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probablement la havia de demanar a
Maó. Curiosament, el despatx farmacèutic
es trobava just a l’esquerra de l’entrada i al
davant es podia veure un menjador amb
una taula plena de coses i damunt
d’aquesta taula s’hi passejaven animalons,
com crec recordar, qual-
que gall o gallina i si la
memòria no em falla
(que tot pot ser) fins i tot
qualque moix.

La meva dèria ge-
nealògica m’ha dut a evo-
car aquest personatge de
la infantesa, de qui es
contaven coses prou pe-
regrines i pintoresques,
com ara que era fadrí, es-
tret de punys (avar en po-
dríem dir) i altres bestie-
ses que ara no venen a
compta. Crec recordar
que deien que una vega-
da, anant des Mercadal (on sembla que
tenia un lloc al peu del Toro) cap a Maó,
escala prèvia per arribar as Castell, un dia
que plovia a bots i barrals, el xofer del
cotxe correu quan era a prop d’Alaior es
va aturar per tal que pugés. L’apotecari
va demanar al xofer quan costava un
bitllet i aquest li va respondre que el preu

DEDICADA A L’APOTECARI BERNAT
BORRÀS PIRIS (BERNAT «PIXERA»)

era el mateix que si hagués pujat as Mer-
cadal. Davant aquesta resposta, va dava-
llar tot rondinant i va reprendre el camí
a peu sota la pluja. Anècdotes a banda,
que qualcú més veterà que un servidor
podria ampliar, d’aquest fet n’he sentit

versions diferents, segons
fos el lloc on va pujar al
cotxe de línia però, en
qualsevol cas, amb un fi-
nal idèntic: «atura es
cotxo, que me’n vaig a
peu».

La meva sorpresa ha es-
tat llegir al llibre «Migjor-
ners amb petjada», una
breu biografia signada per
Miquel Pons-Portella, que
el defineix com a «apote-
cari i activista cultural».
Aquesta «activitat cultu-
ral» diu molt d’un home
d’origen modest, fill de pa-

gesos -Josep Borràs Salom i Maria Piris
Triay- nat a Es Migjorn en data 12/09/1878
i mort el dia 24/07/1966, a l’edat de 87
anys. Per cert, és curiosa la circumstància
que dos migjorners d’origen humil i cam-
perol acabessin sent destacats membres
de la sanitat menorquina: Francesc
Camps Mercadal (Francesc d’Albranca) i

V
a ser, exactament, el dia 19 de
març de l’any 2000, en ocasió del
71 aniversari del naixement del
poeta Miquel Martí i Pol, quan el

periodista i locutor radiofònic Xavier
Grasset em va demanar, a ple carrer de
Roda de Ter al davant de la casa natal
d’en Miquel, quin era el nom de l’apoteca-
ri del meu poble. La pregunta em va sor-
prendre i encara que jo tenia prou clar
que l’apotecari des Castell era de nom
Joan Luís (Hernández), em va sortir el
nom de Bernat. Probablement certs re-
cords de la meva infantesa em van induir
una cosa que no era; la figura de l’apote-
cari present al meu cap no era altre que
un home d’avançada edat a qui els al·lots
des Castell li feien befa i malcriadeses
sense mesura. La memòria em va dur a
recordar una farmàcia sense cap distintiu
lluminós a la porta, ubicada un poc més
amunt de ca ses monges, al carrer Stuart.
Tant punt entraves a demanar un medica-
ment un poc més especial que l’aspirina,

Bernat Borràs Piris (Bernat «Pixera»).
L’apotecari Borràs era fill d’un cosí germà
de Francesc d’Albranca.

✒ PEL QUE FA A LA SEVA ACTIVITAT
cultural, es pot destacar l’activa participa-
ció en la publicació del quinzenari «Llum
Nova» així com, també, la tasca d’investi-
gació feta a l’arxiu parroquial des
Migjorn. Al cos de redacció de la revista
«Llum Nova» també hi eren, entre d’altres,
el ja citat Francesc d’Albranca, Joan Estel-
rich i Artigues, Josep Fayas Pons, Ga-
briel Martí i Bella i Andreu Ferrer Ginard.
Una «redacció» d’alta volada. A més,
aquest quinzenari va ser el primer editat
completament en llengua catalana a Me-
norca, al començament en la versió dia-
lectal i més tard utilitzant l’ortografia nor-
malitzada.

