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El Duo Vittel del saxofonista Víc-
tor Pellicer i el pianista Takahiro
Mito seran els encarregats d’en-
cetar demà el cicle de concerts de
Joventuts Musicals d’Alaior, el
qual inclourà fins a set concerts
fins d’aquí a final d’any.

L’Espai Rotger acollirà demà, a
partir de les 19.30 hores, el pri-
mer dels concerts que Joventuts
Musicals ha preparat per aquest
trimestre. Una actuació que in-
clourà obres de Hindemith, Sara-
sate, Poulenc i Saint-Saëns, escri-
tes originalment per a violí, viola
o flauta, i que es presenten baix u
nou punt de vista gràcies a la
versatilitat del saxòfon.

La següent cita del programa es

traslladarà a l’església de Santa
Eulàlia, el 19 de novembre, on la so-
prano Maria Camps i l’organista
Fernando Artime protagonitzaran

un concert de música pia amb peces
de compositors com Scheidemann,
Pergolesi, Bach, Haydn o Fauré.

El 26 de novembre, la violinista i

el pianista barcelonins, Maria Florea
i Ález Rámirez tornaran definitiva-
ment el cicle a l’Espai Rotger per
presentar l’espectacle «El arte del
violín. De Bach a Ysaÿe», que in-
clou la «Partita para violín solo N.3
BWV 1006» de Bach, els «Sis so-
nets» per a violí i piano d’Eduard
Toldrà, la «Sonata per a violí sol
Op.27 n.2 ‘Obsession’» d’Ysaÿe, la
sonata «Póstuma» de Ravel i «Dan-
ses rumanes» de Bartók.

Joventuts Musicals combina en
aquest cicle intèrprets de fora amb
altres de l’Illa. Així, el 3 de desem-
bre, el trio de flauta, fagot i piano
format per Iris Taltavull, Juan An-
tonio Peiró i Joan Sureda, oferirà
un repertori amb peces de Doni-
zetti, Vivaldi, Beethoven i Piazolla.
I el 17 de desembre, Ona Cardona

(clarinet) i Enrique Bagaria (piano)
tocaran «Préstecs connectats», un
concert de la mà de Robert i Clara
Schumann i també Brahms i Pärt.
Uns artistes, Cardona i Bagaria,
que oferiran, l’endemà mateix, un
concert pedagògic per escolars.

La setmana abans, dia 10, Pau-
lina Dumanaite tocarà al piano
les sonates Op.31 n.3 de Beetho-
ven, «Fantasia n.2 Op.19» de
Scriabin o l’Op.36 n.2 de
Rachmaninov.

La presidenta de Joventuts
Musicals, Caterina Juanico, valo-
rava que aquesta programació és
possible gràcies a les aportacions
dels socis i a les ajudes del Con-
sell i l’Ajuntament d’Alaior, així
com de La Caixa específicament
per a l’actuació d’Ona Cardona.

El Duo Vittel
obre el cicle de
tardor a Alaior

Duo Vittel. Víctor Pellicer (saxo) i Takahiro Mito
(piano) enceten demà el cicle de tardor, amb peces de
Hindemith, Sarasate, Poulenc i Saint-Saëns.A
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Ona Cardona i Enrique Bagaria. És un dels
concerts destacats d’aquesta tardor. El 17 de desem-
bre s’interpretaran obres de Schumann, Brahms i Pärt.

Maria Camps i Fernando Artime. La so-
prano alaiorenca cantarà acompanyada per l’organis-
ta a Santa Eulàlia. Serà el 19 de novembre.

cuita a causa de l’emi-
gració de dones a Nova
Smirna, que va anar
com va anar (bastant
malament, per cert) i
avui toca parlar d’una
altra concentració de
celebracions de matri-
monis que, en poc més
de quinze dies, va tenir
lloc a Menorca l’any
1820. En aquesta ocasió
no es tractava d’anar a
cercar nous horitzons,
sinó que va ser con-
seqüència d’un fet rela-
cionat amb la inde-
pendència de les
colònies americanes de
la metròpoli espanyola
i que va coincidir amb l’anomenada guerra
de la independència del francès. Devers
1810 es van començar a insurreccionar les
dites colònies ultramarines, de manera que
la metròpoli es va veure forçada a enviar
tropes per a aixafar les revoltes indepen-
dentistes i, segons diu Francesc Hernández
Sanz, «Como consecuencia de la expedi-
ción proyectada por el Monarca a las co-
lonias americanas, sublevadas contra Es-
paña, hubo de exigirse a la isla de Me-
norca 150 hombres de mar y 71
soldados»...» El afan de eximirse era tan
grande que, considerando como último
recurso el matrimonio, se efectuaron
aquellos dias tantas bodas que se cono-
ce en Menorca el año 1820 por «s’any

des casaments». Sem-
bla que la gent de mar
va ser fàcil d’enrolar,
però els 71 soldats no hi
havia manera d’en-
ganxar-los. Maó en va
aportar 40 però els al-
tres 31 no sortien per
enlloc, i es parla de gent
que va arribar a pagar
500 duros per tal de
deslliurar-se de la lleva.

