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RECITAL DE CANT

La Coral Canticus

d’Alaior actua avui al

Socors de Ciutadella

◗ La Coral Canticus d’Alaior
oferirà avui una gran vetllada
musical a l’antiga església del
Socors de Ciutadella. L’actua-
ció tindrà lloc a partir de les
19.30 hores, baix la direcció
musical de Luba Klevtsova i
amb l’acompanyament al pia-
no d’Orest Lemekh. La for-
mació oferirà un repertori
clàssic i de peces populars
conegudes.

TEATRE FAMILIAR

‘L’Amo en Xec de

s’Ullastrar’ s’escenifica

demà a Sant Lluís

◗ Laia Garcia i Joan Taltavull
protagonitzaran demà l’es-
pectacle familiar «L’Amo en
Xec de s’Ullastrar». L’actua-
ció tindrà lloc a les 18 hores,
a la Sala Polivalent Albert Ca-
mus, i s’emmarca dins el Pro-
grama Diver Família. Es trac-
ta d’una adaptació de la no-
vel·la de caràcter costumista
titulada «Viatge tràgic de
l’amo en Xec de s’Ullastrar»,
d’Àngel Ruiz i Pablo, amb
una visió plena d’humor dins
de la tragèdia, amb escenes
clownesques i coreogràfi-
ques.

Andreu Vidal oferirà
la conferència per
inaugurar el curs
acadèmic de l’IME

L.B.

L’Institut Menorquí d’Estudis
celebrarà el proper dimarts,
dia 26, a les 20 hores, l’acte de
l’obertura del curs acadèmic
2016, que tindrà lloc a la seu de
l’IME, a Can Victori.

Josefina Salord Ripoll, coor-
dinadora científica de l’IME,
serà l’encarregada de presen-
tar la memòria d’activitats de
l’any passat, mentre que el pre-
sident del
Consell Cien-
tífic, Jaume
M a s c a r ó ,
explicarà el
Pla Anual
2016, amb el
p ro g r a m a
d’activitats i
projectes en
perspectiva
i els reptes a assolir enguany.

PONÈNCIA INAUGURAL
Durant l’acte, Andreu Vidal Mas-
caró, membre de la Secció de
Llengua i Literatura de l’IME,
oferirà la conferència inaugu-
ral. Baix el títol «Ramon Llull
segons Josep Miquel Guàrdia»,
presentarà el seu estudi amb
motiu de la celebració engua-
ny de l’Any Llull. L’acte acabarà
amb el parlament institucional
del president de l’IME, el con-
seller Miquel Àngel Maria.

LaInstitucióFrancesc
deBorjaMollneixper
salvarelfonseditorial
L.B.

Amb la finalitat de difondre la figu-
ra i l’obra de Francesc de Borja
Moll (Ciutadella, 1903 - Palma, 1991)
s’ha creat la Institució que du el
seu nom i que ha adquirit els actius
de la ja desapareguda Editorial
Moll. Es tracta d’un estoc de 350.000
llibres que inclou tots els títols edi-
tats i significats exemplars de col·lec-
ció, els contractes dels drets d’autor,
l’historial econòmic amb la factu-
ració i els contractes de més de 50
anys de vida empresarial, els arxius
amb els textos i il·lustracions
de bona part del
catàleg dels 1.200
títols de l’editorial,
i les marques Edi-
torial Moll i Llibres
Mallorca. La com-
pra s’ha duit a ter-
me a través del pro-
cés concursal de
l’Editorial Moll.

La Institució Fran-
cesc de B. Moll, amb seu a
Palma, neix per difondre els valors
i la figura del científic, que proba-
blement sigui el de major rellevàn-

cia a les Balears al llarg de tot el
segle XX. La seva aportació a la
llengua i la cultura catalanes, amb
una tasca desenvolupada princi-
palment des de Mallorca, és el que
motiva el naixement d’aquest pro-
jecte.

El projecte editorial donarà con-
tinuïtat al «Diccionari Català- Valen-
cià-Balear», a l’edició de les «Obres
Completes» d’Antoni Maria Alco-
ver, Francesc de B. Moll i Gabriel
Alomar; a l’Edició Crítica i a l’edi-
ció popular de les «Rondaies Mallor-
quines», i es faran reedicions d’altres

llibres del catàleg adquirit.

SOCIS IMPULSORS
La Institució Francesc de Bor-

ja Moll s’ha creat amb les apor-
tacions dels socis fundadors.

Actualment n’hi ha 20 i l’objectiu
és assolir els 50 abans del 3 de
febrer. Presideix l’associació Fran-
cesc Homs i Ferret (Barcelona,
1951), economista català amb una
dilatada activitat política –va ser
conseller d’Economia i Finances
de la Generalitat de Catalunya
entre 2001 i 2003–. Fill d’Eladi
Homs i Maria Ferret, fundadors
del Moviment Escolta i Guies Sant
Jordi de Mallorca, sempre ha estat
molt vinculat a l’illa, on hi va viu-
re entre 1952 i 1969. També són
socis fundadors Isidor Marí, Anto-
ni Mir, Miquel Àngel Llauger i el
menorquí Miquel Àngel Casasno-
vas. La presentació oficial es farà
el dia 3 de febrer a CaixaForum
de Palma.

EDICIONS l L’entitat neix per impulsar la seva figura i preservar el
seu llegat. El menorquí Miquel À. Casasnovas, un dels fundadors

(valgui la redundància) apoteca-
ria de les Illes Balears i la sego-
na, Maria, primera (altre re-
dundància) metgessa, amb
plena dedicació, a les matei-
xes Illes. Ens trobem, idò,
amb una altre parella de
germanes amb una destaca-
ble projecció professional i
humana.

Cal destacar que el seu pa-
re, Joan Llabrès Moll, industrial
sabater ciutadellenc, va decidir
que per mor de que la seva filla me-
nor Maria pogués estudiar Medi-
cina a Barcelona, va vendre la
seva fàbrica i van passar a viu-
re a la capital catalana, on la
germana major, Catalina, va
estudiar a la Facultat de
Farmàcia. Encara que es co-
menta que son pare no va
ser partidari de que Maria
es casés, ja que ell li va dir
que li havia donat estudis per
tal de que no depengués de
cap home, les dues germanes es
van casar; Maria amb Severiano
Arregui i Catalina amb un Balada del
que no sé el nom i que és el pare de José
Ignacio Balada Llabrès, a qui he citat
abans.

LES GERMANES LLABRÈS PIRIS, CATALINA I MARIA
A sa doctora Maria encara la re-
cordo, d’al·lot, per Maó, petita i

somrient, moguda com una
espira, on va desenvolupar
una llarga carrera professio-
nal. Només recordar que va
arribar als 93 anys (Ciutade-
lla, 1904 - Tenerife, 1997) i
que l’any 1981 va ser guardo-

nada pels seus col·legues
metges amb la medalla d’or

del col·legi amb motiu dels
seus 50 anys com a col·legiada.

Prou li va servir la seva professió
per tal de no dependre de cap ho-

me, ja que el seu va morir a les
darreries de l’any 1936, any de

la desgraciada guerra incivil
espanyola, deixant només
una filla. En definitiva, es
tracta d’una altra dona pio-
nera en el món científic i
professional del nostre país.

Pel que fa a Catalina (Ciu-
tadella, 1901 - 1983,) casada

amb el Balada pare de José Ig-
nacio, va tornar a Ciutadella un

cop acabada la carrera de
Farmàcia i va comprar l’establiment

d’estil modernista inaugurat l’any 1909
per Miquel Seguí Petrus, que va ser regen-
tat pel seu germà Bartomeu (mort l’any

E
ncara no fa un any que al ME-
NORCA ( edició del dia
10/02/2015) es va publicar un ar-
ticle que deia que «los Reyes culmi-

nan la donación de la herencia de José Ig-
nacio Balada Llabrés». Aquesta noticia ve-
nia a tancar tot un seguit d’articles i
opinions relatives al testament d’aquest
milionari menorquí que havia deixat tota
la seva fortuna, quantificada en més de
30 milions d’euros, a la Casa Reial espa-
nyola, que va haver d’abonar 682.544 eu-
ros en concepte de drets de successió
Aquest personatge, mort sense des-
cendència, va generar moltes opinions,
tant a favor com, sobre tot, en contra i va
posar damunt del taulell periodístic un
caramull de noves força sucoses. La raó
per la qual estic rememorant aquesta
persona no és aquest fet més o manco
pintoresc, sinó la seva relació amb una fa-
mília ciutadellenca d’especial importàn-
cia pel que fa a la destacada personalitat
de dues germanes, Catalina i Maria Lla-
brès Piris; la primera, Catalina, primera

1917) i que va ser adquirit pe rl’apotecari
Gabriel Martí i Bella. La compra es va fer,
pel que sembla, l’any 1926 i la va gestionar
fins que les forces físiques li van perme-
tre. El seu únic fill, José Ignacio, va tancar
la farmàcia de Ses Voltes poc després.

És prou preocupant que una nissaga
d’aquesta categoria es recordi per un fet
anecdòtic, el del llegat del senyor Balada
a la Casa Reial espanyola, més propi dels
espais televisius de xafardeig que per
l’exemple d’un pare que procura pel futur
de les seves filles embarcant-se en una
aventura força sorprenent. El resultat,
una parella de germanes ciutadallenques
que van ser les primeres a les Illes en un
món, per aquells temps clarament mas-
culí, el de la medicina i el de la farmàcia.

Els antecedents més antics documen-
tats que hem trobat de la branca Llabrès
corresponen al matrimoni celebrat a Ciu-
tadella entre Joan Llabrès i Miquela Guar-
dia en data 30/11/1594, mentre que la
branca Piris se’ns atura al matrimoni dels
seus avis Francesc Piris i Joana Calafat,
sense més dades.

Pel que fa a les relacions de sang, les
germanes Llabrès Piris presenten 129 ca-
denes directes amb Antoni Guasch Bosch,
amb 19 bots mínims; 56 cadenes amb 19
bots pel que fa a Rafael Aedo Pons i 38 ca-
denes amb 21 bots amb un servidor.

Antoni Tudurí

Secció de
Genealogia de
l’Ateneu deMaó

Miscel·lània genealògica

La gran tasca. Francesc
de BorjaMoll personificà el
compromís amb la llengua.

Andreu Vidal.
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del que va ser director del Conservatori
de música de Barcelona, el músic Joaquim
Zamacois i Soler. Bé, idò, avui parlarem
d’un altre personatge moltíssim popular a
la Barcelona ‘canalla’ del darrer terç del
segle passat qui, encara que nat a Barcelo-
na, era d’origen purament menorquí per
part de pare, com testifiquen els llinatges
Pons i Camps.

A mi em voltava que qualcú m’havia
dit que un dels reis de la Barcelona ‘gol-
fa’, junt al inigualable Johnson i que es
deia Escamillo, era d’origen menorquí.
Un personatge de sentències moridores i
ànima de l’espectacle prou picant d’El
Molino. Fins i tot, cert dia un servidor de
vostès li va deixar anar una pulla fent-li
referència a La Mola, a la que, somriure
apart, no va respondre, cosa no habitual
en ell.

Aquesta anècdota ha romàs latent fins
que el record de Pilar Alonso ha despertat
la memòria d’aquest fet jocós.

✒ I US DEMANAREU qui és aquest Esca-
millo, glosat i enaltit per tots els periodis-
tes del món de l’espectacle barceloní. Bé,
es tracta de Josep Pons Ortiz, nat a Barce-
lona, fill de Joan Pons Camps, de 32 anys i
nét de Llorenç Pons i de Àgueda Camps,
ambdós naturals de Maó i casats en data
no determinada, però que estem investi-
gant. El pare va emigrar no sabem quan a
Barcelona, encara que sí sabem la data i

DEDICADA A UN FASTUÓS PERSONATGE
DEL PARAL·LEL BARCELONÍ: ‘ESCAMILLO’

lloc del naixement del seu fill Josep: exac-
tament el dia 3 d’octubre de 1923 a la pla-
ceta de Montcada, nº 3 de Barcelona, se-
gons diu l’acta del registre civil de Barce-
lona. Amb uns llinatges
Pons i Camps, la branca
paterna, com ja he dit
abans, és d’origen menor-
quí indubtable. Tant punt
pugui localitzar les actes
corresponents, ho posaré
en coneixement dels di-
lectes lectors.

✒ REVISANT les heme-
roteques, trobem que
aquest personatge havia
fet de tot, incloent el tre-
ballar de netejador de
calamars a París o fent
striptease a Alemanya, a
causa d’una emigració forçada a con-
seqüència de certes denúncies i multes
derivades de actuacions teatrals que de-
vien atemptar a las buenas costumbres.
Una cosa era la comentada relació entre
el governador civil de Barcelona el
senyor Baeza Alegria i la vedette Carmen
de Lirio i una altra, molt diferent, que les
bones costums es tenien que preservar.
La propietària d’El Molino, la inefable do-
ña Vicenta deia que havia pagat a causa
seva més sancions governatives que tota
la resta de l’elenco artístico del teatre.

J
ust per començar, us vull dir (sense
cap vergonya) que, apart d’altres bes-
tieses pseudo-artístiques de tota me-
na, un servidor ha actuat -puntual-

ment, açò sí- dalt l’escenari de l’antic cafè
concert anomenat El Molino del Paral·lel
de Barcelona, un dia de Reis de devers
l’any 1986, acompanyat per Merche Mar i
el seu acordió. Els motius no vénen a
compte, però sí el fet que ara, a l’ado-
lescència de la senectut ( Pedro J. Bosch,
dixit) escrivint miscel·lànies dedicades a
menorquins pràcticament oblidats, he
recordat aquelles sessions golfas dels
anys 60 i 70, quan molts dels estudiants i
altres menorquins de pas per Barcelona,
un dia o un altre acabaven escalfant les
butacas o els palcos del petit local amb
un molí a l’enfront. I qui ho negui açò
d’haver estat al garito del Paral·lel,
potser caigui en perjuri o pecat greu si-
milar.

