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va escriure cançons que han arribat als
nostres temps, com ara el trio titulat
«Tranquila está la noche» que encara
podem sentir a les actuacions de més
d’una agrupació coral de Menorca o
també quan s’ajunten un baix,
un baríton i un tenor amb ga-
nes de cantar.

Aquest músic i capellà
va néixer a Maó el dia 6
de novembre de 1851,
ciutat on va morir el
dia 5 de febrer de 1935,
a punt de complir els
85 anys. Era fill de Jero-
ni Andreu Hernández i
de Margarita Sitges Se-
guí, però no era d’ell de
qui volia parlar; moltes
referències es poden tro-
bar de la seva vida i mira-
cles. De la seva genealogia sa-
bem moltes dades familiars i no
en parlaré avui, sinó d’una dona a la
que el músic anomenava «aquella».

En realitat, la lectura del treball de
Miquel Barber em va fer somriure quan
diu, textualment, que quan plovia no hi
havia classe de música, per mor de què:
«No vull peuades ni fang. ‘Aquella’ hau-
ria de fregar».—argumentaba don Da-
mián refiriéndose a su fámula, a la que

Miscel·lània genealògica

nunca llamaba por su nombre de pila.
Mujer casi de su misma edad que le cui-
daba, llamada Ana, y de la cual no al-
cancé a conocer sus apellidos. Ha sido la

mujer de más aparatosos bigotes que
he conocido en mi vida —los mú-

sicos de don Damián hacían
chacota ante él de los bigo-

tes de su sirvienta— pero
tenía la buena mujer un
corazón mejor que
aquellos, aunque era de
carácter adusto y difí-
cil».

Bé idò, Miquel Bar-
ber acabà descobrint
els llinatges d’aquella

criada mostatxuda:
Anna Camps Seguí, nada

a Maó en data 14 d’octubre
de 1847, filla d’Antoni i

d’Isabel, i morta també a Maó
el dia 10 de gener de 1935, a

l’edat de 88 anys i acollida a les darre-
ries de la seva vida a l’Hospital Munici-
pal. El músic la va sobreviure només 16
dies. És obvi que aquesta dona que va
entrar a ajudar al músic-capellà just
quan van morir els seus pares (d’ell, és
clar) i li va fer la vida menys difícil del
que li corresponia atesa la seva prover-
bial manca de simpatia i, fins i tot, una

F
a masses miscel·lànies que no
m’ocup d’una dona i comença a
ser hora de posar-hi remei. La
idea hagi sortit de la lectura d’un

interessant article publicat a la «Revista
de Menorca», orgue de l’Ateneu de Maó,
l’any 1965 i escrit per Miquel Barber
Barceló.

A aquest article l’autor fa un panegí-
ric del capellà i músic Damià Andreu
Sitges, qui va ser organista oficial de
l’orgue de Santa Maria durant més de
50 anys, deixeble d’un altre Andreu (en
aquest cas Benet Andreu Pons) mestre
de músics i que, pel que sembla, es ca-
racteritzava pel seu aparent mal humor,
possiblement fruit de la seva timidesa.
L’autor de l’article descriu amb molt de-
tall la biografia d’aquest músic i és una
lectura del tot recomanable per tal
d’entendre la vida quotidiana i el seu
vessant musical de les darreries del se-
gle XIX i el primer terç del segle XX.

A més de moltes composicions de
caràcter eminentment religiós, també

notable misogínia. És clar que ella tam-
bé devia ser de la mateixa corda,
d’acord amb el que es dedueix de l’ar-
ticle citat.

El lector em disculparà per la meva
tendència a parlar de persones desco-
negudes, en aquest cas una dona amb
uns mostatxos considerables però amb
un cor com una casa. Darrerament estic
cercant persones absolutament mortes,
atès que ningú se’n recorda d’elles. I
crec que no hi ha dret. Possiblement
part de l’obra musical de Damià Andreu
va ser possible gràcies a la presència
d’Anna, la criada lletja i pilosa que arri-
bava a la casa de S’Arraval de bon matí i
es retirava a ca seva amb la fosca. I açò
ho haurien de tenir present els cantai-
res quan entonen amb bones veus i
temps ajustat, «Tranquila està la noche».

