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L’Oh!rquestra de Terrassa actua avui amb l’Escola de Música de Ciutadella.

Fusió d’orquestres
per a una vetllada
de música de cine
I.P.D.R.

L’orquestra de l’Agrupació Musical de Ciutadella i l’Oh!rquestra
d’ex alumnes del Conservatori de
Terrassa uniran els seus esforços

en l’actuació que tindrà lloc, avui
vespre (20 hores), al Teatre de Ciutadella (Calós). Una actuació que
reunirà sobre l’escenari una seixantena de músics que presentaran
un repertori de bandes sonores.

L’esdeveniment està organitzat
a tres bandes entre l’Escola de Música de l’Agrupació Musical de Ciutadella, l’Oh!rquestra de Terrassa i la
Unió d’Antics Alumnes Don Bosco,
en una iniciativa impulsada inicialment des de la formació catalana.
Precisament, la primera part del
repertori anirà a càrrec de l’Oh!questra, la qual, dirigida per Jordi Montoliu, interpretarà obres d’Albinoni
i de Tomaso Albinoni i Gustav Holst.
Concretament, es podran escoltar
«Adagio» del compositor italià, i
«Saint Paul’s Suite», del britànic.
Com avançava ahir el director
de l’Escola de Música i Dansa de
Ciutadella, Andreu Cardona, la
fusió d’orquestres arribarà en la
segona part del concert. «Aprofitant que tindrem una orquestra
de corda de més de trenta músics,
s’interpretaran bandes sonores de
pel·lícules com ‘Forrest Gump’,
‘Jurassic Park’ i ‘Across the Stars’
de ‘Star Wars’».
Per a l’escola, aquesta actuació
esdevé una oportunitat molt interessant per als alumnes de corda,
ja que són poques les oportunitats que tenen per actuar amb formats grans d’orquestra com aquest,
en el qual es comptarà també amb
secció de vent, piano i percussió.

BlRlE lUlS l
DIA DE LA DANSA
‘El Principito’, avui al Teatre Principal
◗ A la sala de Maó s’hi celebra avui (19 hores) el Dia Internacional
de la Dansa amb la representació d’«El Principito», d’Antoine de
Saint-Exupéry. L’espectacle està dirigit per Gavin de Paor, i compta
entre els artistes amb Stephane Arestan, Stephanie Carpio, Laura
Macias o Nuria Cazorla. És una proposta de la companyia Pasodos
y organitza la funció el Teatre Principal i el programa TalentIB.

RONDALLES
Cap de setmana rondallístic a Ferreries
◗ Avui i demà es tanca a Ferreries el programa «Abril, contes mil»,
d’Illetra. Avui, a les 11 hores començarà una ruta rondallística al geriàtric del carrer Fred, i a les 11.30 h. començarà un recorregut per
diferents establiments del poble, i acabarà a les 12.30 h. a la Biblioteca Municipal. Així mateix, a les 10.45 h. a la Biblioteca, es lliurarà
el XV Premi Francesc Borja Moll de contes i rondalles. Ja demà, es
farà una excursió guiada a través de les llegendes del Barranc d’Algendar. La sortida serà a les 10 h. del Pla de l’Església.

IMATGES
Exposició de la Marató Fotogràfica
◗ A la Plaça d’Espanya de Ferreries s’hi podran veure, avui, des de
les 10 hores, les instantànies finalistes de la Marató Fotogràfica del
Fotoclub f/Llum. A més, Francisco Javier Piris farà una demostració de cianotipia i a les 12 h. es farà el lliurament de premis.

Miscel·lània Genealògica

‘MÀRQUETING’ I GENEALOGIA
Antoni Tudurí
Secció de
genealogia de
l’Ateneu de Maó
l diari MENORCA del dia
06/04/2017 he llegit- sempre
amb cert retard- l’excel·lent notícia relativa a la celebració a
Sant Lluís entre avui dia 29 i dilluns dia
1 de maig d’una tanda d’actes culturals
sota el títol d’Encontres Literaris Mediterranis dedicats a l’escriptor Albert
Camus, premi Nobel de Literatura l’any
1957, als que assistiran destacats escriptors i literats mediterranis.