A la miscel·lània anterior, vam recordar
a una cupletista de molt renom: Pilar
Alonso, maonesa amb estàtua de bronze a
la plaça Colón, de gran qualitat artística
(tant l’estàtua com la cupletista), alumna

A les darreries de la seva vida, va acabar
actuant assegut a un tron degut a que li ha-
vien amputat bona part d’un peu, i així va
seguir fins que els ronyons no van aguantar

més. La seva bonhomia,
encara que tenia un
caràcter endimoniat, va
determinar que els artis-
tes de Barcelona li dedi-
quessin una gala d’home-
natge, al teatre Victoria,
on es va recollir una
quantitat que la premsa
escrita de l’època va ava-
luar en 1.232.597 pessetes
dels anys 80. La durada
de l’acte d’homenatge va
sobrepassar les 6 hores i
hi van participar un
munt d’artistes, entre els
que cal destacar a Sarita

Montiel i un menorquí d’adopció prou co-
negut, Joan Manuel Serrat.

És obvi que sense dades concretes dels
seus avantpassats no podré parlar dels
‘bots’ i les relacions de sang (de bon segur
que n’hi deu d’haver), però ho reservaré
per alguna propera miscel·lània.

P.S. Diuen els cronistes de la nit barce-
lonesa que el nom de guerra Escamillo li
va donar la vedette Carmen de Lírio (aque-
lla presumpta amistançada del governa-
dor civil), en honor del torero de l’opera
«Carmen» de Bizet. Deu ser cert.

Antoni Tudurí

Secció de
Genealogia de
l’Ateneu deMaó

Miscel·lània genealògica

CIUTADELLA

Laia Martínez presenta

el poemario «Afollada»

hoy en VaDllibres

◗ La librería de Ciutadella
contará con la presencia de la
poetisa catalana, pero que ac-
tualmente reside en Mallorca,
para la presentación de su úl-
timo poemario, hoy a las 20
horas. La autora estará acom-
pañada por el poeta Pere Go-
mila. Martínez es además el
50 por ciento del grupo de
electroversia Jansky, que ayer
actuó en Ciutadella.
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FIESTA

Ciutadella celebra hoy

el Día Internacional

de la Danza

◗ La Plaça des Pins acogerá
desde las 11.30 horas diferen-
tes actividades para celebrar
una festividad que este año
está organizada por Art en
Moviment, cuyos alumnos
participarán con una demos-
tración de danza. La jornada
arrancará con la actuación
de la compañía Vuelta y
Vuelta y una demostración
de artes marciales.

La ‘Reynolds’
se abre de nuevo
a la música
R.P.A.

Una vez más, Joventuts Musicals
de Maó y la Fundación Reynolds
vuelven a unir esfuerzos con el
propósito de ofrecer apoyo a los
jóvenes músicos de la Isla, para lo
que han organizado dos nuevos
conciertos. Será por segundo año
consecutivo en la sala de recita-
les que la casa-museo tiene habi-
litado en su primera planta.

Las citas culturales tendrán
lugar los días 7 y 21 de mayo, a las
20 horas. La primera de ellas esta-
rá protagonizada por el trío for-
mado por Eura Fortuny (viola),
Jordi Cornudella (clarinete) y Quim
Cornudella (piano), quienes se
encargarán de interpretar parti-
turas de compositores como
Brahms o Beethoven. El segundo
de los conciertos contará con la

participación del Clara Gorrias
Quartet, liderado por la propia
Gorrias (voz) y acompañada por
Pau Sala (bajo), Toni Saigi (piano)
y Josep Cordobés (batería).

Cabe recordar que la Funda-
ción Reynolds es una organiza-
ción benéfica británica cuyo obje-
tivo principal es prestar apoyo a
los jóvenes artistas, músicos en
el caso de este último proyecto
en el que colaboran con la enti-
dad cultural Joventuts Musicals.
Además, anualmente conceden
una beca para el desarrollo de un
proyecto artístico. Su sede, ubi-
cada en los números 15 y 17 de la
calle Isabel II de Maó, cuenta con
una amplia y valiosa colección
de pinturas, esculturas y otros
objetos de valor adquiridos a lo
largo de los años por Richard
Reynolds.

CONCIERTOS l La Fundación vuelve a
colaborar con Joventuts Musicals de Maó

Eura Fortuny y Jordi y Quim Cornudella, protagonistas del primer recital.

� La asistencia a los conciertos
organizados por JoventutsMu-
sicals supone una ocasión per-
fecta para conocer y disfrutar de
unos fondosmuseísticos a los
que habitualmente no se puede
acceder. Es por ello que la Fun-
dación abrirá sus puertas a las

seis de la tarde, una hora yme-
dia antes del comienzo de los
conciertos. Cabe recordar que el
aforo es limitado (50 personas)
y que las entradas, 5 euros para
el público general y 3 los socios
de JJMM, se podrán reservar a
partir del próximo lunes.

Una posibilidad para conocer la
colecciónmuseística de la Fundación
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massiva cap a Alger a
conseqüència de la ne-
fasta política proteccio-
nista del rei Fernando
VII, que va condemnar a
una bona part de la po-
blació a la misèria al
prohibir el comerç na-
val. Un descendent
d’aquests altres emi-
grants és el premi Nobel
Albert Camus Sintes, ci-
tat a la miscel·lània 10.
En menys de 20 anys
van emigrar més de
10.000 menorquins,
quasi tots al nord d’Àfri-
ca, quedant l’illa tant
minvada de personal
(avui en diuen «recursos
humans») que quan cap allà els anys 60
del segle XIX es va decidir la construcció
de la fortalesa de La Mola (dedicada a la
filla del Fernando abans citat, Isabel II)
es va haver de recórrer a mà d’obra exte-
rior, principalment eivissencs, que es
van concentrar as Castell, per mor de la
seva proximitat al lloc de treball, proxi-
mitat marítima, és clar. Els nouvinguts,
en opinió del professor Xavier Martín,
no van tenir un acolliment massa bo per
part dels habitants des Castell els quals,
d’altre banda, també provenien d’altres
migracions anteriors, motivades per les
especials condicions pròpies d’un raval
del castell militar de Sant Felip. No men-
cionaré una tercera onada migratòria
arribada as Castell als anys 60 del segle
passat, procedents de Jabalquinto, per la

DEDICADAAONÈSIMARIPOLLMANENT
seva proximitat
temporal.

✒ AQUESTA IN-
TRODUCCIÓ ve a
compta per tal de
destacar que els lli-
natges eivissencs
Marí, Tur, Cardona,
Torres, Escandell,
Ripoll i altres, van
arrelar a la raval no-
va, encara que els
primers matrimonis
‘mixtes’ no van ser
massa primerencs,
però aquesta posi-
ció de recel es va
anar suavitzant fins
a la plena integració

a la població autòctona. Un cas a citar és
el de qui va ser batlle des Castell Josep
Ripoll Marí (període 1912-1922), que es va
casar en primeres núpcies amb Agnès
Fuxà Pons i quan va enviudar, es casà
amb Joana Manent Pablo, ambdues d’ori-
gen des Castell perfectament documen-
tat des de el segle XVI per les dues ca-
mes, tant la branca Manent com la bran-
ca Pablo, la Fuxà i la Pons. Es dóna el cas
de que Joana Manent Pablo era també
viuda d’un eivissenc de nom Joan Marí
Marí. Del primer matrimoni van néixer
quatre fills, (Maria, Joan Ciprià, Anna i
Adela) i del segon els fills van ser sis
(Eulògia, Sinesia, Ceferina, Leovigildo,
Leandro i Onèsima).

Avui parlaré de l’última, Onèsima Ri-
poll Manent. A les darreries de la seva

M
alauradament, les migracions
forçades com ara les sirianes o
les de la pobre gent que desa-
pareix ofegada a la nostre me-

diterrània són noticia de primera plana a
tots els mitjans de comunicació.

Aquest trist fet em fa pensar que Me-
norca és una illa caracteritzada per mo-
viments migratoris tant en sentit d’entra-
da com de sortida, però, per regla gene-
ral, quan es parla dels moviments
migratoris de Menorca, es dóna major
importància a les emigracions dels me-
norquins cap a altres països. No obstant,
la població menorquina té un marcat ori-
gen de gent vinguda de fora al llarg del
temps, ja sigui a través de persones arri-
bades d’una manera discontinua i en pe-
tits grups, fins i tot individualment, ja si-
gui per onades de considerables dimen-
sions de persones d’un mateix origen en
un període de temps molt concentrat.

✒ PEL QUE FA A LES EMIGRACIONS
més conegudes, cal destacar la feta cap
a La Florida, devers l’any 1768, que va
donar lloc a la colònia menorquina de
Sant Agustí, causada per l’engany del Dr.
Turnbull (un descendent d’aquesta emi-
gració va ser el general Esteve Benet, de
qui es va parlar a la miscel·lània nº 13),
però la més destacable és l’emigració

llarga vida (Es Castell 16/02/1915 - Barce-
lona 19/03/2013) va escriure una autobio-
grafia que m’ha proporcionat el seu fill
Edmond i que m’ha permès conèixer a
una dona de destacades virtuts artísti-
ques, especialment la pintura y la música
tant en la seva vesant creativa com inter-
pretativa (va ser encoratjada pel propi
Pau Casals) però que va haver d’encami-
nar la seva activitat professional cap a la
pedagogia, essent directora, als 23 anys,
de l’escola Nova Vida de Sant Andreu i
col·laboradora directe del pedagog lliber-
tari Joan Puig i Elias, carrera truncada
per la guerra incivil. Casada amb un
maonès certament peculiar, Enrique Fer-
nández Orfila, que va anar a parar a la In-
dia i, posteriorment, als Estats Units,
aquesta unió no va funcionar i els dos
van caminar per camins diferents. Onési-
ma, com tants altres, va rebre des dels
dos costats; empresonada a València pels
republicans a causa d’una denúncia falsa
i, posteriorment, represaliada pels nacio-
nals. L’any 1984, 47 anys més tard va ser
amnistiada i reconeguda la seva titulació.
Onésima va fer de tot a aquesta vida i
convé destacar la seva dedicació a la teo-
sofia; en resum una vida d’aquestes que
en diuen ‘de pel·lícula’.

Per tant, una altra dona que en un en-
torn temporal diferent hagués destacat
per la seva vesant artística, i que va so-
breviure en un món ple de dificultats i
malentesos, dels que un servidor la vol
treure per coneixement dels seus paisans.

Seguint el costum, les seves relacions
de sang amb qui escriu aquestes notes
són 88, amb 11 bots, els mateixos que té
Roberto Victory Manent, antic jutge de
pau des Castell, encara que les seves rela-
cions són 61. Antoni Guasch Bosch té 114
relacions directes, amb 20 bots mínims.

Antoni Tudurí
Secció de
genealogia de
l’Ateneu de Maó
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Dibuix a llapis fet pel fill d’ Onèsima,
Edmond Fernández Ripoll,

StOp, sToP! ya
está grabando
su tercer disco
RUBÉN PÉREZ ATIENZA

«Trabajando en un nuevo álbum».
Ese es el mensaje que se puede
leer en el perfil de Facebook de
la banda de rock StOP, sTop!, lide-
rada por el músico menorquín
Jacob A.M. y con base en Reino
Unido. El grupo, que completan
Vega y Danny Stix, lleva ya dos
semanas en el estudio de graba-
ción dando forma al que será su
tercer trabajo discográfico.

El nuevo álbum supone un paso
más en la exitosa carrera de este
proyecto musical, siempre den-
tro del ambiente underground,
que se ha hecho famoso, princi-
palmente, gracias a sus actuacio-
nes en directo. La decisión de gra-
bar nuevos temas llega, relata

Jacob, «después de una más que
exitosa gira por Europa y Estados
Unidos en 2015, con más de 2000
conciertos».

La banda guarda con celo
muchos de los detalles del nue-
vo disco, del que sí se sabe que
está siendo grabado en los Bay
Ten Studios, en la ciudad de Wal-
sall (Reino Unido). «Por el momen-
to, se puede decir que suena bas-
tante salvaje... muy alto», avan-
zan a través de la red social. El
álbum, que será editado y distri-
buido por el sello alemán Meta-
lopolis Records, tiene título, pero
desde el grupo apuntan que no
se hará público hasta que esté ter-
minado y tengan en la mano el
diseño de la portada.

Probablemente, el lanzamiento Jacob A.M, durante una de las sesiones de grabación. ● FOTO S.S.

MÚSICA l El grupo del menorquín Jacob
A.M. publicará el álbum en septiembre

será a finales del mes de septiem-
bre, fecha que manejan para el lan-
zamiento de un trabajo que llega
después de los discos «Unlimited»
(2010) y «Join the party» (2014).

GIRA
La presentación oficial del nue-
vo trabajo se ha programado para
el 1 de octubre, en la ciudad bri-
tánica de Wolverhampton, en la
conocida sala Slade Rooms. La
actuación marcará el inicio de

una gira de presentación duran-
te todo el invierno que además
del Reino Unido visitará Alema-
nia, Suiza e Italia.

