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sa que va discernir Henry Lacaze-
Duthiers, metge i biòleg de gran reputa-
ció, que era el científic francès que he
citat i que va escampar la seva troba-
lla per l’àmbit científic europeu. Com
es natural, els avanços de la química
moderna han permès suplir les tèc-
niques antigues i, avui per avui, no
hi ha cap dificultat en disposar del
color que es vulgui a bon preu.

Està perfectament documentat
que Henry Lacaze va venir a
Menorca dues vegades, en-
tre els anys 1854 i 1858, es-
tudiant els mol·luscs del
Mediterrani, allotjant-se a
una pensió anomenada
«fonda de les tres campa-
nes», regentada per un al-
tre francès supervivent de
l’illa de Cabrera, on van ser reclo-
sos més de 10.000 soldats de Napo-
leó, sense pràcticament cap mitjà de su-
pervivència, a on van morir quasi tots de
inanició, fet que ens hauria de fer caure
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la cara de vergonya. Jacques
Huot es deia aquest fugitiu de
Cabrera que arribant a Maó es
va casar amb una dona de llinat-
ge Cardona, obrint la fonda ci-
tada de la que el biòleg en parla
moltíssim bé. Serà qüestió d’es-
brinar on era aquesta fonda,
pionera de l’hostaleria menor-
quina.

Ara començarà la relació en-
tre aquesta història i la genealo-
gia. El francès va deixar escrit
que el nom del pescador de Ca-
les Fonts, era Alonso i revisant

tots els registres de naixement i de bateig
des Castell només hem trobat una perso-
na amb aquest nom al llarg de tot el segle

XIX. Es tracta d’Alonso Guillasso, nat el
dia 27/08/1813. Per tant, l’any 1856
Alonso podia tenir 43 anys, edat prou
avançada per aquells temps i que po-
dria, molt bé, ser l’Alonso citat pel savi
Lacaze.

✒ PER TAL DE TROBAR ARRELS ge-
nealògiques, he revisat tots els Gui-
llasso (o Guillassa) des Castell i ha

sorgit una dubte destacable. El pri-
mer Guillasso era un genovès que

es casa as Castell l’any 1746 amb
Joana Mª Quevedo León, sent
l’origen de diverses branques
perfectament documentades, a

excepció d’aquest Alonso, del
que consta que era fill de Joana

Guillasso i que era nat de fora de ma-
trimoni. Aquesta Joana s’havia casat amb
Josep Teixidor Hernández l’any 1799, de
qui va enviudar no sabem quant i que es

É
s sabut que els electors del Papa
de Roma són els cardenals però
potser no és tant sabut que en
temps no massa llunyans aquests

cardenals no tenien que ser, obligatòria-
ment, clergues. D’altre banda, els carde-
nals de l’església catòlica també són cone-
guts com a «purpurats» pel color de la se-
va vestimenta, d’una tonalitat vermellosa
provinent d’un tint que els antics nome-
naven «púrpura o porpre de Tiro» ciutat
fenícia mare del comerç mediterrani.
Diuen les cròniques que a partir de la
presa de Constantinoble pels turcs (1453)
es va anar perdent el coneixement de la
manera en que es fabricava aquest tint.

El lector es demanarà que té a veure el
color dels vestits dels cardenals amb la
genealogia menorquina i aquesta pregun-
ta és absolutament lògica i pertinent i per
tal de donar-li una resposta coherent, cal-
drà llegir un article de Joan Pons, titulat
«porpre», publicat a «Pedraules II» fa poc
temps, on es comenta el re descobriment
del colorant tant apreciat i car.