La seva activitat professional es va de-
senvolupar ass Mercadal, ss Migjorn, Sant
Lluís i as Castell, al llarg de més de 50
anys.

La foto que il·lustra i posa cara (i cos
sencer) me l’ha proporcionada Joan Per-
chés i coincideix amb el meu record d’in-
fantesa; sembla que el vegi mormolant la
lectura de la recepta del Dr. Joan Saura
Fargas que li duia aquell al·lot entrema-
liat que era jo.

Per acabar, com sempre, dir que les re-
lacions de sang d’Antoni Guasch Bosch
són de 16 bots, amb un servidor, són 19 i
amb Rafael Aedo Pons són 20. Per tant,
seguim trobant nexes de parentiu entre el
personatge d’avui i els 3 membres inicials
de la secció de genealogia de l’Ateneu de
Maó.

Antoni Tudurí
Secció de
genealogia de
l’Ateneu de Maó

Miscel·lània Genealògica
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pendència», just després del carrer «Dos
de Maig», a plena zona de batalles i gue-
rrers. Independència de què o de qui?.
A Catalunya (i crec que a Menorca també)
la guerra contra els francesos de Napoleó
es coneix com «la guerra del francès», no
com «guerra de la Independència». En tot
cas, sí que es pot considerar que va ser
l’origen de la independència de les
colònies americanes envers la metròpoli
peninsular. Tan entretinguts estaven els
espanyols lluitant
amb els veïns del
nord que els ultra-
marins van deci-
dir fer la guerra
pel seu compta i
entre 1810 i 1820,
la corona borbòni-
ca va perdre quasi
totes les colònies
americanes.

✒ A LA ME-
TRÒPOLI hi va
passar de tot i, en-
tre altres incidències, un general molt
jove, culte i valerós, José Mª Torrijos,
destacat militar a la lluita contra Napo-
leó, des de Madrid fins a Girona, va come-
tre la bestiesa de provar de re instaurar
un cert grau de democràcia, l’any 1831,
quan acompanyat d’altres 48 militars i
destacats polítics, sortint de Gibraltar i
anant a Màlaga, després de tractar amb
cert governador poc honorable que li ha-
via promès fidelitat, van ser presos per
les forces de Fernando VII, jutjats i afu-
sellats tot seguit. Diuen les cròniques que
el dit i maleit rei va dir «que los fusilen

a todos», encara que just després de
l’execució va donar una ordre d’allibera-
ment que, òbviament va arribar tard. En-
tre els afusellats hi havia un mariscal de
Camp, un antic president de les Cortes,
un exministre de la Guerra i fins a 48. De
fet, l’ordre de que «los fusilen a to-
dos», va ser complida del tot, ja que els 12
mariners que duien les dues barcasses on
anaven els «sublevats», també van ser
passats per les armes.

Ara ve la justifi-
cació d’aquest
llarg preàmbul:
almanco un
d’aquests mari-
ners (potser
eren dos, o tres,
però no queda
clar) era menor-
quí. Deseado
Mercadal, al seu
llibre «Menorca
Retrospectiva II»,
on es reprodueix
un article publi-

cat al MENORCA de data 22/10/1970 titu-
lat «Un mahonés fue fusilado junto al
general Torrijos», explica que Juan Lla-
brés Bernal, a «Noticias y relaciones
históricas de Mallorca» diu: «1831-diciem-
bre 11- Fué fusilado en la playa de
Málaga el marinero mahonés Miguel
Prats Preto en unión del general D. Jo-
sé Mª Torrijos, de D. Juan López Pinto
y de otros 51 comprometidos en el
frustrado alzamiento liberal preparado
por Torrijos en Gibraltar». Diu Deseado
tot seguit: «Nada hemos podido indagar
sobre la personalidad de nuestro des-