Tras el paréntesis iniciado a
finales del pasado mes para poner-
se a fondo con la grabación del
disco, StOP, sTop! volverán a los
escenarios el 27 de este mes. Has-
ta final de año ya tienen contra-
tado por el momento otras trein-
ta actuaciones. Eso sí, para Espa-
ña «aún no hay fechas confirmadas»,
concluye Jacob.

● ● ●

El álbum saldrá a la
venta a finales de
septiembre y se
promocionará con una
extensa gira europea
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Lili’s House enregistra a les
pedreres el seu nou videoclip
I.P.D.R.

El grup mallorquí Lili’s House aca-
ba de finalitzar a Ciutadella el rodat-
ge del seu darrer videoclip. Ha estat
als paratges de les Pedreres de
s’Hostal, gestionades per Líthica.

L’equip de realització l’ha encapça-
lat la directora Marga Melià, qui
és actualment la presidenta de
l’Associació de Cineastes de les Illes
Balears (ACIB).

A Líthica s’hi han gravat les imat-
ges per al vídeo del tema «Don’t
care», que la parella formada per
Lia Gibert i Guille Borrás han inclòs
al seu primer EP.

Tant la directora com els músics
coincideixen en apuntar que les
canteres de Líthica són «un espai
increïblement evocador, en el que
la natura i la intervenció de l’home
es mesclen d’una manera harmòni-
ca i molt respectuosa, donant lloc
a un paisatge amb tints onírics i,
fins i tot metafísics».

La música de Lili’s House tras-
llada a la Califòrnia dels anys 60,
però amb un aire fresc i actual i
amb temes carregats d’energia i
optimisme.

RODATGE l El grup mallorquí capta les imatges del tema
‘Dont’ care’ del seu primer EP amb la realitzadora Marga Melià

I.P.D.R.

El teatre de l’Orfeó Maonès aco-
llirà demà una cita ben especial,
sobre tot per als fillets i filletes
que integren el Cor Infantil, que
faran el seu debut a la sala gran
de l’entitat. Serà amb «La tortu-
ga», una cantata pensada per al
públic familiar.

L’actuació serà demà migdia,
a les 12 hores, al teatre de l’Orfeó,
amb el grup que dirigeix Marina
Plovins, format per nou fillets
d’entre 5 i 10 anys. Aquest és el
primer any d’existència d’aquest
Cor Infantil, i anteriorment tan
sols han actuat una vegada davant
del públic, a una sala més petita
del mateix Orfeó, fa just uns mesos.

El pianista Óscar Amieva acom-

panyarà els cantaires, que es fica-
ran a la pell dels diferents per-
sonatges de la història. Així, hi
haurà caragols, una foca, un mos-
quit, una formiga, un centpeus
o una tortuga. «És un conte can-
tat sobre una tortuga que no surt
de casa i que té uns amics, altres
animals, que també tenen els
seus problemes». Així, la història
«xerra de l’amistat i de l’ajuda
entre uns i altres», i inclou
moments ben divertits.

AUDICIONS
Després de l’actuació del cor serà
el torn dels alumnes de les Aules
de Música de l’Orfeó. Seran les
audicions de final de curs de pia-
no, guitarra, violí, saxo i percus-
sió.

El Cor Infantil de l’Orfeó
debuta al teatre amb la
cantata ‘La tortuga’

Els components
del grup es pre-
senten al vídeo
amb una estèti-
ca country.

Magdalena Melià, es deia Montserrat de
Goytisolo i va establir una relació molt
cordial amb un galifardeu de 15 anys (un
servidor) que va durar fins el seu traspàs a
Barcelona, on havia nascut a l’any 1898.
Aquesta dona manifestava una educació
molt acurada i semblava que, darrera-
ment, la vida no li havia anat massa bé. La
categoria de la pensió on habitava no era
gens coherent amb el seu, presumible-
ment, distingit origen familiar.

✒ PER AQUELL TEMPS, em va regalar
un exemplar d’un llibre escrit per un ne-
bot seu, de nom Juan, titulat «Fin de fies-
ta», amb una dedicatòria que diu: «A tía
Montse, avanzadilla liberadora de la fami-
lia». Així va ser com vaig tenir noticia, per
primera vegada, de l’escriptor Juan Goyti-
solo Gay. El temps em va permetre saber
que ell, Juan, tenia un germà major de
nom José Agustín i un altre menor de nom
Luis. El primer va ser un poeta notable, en
tant que Luis és un destacat escriptor i
acadèmic de la Real Academia de la Len-
gua. Juan, com és públic, ha estat guardo-
nat amb premis com són el ‘Cervantes’ o
el ‘Nacional de las Letras Españolas’
(2008), distinció que també ha rebut el
seu germà Luis (2013). No vull oblidar a la
germana gran, Marta, morta recentment.

I si us demaneu la
raó d’aquesta intro-
ducció, respondré que
el segon llinatge de la
senyora Montserrat de
Goytisolo era Taltavull i
aquest llinatge és me-
norquí de soca-rel. La
meva dèria genealogista m’ha induït a cer-
car els orígens de la tía Montse i he pogut
esbrinar que sa mare es deia Catalina Tal-
tavull Victori (ells ho escrivien amb la gra-
fia acabada en «y» i per aquest motiu el
biògraf dels Goytisolo, Miguel Dalmau,
aventura una opinió gratuïta com és el
possible origen anglès del llinatge. Queda
molt ufanós, però és absolutament fals,
com podrem veure a la plana web «genea-
logia dels menorquins», d’Antoni Guasch
Bosch. Els 11 germans Goytisolo Taltavull
eren fills de Antonio Goytisolo Digat i de
la citada Catalina Taltavull Victori i, tot se-
guint l’ascendència de Catalina, podem
veure que era filla de Josep Pere Taltavull
Garcia (o Gracias) i de Clara Victori Roig.
Cal apuntar que el casament entre Anto-
nio Goytisolo i Catalina Taltavull és con-
seqüència de que els pares dels nuvis eren
allò que en deien indianos, és a dir homes
que havien fet fortuna a Cuba i havien tor-
nat a Espanya, els dos a Barcelona.

C
ap allà l’any 1960 va recalar as Cas-
tell una senyora de característi-
ques molt especials. Es tractava
d’una dona d’uns 60 anys, que lle-

gia i escrivia en llengua francesa, anava
molt maquillada i la seva cal·ligrafia,
punxuda i inclinada a l’esquerra denota-
va una educació selecta a un col·legi de
monges d’alta societat. Es va allotjar a una
pensió molt senzilla que hi havia a la cam-
bra de la casa on els meus pares tenien
una botiga que avui en dirien «multifun-
cional» a la que la senyora Emilia Merca-
dal, mare del capellà Josep Seguí, anome-
nava El Siglo, perquè deia que hi trobava
de tot.

Aquesta senyora, no massa agraciada fí-
sicament (i amb un nas de considerables
dimensions, ho dic entre parèntesi per no
ofendre), fumadora impenitent de tabac
roig, amb una dicció afrancesada per mor
de la pronunciació de les erres i assídua
clienta del restaurant España des Castell,
regentat per Llorenç Porcel i la seva dona

La branca Goytisolo és
d’origen basc, concretament
de Lekeitio, i no en farem
més menció, mentre que la
branca Taltavull es remunta
al casament de Lluc Taltavull
amb Joana Milanés Cardona,
celebrat a Maó cap a l’any
1560.

La branca Victori, de clara
ascendència castellana (del
castell de Sant Felip, és clar)
comença amb el primer
Victori, aquell soldat de
nom Juan de Vitoria, arri-

bat al castell i casat a la seva
capella cap a l’any 1561 amb Serampiona
Comellas. Cal destacar que hi ha una curta
distància entre els dos pobles d’origen dels
llinatges Goytisolo i Victori. Entre Lekeitio i
Vitòria només hi ha 88 km.

Com a detall anecdòtic, sembla ser que
José Agustín Goytisolo va fer les pràcti-
ques de les milícies universitàries al Regi-
miento de Infanteria Mahón 46 i, segons el
seu biògraf, va jugar a futbol amb la Unión
Deportiva Mahón al començament dels
anys 50. Un altre fet a comprovar consul-
tant l’hemeroteca del MENORCA. D’altre
banda, potser qualcú el pugui relacionar
amb una cançó amb música de Paco Ibá-
ñez: «Palabras para Julia», amb lletra basa-
da en un poema de José Agustín i dedica-
da a la seva filla Julia Goytisolo Carandell.

Com sempre, afegir que un servidor té
123 graus directes de sang amb els ger-
mans Goytisolo, amb 16 bots mínims; An-
toni Guasch Bosch té 141 graus, amb 15
bots i Rafael Aedo Pons té 48 lligams amb
només 14 bots.

ALS GERMANS GOYTISOLO GAY,
JOSÉ AGUSTÍN, JUAN I LUIS

Antoni Tudurí
Secció de
Genealogia de
l’Ateneu de Maó
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La filmació s’ha fet entre diumenge i dilluns. ● FOTOS XISCO MARTORELL

TEATRE
Les Aules de Teatre del Cercle Artístic ofereixen una
mostra de final de curs a l’auditori del ‘Quadrado’

◗ Els participants a les Aules de Teatre del Cercle Artístic faran avui
la mostra de final de curs. Els més petits representaran l’obra «El
castell d’arena», mentre que els joves i els adults protagonitzaran
una sessió de microteatre, baix la direcció de Maribel Silvent. Serà a
partir de les 18 hores, a l’auditori de l’institut Josep Maria Quadrado.

BlRlElU lSl
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Guillén García, que per aquelles dates ja
tenia més de 80 anys i que dirigia la «Re-
vista Electrotécnica», revista on jo feia de
negre. Per qui no estigui advertit del signi-
ficat d’aquest terme en el món de les lle-
tres, negre és qui, ben amagat, escriu en
nom d’un altre. Bé idò jo, més que un ne-
gre, era tota la tribu; escrivia articles tèc-
nics, feia de corrector d’errades i també
d’estil, redactava notes vàries i, com a ne-
gre oficial, escrivia els articles editorials.
Tot açò molt abans de l’univers informàtic
d’avui en dia i quan «word» només volia
dir «paraula» en anglès. Les galerades em
deixaven els dits plens de tinta tipogràfica.
Bona recordança aquesta de l’olor de la
tinta; avui no crec que qualcú més jove
tingui referència sensitiva semblant.

Seguint el fil (un poc tort, potser)
d’aquesta miscel·lània, diré que José Mª de
Guillén García va ser el fundador i promo-
tor de la primera emissora de radio d’Es-
panya: EAJ-1 Radio Barcelona, que va eme-
tre la primeres ones radiofòniques el dia
14 de novembre de 1924, tot just el dia que
mon pare feia 14 anys.

I seguint encara més aquest fil, cal re-
cordar que les emissions es feien, com es
va dir més endavant, en «rigorós directe»,
atès que no hi havia cap sistema eficient
que pogués enregistrar fàcil i econòmica-
ment la paraula i la música.

D’altre banda i cercant dades d’altres
persones a citar a aquesta secció, com és

Miscel·lània genealògica

l’escultor Tor-
quat Tasso Na-
dal (cosí de
Lluis Tasso
Gonyalons, ci-
tat a la mis-
cel·lània nº 22),
atès que la nis-
saga Tasso té
personatges
per donar i per
vendre, vaig to-
par amb una tal Rosina Tasso, soprano
d’alta categoria que, periòdicament, can-
tava «en rigorós directe» com ja he dit
abans, a Radio Barcelona. Així he tancat el
cercle introductori: Don Joan, Maurice Dé-
ribéré, de Guillén García, «Revista Electro-
técnica» i Radio Barcelona. Demano dis-
culpes al lector per tan llarg circumloqui
o, potser més pròpiament, rotllo maca-
beu. Del pare de la soprano, l’escultor Tor-
quat Tasso, ja en parlarem un altre dia,
quan li toqui, però avui la miscel·lània està
dedicada a la seva filla, Rosina, per allò de
la paritat de gènere (hem trobat una ger-
mana, de nom Judith Tasso Vignoli i un
germà Bartomeu, també escultor). No obs-
tant, qui vulgui saber detalls biogràfics de
Torquat Tasso Nadal, pot trobar-los a la
Wikipedia (preferentment en català). Re-
comanable, certament.

Aquesta soprano havia nascut, pel que
sembla, a Barcelona i va passar a viure a

A
l començament de la meva vida
professional en el món de la lumi-
notècnia, a finals dels anys 60 del
segle passat, a la trobada estiuen-

ca anual, Joan Hernández Mora, em va de-
manar si coneixia a Maurice Déribéré (tots
els accents són correctes). La meva sor-
presa va ser considerable, atès que no aca-
bava d’entendre com el mestre em rallava
d’un dels millors especialistes en llum i
color d’Europa, del que jo havia llegit al-
guns articles i fullejat més d’un llibre. La
raó d’aquesta pregunta era que Maurice
havia estat a Menorca en vàries ocasions,
ja que era un viatger (que no turista) d’alta
qualificació i que, fins i tot, havia publicat
alguns articles sobre l’arqueologia illenca
a revistes franceses i mantenia una nota-
ble relació epistolar amb Don Joan.

