un ejemplo de diversi-
dad cultural, participarán seis
batucadas, tres de Menorca y
otras tantas desplazadas para la
ocasión desde Mallorca.

Además, la cita contará tam-
bién con varios grupos invitados
que aportarán toques de capoei-
ra, flamenco y circo, entre otros
estilos. «La idea es transmitir lo
que significa la percusión en la
música y su importancia», resu-
me De Stefani, quien advierte que
en caso de lluvia el festival, del
que se podrá disfrutar de forma
gratuita, se trasladará a la sala
polivalente del Canal Salat.

a tres cèntims d’euro).
Aquest preàmbul té una

intenció ben clara: mirar de
parlar de diferents persones
relacionades amb l’art foto-
gràfic, totes elles d’origen
menorquí i sense que la me-
va humil persona es vulgui
incloure dins d’aquest sector
artístic; no vaig passar de
poar per fer set passades
d’aigua clara les fotos i reta-
llar retrats de major o me-
nor qualitat artística. Que la
meva feina no va ser en va,
queda prou manifest quan
he pogut veure que les fotos
fetes a can Toni Vidal, no
han envellit ni decolorat.

Un cop dit açò, passaré a contar una
breu història que no és altre que, un cop
més gràcies a l’orientació de Miquel Àngel
Limón Pons, he pogut anar esbrinant, tot
seguint les noticies i informacions relati-
ves a la realització de la primera fotogra-
fia a Espanya, exactament en data
10/11/1839, al Pla de Palau de Barcelona.
Aquesta primera impressió fotogràfica
(pel sistema anomenat daguerrotip) va
ser promoguda per la Reial Acadèmia de
Ciències Naturals i Arts de Barcelona i va
tenir un èxit popular aclaparador. Va ser
el inici d’una activitat artística i professio-
nal de gran importància, de manera que
poc a poc es van anant obrint estudis fo-
togràfics, concentrats a la zona del citat
Pla de Palau i les Rambles.

El que cal destacar és que un dels esta-

bliments fotogràfics, ubicat
a Pla de Palau nº 2, va ser
obert i regentat l’any 1866
per una dona. I encara més,
que aquesta dona era de
nom Margarita Miret Medi-
na, viuda d’un escrivent
municipal de nom Alejan-
dro Areñas Stenue, amb qui
havia tingut quatre fills: Ale-
jandro, Rafael, Querubín i
Baldomero, dels que Rafael
i Querubín van ser també
fotògrafs, especialment Ra-
fael, que va arribar a tenir
un nom reconegut interna-
cionalment i que va ser pa-
re d’un altre Rafael (Areñas

Tona), del que es conserva un record pro-
fessional molt destacable.

I qui era aquesta Margarita Miret Medi-
na?. Era una dona nada as Castell l’any
1816, filla de Llorenç Miret Lozano i de Ma-
ria Medina Canaves, matrimoni que va te-
nir altres sis fills, de nom Margarita, Maria,
Pere, Joan, Llorenç i Francesc..

És realment destacable que un dels pri-
mers establiments fotogràfics de Barcelo-
na l’obrís una dona, viuda i amb quatre
fills, de la que no es sap quina va ser la cau-
sa de ser, documentalment, la pionera de
la fotografia a Espanya. I el misteri no
l’hem pogut esbrinar per més que es dis-
posi de dades de naixement tant d’ella
com del marit i dels fills.

L’art fotogràfic ha tingut el segle XIX a
Menorca destacats professionals, des de
Diego Monjo Monjo fins a Joan Femenias,

L
a meva primera feina retribuïda
(ara ja es pot dir, atès que el possible
delicte laboral ha prescrit fa molts –
masses- anys) va ser la d’ajudant-

aprenent a l’estudi que el meu cosí gran, el
fotògraf Toni Vidal, va obrir quan ell tenia
devers 18 anys i un servidor no passava de
8 anys. La feina era temporera (ara en di-
rien fixe-discontinua) i m’ocupava els es-
tius i altres dates no lectives, tant punt ha-
via començat a anar a la classe prepa-
ratòria de l’Institut de Maó. La feina
pròpiament dita, era molt variada, des de
treure aigua d’un pou amb una bomba ma-
nual (aspirante-impelente, com vaig apren-
dre més tard), fins a tallar les fotografies
amb una cisalla amb fulla d’ones pròpia de
les fotografies d’aquells temps, passant per
atendre als escassos clients que entraven a
aquell establiment, mentre el jefe feia feina
dins del laboratori, sense deixar de men-
cionar altres feines d’alta responsabilitat
com era el control del temps del revelat de
les plaques, aspecte que va comportar al-
guns conflictes laborals d’una certa duresa.
Val a dir que no hi havia possibilitats
d’anar als tribunals laborals ni a cap lloc si-
milar. La paga setmanal era, ho recordo
amb tota seguretat, d’un duro (5 pesse-
tes per qui no recordi les equivalències
monetàries de mitjans del segle XX, igual

passant per Remigio Alejandre i, fins i tot
el Sr. Paco Ramonell (Francesc Seguí) i,
probablement, d’altres dels que no tinc
informació, però és molt sorprenent el fet
de que aquesta dona fos, la primera a Es-
panya, sense cap dubte. Malauradament,
no sabem de l’existència da cap retrat de
Margarita Miret. Ja es sabut que, com
diuen en castellà, «en casa del herrero, cu-
chara de palo».

Seguint amb la costum de parlar dels
bots (aspecte del que hem rebut diverses
consultes i que resoldrem a una propera
miscel·lània), entre aquesta dona des Cas-
tell i altres fotògrafs menorquins, antics i
més moderns, ha resultat que Francesc
Seguí Coll (el Sr. Paco Ramonell ) té 19
bots mínims, fins arribar a Joan Triay ca-
sat amb Rafela ??, devers 1546; Remigio
Alejandre té 14 bots, fins arribar al matri-
moni entre Macià Fàbregues Lozano i Ma-
rianna Vinent Frontí, casats l’any 1690;
Diego Monjo Monjo té 13 bots, fins arribar
al matrimoni entre Pere Canaves i Anna
Dalmedo, però el fotògraf contemporani,
Toni Vidal Miquel guanya de molt, atès
que encara que sigui el més modern, no-
més té 10 bots, fins arribar al matrimoni
entre Josep Lozano Prats i Praxedies Vic-
tori Al·lès, casats l’any 1740.

(La foto que il·lustra aquesta miscel·lània
correspon a la casa del Pla de Palau nº 2
de Barcelona, on va obrir l’any 1866 l’estudi
la nostra pionera de la fotografia espanyo-
la. Val a dir que per aquell temps els estu-
dis eren a dalt de tot del edifici, per poder
aprofitar la llum natural, atès que la llum
elèctrica encara no s’havia inventat).

Antoni Tudurí

Secció de
Genealogia de
l’Ateneu deMaó

Miscel·lània genealògica

DEDICADA A MARGARITA MIRET MEDINA,
PIONERA DE LA FOTOGRAFIA A ESPANYA

El Festival de Percussió
Sambaleàricus marca el
ritmo al son de batucada

Imagen del la entidad organizadora del evento, Esclat.
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