D
empre m’ha interessat saber
l’origen dels noms dels carrers
dels pobles, viles i ciutats. Per re-
gla general predominen els

noms del santoral, de fills il·lustres,
topònims (és a dir, noms de llocs i d’altres
poblacions) o de fets a rememorar. Tam-
bé és freqüent que certs noms vagin can-
viant en funció de fets històrics o polítics,
però no és massa normal el que va suc-
ceir a Barcelona quan es va traçar tot
l’eixample d’Ildefons Cerdà. De fet, va
ser la creació d’una ciutat nova, amb un
nombre considerable de nous carrers,
traçats segons una quadrícula regular i
uniforme i es va fer l’encàrrec de la seva
nomenclatura a un personatge poli-
facètic, com era Víctor Balaguer. Aquest
polític i literat romàntic va crear unes
agrupacions de carrers classificables per
motius polítics (Corts Catalanes, Diputa-
ció, Consell de Cent, etc.), per territoris
de la Corona d’Aragó (València, Mallorca,
Provença, etc.), personatges polítics, de
lletres o arts (Balmes, Aribau, Muntaner,
Casanova, etc.) i batalles o fets històrics
(Caspe, Lepanto, Bruc, Independència,
etc.). Bona part d’aquests carrers són a
una mateixa zona i un observador espavi-
lat detectarà aquesta relació topològica.

He dit açò per manifestar que quan
vaig descobrir aquest fet, em va sobtar
l’existència d’un carrer de la «Inde-

graciado paisano, el marino Prats Preto
ni cuales fueron las circunstancias en
que conoció a Torrijos...”.

✒ BÉ, IDÒ, les humils tasques ge-
nealògiques ens han permès trobar
aquest personatge, no exactament
maonès, sinó des Castell, de nom Mi-
quel Prats Preto (aquests dos llinatges
eren dels més freqüents as Castell al segle
XVIII), nat el dia 08/10/1798, que va ser
batejat pel controvertit capellà Jaume Pe-
legrí. Miquel era fill de Pere Pau Antoni
Prats Serra i de Llúcia Joana Antònia
Preto Victori, casats as Castell en data
13/05/1792. Consten 4 germans: Catalina
(1793), Maria (1796), Francesc (1801) i Pere
(1803). Amb paciència mirarem de trobar
altres detalls d’aquesta família i, en qual-
sevol cas, hem pogut identificar aquest
màrtir del moviment liberal del segle XIX.
Deseado Mercadal parla d’un altre mari-
ner menorquí, Pablo Castel Pulicer (Pa-
blo Castell Pellicer?) implicat a aquests
fets, però del que no tenim prou pistes,
que cercarem als documents de què
disposem. Però aquí no acaba la sorpresa.
Hem localitzat una “Gaceta extraor-
dinària de Madrid” de data 15/12/1831, on
es justifica l’afusellament “por delito de
alta traición y conspiración contra
los sagrados derechos de la soberania
de S.M.” i s’indica la llista dels ajusticiats
entre els quals es troba un tal “Josef
Triay Marquedal”. Ja tenim un tercer me-
norquí ajusticiat. No en tenim cap re-
ferència (potser provenia de Gibraltar) ,
però seria interessant que els professio-
nals de la Història estudiessin el cas. En la
nostra modesta visió genealògica mira-
rem d’esbrinar qualque detall.

Seguint amb les relacions de sang, val
a dir que Roberto Victori Manent, antic
jutge de pau des Castell només té 10
bots, Diego Pons arxiver també des
Castell en té 11, igual que un servidor. An-
toni Guasch en té 17 i Rafael Aedo
Pons 16.

MIQUELPRATSPRETO,MARINER
ACOMPANYANTDELGENERALTORRIJOS

Antoni Tudurí
Secció de
genealogia de
l’Ateneu de Maó
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Fusilamiento de Torrijos

Kiev Portella arriba
al ‘Principal’ amb
el seu «Nocturn»
I.P.D.R.