Molt poc temps després vaig tenir la sa-
tisfacció de conèixer personalment a Mau-
rice Déribéré i la referència a Hernández
Mora em va obrir l’accés a la seva persona
com la pronunciació de ‘Sésamo’ obria la
porta de la cova d’Alí Babà. Una altre cosa
que em va sorprendre va ser que Maurice
em va demanar per l’ enginyer José Mª de

Buenos Aires quan son pare va decidir es-
tablir-se definitivament a la capital de la
Argentina. La premsa de Barcelona va ple-
na de cites sobre les seves actuacions ar-
tístiques i val a dir que Rosina va ser dei-
xebla directa d’Enric Granados i, sobretot

a la ciutat de La Pla-
ta, va destacar com a
professora de cant.
Reproduïm, tot se-
guit, una nota de
«La Vanguardia» de
l’any 1968:

«Pasó por Barcelo-
na la gran cantante
Rosina Tasso, discípu-
la de Enrique Grana-
dos, e hija del gran es-
cultor Torcuato asso,

la cual visitó el «Camarote Granados», don-
de estuvo reunida con Natalie Granados de
Carreras, hija del inolvidable compositor, y
con Conchita Badía, la famosa cantante
barcelonesa, tan ligada a la obra de Grana-
dos. Rosina Tasso se emocionó al encontrar-
se en la entrada del «Camarote» con una
escultura hecha por su padre y que se la ha-
bía regalado éste a la Infanta Isabel».

Si heu arribat fins aquí, torno a dema-
nar disculpes per lo feixuc de la introduc-
ció d’aquesta miscel·lània, però el fet de
poder parlar en primera persona em do-
na una certa disculpa i justificació. A més,
valida el fet de que, com es diu vulgar-
ment, el món és un mocador.

Com de costum, dir que un servidor té
44 lligams directes amb Rosina Tasso,
amb 17 bots mínims, mentre que Antoni
Guasch també té 44 llig ams directes de
sang, amb 20 bots i Rafael Aedo Pons té 33
lligams amb 20 bots mínims.

Antoni Tudurí

Secció de
Genealogia de
l’Ateneu deMaó

MISCEL·LÀNIA DEDICADA A LA
SOPRANO ROSINA TASSO

FernandoColomo
apadrinalaprimera
ediciódelFICME

CERTAMEN l Un original spot de Macià Florit anuncia l’estrena del Festival
Internacional de Cinema de Menorca que es celebrarà del 18 al 23 de juliol

LAURA BAÑÓN

Amb un spot de Macià Florit, que fa
un creatiu paral·lelisme entre les tra-
dicionals cadires Coca Rossa de Ciu-
tadellailesdelsdirectorsdeHollywood,
i que podeu visionar a la web menor-
ca.info, el Festival Internacional de
CinemadeMenorcaarrencaelrodat-
ge de la seva primera edició.

El FICME es celebrarà del 18 al 23
de juliol a Ciutadella, apadrinat pel
director de cine Fernando Colomo
«amb un missatge positiu, amb pro-
jeccions a la fresca dins una setma-
na intensa, amb cinema internacio-
nal i la presència de professionals de
prestigi dins el sector». Així ho anun-
cia Inés Garrell, directora del certa-
men, qui agraeix el suport del Con-
sell, el Govern i l’Ajuntament de Ciu-
tadella, per fer possible aquesta
primera edició del festival.

Presentació. Macià Florit, director de l’spot; la presi-
denta del Consell, Maite Salord; Inés Garrell, directora del
FICME, i el regidor de Cultura, Josep Juaneda. ● FOTO JOSEP BAGUR

ESCALFARMOTORS
El 16 de juny, el FICME farà un pri-
mer acte, a les 22 hores, a l’Espai
Mallorca de Barcelona, amb dues
projeccions que defineixen la línia
del festival: «A tree in the sea», de
Shahir Zag, i «Acorats, crònica d’un
fenomen», de Joan Martí. També la
setmana prèvia al festival hi haurà
projeccions per arrencar motors a
hotels amb encant de l’Illa, a l’Audi-
tori de Ferreries i a la Sala Albert
Camus.

Destaquen els més de 700 origi-
nals presentats a les seccions com-
petitives Illes en Curt i Festival Curt,
que evaluaran membres del jurat
com Anna Petrus, Olivia Delcán,
Juanjo Puigcorbé o José Luis Mon-
tesinos, entre d’altres.

La mostra de llargmetratges tin-
drà lloc a la plaça de la Catedral, als
Cinemes Canal Salat, a Líthica o a

● ● ●

Més de 700 curts s’han
presentat a la secció
competitiva Illes en
Curt i Festival Curt

la plaça Conquesta de Maó, com tam-
bé hi haurà unes jornades professio-
nals, una secció pel públic infantil i
juvenil i activitats com un vermut
cinèfil a la Casa de Sintas, entre d’altres
engrescadores propostes, amb una
festa final a sa Platja Gran.

� El perfil de Facebook
del Festival de Cinema
Mediterrani de Menorca
ha anunciat que el Mèdit
descansa un any «per
motius interns a l’orga-
nització» i que aspira a
tornar el 2017 amb l’oc-
tava edició del certamen.
A la vegada, a la secció
de Cartes al Director de
l’edició d’avui, Bibiana
Schönhöfer publica una
carta on explica els mo-
tius pels quals el certa-
men no celebrarà engua-
ny la seva vuitena edició
a l’estiu de Menorca. La
fundadora i directora de
programació del Mèdit i
presidenta de l’associa-
ció cultural Suau argu-
menta en l’escrit les
raons per les quals el
Festival Internacional de
Cinema de Menorca «no
té cap relació alguna ni
amb mi ni amb el
Mèdit».

ElMèdit es
pren un any de
descans i aspira
a tornar el 2017

Video de la notícia a
www.menorca.info
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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-

DEDICADA ALS QUATRE BISBES NATS A MENORCA

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.

Antoni Tudurí

Secció de
genealogia de
l’Ateneu deMaó

Miscel·lània Genealògica

Guillem Gonyalons Antoni Vila

Manuel Moll Sebastià Taltavull

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.

Ruth Mateu 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.

Activitats de
l’Institut
d’Estudis
Baleàrics



MENORCA ● Es Diari
SÁBADO, 6 DE AGOSTO DE 2016

Cultura20

dava cada vegada que anava a l’Ar-
xiu Diocesà. Pel que sembla, un
amant furibund de la filologia
romànica (o del diccionari Català
Valencià Balear) se l’ha endut a ca
seva per tal de poder gaudir en
privat de la seva digna figura. Si hi
són i jo no els he vist, ni de Ferre-
ries a Sant Lluis passant pes Mer-
cadal i Alaior en tinc cap imatge,
com tampoc as Migjorn ni a Sant
Climent. As Castell enguany han
col·locat un bust de Ruiz i Pablo
(Mariona Piris) davant de l’Ateneu
de la vila, després de molts intents de po-
sar al carrer a l’escriptor castellà. A Maó,
si les meves informacions són certes, a
més del bust dedicat a l’almirall Miranda
(es caparrot de Waldemar Fenn), tenim el
bust del Dr. Orfila (un cop més, de F.
Marès), la figura a cos sencer del rei Al-
fons III, obra feta de marès per F. Marès
(nom de pedra menorquina) , una altra
ubicada davant del Teatre Principal «Ta-
lia» (M. Quetglas), la dedicada a Pilar
Alonso ( Josep Viladomat), la sireneta Mô
del port, just davant de can Reynés (Leo-
nardo Lucarini, autor també del ca «Lu-
cas» i el moix «Negrito» de l’Esplanada)
i, finalment, una figura femenina, també
en bronze titulada «Estival» i obra de Jau-
me Otero, segons diu la placa que hi ha
al bloc de pedra que la sustenta. Si n’hi
ha més, o els autors no són els que he dit,
prego les oportunes correccions.

✒ DIT AÇÒ, he observat que a Barcelo-
na la presencia d’estàtues als carrers és
considerable, encara que, per regla gene-
ral, els vianants no acostumem a fixar-
nos a què o a qui estan dedicades i, molt
manco, a què o a qui representen. Si
t’atures a mirar el que diu la placa, és

JAUME OTERO CAMPS

normal que els altres ocupants de la via
pública et mirin com a un bitxo rar. Val a
recordar la cita que fa Ruiz i Pablo de
l’estàtua dedicada a Clavé, al seu «Viatge
tràgic de l’amo en Xec de s’Ullastrar».

Totes aquestes disquisicions m’han
dut a recordar els meus primers viatges a
Barcelona i que, llavors, era molt normal
anar a la plaça de Catalunya a donar
menjar als coloms, comprant unes bosse-
tes de veces, tot sota la presència d’un
munt d’estàtues situades a la perifèria de
dita plaça, totes elles de gran volum i to-
tes elles foses en bronze, representant fi-
gures humanes, totes soles o agrupades
en conjunts al·legòrics. No ha estat fins
ara que m’he assabentat que el nombre
de grups escultòrics és de 29 i que van
ser plantades a les darreries dels anys 20
del segle passat amb motiu de la urbanit-
zació d’aquell espai no gens integrat o in-
tegrador del casc antic i de l’eixample de
la ciutat comtal.

I mirant els detalls d’aquestes estàtues,
m’he endut una sorpresa morrocotuda
que diria Jardiel Poncela: de les 29, cinc
(prop d’un 20 %) són obra de dos escul-
tors d’arrel menorquina. Dues d’ Enric
Monjo Garriga (Vilassar de Mar 1896-Bar-

D
edicada a dos escultors, un d’ori-
gen menorquí -Enric Monjo Ga-
rriga- i un altre de Maó, Jaume
Otero Camps.

Així com hi ha al món ciutats i pobles
mariners o de terra endins, hi ha pobles i
ciutats amb o sense escultures als seus
carrers i places. Hi ha ciutats i pobles on
trobes tot tipus d’objectes escultòrics re-
presentant persones o animals, fets tant
de marbre com de bronze, i tant civils
com militars i reials o corresponents a
les diferents nobleses, tant l’aristocràtica
com artística o científica. Una cosa no té
res a veure amb l’altre, però així m’ha
sortit el principi de l’article i així ho
deixaré.

✒ A MENORCA, i parlo de memòria (ja
es sap que la memòria és una de les fa-
cultats humanes menys fiables) no tenim
moltes escultures pels carrers. A risc
d’errar-me, apuntaré que a Ciutadella he
vist set escultures, cinc que representen
a persones i dues a animals. Aquestes da-
rreres són la del be de Sant Joan (M.
Quetglas) i la del cavall rampant a l’entra-
da a Ciutadella (de no sé qui, però amb
tota seguretat l’estàtua més retratada de
l’Illa) mentre que les cinc restants són la
de l’almirall Ferragut (d’un escultor ame-
ricà, sembla) la de Rafael Oleo (Óscar Al-
variño), la de Joan Benejam (Frederic
Marès), la de Josep Mª Quadrado (també
d’en Marès) i, fins fa pocs dies, el bust
d’en Mollet (Rayó) a qui un servidor salu-

celona 1976), nét de
Joan Monjo Pons
(maonès, dissenyador
real del primer submarí
espanyol, l’Ictini conce-
but per Narcís Montu-
riol), ja citat a la mis-
cel·lània dedicada al
seu avi i, un nou desco-
briment per a mi, les
altres tres eren d’un es-
cultor maonès de gran
qualitat, que va arribar,
com Monjo, a ser cate-
dràtic de l’Escola de Be-
lles Arts de Sant Jordi
de Barcelona i amb
obra de molt alta quali-
tat i quantitat. Es tracta
de Jaume Otero Camps

(Maó 1888-Barcelona 1945), fill de Victo-
riano Otero Rodríguez (Pontevedra) i d’
Anna Maria Camps Victori, de Maó però
amb arrels a tota l’Illa.

I, encara major sorpresa, a un mateix
suport arquitectònic coincideixen els
dos artistes, un a cada banda, donant-se
les espatlles, amb les dues escultures que
reproduïm aquí. Es tracta de «L’Esperit
Popular» de Jaume Otero i «Dona amb la
imatge de la Mare de Déu» d’Enric Mon-
jo. Si he despertat la curiositat de qual-
que lector, ja em dono per totalment sa-
tisfet.

D’altra banda, no he trobat cap re-
ferència a Jaume Otero Camps a l’Enci-
clopèdia de Menorca, la qual cosa m’ha
sorprès negativament. Maonès de naixe-
ment i amb obra a l’Esplanada de Maó
mereixia ser mencionat. Què hi farem!

Atès que l’espai damunt del diari no
dona per a més i suggerint que algú més
expert que un servidor pugui donar mi-
llor ressò, passaré, com ja és costum, a
enumerar els lligams de sang i els bots
entre Antoni Tudurí Miquel, Antoni
Guasch Bosch i Rafael Aedo Pons: pel pri-
mer, 64 lligams i 12 bots mínims; pel se-
gon, 106 i 18 bots i pel tercer, 4 i 13 bots.

Antoni Tudurí

Secció de
genealogia de
l’Ateneu deMaó

Miscel·lània Genealògica

I.P.D.R.

El Teatre Principal de Maó estre-
narà dimarts el seu programa de
visites guiades, el que era una
assignatura pendent des de fa
molts anys, i que ara es presenta
com una manera de posar més
en valor aquesta joia arquitec-
tònica i cultural menorquina. I és
que, recordem-ho, el de Maó és
el primer teatre d’òpera d’Espanya.

«La gent que ve a Maó vol veu-
re el Teatre Principal, conegut a
tota Europa. Volem fomentar el
turisme cultural i per això aques-
tes visites són imprescindibles».
Així definia ahir el regidor de
Cultura, Héctor Pons, aquesta
«prioritat» de la seva àrea, que
arriba amb dues modalitats. Els
dimarts i dijous d’agost, a les 11
hores, hi haurà visites en català,
castellà i anglès; i es podran con-
certar visites per a grups d’un
mínim de deu persones.