A
✒

ÉS BO, MOLT BO, que aquesta cosa
tan estrafolària anomenada Cultura
(sense cap prefix, ni tan sols agri o
pueri) surti damunt d’es diari, tret de
quan es fa referencia al tipus d’IVA aplicable. Ja és sabut allò que deia Samaniego : Cuentan de un sabio un dia...”
però encoratja saber que no solo de
pan vive el hombre (i la dona) i que
açò que no és menjable (comestible en
la llengua castellana) també ajuda a viure.
Pot semblar fora de lloc relacionar la
cultura stricto sensu amb la genealogia,
principal afició de la meva humil
existència a l’edat post burral- porta
d’accés a la vellesa- on la gent arriba a
caducar- expressió emprada a Menorca
abans del descobriment de les investigacions del Dr. Alzheimer. Frases subordinades, circumloquis i altres subterfugis
lingüístics a part, el que vull dir és que
la cultura és una cosa i les conductes i

certs pensaments són una altre.
Tornant al tema de la miscel·lània
d’avui, aquesta dèria (o mania) genealògica m’ha dut a cercar els antecedents d’Albert Camus Sintes i, sense
cap pretensió d’armar un foc al Toro, els
hi explicaré els resultats de les meves
modestes investigacions.
En primer lloc, cal felicitar als
santlluïsers pels extraordinaris rendiments propagandístics obtinguts de
l’existència de algun avantpassat del
seu poble, com és el cas de Camus.
Abans de continuar per aquest camí, caldrà recordar que el municipi de Sant
Lluís té poc més d’un segle d’existència,
atès que abans era una pedania de
Maó; no és així pel que fa a la fundació
del poble, amb església inclosa, que data
del temps de l’ocupació francesa (17561763). De fet, la parròquia (o església)
comença a escriure els llibres sagramentals a partir de 1789 i, per tant, les

inscripcions de
batejos (sense naixement no podia haver-hi batejos), matrimonis i defuncions
són relativament
recents.
Totes aquestes
disquisicions venen de la creença generalitzada
(fins i tot per part
d’un servidor) dels
orígens , quasi
exclusius, de Camus del poble de
Sant Lluís.
Bé, idò, la meva
proverbial i desproporcionada mania de
cercar dades concretes i fidedignes als
llibres sagramentals i altres documents
civils, m’ha conduït a provar de confirmar aquest supòsit i el resultat ha estat
absolutament sorprenent. Revisant les
dades de què disposem a la Secció de
Genealogia de l’Ateneu de Maó, hem pogut saber que Albert Camus Sintes té,
adequadament certificats, un poc més
de 1.000 antecessors directes (sense
prou garanties, n’hi ha bastant més). I on
ha brullat la meva sorpresa és que
d’aquests més de 1.000 lligams directes
de sang, només n’hi ha 2 documentats a
Sant Lluís; la resta correspon, per ordre
descendent, a les següents parròquies
o poblacions: Ciutadella: 491; Maó: 245;
Es Castell: 198; Alaior: 72; Ferreries: 60;
Fornells: 1 i Sant Climent: 1. Total: 1.087.
Fent un símil esportiu, Ciutadella
guanya a Sant Lluís per 491 a 2, i cosa
semblant per les altres poblacions. Que-

da més que clar que, vulguem o no,
Sant Lluís ha fet un màrqueting de primera. La resta de parròquies de l’Illa han
fet açò que se’n diu un ridícul considerable. Preg que ningú se sentí ofès;
les coses, les dades i els resultats són les
que són, ens agradi o no.

✒

ÉS CLAR que a la descripció biogràfica d’Albert Camus per la part materna, el primer avi Sintes que trobem
és Miquel Sintes Andreu, nat a Ciutadella l’any 1817 i emigrat a Alger amb la seva dona Margarita Cursach en data
13/10/1845, viatjant amb el llaüt «Africano», de 50 tones d’arqueig, manat pel patró Miquel Torres, mentre que la branca
Cardona, la trobem documentada a Sant
Lluís amb el naixement de la seva àvia,
el dia de Nadal de 1857. El besavi Josep
Cardona Pons és el segon i darrer lligam
de sang nat a Sant Lluís, casat amb Joana Fedelich Lozano, as Castell en data
12/02/1857, ella natural des Castell, nada
en data 12/08/1837. El rebesavi Gabriel
Cardona Villalonga ja ve de Maó.
Per tant, enhorabona per l’excel·lent
eficiència propagandística de Sant Lluís
pel que fa a la difusió dels orígens
santlluïsers del premi Nobel Camus.
A la foto que surt aquí es pot veure
l’escriptor amb beca de porter i bufanda.
Vull recordar la seva frase «tot el que sé,
amb major certesa sobre la moral i les
obligacions dels homes, ho dec al futbol».
Passant als bots, Antoni Guasch en té
13, amb un matrimoni comú format per
Jaume Sabater I Antònia Gorrias, casats
a Ciutadella l’any 1755; Rafael Aedo en
té 17, fins a arribar al matrimoni entre
Miquel Villalonga i Beneta Pons, casats
a Maó l’any 1688, mentre que un servidor té 18 bots fins al matrimoni format
per Llorenç Pons i Beneta Pons, casats,
probablement a Maó l’any 1655.