Kiev Portella conceb la nit com un
estadi entre dos dies, en el qual,
lluny d’assolir la pausa i la calma
després de l’estrés de la vida diària,
la ment comença a treballar tal
vegada amb més intensitat, allibe-
rant sentiments i sensacions que
deixen al descobert diferents estats
d’ànim.

I això és el que proposa amb
«Nocturn» el pianista maonès per
al concert d’avui fosquest (19 hores)
al Teatre Principal de Maó, que
l’oïent passi per diferents estats
d’ànim sense ser-ne conscient, a
través d’un programa amb obres
destacades, com el «Nocturn nom-

bre 1, Op. 9 de Chopin, «Show Tru-
man» de Glass o «Elegy for the
Arctic», la composició de Ludovi-
co Einaudi, de la qual el músic ita-
lià n’ha publicat aquest estiu un
videoclip enregistrat a l’Àrtic com
a reivindicació pel desgel dels pols.

La primera part del concert es
completarà amb la sonata «Clar
de lluna» de Beethoven, i ja en la
segona part, Portella oferirà dos
«Nocturns» més, de Tena Manri-
que i Chopin.

Després, el músic menorquí
donarà pas a diferents bandes sono-
res que «crec que agradaran» i que
d’adeqüen a «aquests estats d’ànim
nocturns» als quals vol posar músi-
ca. Així, sonaran les melodies de El pianista vol omplir de sentiment el Teatre Principal. ● FOTO K.P.

CONCERT l El pianista maonès torna a
casa amb un repertori ple d’emocions

films com «ET», «Walking in the
air», «Pirates del Carib» o «Joc de
Trons».

COM A CASA
L’actuació al Teatre Principal l’espe-
ra l’artista amb il·lusió, ja que «vol
dir tocar a casa, amb un teatre que
té un personal extraordinari i un
piano excepcional que està molt
ben conservat». Així, assegura que
«em fa il·lusió venir a presentar la
feina que estic fent», la que està
mostrant a tants indrets.

I és que, com apunta Portella,
«no em puc queixar, acab de fer
un concert a Tarragona i d’aquí a
uns dies tenc uns concerts amb
músics de l’Orquestra Ciutat de
Barcelona, i també tenc previst
gravar un DVD de bandes sono-
res».

Així i tot, Kiev Portella, que dóna
classe al Conservatori de Música
de Tarragona, comparteix opi-
nions com les del pianista rus Arca-
di Volodos, i creu que «un pianis-
ta no hauria de fer dos-cents con-
certs en un any, és millor fer-ne
menys però que cada concert sigui
especial per a tu, perquè és així
que el públic ho podrà entendre
també com una cosa especial».
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casa amb moll de barques privat, cone-
guda com «Villa Pilar», i que, probable-
ment, és l’actual «Villa Adela», ubicada
entre els carrers Victori i Sant Ignasi.

✒ SON PARE era fill d’un fabricant tèx-
til de Mataró, que pel que sembla, l’havia
desheretat i que va anar
a viure a l’Argentina, on
es va casar amb una do-
na, filla d’un madrileny i
una navarresa de Pam-
plona i que es va dedi-
car als negocis bancaris.
També sembla que el
pare de Maria Teresa, ja
casat i amb dues filles,
va tornar a Catalunya on
va ser acceptat pel seu
pare qui, poc temps des-
prés, moria i li deixava
una herència considera-
ble. No es sap la causa,
però aquest home va as
Castell, compra «Villa Pi-
lar» i s’hi trasllada amb tota la família, do-
na i les dues filles, de 10 i 12 anys. No
deixa de ser rar que un ric hereu nat a
Mataró i que havia viscut i fet de banquer
a l’Argentina vagi a parar as Castell. Pel
que sembla, la família torna a Barcelona
devers l’any 1930 i ven la casa.