Segons la gerent de la sala, Ànge-
la Vallés, les visites comporten un
«esforç» tant de l’equip com
econòmic, però creuen que val
la pena per la demanda existent.

Així mateix, s’ha editat un nou
fulletó informatiu amb totes les
dades de l’històric recinte.

El teatre d’òpera més
antic d’Espanya s’obre
a les visites turístiques

Pons i Vallés, ahir. ● JAVIER COLL

DE L’ANTIQUARI A LAGALERIA

El port de Maó és el protagonista
de l’exposició que, des d’ahir, es
pot veure a la Casa Venècia, amb
trenta imatges de la rada maone-
sa, els positius d’uns vidres impre-
sos trobats en un antiquari d’Alaior,

descoberts per Antonio Álvarez-
Barrio, comissari de la mostra que
organitza l’Ateneu de Maó. Aquest,
el primer acte a la rehabilitada
Casa Venècia, es pot veure cada
dia d’agost de 18 a 23 hores.

L’art pren forma
a la marítima
Casa Venècia
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PASE  ESPECIAL
PARA SUSCRIPTORES

Maó: C/ 

Ciutadella:
clubesdiari@menorca.info

Puede pasar a recoger su invitación 

por la oficina del CLUB ES DIARI

a partir del 22 de agosto.

Jueves 25 de agosto
a las 20:30 h.

IMPRESCINDIBLE RESERVAR ANTES DE RECOGER 

LA INVITACIÓN. ( 2 entradas por suscriptor)

Invitamos a los suscriptores de Es Diari

al pase especial de 

la primera película de la saga,

LOS VISITANTES 

¡NO NACIERON AYER!,
por primera vez en formato digital

tan a punt d’acabar, m’ha fet cercar detalls
d’en Doro utilitzant les eines que acostumo
a emprar per a les recerques genealògiques,
com ara el Registre Civil, els arxius munici-
pals de Barcelona i, com és lògic, les dades
que hi ha a la xarxa informàtica. El primer
que vaig fer va ser anar al Registre Civil de
Barcelona a cercar el certificat de defunció i
aquest no sortia; no hi havia cap Pons Do-
mínguez. Gràcies a la paciència i bona pre-
disposició del funcionari que em va atendre,
vàrem descobrir que hi havia un Teodoro
Pons Pons, natural de Maó, nat en data
25/12/1896, fill de Francisco y de Candelaria,
mort a Barcelona en data 28/08/1968. Sem-
bla clar que el nom era Diodoro i no els al-
tres que va fer servir al llarg de la seva com-

plicada vida. Semblava que el final quedava
clar i calia fer endarrere per tal de veure
quin era l’origen d’aquest maonès criat as
Migjorn Gran.

I ara ve allò més bo: des del Registre Civil
de Maó acabo de rebre una còpia de l’acta
d’inscripció. al Registre d’en Doro on consta
que va ser inscrit al jutjat de Maó en data 2
de desembre de 1896, per l’administrador
de la Casa de Misericòrdia, dient que aquest
al·lot havia estat dipositat al torn de la dita
Casa a les «09:30 h de la noche del dia ante-
rior, envuelto en un pañal de conchado, otro
de hilo, una chambrita de algodón blanca, un
pañuelo de algodón blanco y chal de lana co-
lor canela claro con cenefa más oscura, todo
nuevo, excepto la chambrita que es usada»·...
Y que se encontró sobre dicho niño un papel
en el que se leia «por nombre le pondran Dio-
doro Pons y Pons».

Total, que el dipòsit va ser fet amb prou
detall i amb roba nova. L’anada posterior as
Migjorn serà un tema a investigar per altres
camins. La raó per la que a l’acta de defun-
ció diu que els pares eren Francisco y Can-
delaria, és un altre misteri a afegir a la ro-
cambolesca vida de l’atleta.

El que sí és també cert, és que va dedicar
els seus esforços i dedicació professional, no
només al Barça, sinó que també va partici-
par amb l’equip atlètic de l’Espanyol de Bar-
celona, aspecte poc o gens citat quan es par-
la de la seva trajectòria professional.

Als meus temps estudiantils, en Doro apa-
reixia periòdicament per la Casa de Menor-

E
l lector m’haurà de disculpar, però
aquesta vegada tenia la intenció de
tornar a les miscel·lànies femenines i
un cop més, s’ha torçat l’intent. La

causa no és altra que la conjunció dels Jocs
Olímpics i la culminació d’una troballa regis-
tral.

Per qui no hagués llegit la miscel·lània de-
dicada a Antonio Vela Vivó, un dels 8 pri-
mers atletes participants als Jocs Olímpics
de París (1900), recordaré que el descobri-
ment d’aquest remer maonès va ser con-
seqüència de la recerca de la participació de
Doro Pons als Jocs d’Amberes de 1920. El te-
ma Doro va quedar obert i bastant fosc, fins
que Miquel Àngel Limón em va proporcio-
nar uns articles periodístics on es feia ressò
dels misteris que envoltaven a aquest perso-
natge, especialment un treball publicat a
«Última Hora» pel col·laborador del ME-

NORCA Miquel Pons-Portella, on es parlava
abastament d’en Doro i que portava per tí-
tol: «El curiós cas de Teodoro Pons Domín-
guez», on es feia palès un munt de dubtes
sobre el seu origen, començant per l’embull
dels noms que va utilitzar: Diodoro, Teodo-
ro, Heliodoro, etc. En resum un conjunt de
llums i ombres que calia desentrellar.

Tot açò que dic, ara que els Jocs de Rio es-

ca del carrer Diputació 215 de Barcelona i,
per tant, tinc una visió un poc difusa de la
seva figura. No obstant, sí tinc un record
precís d’una incidència al final de la seva vi-
da. Pel que sembla, a les darreries, cal supo-
sar que per dificultats econòmiques, es
complementava els seus minsos ingressos
amb la venda de participacions de la loteria
nacional, la qual cosa va funcionar fins un
dia en que al número que venia li va tocar
un premi d’una certa importància. El pro-
blema va ser que en Doro, confiant amb les
estadístiques, no havia comprat els dècims.
Pel que es conta, sembla ser que va ser el
Barça qui li va solucionar l’embull legal i va
poder sortir de problema.

✒ AQUEST FET va ser el que va motivar
que un vell contertulià de la Casa de Menor-
ca el definís com «Un homo amb cames de
cavall, un cor de toro i un cap d’ase», dit
amb tot el carinyo del món.
Només recordar que va guanyar un cara-
mull de curses, va ser campió d’Espanya
vàries vegades dels 800 i els 1.500 metres lli-
sos i, fins i tot, va guanyar la Jean Bouin de
Barcelona, la més antiga de les curses atlèti-
ques vigents espanyoles l’any 1921, amb la
samarreta de l’Espanyol.
Òbviament, no podem establir lligams de
sang ni bots mínims; només volem recordar
a un personatge menorquí, peculiar, es-
trambòtic i tot ple de misteri i indefinicions,
però senzill i optimista. En Diodoro Pons
Pons (no Fernández, pel que sembla).

Antoni Tudurí

Secció de
genealogia de
l’Ateneu deMaó
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Doro Pons als Jocs Olímpics d’Amberes de 1920

EN TEMPS OLÍMPICS LI HA TOCAT A DORO PONS
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La revista de la 
  Mare de Déu de Gràcia

Coneix totes le novetats de les festes d’enguany, 

els protagonistes, les històries, les narracions, 

les fotografies antigues, els reportatges i les entrevistes. 

La informació més complerta, amb les millors imatges.

Una publicació en color de 76 pàgines.

amb les festes de Maó 2016

JA A LA VENDA A LES 
LLIBRERIES DE MENORCA 3’50

euros

R
ecuperant la presència
femenina a aquest es-
pai, he optat per reme-
morar dos tipus de do-

na, sinó antagònics sí notable-
ment diferents: un d’ells es
recordat pel fet de lluir el seu
nom a uns rètols clavats als cap
de cantons del poble i l’altre
per la seva pervivència a la
memòria col·lectiva (que es va
difuminant, malauradament i,
per aquesta raó, vull reivindi-
car).

Quan era jovenet em va inte-
ressar saber qui era una dona
de nom Antònia Orfila, que li
havia pres el nom a un carrer
que, pel que sembla, es deno-
minava fins l’any 1939, com el
carrer dels «faldons curts».
L’origen d’aquesta denominació
era atribuïda per uns a que al
carrer hi habitaven soldats es-
cocesos, aquells britànics amb
«faldes curtes», interpretació
tan suggestiva con la presència
de Lady Hamilton al casat de
Sant Antoni, però poc creïble.
Una altra versió apuntava a que
a aquell antic carrer del Molí hi
havia alguna casa d’allò que en
deien de «bergantes». Deixant
de banda aquestes considera-
cions, l’ajut de Diego Pons ha
permès conèixer l’origen
d’aquest canvi de nom i que ara
us resumiré.

Antònia Orfila Montáñez (Es
Castell, 1859-Maó 1934) era una
dels 9 fills del matrimoni for-
mat per Gabriel Orfila Mercadal

Antoni Tudori
Secció de
genealogia de
l’Ateneu de Maó

Miscel·lània genealògica

DEDICADA A DUES DONES DES CASTELL:
ANTÒNIA ORFILA I AURORA CARRETERO

i Antònia Montañés
(transformat en Montá-
ñez, per l’escrivà de
torn) Orfila, dels que la
major part va morir
molt jove i ella va dis-
posar de bona part
dels bens familiars i,
atès que no es va casar,
va cedir la quantitat de
4.710 pessetes al muni-
cipi des Castell, que va
agrair aquesta donació,
per ajudar als pobres
del municipi a través
dels rèdits d’aquests do-
blers. A l’any 1939
l’Ajuntament, en sessió
plenària, va decidir de-
dicar-li el carrer, nome-
nar-la filla il·lustre des
Castell i posar el seu re-
trat a la Sala Consisto-
rial. L’únic que es va
acomplir va ser el canvi
de nom del carrer, atès que mai
s’ha pintat el seu retrat i, a més,
els pobres no van veure ni un
dels quasi 1.000 duros que l’an-
terior batlle va dedicar a altres
coses, com ara la millora de l’es-
corxador i les noves escoles pú-
bliques que mai van ser acaba-
des i es van convertir en zona
de jocs a pedrades dels al·lots.
Total, un nom a uns rètols que
quasi bé ningú coneix i res més.

✒ CANVIANT DE PERSONAT-
GE, parlaré d’Aurora Carretero
Guasp (Es Castell 1897-1990) de
la que tinc un record d’infante-
sa molt clar relacionat amb les
festes de comiat de l’estiu que
feia un matrimoni de Maó que
estiuejava al carrer del Port,
prop del carrer Sa Font, coinci-
dint amb el dia de Santa Rosa

que, abans de la reordenació
del santoral, es celebrava el dia
30 d’agost. Aquestes festes de
comiat acostumaven a ser una
sessió musical, acompanyada
de pastissets i vi dolç, on hi par-
ticipaven un jove de nom Be-
nigno Miret (guitarra) i dos ger-
mans, Magí (llaüt) i Aurora Ca-
rretero Guasp (també guitarra).
Entre sons, cançonetes, pas-
tissets i glopets de moscatell,
els grans xalaven i cantaven tot
el capvespre. Aurora era petita,
viva i àgil com una espurna i
plena de vitalitat. La seva vida
va anar plena de música, poesia
i teatre, activitats que desenvo-
lupava a l’Ateneu des Castell,
mentre va ser possible. A la
miscel·lània dedicada a Onési-
ma Ripoll, vaig parlar d’una au-
tobiografia on citava a Aurora

de la següent manera:
«En la calle paralela a la
nuestra y más lejana a mi
mar, vivía una mujer cul-
ta e inteligente, no muy
favorecida por la belleza.
Era actriz y de notable
calidad. Se llamaba Auro-
ra y tenía un piano...».
Aquesta dona va marcar,
en certa manera, la dedi-
cació a la música de
Onésima Ripoll, i era
aquesta mateixa dona
que anava amb el seu
germà i en Benigno a ca
la senyora Rosita (Rosa
Guerrero Mus) i el
senyor Toni Palurdo (An-
toni Camps Cardona) del
carrer des Port de la me-
va infantesa.
En resum, dues dones
del mateix poble, amb-
dues fadrines, Antònia

catòlica decidida i que va pre-
tendre ajudar als pobres des
Castell, sense arribar a assolir-
ho i Aurora, anarquista de cap
de brot, culta i artista, que van
coincidir a aquest món prop de
40 anys; una amb carrer dedi-
cat i desconeguda pel poble i
l’altra recordada per bastanta
gent, i de la que m’han dema-
nat que en parlés.
Per acabar, com sempre, rallar
de lligams de sang i bots, els
tres components de la secció
de genealogia de l’Ateneu estem
emparentats repetidament i,
per tant, no citarem aquestes
dades, però sí destacar que les
dues dones a qui hem dedicat
aquesta miscel·lània no tenen,
segons les dades de que dispo-
sem avui, cap lligam directe de
sang.

LÍTHICA
Jornada de portes
obertes, avui a les
Pedreres de s’Hostal

◗ La Fundació Líthica Pedre-
res de s’Hostal celebra
aquest matí una nova jorna-
da dedicada al Laberint. El
públic en general podrà gau-
dir d’una visita guiada a la
pedrera de 10 a 11.30 hores
mentre s’oficialitza l’apadri-
nament de les pedres Mega-
rodones, que protegeixen el
cor del Laberint mineral on
es troba l’estany d’aigua, De
nou a onze qui hagi partici-
pat en la campanya d’apadri-
nament d’una d’aquestes
grans pedres podrà marcar
la seva en companyia d’un
membre de Líthica. Des de
l’organització destaquen
l’apadrinament de Megaro-
dones per part del Consell i
els ajuntaments de l’Illa, que
donen suport a la conserva-
ció i reutilització de les pe-
dreres. Les donacions d’enti-
tats, empreses i famílies ser-
viran al projecte per la
recuperació i posada en va-
lor de l’espai. M.D.F.