Pons cita a un científic francès que, se-
gons recorden els anals, va veure com un
pescador de Calasfonts (o Calafons o Ca-
lafonts, com vulgueu) anava tenyint una
xarxa tot traient un suc d’un corn que, a
la llum del sol baratava de color. Aquesta
tècnica, pel que sembla, era utilitzada des
de la més remota història pels fenicis, co-

va tornar a casar l’any 1826 amb Francesc
Serra Preto, quan ella ja té 40 anys i ell
només 30 i dels que no consta des-
cendència. Per tant, és possible que Alon-
so nasqués entre la mort del primer ma-
rit i el segon casament de sa mare. Aques-
ta teoria pot ser certa atès que al Padró
municipal de 1833 constin com habitants
de la mateixa casa del carrer Sant Jordi,
Francesc Serra de 39 anys, Joana Maria
Guillasso, de 51 anys i Alonso Rodríguez
Guillasso de 18 anys. Normalment, l’es-
glésia no reconeixia el pare si no hi havia
casament previ. Es veu que, posterior-
ment, es devia reconèixer la paternitat
d’un tal Rodríguez, del que no en sabem
res.

Antoni Guasch ha trobat un matrimoni
a Alger entre un tal Alonso Guillasso i Ra-
faela Benejam Barceló, contret l’any 1839,
sense més detalls que puguin considerar-
se definitius genealògicament. Podria ser
ell o no. D’altre banda, l’any 1856 bé po-
dria ser que, si fos ell, hagués tornat a Me-
norca, que no seria el primer cas.

Totes aquestes elucubracions són de
difícil validació, però no deixen de ser cu-
rioses aquestes idees tretes de docu-
ments reals. No podem saber, amb tota
certesa si aquest Alonso és el que cita el
biòleg, però ens ha permès fer anar la
imaginació, des de Tiro fins a Calasfonts,
molts segles després, basant-nos en el
tint anomenat «porpre», extret d’un
mol·lusc que a Menorca es coneix com a
«corn», de nom científic Murex brandaris

(Linneus 1758).
Una altre curiositat és la denominació

brandaris del corn, que coincideix amb el
llinatge del general Brandaris que va ser
el governador militar de Menorca entre
agost de 1936 i febrer de 1939. Carambo-
les de l’anecdotari històric.

Tenint en compta la no demostració
de la seva identitat, no he considerat con-
venient calcular els bots amb ningú; no
seria prudent.

Antoni Tudurí

Secció de
genealogia de
l’Ateneu deMaó

MÚSICA EN EL CONVENTDE SANTDIEGO

Toti Soler repasa su medio siglo de trayectoria en Alaior
La lluvia no logró empañar la velada, lo único que consiguió fue cambiar la ubicación del concierto del co-
nocido guitarrista, que al cobijo del Convent de Sant Diego hizo gala de su prestigio musical, ese que se ha
labrado durante algo más de medio siglo de carrera. Una noche especial en la que además contó con cola-
boración puntual sobre el escenario de la cantante menorquina Anna Ferrer. ● FOTO I.R.A

REDACCIÓN

El bar Aloha de Cala en Porter
acogerá esta tarde, a partir de
las 18.30 horas, una velada musi-
cal solidaria a beneficio de la
Asociación Españo-
la contra el Cáncer
(AECC). Un evento
que contará con la
colaboración espe-
cial de la escritora
y periodista Sole-
dad Arroyo, quien
se encargará de pre-
sentar la actuación
de la banda Living
de Dream, que se
encargará de animar con su
música la fiesta. La presentado-
ra de televisión hará de maes-
tra de ceremonias de la rifa soli-
daria y la subasta de obsequios
que tendrá lugar después del
concierto.

La cita es una iniciativa de los
propietarios del establecimien-
to, un acto para el que cuentan
con la colaboración de la junta
local de AECC de Maó, desde don-
de avanzan que se trata de una

fiesta en la que «la
diversión está garan-
tiza».

ARROYO

Durante más de una
década Soledad Arro-
yo, que actualmen-
te trabaja en Ante-
na 3, se ha dedicado
a la elaboración de
reportajes para dife-

rentes programas, como «Al filo
de la ley», «Cita con la vida», «A
toda página», «Alerta 112» o «Espe-
jo público». En 2013 publicó su
primer libro, «Los bebés roba-
dos de Sor María. Testimonios
de un comercio cruel».

Living the dream y la
escritora Soledad Arroyo
se unen contra el cáncer

Soledad Arroyo.