Aquesta dona, Maria Teresa Recoder,
es casà molt jove amb un apotecari de
nom Agustí Torras Domènech. I ara ve la
primera carambola: el pare d’aquest apo-
tecari, Jaume Torras Llopart es graduà a
Barcelona l’any 1900, el mateix any que
Bernat Borràs Piris (Bernat Pixera). Atès
el fet de que per aquells temps les pro-

MARIA TERESA RECODER GONZÀLEZ, ARTISTA I
ESCULTORA. UNA CARAMBOLA A QUATRE BANDES

mocions universitàries eren molt poc
nombroses, bon i segur que devien tenir
un contacte prou proper i devien coinci-
dir a l’Orla Universitària.

Seguint amb les caramboles, certa-
ment sorprenents, hem trobat que una
de les germanes majors de Maria Teresa,

de nom Mercedes, es
casà amb un capità
d’Artilleria de nom Ra-
mon de Colubí que va
ser el defensor del pre-
sident de la Generalitat
de Catalunya, Lluis
Companys i Jover l’any
1940. És prou sabut que
la defensa, ateses les
circumstàncies, va ser
un fracàs ja que Compa-
nys va ser afusellat el
dia 15/10/1940, però l’ac-
tuació del capità Colubí
li va comportar una
persecució (açò que en
castellà en diuen «acoso

y derribo») que va determinar que dema-
nés la baixa de l’exercit i emigrés a Ve-
neçuela, l’any 1947, on va viure fins a la
seva mort, l’any 2007, país on co-
mençant com taxista, va acabar sent el
director de la societat veneçolana de Me-
trologia (no confondre amb «meteorolo-
gia»). Per cert, ara s’ha descobert que el
capità i Lluís Companys eren parents
amb pocs «bots» entre sí. Curiosa caram-
bola genealògica!. Una altra carambola
insospitada és que el rebesavi del capità
Columbí era José Mª de Columbí i de Go-
mila, nat a Maó l’any 1785, fill de Esteve
Columbí Garcés i de Magdalena Gomila

L
’expressió que diu «el món és un
mocador» és una veritat indiscuti-
ble.

Fa poc temps vaig rebre un correu de
Miquel Àngel Limón, on em feia saber
que cercant altres coses va topar amb
una escultora i dissenyadora que havia
nascut as Castell. Es tractava de Maria Te-
resa Recoder Gonzàlez i m’adjuntava una
entrevista publicada a Caracas poc abans
de morir l’any 2009.

A un servidor li costa ben poc emplo-
mar el repte i posar-se a cercar pels i sen-
yals d’aquesta persona, atès que ens fal-
ten dones d’origen menorquí que acom-
pleixin amb els tres punts necessaris per
tal de ser citades a aquestes mis-
cel·lànies: la primera és que ja no esti-
guin entre nosaltres (forma fina de dir
que són mortes), la segona és que siguin
d’origen menorquí i la tercera és que si-
guin prou desconegudes o que l’oblit les
hagi amagat de la memòria col·lectiva.

En aquest cas, Maria Teresa Recoder
compleix amb les tres condicions i ha
permès l’estudi corresponent.

Qui era aquesta dona?, pel que es pot
veure a les vikipèdies i altres fonts infor-
matives, va néixer as Castell el dia
02/01/1927, al carrer Bellavista (conegut
també per carrer dels maonesos) a una

Sunyer,i que va ser «Mariscal de Campo»,
màxima categoria dins l’exercit, d’acord
amb el que diu Deseado Mercadal (ME-
NORCA ● «Es Diari», 20/11/1989).

I continuant amb la quarta carambola
que he citat, resulta ser que una germana
de l’apotecari Agustí Torras es casà amb
un tal Antoni Raventós i van tenir un fill
de nom Francesc Raventós Torras, (des-
tacat economista i un dels primers direc-
tors de l’INSALUT) que es casà amb una
biòloga de Ciutadella, de nom Mª Àngels
Cardona Florit, neta del ferrer de Ferre-
ries –Gabriel Cardona Enrich- i que dona
nom a l’Institut de Ciutadella. Si ens ho
haguéssim proposat, no haguéssim arri-
bat a un embolic genealògic com aquest,
mereixedor d’una sèrie televisiva de mo-
da.