CIUTADELLA
El Fotoclub del Cercle
Artístic mostra la seva
visió del mar menorquí

◗ Quinze socis del club foto-
gràfic del Cercle aporten 29
fotografies en l’exposició so-
cial «Menorca i la Mar», que
es podrà visitar a l’Espai d’Art
Xec Coll del 9 de setembre a
l’1 d’octubre. L’exposició, que
s’inaugurarà el divendres
que ve a les 20 h, pretén ofe-
rir diverses perspectives de
múltiples entorns de l’Illa en
què l’aigua és un element
més del paisatge. M.D.F.

BlRlElVlElSl
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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
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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
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Afortunadament, el conservava i vaig
poder observar la feinada feta (que vaig
passar a Antoni Guasch mitjançant fo-
tos parcials de l’arbre, que podeu tro-
bar internet a Genealogia dels menor-
quins per tal de què fes una transcrip-
ció a la seva gran base de
dades) i entre les fitxes con-
trolades, a part de jo
mateix, vaig trobar una
tal Margarita Orfila
Tudurí, que em va
fer cercar les possi-
bles relacions entre
aquesta dona i un
servidor. La recerca
va determinar que
per la part Tudurí
no vaig trobar cap
connexió directe, però
si per altres llinatges pu-
rament menorquins. La
sorpresa va ser grossa quan
trobo que surt citada a la Vikipèdia,
amb pèls i senyals i, a més, és la base
d’un interessant treball d’Isabel Fèlix
Riera, jove música maonesa prou cone-
guda avui en dia.

En resum, i reproduint alguns
paràgrafs d’Isabel Fèlix, sembla que
aquesta dona va ser la primera menor-
quina que va acabar els estudis supe-
riors de Música i als catorze anys, el 10
de juliol de 1904, obté el Premi a les
oposicions de l’últim curs de Solfeig,
èxit del qual la premsa menorquina se’n
va fer ressò. Un any més tard, el 3 de
juny de 1905, va ser distingida com a
alumna avantatjada de l’Escola. El març
de 1907, a l’edat de disset anys és nome-

nada professora auxiliar de Solfeig i
Teoria d’aquest centre, on ensenyaria
durant més de cinquanta anys fins a la
seva jubilació. La formació musical més
àmplia la va rebre dels mestres Antoni

Nicolau i Lluís Millet pel que fa a la
teoria i dels mestres Daniel i

Pellicer pel que fa al pia-
no, tot i que també va

rebre classes del pia-
nista Enric Grana-

dos. El talent i la
completa prepara-
ció musical de
Margarida, units a
la seva precocitat,
no eren elements

habituals en les do-
nes de l’època. Això

ve corroborat pel fet
que el mes de juny de

l’any 1909 es converteix
en la primera dona a acabar

els estudis superiors de Contra-
punt i Fuga a l’Escola Municipal de Mú-
sica de Barcelona, amb la qualificació de
sobresaliente, situant-se així ja clara-
ment en el camí de la composició.

Va ser al propi conservatori on va
conèixer al professor valencià Frederic
Alfonso i Ferrer, amb qui es va casar
l’any 1913. El matrimoni va tenir sis fills i
Margarita va saber compaginar la vida
familiar amb la professional, seguint la
seva labor docent i de composició mu-
sical. Només un dels fills no va ser mú-
sic professional, Frederic (advocat i
poeta) mentre que Joan va ser violinista
i compositor, Francesc, violoncel·lista i
Carme, violinista.

F
ins fa poc temps, un servidor es-
tava convençut que el primer
menorquí que havia estat pro-
fessor (en aquest cas, catedràtic)

d’un conservatori superior de música
era el meu bon amic Ramon Coll Hu-
guet, que ho ha estat tant del Municipal
com del Liceu de Barcelona, a més del
de Sevilla.

Idò no, resulta que no és el primer
professor menorquí. Una dona l’havia
precedit 60 anys abans i es tracta de
Margarita Orfila Tudurí, nada a Maó en
data 10-09-1889 i traspassada a Barcelo-
na el dia 29-04-1970.

✒ ABUSANT DE LA VOSTRA amabili-
tat explicaré com he arribat a conèixer
a aquesta pianista. Fa molts anys –de-
vers 25- mon pare em va comentar que
un parent col·lateral, casat amb una co-
sina germana meva i enginyer de pro-
fessió, havia construït un arbre ge-
nealògic on hi figuraven uns quants
centenars de persones, i que l’havia di-
buixat damunt d’una cartolina de di-
mensions considerables. Per aquells
temps jo no anava de dèries genealògi-
ques i aquest comentari va quedar arxi-
vat a la part del cervell on es guarden
aquestes coses. Passat el temps, vaig re-
cordar aquesta cita i vaig demanar a
l’autor de l’arbre que me’l deixes veure.

Diu Isabel Fèlix que Margarita venia
molts estius a Menorca, concretament
as Castell i més concretament al carrer
des Port. Vés a saber si va coincidir-se-
gurament que sí- amb la senyora Rosita
que vaig citar a la miscel·lània dedicada
a Aurora Carretero.

I entre les petites sorpreses que de-
para la genealogia, val a dir que el pa-
rent col·lateral autor de l’arbre citat al
principi és Fernando Orfila Flaquer, ca-
sat amb la meva cosina Maria Abadia
Miquel, pare d’un altre destacat mu-
sicòleg i professor del Conservatori de
València, Fernando Orfila Abadia.
Sembla que la vena musical dels Orfila
segueix fresca i fecunda.

✒ ESPERO QUE ELS BONS aficionats
a la música, que a Menorca són molts,
vulguin disculpar la meva ignorància
sobre aquesta il·lustre compositora i
professora; la miscel·lània va dirigida
a la gent que, com jo mateix, no la co-
neixia.

I com a detall circumstancial i anec-
dòtic, el dia que escric aquesta mis-
cel·lània compleix anys (80) una altra
parenta comú (encara que d’enfora per
la meva part, no així per part de Fernan-
do Orfila), de nom Teresa Gimpera Fla-
quer, celebrada model i artista cinema-
togràfica de la que molts lectors, d’una
certa edat, tenen segurament un agrada-
ble record. Més de 100 pel·lícules avalen
aquesta opinió.

Atès que la cosa s’ha anat complicant,
avui deixaré de banda els lligams de
sang i els bots que són abundants. Un al-
tre dia hi tornarem.

MARGARITA ORFILA TUDURÍ, PRIMERA PROFESSORA
MENORQUINA AL CONSERVATORI DE BARCELONA

Antoni Tudurí
Secció de
Genealogia de
l’Ateneu de Maó
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INVESTIGACIÓ l El Museu de Menorca acull fins diumenge
les VII Jornades Arqueològiques de les Illes Balears

ElfonsVivesEscuderoiels
darrersavançosarqueològics

ISAAC PONS DE ROSA

Gairebé un centenar d’arqueòlegs
aporten, des d’ahir i fins diumenge,
al Museu de Menorca, les darreres
novetats en el camp de la investiga-
ció arqueològica. És en el marc de
les VII Jornades d’Arqueologia de les
Illes Balears, en què s’aporten noves
dades, reinterpretacions i nous resul-
tats de nombroses prospeccions rea-
litzades darrerament a l’Arxipèlag.

Lesjornadesdelaseccióarqueològi-
ca del Col·legi Oficial de Doctors i
Llicenciats en Filosofia i Lletres i
Ciències de Balears consten de 63
comunicacions, amb representants
de les quatre Illes, que aborden qües-
tions referents a la prehistòria i tam-
bé a la història antiga i medieval,
com per exemple, el projecte a la
Cova d’en Gaspar, a Sineu, i la seva
aproximació al poblat romà i medie-
val islàmic.

Aquestes jornades, de periodici-
tat biennal i que tornen a l’Illa des-
prés de 2008, arriben uns dies des-
prés que un membre d’Icomos
(Comitè Espanyol del Consell Inter-
nacional de Monuments i Llocs) hagi
avaluat, in situ, la candidatura de la
Menorca Talaiòtica a Patrimoni Mun-

Intervencions. Els arqueòlegs exposen les novetats
de diferents projectes a les quatre illes. ● FOTO GEMMA ANDREU

dial, fet que estalona el projecte insu-
lar, segons el conseller de Cultura,
Miquel Àngel Maria.

COMUNICACIONS
Octavi Pons va presentar les darre-
res novetats en relació a la col·lec-
ció de materials talaiòtics d’Antoni
Vives Escudero, a partir dels objec-
tes trobats a les coves de Cala Tirant
i Binidonaire, i entre els quals des-
taquen braçalets o campanetes de
bronze, peces de ceràmica o collars
de pasta de vidre. Unes col·leccions
que, una vegada posades en un
mateix context, proporcionen infor-
macions. De fet, segons Pons, el
mateix Vives Escudero ja avançava
aprincipisdelseglepassatqueaquests
«elements servien per a l’intercan-

vi comercial».
Les jornades s’encetaren amb la

intervenció de Simón Gornés, en
relació a l’arquitectura de les nave-
tes funeràries, partint de la localit-
zació a l’Illa de la vintena de cons-
truccions d’aquesta tipologia, i apor-
tant dades estadístiques sobre els
mètodes constructius tant de les
navetes circulars com de les de plan-
ta allargada.

Així mateix, Montserrat Anglada,
Cristina Bravo i Irene Riudavets, de
l’equip d’arqueòlogues que ha com-
pletat fa unes setmanes la segona
campanya a sa Cudia Cremada, a
Maó, van exposar el projecte que
ha permès trobar enguany la pilas-
tra d’una taula.

La primera sessió va incloure tam-
bé les intervencions de Mark Van
Strydonck, sobre els enterraments
encalçalaCovadenaPrior,albarranc
de Binigaus, i els Amics del Museu
de Menorca van aportar les nove-
tats de les tasques al poblat de Torre
d’en Galmés.

El programa segueix avui amb
noves comunicacions, i demà es visi-
tarà l’exposició sobre Vives Escude-
ro al Museu de Menorca, i Cornia
Nou i sa Cudia Cremada.
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El Premi Born entra ya en su rec-
ta final. El próximo sábado se
dará a conocer el ganador de la
edición XLI del prestigioso pre-
mio teatral que otorga el Cercle
Artístic de Ciutadella, un galar-
dón que se disputarán las tres
piezas elegidas como finalistas
por el jurado, que el pasado fin
de semana se reunió en la Sala
Beckett de Barcelona para cele-
brar su segunda reunión. Los títu-
los que han llegado hasta la fase
final, entre los 196 presentados
a la convocatoria, son «S’Hora-
baixa», «Al límit de la muntanya»
y «Lear». El autor de una de las
piezas se alzará con el premio de
14.000 euros y la edición de la

obra en las cuatro lenguas oficia-
les del Estado.

El nombre del ganador se hará
público durante la celebración

de una gala que en esta ocasión
tendrá lugar en el Teatre de Calós,
donde se representará la obra
«Tortugues: la desacceleració de
les partícules», escrita y dirigida
por Clàudia Cedó y protagoniza-
da por Dani Arrebola, Àlex Brull,
Clara Cols y Alícia Puerta.

Hasta ese día, los organizado-
res mantendrán abierta la cam-
paña de micromecenazgo con la
que financian parcialmente el
premio (www.crecenelpremi-
born.com) y que llevan recauda-
do hasta la fecha 4.430 euros.

destacats. Avui en dia, a llocs com a Bar-
celona, hi ha més gent que dina a fora
que a casa. I restaurants n’hi ha a cada
cap de cantó, amb diferents preus i qua-
litats, des de casolans fins altres de
disseny, on els aliments es desconstruei-
xen, es reconstrueixen, s’esterifiquen i
on, apart dels fogons i cassoles de tota la
vida, s’empren eines i instruments de
laboratori físics-químics prou sofisticats.
A certs establiments d’aquest tipus els
preus són de magnitud astronòmica i,

per aquest fet, la cuina d’abans s’ha
transformat en cuina G-astronòmica.

✒ BROMES APART, i entrant en el te-
rreny propi d’aquesta secció, se’ns ha
passat pel cap cercar algunes possibles
relacions entre alguns dels defensors de
la cuina menorquina actual, agrupats en
l’associació que du per nom el d’un frare
franciscà del segle XVIII, conegut per
Fra Roger i aquest frare. Els estudiosos
d’aquest cuiner saben que va néixer a

DEDICADA A FRANCESC GABRIEL ROTGER
VILLALONGA, CONEGUT COM A FRA ROGER

Ciutadella el dia 30 d’abril de 1709 i va
morir a la mateixa ciutat l’any 1764, sen-
se saber el dia exacte, després d‘haver
escrit un llibre que descriu els menjars
monàstics i populars. Un servidor, en
tant que aprenent de genealogista i
comptant amb l’ajut d’Antoni Guasch
Bosch, ha pogut concretar els noms dels
seus pares i dels seus padrins. Pel que
sembla, els padrins tenien una certa po-
sició atès que eren senyors, concreta-
ment el Sr. Gabriel Olivar i la senyora An-

tonia Olivar Gomila. A la plana web «ge-
nealogia dels menorquins» es pot veure
els detall dels seus antecessors i ger-
mans, atès que descendents no n’hi ha
pel fet del vot de castedat propi de cler-
gues i frares.