Pel que sembla,
d’acord amb el que diu
Hernández Sanz, una
manera de fugir del
banderí era ser casat. I
vet aquí que entre el dia
1 de gener i el 28 de fe-
brer es van celebrar a

Menorca 420 casaments, quasi tots ells con-
trets sense una o més monicions contem-
plades pel Concili de Trent . La prescrip-
ció de fer les monicions (amonestacions en
castellà) tres diumenges o festes de precep-
te per tal de detectar possibles impedi-
ments, va ser substituït per dispenses apro-
piades, de manera que la concentració de
casaments en un sol dia va ser fora mida.

A títol d’exemple, tots els casaments de
totes les esglésies de Menorca contrets al
llarg de tot l’any 1819 van ser 226, mentre
que els casaments de només els dos pri-
mers mesos de 1820 van ser 420, prop del
doble. Massa casaments forçats, en la me-
va modesta opinió, per evitar 31 soldats de
lleva.

H
i ha expressions que fan refe-
rencia a temps anteriors de les
que s’ha perdut o s’està per-
dent el seu origen. Així, una

vegada un pagès em va dir que aquelles
taules i talaiots eren del «temps dels mo-
ros» i va quedar tan ample. A Catalunya
(i crec que a Menorca també), hi ha una
dita com és «el temps de la picor» que fa
al·lusió a l’any 1471 on es van ajuntar
unes collites desastroses i la consegüent
fam amb una invasió de puces que van
fer gratar a tothom. Fam i picor van ser
fora mida, de manera que encara es con-
serva aquesta expressió.

Una altra expressió prou emprada a
Menorca és «L’any de sa neu», que vaig
viure el dia de la candelera de 1956 i del
que mantinc un record que em fa tremolar.
Des d’aquell dia només puc suportar la
neu darrera d’un finestral d’una estança
ben calefactada i amb una copa de bon vi,
com a les pel·lícules de James Bond,
l’agent 007. El fred que vaig arribar a pas-
sar aquells dies m’han fet refractari a l’es-
pectacle de l’esquí perquè calçat amb botes
de goma de can Codina i guants de llana
fets per ma mare el fred era insuportable.

A una darrera miscel·lània publicada
vaig mencionar els casaments fets a corre-

MISCEL·LÀNIA GENEALÒGICA

La fal·lera matrimonial va determinar
que l’edat dels contraents fos més baixa del
que era habitual. Per exemple, a Es Castell
hem trobat uns quants matrimonis als
quals l’edat d’un o dos dels contraents era
inferior als 18 anys: Antoni Lozano Rodrí-
guez amb Margarita Neto Serra (17 i 17);
Francesc Roca Vinent amb Joana Campos
Vila (17 i 15); Diego Victori Hernández
amb Àgueda Prats Prats (17 i 13); Joan Vi-
nent Arnau amb Antònia Victori Hernán-
dez (17 i 16); i Josep Quevedo Clar amb
Antònia Leonda Borràs (18 i 17). Cal des-
tacar que, per regla general, aquestes edats,
especialment del nuvi, eren més altes. En
quasi tots els casos, els «bots» entre un ser-
vidor i totes les persones abans citades són
entre 11 i 14. Només en dos casos no he
trobat connexió directa de sang, la qual
cosa no vol dir que no existeixin lligams di-
rectes, simplement que no les he pogut tro-
bar.

Als altres municipis es van produir fets
similars, que no he considerat oportú des-
criure amb detall per tal de no fer feixuga
aquesta miscel·lània; només evidenciar la
disbauxa matrimonial derivada de la lleva
de soldats, amb un dèficit de només 31 re-
clutes.

Però la Història s’escriu així.
P.S. A l’hora d’escriure aquest article, he

rebut la trista notícia de la mort de José
Luís Terrón Ponce, historiador de gran
vàlua amb qui vaig coincidir al vell Institut
del Pla del Monestir de Maó. Bon home,
bon company i millor professional. Que la
terra li sigui lleu.

Antoni Tudurí
Secció de genealogia
de l’Ateneu de Maó

DEDICADA A L’ANY DELS CASAMENTS (1820)