✒ PER CONÈIXER l’activitat artística
de Maria Teresa Recoder, (que va adop-
tar el llinatge del marit, Torras, pel sim-
ple motiu, segons deia, de que si al seu
llinatge «Recoder» li barataven una lletra,
el resultat era de broma, al manco a Ve-
neçuela) només cal punxar el seu nom a
un cercador d’Internet i sortirà una am-
plia informació que sobrepassa l’espai de
que disposem a aquestes miscel·lànies.

En qualsevol cas, i atès que no podem
trobar nexes directes de sang, haurem de
justificar la seva inclusió dient que per
camins colaterals que passen per Mª Àn-
gels Cardona Florit, un servidor té rela-
ció amb Maria Teresa Recoder González
amb 19 bots, Antoni Guasch Bosch té 14
bots també per la mateixa raó i Rafael
Aedo Pons té altres 21 bots, tots indirec-
tes.

Antoni Tudurí

Secció de
genealogia de
l’Ateneu deMaó

Miscel·lània Genealògica

El legado de la
Menorca Talayótica
ya está en Eivissa

REDACCIÓN

El Museo Monográfico de Puig des
Molins de Eivissa y Formentera
acogió ayer la inauguración de la
muestra «La arquitectura talayóti-
ca en la prehistoria de Menorca»,
una iniciativa que tiene como obje-
tivo promocionar y reforzar la can-
didatura del conjunto histórico

menorquín para ser catalogado
como patrimonio de la humani-
dad por la Unesco. La exposición,
que ya había pasado con anterio-
ridad por el Museo Arqueológico
Regional de Madrid, donde fue visi-
tada por 13.000 personas, perma-
necerá en la isla pitiusa hasta el
próximo 3 de mayo.

El acto inaugural contó con la par-

ticipación de la consellera de Cul-
tura del Govern, Ruth Mateu, y el
director general Jaume Gomila, ade-
más del conseller menorquín de
Cultura, Miquel Àngel Maria, y el
director insular de ese departamen-
to, Antoni Ferrer. Tras su paso por
Eivissa, está previsto que la colec-
ción viaje en el futuro también a
Barcelona, Valencia y Mallorca.

PATRIMONIO l La muestra exhibe la
arquitectura de la prehistoria de la Isla

La inauguración de la exposición, ayer en las Pitiüses. ● FOTOS TONI ESCOBAR
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que fa poc temps vaig tenir
l’ocasió de llegir un molt bon
treball de Bep Portella, pu-
blicat a la col·lecció «Menorca
segle XX», titulat «Llibre d’exi-
lis (5)» i dedicat a «Ignasi Pon-
setí Vives, el metge que cura-
va fillets» . Aquest bon metge,
creador d’un sistema de cura-
ció dels peus bots, de reconei-
xement i aplicació mundial,
havia nascut a Ciutadella el dia
13/06/1914, fill de Miquel Pon-
setí Bibiloni i de Margalida Vi-
ves Fedelich i mort a Iowa
18/10/2009, va ser un de
tants emigrants forçosos de
l’any 1939, junt amb tants al-
tres destacats personatges que
no van poder desenvolupar
les seves grans possibilitats dins el món
de la medecina, com ara el Dr. Trueta o
el premi Nobel Severo Ochoa.

✒ LA VIDA I LA FEINA del metge ciuta-
dellenc, de la que, com ja he dit, no en te-
nia la més petita idea, es pot conèixer lle-
gint el llibret abans citat, que cal ser difo-
sa entre els nostres paisans i, per açò
mateix, no en faré cap panegíric, però la
lectura del treball de Bep Portella m’ha
permès relacionar-lo amb un germà més
jove, nat a Felanitx l’any 1920 i del que
encara en sabia menys coses. Bé, desco-
negut no exactament, atès que un servi-
dor havia consultat i utilitzat una part de
la seva feina, un cop jubilat com a arqui-
tecte, ja que s’havia ocupat de dirigir, re-
visar i actualitzar el nomenclàtor de la
Ciutat Comtal quan era regidor del pri-