En aquest cas, i com és costum, he
provat de trobar les relacions de sang
dels membres de la secció de genealogia
de l’Ateneu de Maó i ha sortit que Antoni
Guasch té 74 lligams amb 16 bots mí-
nims, Rafael Aedo té 4 lligams amb 17

Q
uan un servidor era adolescent
(com deien en primer, a s’edat
burral) només recorda haver
menjat a quatre restaurants me-

norquins: Cas Sastre i l’España des
Castell, el Rocamar (més des Cas-
tell que de Maó) i la fonda Faner,
de Ciutadella. Cap a l’any 1963 en
Mario Faner ens va dir a quatre ga-
lifardeus de la part de Llevant, que
no tornaria a anar a Maó fins que
el seu amic, un tal Augusto Miran-
da, i conegut pes caparrot (estàtua
esculpida per Waldemar Fenn), no
el tornessin a posar allà on era
abans, no a una costa plena de gi-
ravolts i de brutícia). Els responsa-
bles de les sales menjadors abans cita-
des eren, respectivament, Mateu Sastre,
Llorenç Porcel, Damià Borràs i el men-
cionat Mario Faner, però a les cuines ma-
naven el propi Mateu Sastre, Magdalena
Melià, Catalina Anglada (i els seus fills Jo-
sep i Damià) i a can Mario el seu germà
Doro Faner, pare d’en Pau que ens ha
aguiat plats literaris de molt alta qualitat.

Per aquells temps, anar a menjar a la
fonda era tot un esdeveniment memora-
ble; qualque casament i altres dies molt

bots mínims, en tant que un servidor té
6 lligams directes amb 19 bots mínims,
però el que cal destacar és que alguns
dels fundadors i actuals membres de
l’associació Fra Roger també tenen lli-
gams directes. Aquestes relacions entre
els confrares posats per ordre alfabètic
del primer llinatge (primer posem els
lligams i després els bots mínims) són:
Damià Borràs Barber (4/17); Pere Fraga
Arguimbau (13/14); Antoni Juaneda Ca-
brisas (9/17); Jaume Mascaró Pons

(24/15); Pau Rotger Triay (39/16);
Guillem Sintes Espasa (8/15), Adolf
Sintes Sintes (2-17) i Andreu Vidal
Mascaró (14/14).

✒ PROBABLEMENT, cap
d’aquests confrares ha sospitat
mai l’existència de parentiu entre
ells i Fra Roger i, si disposéssim de
més dades, encara trobaríem més
connexions.

No vull acabar sense citar a Pe-
re Ballester, autor del llibre «De re

cibaria», del que tinc un exemplar de la
primera edició, impresa a Maó l’any 1928
i que va ser un precursor de la literatura
gastronòmica (sense «G» inicial) moder-
na a Menorca.

Per coses tan intranscendents com
aquesta és pel que serveix la genealogia,
tractada per un aprenent com un servi-
dor... I perquè, un dia qualsevol, ens con-
vidin a un panxó del segle XVIII, senzill i
monacal i, si pot ser, acompanyat d’un
bon vi de la terra.

Antoni Tudurí
Secció de
Genealogia de
l’Ateneu de Maó

Miscel·lània genealògica

Damià Borràs Llorenç Porcel Mario Faner Mateu Sastre

R.P.A.

Los ganadores del Balearic Island
Photo Circuit 2016 y el IV Saló
Fotográfic Digital Illa de Menor-
ca ya se conocían desde el pasa-
do mes de junio, pero ayer vol-
vieron a ser noticia por la cere-
monia de entrega de galardones
que el Foto Club del Cercle Artís-
tic celebró en la sede de la enti-
dad cultural. Allí se proyectó una
colección de instantáneas selec-

cionadas de unas convocatorias
que siguen creciendo año tras
año y en las que participan artis-
tas desde prácticamente todos
los rincones del mundo. Cabe
recordar que en la edición de
2016 concurrieron a los concur-
sos 2.789 fotos.

El palmarés completo de los
certámenes de fotografía digital
cuenta nada más y nada menos
que con 77 premios y menciones
especiales.

La fotografía digital se
exhibe en el ‘Cercle’

El XLI Premi Born
ya cuenta con sus
tres finalistas

TEATRO l Las obras «S’Horabaixa», «Al límit de la muntanya»
y «Lear» se disputan el galardón que otorga el Cercle Artístic

Los miembros del jurado, reunidos en Barcelona. ● FOTO C.A.

La entidad cultural de Ciutadella acogió la gala. ● FOTO PAULÍN TALTAVULL
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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.

MAÑANA
LA

CARTILLA
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tocava aquesta campana era un senyor
de molt avançada edat i que, un cop a
l’any, ens feia seure a les escales que hi
havia al primer replà del pati on hi ha-
via un pou (o cisterna) i els «excusats» i
allà feia una foto de grup de cada curs.

Aquest personatge vivia al carrer
Stuart des Castell amb una germana fa-
drina i entre els estudiants corria la
veu de què havia estat un dels funda-
dors del moviment escolta de Menorca
cap allà l’any 1912, dada que s’ha pogut
comprovar consultant la «Revista de
Menorca», on consta que actuava com
a professor de gimnàstica ja l’any 1912.
D’acord amb les informacions rebudes

PACO RAMONELL
de Marga Bennassar Félix, figurava
com a professor auxiliar de la càtedra
de gimnàstica. A l’arxiu de l’Institut
Joan Ramis i Ramis, consten les se-
güents dades:

«Se halla en posesión de la Medalla
de Honor concedida por la Junta Cen-
tral de Extensión universitaria, por la
persistente labor en pro de dicha insti-
tución como profesor de Gimnasia, se-
gún comunicación expedida por el Sr.
Presidente de la misma, con fecha 11 no-
viembre de 1909.

Instructor especial de Gimnasia de la
Tropa de esta ciudad de los «Explorado-
res de España», desde el año 1912 al 1917
inclusives.

Y en marzo de 1925 fue confirmado en
dicho cargo por el Consejo Nacional, con-
tinuando en la actualidad en el desempe-
ño del mismo, según comunicación expe-
dida por el Sr. Presidente del Consejo de
Alto Patronato de Mahón, con fecha 17 de
agosto de 1926».

Com a detalls familiars, cal destacar
que son pare era mestre d’escola i un
conco seu sembla que va ser director
del diari «El Bien Público». Una altra cu-
riositat és que el sobrenom Ramonell
correspon al primer llinatge de la seva
besàvia paterna, Catalina Ramonell Be-
nejam. Aquest llinatge Ramonell prové
de Ciutadella i l’antecedent més antic
que hem trobat és Francesc Ramonell,
casat en data 12/01/1603 amb Antònia
Triay a Ciutadella, sent, probablement,
d’origen mallorquí.

Vull aprofitar l’avinentesa per men-
cionar que el moviment escolta menor-
quí (conegut com a «Exploradores de

D
edicada al senyor Paco Ramo-
nell (Francesc Seguí i Coll), fun-
dador de l’escoltisme a Menor-
ca, fotògraf i home de bé.

El dia 26 de febrer de 1960, data abso-
lutament exacta, un servidor de vostès,
en nom dels altres estudiants del cinquè
curs de batxillerat va intentar pactar
amb el catedràtic de Matemàtica Jaume
Mir Seguí una treva docent per tal de
poder anar als funerals i enterrament
de Sr. Paco Ramonell, que havia mort a
es Castell a l’edat de 95 anys. La postura
d’en Miroto, tal com el coneixíem els es-
tudiants, va ser totalment negativa i in-
transigent, quedant la meva proposta
com a fum de formatjada, és a dir, en no
res. La classe va seguir el seu curs i el
pobre Sr. Paco va ser acomiadat i ente-
rrat sense la nostra presència.

Si qualcú més jove no sap qui era
aquest personatge, li convindrà seguir
llegint aquestes retxes.

Fent endarrere en el temps, recordaré
que al vell Institut del pla del Monestir,
just acabades les primeres escales, hi
havia un gran finestral amb un rellotge
de paret al fons i a la part de la dreta
una petita campana (per cert, que se
n’haurà fet d’ella?) que anunciava l’ho-
ra de començar i acabar les classes. De-
vers els anys 50, apart del conserge Sr.
Antònio, Moragues, algunes vegades qui

España» en castellà i com «els boys» en
la llengua plana) va patir diverses pe-
ripècies, especialment a partir de l’any
1939, per raons òbvies, i recordar que la
primera reinstauració va ser l’any 1953,
quan un grup d’estudiants de l’Institut
instruïts per un alferes de milícies uni-
versitàries, van fer la promesa escolta a
Maó. I és bo recordar els noms d’aquests
estudiants: per ordre alfabètic eren, si
no vaig errat, Fernando Alejandre Roig,
Álvaro Cardona Bendito, Santiago Mas-
poch Rita, Tomàs Vidal Bendito, Josep
Miquel Vidal Hernández (el gafas) i Jo-
sep Vives Campomar. Hereus efímers
d’aquest sextet van ser un grup de 4 ca-
dells, entre els quals es compta qui es-
criu aquesta miscel·lània.

A l’època moderna es va posar el
nom «Paco Ramonell» a l’agrupació
creada a Maó l’any 1992, però vull res-
saltar que la recerca de dades d’aquest
personatge ha resultat molt laboriosa.
La foto que il·lustra aquesta plana és fe-
ta per un destacat fotògraf, Toni Vidal,
devers l’any 1955, quan Paco Ramonell
ja tenia 90 anys fets, atès que havia nas-
cut a Maó el dia 15/12/1864, morint, com
ja s’ha dit as Castell en data 26/02/1960.

Acabant, com sempre, els membres
de la secció genealògica tenim un munt
lligams de sang, que no citarem, però
avui caldrà destacar que, almanco tres
dels escoltes dels anys 50 tenen les se-
güents relacions: Fernando Alejandre
Roig: 2 lligams directes amb 17 bots mí-
nims; Alvaro Cardona Bendito, 6 lligams
i 16 bots i Tomàs Vidal Bendito, 2 lligams
amb 15 bots mínims.

Don Jaume Mir Seguí (Miroto; 2 lli-
gams i 21 bots) va impedir, amb un cri-
teri just, la nostra assistència al funeral,
però no ha pogut obstaculitzar el nos-
tre record.

Antoni Tudurí

Secció de
Genealogia de
l’Ateneu deMaó

Miscel·lània genealògica

Es Baluard acerca a la Isla los
cortometrajes de Isaki Lacuesta
R.P.A.

El Museu d’Art Modern i Contem-
porani de Palma, Es Baluard, ha
programado para el próximo jue-
ves en el Museu de Menorca una
presentación de las investigacio-
nes sobre la colección del centro
museístico mallorquín, el proyec-
to conocido como Carte Blanche.
Dentro de ese marco y como apro-
ximación a esa temática, se pre-
sentará una selección de corto-
metrajes de Isaki Lacuesta, el cineas-
ta invitado a realizar una lectura
de la colección que se está expo-
niendo durante este año.

Esta actividad, que tendrá lugar
a partir de las 19 horas y será pre-
sentada por la directora del museo
palmesano, Nekane Aramburu,
forma parte del programa «Es
Baluard en Moviment», que per-
mitirá repasar la trayectoria más
experimental del autor gerunden-
se mediante un programa de cor-

Nekane Aramburu visitará Menorca para presentar el programa.

CINE l El Museu de Menorca acogerá el jueves una sesión
con la proyección de ocho títulos del cineasta gerundense

tometrajes recientemente proyec-
tados en Es Baluard. La selección
incluye ocho títulos, rodados entre
2004 y el año pasado con dura-
ciones que van desde los cinco a
los 25 minutos.

Los trabajos cinematográficos
de Lacuesta se han proyectado en

festivales de todo el mundo y en
centros tan prestigiosos como el
MOMA de Nueva York. El director
ha sido también objeto de retros-
pectivas en la National Gallery de
Whasington y en festivales inter-
nacionales como los de Cali en
Colombia o Poppoli en Italia.

CONFERENCIA

Un vistazo al modelo de Atapuerca
El Ateneu acogió ayer una nueva conferencia dentro del ciclo «Què
significa ser patrimoni mundial?» con la participación de José María
Rodríguez-Ponga, de la Fundación Atapuerca . ● FOTO JAVIER COLL

CIUTADELLA

Santandreu y Aguiló presentan esta tarde en

vaDllibres sus respectivas novedades editoriales

◗ La librería de Ciutadella acogerá esta tarde, a partir de las 19 ho-
ras, una doble presentación literaria. El mallorquín Jaume Santan-
dreu acercará al público su trabajo «Operació Tiara», mientras que
Caterina Aguiló hará lo propio con el título «De res, massa».

BlRlElVlElSl
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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,

LA CENTENÀRIA
Miscel·lània genealògica

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.
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ja té nom propi ( que no citaré per tal de no
donar cap pista, ja ens entenem...) i tothom
sap que comença per G i que, fem el que
fem, aquest G.G. (Gran Germà) ho sap i, a
més, sap on som. I, inclús, qualsevol carrer,
plaça o indret de qualsevol ciutat, vila, poble
o lloc per on pugui passar un vehicle tot es-
trany, dotat de periscopis i altres estris òp-
tics i electrònics, el podem visualitzar, com
en diuen ara (el carrer o la casa , no el vehic-
le) entrant a l’espai sideral del dit Gran
Germà.

A qualsevol carrer, plaça o lloc? No exac-
tament. A l’ igual que els còmics d’Astèrix,
sempre hi queda una aldea on el prepotent
centurió romà no hi pot arribar, encara que
només sigui de moment.