I anant als bots, poc es podia pensar
el músic que tenia relació de sang amb
la criada: 17 bots fins arribar a Miquel
Capó Orfila, casat dues vegades, la pri-
mera amb Vicenta Vidal Villalonga a
Maó l’any 1608 i la segona amb Antoni-
na Sintes, també a Maó l’any 1613. Un
servidor també presenta 19 bots, fins a
confluir als mateixos matrimonis ante-
riors i Antoni Guasch Bosch és el més
proper de tots, ja que els bots només
són 11, fins arribar a Llorenç Benejam
Ximenes, casat també dues vegades, la
primera amb Margarita Seguí Lluch
(Ciutadella, 1725) i la segona amb Isabel
Casasnovas Gornés (Ciutadella, 1755).

Atès que no disposem cap retrat
d’Anna Camps Seguí, no m’ha quedat
més remei que posar la foto del músic i
capellà.

Antoni Tudurí
Secció de
Genealogia de
l’Ateneu de Maó

DEDICADA A ‘AQUELLA’, A TRAVÉS
DE DAMIÀ ANDREU SITGES

Clima de recolliment i esperança
en la versió del «Rèquiem» de Fauré

E
l «Rèquiem» de Fauré va
ser l’obra escollida per
cloure el XLIV Festival
de Música de Maó, una
aposta que tenia com a

protagonistes a dues corals de
l’Illa i la sonoritat de l’orgue de
Santa Maria.

El concert va començar amb
unes paraules del president de
JJMM Lluís Sintes de condemna
al trist atemptat a la ciutat de Bar-
celona així com el suport i con-
dol a les víctimes. Seguidament,
Tomé Olives va interpretar la «Pava-
na» de Fauré, una de les obres
més reconegudes d’aquest com-
positor, on es va mostrar com a
primer protagonista a l’orgue. Des-
prés d’unes explicacions referents
a les corals, els solistes, el com-
positor i el director, va començar
el concert. El «Rèquiem» de Fau-
ré va ser presentat en aquesta oca-
sió en una versió poc comú, una
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aposta que posava tot el pes de
l’acompanyament en l’orgue i que
va resultar molt atractiva per des-
cobrir una nova versió d’aquesta
obra. Coneguda és la dificultat de
poder conjuntar orgue i agrupa-
cions o solistes, donades les difi-
cultats que suposa la distància i
l’acústica, i és pot dir que en línees
generals, tret d’alguns desajustos,
el concert es va desenvolupar
d’una forma més que notable.

La Coral Sant Antoni de Maó, i
la Coral Clau de Sol de Ferreries,
actuant conjuntament, van ser pro-
tagonistes absoluts amb moments
destacables com el «Sanctus» o «In
Paradisum», dos dels moviments
més bonics de la obra i que van
interpretar amb la força o la dolçor
necessàries en cada moment. Mèrit
que s’ha de reconèixer no sols en
els cantaires, sinó també en la gran
tasca de preparació de les seves

respectives directores, Merxe Orfi-
la i Montse Mercadal.

Els solistes també van ajudar a
crear el clima de recolliment i
esperança que el compositor volia
expressar amb aquesta música.
Així, el baríton Gianluca Valenti
va mostrar una interpretació sòbria
i sentida en les seves dues inter-
vencions, especialment destaca-
ble el «Libera me». Per altra ban-
da, la soprano Victòria Vicente,

va cantar amb una veu clara i con-
movedora la única intervenció
que té la soprano en aquest
Rèquiem, el Pie Jesu.

Tot això acompanyat a l’orgue
per Tomé Olives, que malgrat la
dificultat intrínseca de coordina-
ció amb el cor i d’acústica, va acom-
panyar els cantaires sense proble-
mes, escollint una registració de
l’orgue equilibrada que va perme-
tre crear un perfecte diàleg entre
instrument, corals i solistes.

Finalment, esmentar la direc-
ció de tot plegat a càrrec de Car-
les Gumí, que si bé en alguns
moments va resultar una mica
accelerada, en general va acon-
seguir una coordinació entre tots,
a més de treure unes dinàmiques
dels cors més que destacables,
tant en els fortes del «Sanctus» o
el fragment del «Dies Irae», com
en les inflexions cap a pianíssims
que es troben a «In Paradisum».

El públic, que omplia l’església,
va aplaudir a cors, solistes i direc-
tors l’esforç i la interpretació, i en
agraïment és va repetir el «Libera
me», destacant novament la inter-
venció del baríton, i especialment
el cant homofònic de tot el cor.

Gran concert per cloure un fes-
tival amb unes propostes fresques
i atractives per part d’una nova
junta de JJMM que hi ha diposi-
tat molts esforços i il·lusions, pen-
sant especialment amb el públic,
i donant especial suport als músics
i institucions culturals de l’Illa.
Per molts anys.

Les corals de Santa Antoni, de Maó, i Clau de Sol, de Ferreries, protagonistes absoluts. ● FOTO ARXIU