ELS GERMANS PONSETÍ VIVES, IGNASI (METGE)
I MIQUEL (ARQUITECTE I MATEMÀTIC)

mer consistori democràtic de l’Ajunta-
ment de Barcelona. Qui hagi seguit les
meves «miscel·lànies» pot recordar les
al·lusions al nom dels carrers de
l’eixample barceloní on es va relatar
l’existència del mariner des Castell Mi-
quel Prats Preto, afusellat l’any 1831 amb
el general Torrijos. Per tant, conegut per
una activitat més tost anecdòtica com és
la del nomenclàtor barceloní, però sense
relació amb la seva principal activitat
com arquitecte de gran volada. A més, el
seu naixement a Mallorca emmascarava
el seu origen menorquí, però un desco-
briment ha dut a un altre descobriment:
el de l’arquitecte, matemàtic i escriptor
Miquel Ponsetí Vives.

Aquest personatge tenia una
intel·ligència molt destacada i, a pesar
dels entrebancs derivats de la guerra in-

U
na de les coses més curioses de
les meves modestes tasques de
recerca de personatges menor-
quins destacables i susceptibles

de ser rememorats, és el fet que moltes
vegades aquestes persones formen part
d’una mateixa família i, molt sovint, són
germans.

A «miscel·lànies» anteriors, s’ha parlat
dels germans Preto Neto (Joan i Fran-
cesc, un notari nat as Castell i l’altre nat a
Maó advocat, polític i cònsol), dels Orfila
Rotger (Mateu, metge i Antoni, advocat i
polític), dels Ramis Ramis (Joan, Pere i
Antoni, els tres advocats i historiadors,
Bartomeu, metge i Josep capellà), dels
Rubió Tudurí (Nicolau Mª, arquitecte i
jardiner, Marià, advocat i polític, Santia-
go, enginyer i Fernando apotecari i me-
cenes), dels Comes Camps (Joan, et-
nòleg –no confondre amb «enòleg- i
Margarita, pedagoga), de les Llabrès Pi-
ris (Maria, metge i Catalina apotecària),
dels Goytisolo Taltavull (José Agustín,
Juan i Luis, escriptors), i d’alguns altres
que encara no han sortit, però que sorti-
ran a aquesta secció. Sembla que els lli-
gams de sang es corresponien amb cer-
tes predisposicions familiars a destacar
en diferents ocupacions humanes i pro-
fessionals.

Avui els hi ha tocat a dos germans
dels qualsno en tenia cap notícia fins

civil espanyola i de la pe-
núria econòmica de la seva
família, es va llicenciar en
ciències matemàtiques i,
posteriorment, va acabar
els estudis d’Arquitectura
a l’edat de 25 anys. Va
dissenyar més de 200 edi-
ficis, alguns d’ells prou co-
neguts a Catalunya.

Sense entrar en massa
detalls biogràfics, cal des-
tacar la seva intensa i bri-
llant trajectòria humana i
que es pot concretar con-
sultant les diverses fonts
informatives publicades a
internet.

✒ VET AQUÍ un altre pa-
rell de germans d’origen clarament me-
norquí, dels que un servidor no en sabia
res i que em plau ajudar a posar damunt
la nostra història insular. Un detall curiós
és que els dos germans Ponsetí Vives
van morir el mateix any (2009), amb una
diferència de, exactament, nou mesos,
un a Iowa, als Estats Units d’Amèrica i l’al-
tre a Barcelona, on vivia molt a prop d’un
dels jardins més coneguts de de la ciutat
comtal: el «Turó Park», dissenyat per un
altre menorquí, l’arquitecte Nicolau Mª
Rubió i Tudurí.

Com sempre, dir que la relació de sang
dels membres originals de la secció de
genealogia de l’Ateneu de Maó són, com
a mínim, de 12 bots pel que fa a Antoni
Guasch, de 18 bots pel cas de Rafael Ae-
do i de 20 bots per qui escriu aquestes
breus notes biogràfiques.