I aquest és el cas de certs carrers o carre-
rons per a on no pot circular el vehicle
abans citat. Per exemple, si l’ajuntament ins-
tal·la uns bil·los, ben posats, el vehicle espa-
cial no pot passar i, per tant, no pot fer d’es-
pia del Gran Germà. Mireu, sinó, el carrer
d’Alaior a Maó o el carrer Que no passa de
Ciutadella. Però açò no només passa a Me-

norca; també es dóna el cas a Barcelona, es-
pecialment a aquelles vies urbanes que es
denominen passatge”. I un d’aquests duu el
nom d’un personatge que m’ha dut a utilit-
zar una excusa per a poder citar a un
maonès totalment desconegut per a un ser-
vidor, pintor de professió (no de brocha gor-
da que diuen en castellà), sinó de pinzell fi i
que va tenir una escola d’ensenyament de
futurs artistes pintors.

Es tracta d’Antoni Mulet i Orfila, nat a Maó
devers l’any 1821 i que va morir a Sant Ger-
vasi de Cassoles (municipi annexionat a Bar-
celona devers 1923) l’any 1882, casat dues ve-
gades, amb 5 fills del primer matrimoni i 9
del segon. L’origen menorquí el tenim ben
documentat, però ens ha costat bastant el
seguiment de la seva descendència. Aquesta
branca del llinatge Mulet s’ha perdut a Bar-
celona, atès que només hem trobat dades
de descendència femenina que m’ha con-
duit fins al Sr. Oriol Comas Valsells amb qui
he pogut conversar sobre el seu avantpassat.

✒ ANTONI MULET I ORFILA era fill d’An-
toni Mulet Llambías i de Josepa Orfila Escri-
và, casats a Maó en data 22/02/1815, sent el
primer Mulet, que hem trobat Joan Mulet
Vilena, casat a Maó amb Anna Mesa Cana-
ves en data 29 de maig de 1758, fill de Clau-
di Mulet i de Francisca Vilena, nat a una ciu-
tat francesa anomenada Nevers. A l’acta de
casament diu que era fill de Claudi Mulet i
de Francisca Vilena. Cercant aquest matri-
moni els hem pogut localitzar a Nevers (re-
gió de la Borgonya, al centre de França) i,

V
a ser l’any 1894 que es va estrenar
«La verbena de la paloma» amb lle-
tra de Ricardo de la Vega i música de
Tomàs Bretón, una de les sarsueles

més conegudes pel gran públic, potser per
allò de «una morena y una rubia, hijas del
pueblo (sic) de Madrid...», on l’apotecari D. Hi-
larión explicava al seu amic D. Sebastián les
virtuts del progrés i aquest D. Sebastián deia
allò de «las ciencias adelantan que es una
barbaridad, una brutalidad...».

✒ VAL A DIR que aquesta al·lusió a una
sarsuela podria tenir una clara relació amb
un disc (que vaig comprar fa poc temps a
una botiga de revenda de llibres, discs i al-
tres elements més o manco culturals, a la
Travessera de Gràcia de Barcelona, al mòdic
preu d’un euro) i a aquest disc (LP que en
deien abans, o vinil com diuen els moderns)
el paper del sereno el cantava un tal Óscar
Pol (maonès pel que sembla) a qui estic per-
seguint sense massa èxit. Si per un casual al-
gun lector em pot passar dades d’aquest
baix cantant, li estaré prou agraït.

Em disculpareu la deriva, però no era
aquesta la meva intenció; el que jo volia ex-
pressar és que el Gran Hermano de Georges
Orwell és tan omnipresent que avui en dia

per tant, és versemblant que l’origen
francès d’aquesta saga sigui correcte (el lli-
natge de la mare és, a França, Vilain i la se-
va transcripció fonètica es transforma en
Vilena). Cal recordar que per aquelles dates
Menorca era sota la dominació gala (1756-
1763) i, per tant, Joan Mulet devia ser un
súbdit del rei Lluís XV que va quedar a la
nostra illa, ja que consta la defunció, a Maó,
d’un Joan Mulet l’any 1776.

Pel que sembla, el fet de que aquest pas-
satge barceloní dugui aquest nom no és de-
gut ben bé a la seva categoria artística, que
devia ser prou bona, almanco pel que fa a
l’ensenyament de l’art pictòric, sinó a que,
amb una visió de futur molt destacable, va
ser que va demanar i obtenir el preceptiu
permís municipal del poble de Sant Gervasi
de Cassoles per poder urbanitzar (avui pot
semblar un verb irregular i imputable judi-
cialment) devers l’any 1870, de manera que
ben entrat el segle XXI és un dels passatges
o carrerons urbans de més encant de la ciu-
tat de Barcelona.

Seguint el costum d’aquest espai i consi-
derant les activitats artístiques d’Antoni Mu-
let, he cregut oportú cercar les seves rela-
cions de sang amb altres artistes menor-
quins. Amb el pintor Francesc Hernández
Monjo hem trobat 1 connexió directa, amb
13 bots; amb el també pintor Pasqual Calbó
Caldés, una connexió directa de sang amb
18 bots mínims, mentre que amb els escul-
tors Jaume Otero Camps i Torquat Tasso Na-
dal les relacions directes són una i dues,
amb 19 i 18 bots mínims, respectivament.

Antoni Tudurí

Secció de
Genealogia de
l’Ateneu deMaó
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cos, de marinos holandeses, con los ros-
tros empapados de sol y en los ojos todas
las nostalgias. (...) Muchas obras del
maestro Demon se hicieron famosas y
entre sus notas quedó fuertemente apri-
sionado el aire de la Barcelona de la pri-
mera trasguerra. Incluso hubo una que
Josephine Baker incorporó a su reperto-
rio. Demon era uno de los decanos del
jazz barcelonés. La orquesta que él fun-
dó, la Demon’s Jazz fue el primer conjun-
to que dio poderoso impulso a los nue-
vos ritmos en Barcelona». No solament la
Baker va incorporar una obra del mestre
Demon, també Carlos Gardel cantava un
tango musicat per Demon: «Por un cari-
ño», i tantes altres músiques...

Quan vaig arribar a Barcelona l’any
1961, recordo haver sentit rallar d’aquest

músic menorquí que, pel que semblava,
havia estat molt conegut al món musical
del cap i casal de Catalunya. Val a dir
que cada vegada em costa més esforç es-
criure damunt personatges menorquins
en perill d’oblit popular, però he provat
d’esbrinar detalls de la seva biografia i,
com ja és habitual, he tingut de seguir el
camí invers; és a dir, començar cercant la
seva defunció a Barcelona, veure on i
quan va néixer i fer camí cap amunt. Per
cert, localitzar el seu naixement no ha es-
tat possible, de moment. Fa més de dos
mesos que estem esperant dades del Re-
gistre Civil de Maó i des de Barcelona no
es poden fer milacres. Ja es sap que «las
coses de palacio van despacio». Que hi fa-
rem! No obstant, els arxius del Registre
Municipal de Maó ens han ajudat a qua-
drar dades de la branca Nin. D’aquests
documents es dedueix que Mestre De-
mon, com es coneixia a Llorenç Torres
Nin, havia nascut a Sant Lluís el dia
15/07/1887 i que va morir, el dia
22/12/1964, als 78 anys d’edat. Era fill de
Vicenç Torres (probablement d’origen ei-
vissenc i habitant des Castell, però sense
cap garantia) i de Catalina Nin Gomila,
dels que no hem pogut trobar l’acta de
casament i, per tant, no podem confir-
mar amb total seguretat els orígens pa-
terns, però sí els materns: els avis per
part de mare eren Llorenç Nin Quintana,
de Maó - encara que d’origen ciutade-
llenc- de 23 anys, i Catalina Gomila Mer-
cadal, de Sant Lluis, de 24 anys, casats a
Maó en data 13/10/1863.

I, qui era aquest home? Simplement,
va ser un destacat pianista, arribat a Bar-
celona no es sap exactament quant i que

A
ra que ni Gabriel Marquès Orfila
(en Biel es xurron) ni Joan Abril
Petrus (en Nito es curro) ja no
són entre noltros, puc rallar

d’un fet no gaire freqüent as Cau i que
no era altre que certes nits d’hivern,
amb pluja i tramuntana, quan la poca
parròquia habitual havia abandonat la
cova de Cala Corb, es donava un fet ex-
traordinari, que no era altre de que es
curro, en vés d’abandonar el tabalet on
seia, com aquell que no vol la cosa, es
posava a acompanyar amb la seva guita-
rra a algun que altre perdulari prou ins-
pirat i, miraculosament, la vetllada s’ana-
va allargant fins a altes hores, repassant
boleros, havaneres, tangos, valsets i al-
tres cançons antigues amb un sentiment
nostàlgic fora mida.

Aquesta recordança ha brollat a causa
d’un article escrit per un dels més desta-
cats periodistes i crítics musicals de la
Barcelona dels anys d’entre guerres -Se-
bastià Gasch- article obituari publicat al
diari «ABC» de Madrid l’any 1967 i dedi-
cat a la memòria del Mestre Demon.

Entre d’altres coses, Gasch diu: «[En el
cafè Catalán de la Rambla de Santa Móni-
ca]... de madrugada, cuando solo queda-
ban los parroquianos fieles, Demon se
ponia al piano y tocaba para ellos cancio-
nes de mar y de alcohol, que acababa de
escuchar de los labios de marinos sue-

va ser un dels músics més coneguts i ce-
lebrats de l’època, ànima de la vida noc-
turna barcelonina al llarg de més de 50
anys, en temps de monarquia borbònica,
dictadura primorriveriana, república,
guerra incivil i dictadura franquista. Tot
ho va veure , viure i patir amb la batuta a
la mà, la ploma sobre el pentagrama i les
mans damunt el teclat del piano. A l’artic-
le que he citat més amunt, es pot llegir:
«Por encima de todo Demon era hombre
de grandes amistades, de sinceras amista-
des. Sus abrazos eran legendarios y legen-
dario era su entusiasmo, un entusiasmo
comunicativo y su optimismo un optimis-
mo a prueba de bombas, y su inquietud,
una inquietud pertetuamente renovada”.
Polit i emotiu, molt polit i molt emotiu.

Un altre detall anecdòtic és que Fran-
cesc Sanuy, forneller d’adopció, que va
ser director general de les Fires de Mos-
tres de Barcelona i de Madrid, a més de
conseller de Comerç i Turisme de la Ge-
neralitat de Catalunya, a les seves recent-
ment publicades memòries diu, textual-
ment, referint-se a un viatge comercial a
Nigeria a l’any 1964: «...I als animadíssims
locals del port d’Apapa (Lagos), on ve-
nien com a discos autòctons els higth life
del Mestre Demon Jazz de Barcelona».
Ves per on, un santlluiser el feien passar
per músic africà!

Pel que fa als bots entre ell i Pilar
Alonso, la cupletista, són només 10,
mentre que amb Antoni Guasch són 13,
amb un servidor, són 19 i amb Rafael Ae-
do, són 20.

La secció de Genealogia de l’Ateneu
de Maó desitja un bon Nadal a tots els
lectors.

Antoni Tudurí
Secció de
Genealogia de
l’Ateneu de Maó
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AL MESTRE DEMON (LLORENÇ TORRES NIN),
PIONER DE LA MÚSICA DE JAZZ A ESPANYA

LL.V.

Un total de 41 activitats de músi-
ca i teatre a càrrec de grups de
Mallorca i Eivissa es podran veu-
re a Menorca en el primer semes-
tre del proper any, dins el pro-
grama TalentIB per fomentar el
moviment d’espectacles d’arts
escèniques i música, d’exposi-
cions i d’activitats literàries entre
les diferents illes.

Entre els espectacles desta-
cats que es podran veure figura
el reeixit monòleg de Toni Gomi-
la «Acorar» que es representarà
a Alaior i Sant Lluís a finals de
gener.

També es podrà veure as Mer-
cadal la coneguda obra teatral
de Tennessee Williams «Un
tramvia anomenat desig», a càrrec
dels mallorquins El Somni Pro-
duccions.

Un proposta musical que arri-
barà a Maó i Ciutadella serà l’actua-
ció del grup eivissenc de jazz/funk
Lemon Emigrants.

SORTIDES
El programa que impulsa l’Ins-
titut d’Estudis Baleàrics perme-
trà a més a diferents grups de
Menorca actuar a les illes veïnes.
Així MazikDuo podran donar a
conèixer la seva proposta musi-
cal «Jewish Life, retrats del pas-
sat» a Eivissa. A la Casa del Poble
de l’illa pitiüsa actuaran també
la companyia Teatre de Xoc, que
presentarà «ImproXoc», i el can-
tant Leonmanso.

La nova programació de Talen-
tIB inclou per a tot Balears 93
activitats, 43 d’arts escèniques i
50 de música, el que representa
un notable increment respecte
2016.

El TalentIB portará
a l’Illa 41 activitats
de música i teatre

AMB LLUÍS SINTES I TOMÉ OLIVES

«Gratia Plena», concert de Sant Esteve as Migjorn
Els cartells del concert de Sant Esteve a càrrec del cantant Lluís Sintes i l’organista Tomé Olives a l’esglé-
sia de Sant Critòfol van ser presentats ahir as Migjorn Gran amb la participació dels músics el rector
Joan Camps, regidors de l’Ajuntament i membres d’associacions culturals del poble. El concert «Gratia
Plena. Cants marians en temps d’Advent» serà dilluns a les 19 hores. ● FOTO JOSEP BAGUR GOMILA
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