Antoni Tudurí

Secció de
genealogia de
l’Ateneu deMaó

Miscel·lània Genealògica

Ignasi i Miquel Ponsetí Vives

LLUÍS VERGÉS

La investigadora Alícia Sintes i l’Asso-
ciació Insular d’Atenció a Persones
amb Discapacitat de Menorca
(Asinpros) han estat guardonades
per el Consell de Govern de la Comu-
nitat Autònoma amb els Premis
Ramon Llull 2017. El compartiran
amb unes altres sis entitats y qua-
tre persones destacades de les Illes
en els àmbits de la investigació,
l’ensenyament, la ciència, l’huma-
nisme, l’empresa, la cultura i l’esport.

La participació d’Alícia Sintes,
investigadora principal del Grup
de Relativitat i Gravitació de la Uni-
versitat de les Illes Balears, en la
confirmació de l’existència de les
ones gravitacionals tal com va pre-

dir Albert Einstein, ha estat clau per
a ser premiada en l’àmbit científic.

En quan a Asinpros, que rep el
premi en l’àmbit cívic, es destaca
la «gran tasca» que porta a terme
en la millora de la qualitat de vida
tant de les persones amb discapa-
citat intel·lectual, com en les seves
famílies. Enguany es compleixen
els 50 anys de la fundació d’aques-
ta entitat social menorquina

La resta de premiats són: l’Asso-
ciació Balear de Persones amb Dis-
capacitat Física (Asprom); Unió de
Pagesos de Mallorca; l’Associació
Memòria de Mallorca i el Fòrum
per a la Memòria d’Eivissa i For-
mentera; el filòleg i catedràtic de
Llengua en català, Felip Cirer; Illes
per un Pacte (en l’ambit de l’Ensen-
yament); la Unitat de Seguretat del
Pacient; la Federació de Coopera-
tives de Balears, el mestre i polític
de Formentera Isidor Torres, la juga-
dora de bàsquet Alba Torres i el
piragüista Marcus Cooper.

MEDALLES D’OR

D’altra banda, el Govern balear ha
aprovat concedir la Medalla d’Or
de la Comunitat Autònoma a la can-

REPARTIT l L’associació i la investigadora menorquina
compartiran guardó amb sis entitats i quatre persones més

Alicia Sintes i Asinpros
rebranelpremiRamonLlull

tautora Maria del Bonet i el lingüis-
ta Joan Veny.

En el cas de Bonet, l’executiu vol
reconèixer els cinquanta anys de
la seva trajectòria artística, i el seu
compromís cívic en defensa del
català. Pel que fa a Veny es desta-
ca la tasca que ha desenvolupat,
així com els mèrits assolits al llarg
d’una vida dedicada a la investiga-
ció i la cultura.

Alicia Sintes. ● FOTO ARXIU

● ● ●

El Govern concedeix
la Medalla de Oro de la
Comunitat a la cantant
Maria del Mar Bonet i
al filòleg Joan Veny

LL.V.

La companyia Mô Teatre estre-
na avui capvespre a Maó l’obra
d’Albert Camus «El malentès».
Serà, a les 19 hores, al Teatre
Principal.

Aquesta peça teatral de l’any
1943, que forma part del cicle
de l’absurd de l’autor francès,
explica la història en clau de
thriller de dues dones que regen-
ten una pensió en la qual assal-
ten els seus hostes. Després de
vint anys, un home torna a casa
junt a la seva dona amb la il·lusió
de retrobar-se amb la família,
però el que trobarà a la pensió
serà una sorpresa.

La representació està dirigi-
da per Jordi Odrí, que també
interpreta un petit paper. La
resta d’actors són Espe Robert,
Matilde Muñiz, Sílvia Pons i Joan
Taltavull.

Mô Teatre
estrena ‘El
malentès’ al
Principal
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ALAIOR

Recital de Guiem Soldevila y el grupo ibicenco Rels

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

ES MIGJORN GRAN

Una velada de microteatro con el Orfeó Maonès

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

PREMIO

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

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

RUBÉN P. ATIENZA

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

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

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

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

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

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

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

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

El que cal destacar és que un dels esta-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Antoni Tudurí

Secció de
Genealogia de
l’Ateneu deMaó

Miscel·lània genealògica

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

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

Imagen del la entidad organizadora del evento, Esclat.
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