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La música regresa
a la Casa Reynolds
con «Clariforte»

Las fotografías
de Antoni Roca
se instalan en
Can Victori

El dúo formado por la Estefi Taltavull (piano) y Tolo Genestar
(clarinete) se ha encargado, con
el espectáculo bautizado como
«Clariforte», de retomar la actividad de los conciertos de primavera que organiza Joventuts
Musicals de Maó y que se celebran en un espacio tan singular
como la sede de la Fundació
Reynolds. Allí sonaron ayer piezas de Schumann, Chausson o
Monti, entre otros compositores

REDACCIÓN

El Arxiu d’Imatge i So de Menorca inaugurará el próximo jueves,
18 de mayo, la exposición «Antoni Rica Vàrez (1866-1925)», una
mirada a la obra de quien está
considerado como el pionero de
la fotografía amateur en la Isla.
La cita será a las 19 horas en la
sala de actos de Can Victori.
Se trata de una muestra que
exhibe el legado fotográfico del
artista que han conservado sus
herederos y que en gran parte
ha cedido en depósito a los fondos del Arxiu para su digitalización, catalogación, restauración y conservación.
Roca fue un intelectual mahonés que se dedicó a la docencia, pero que también destacó
en muchas otras actividades,
tal y como se puede descubrir
a través de los textos que acompañan a la exposición, que a
través de cinco paneles explicativos y una veintena de expositores fotográficos pretende
reflejar la Menorca de principios del siglo XX.
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Arte por partida
triple en la
biblioteca de Maó

BlRlE lVlElS l
MÚSICA
Agotadas las entradas
para los dos conciertos
de la Banda de Música de
Ferreries en el Auditori
◗ Según informan desde el
Ateneu Musical, se han agotado las entradas para los
dos conciertos de primavera
que ofrecerá hoy y mañana
la Banda de Música de Ferreries en el Auditori. Se da la
curiosidad de que se trata
del tercer lleno consecutiva
tras el éxito de Marco Mezquida y Chicuelo.

MUSEO MILITAR
Visita gratuita para
celebrar el Día
Internacional de los
museos

Con los poemas de Sònia Moya
como eje central, composiciones
de su premiada obra «Intersecció
de conjunts», la biblioteca acogió
ayer un espectáculo para el que
se contó también con los dibujos
en directo de la artista Mariona
Vilaseca y la música del guitarrista Felipe Ortiz. El evento se repetirá hoy a mediodía en el Cercle
Artístic de Ciutadella y a las 20
horas en el Live Music New York
de Maó. ● FOTO GEMMA ANDREU

◗ Para conmemorar la fiesta,
el espacio museístico abrirá
gratuitamente sus puertas el
próximo jueves de 10 a 13
horas. Además, se presentará
a las 18 horas en el Castillo
de San Felipe la nueva visita
guiada, con entrada gratuita
para las cien primeras reservas telefónicas.

Miscel·lània genealògica

FRANCESC TUDURÍ DE LA TORRE
Antoni Tudurí

Francesc Tudurí de la Torre, en Gravat, evangèlic, maçó, esperit lliure i armador.
Aquest any 2017 és ple de fets prou
importants perquè siguin commemorats adequadament. L’anterior miscel·lània va tractar dels actes celebrats
a Sant Lluís, aprofitant l’avinentesa dels
60 anys de la concessió del Premi Nobel de literatura a Albert Camus, i avui
tractarem d’un fet de capital importància esdevingut l’any 1517 –per tant ja
han passat 500 anys- que no és altre del
que es va anomenar la Reforma de Martí Luter. En certa mesura, aquest esdeveniment té molt a veure amb la genealogia, atès que la citada Reforma va
condicionar anys després l’anomenada
Contrareforma, centrada en el Concili
Tridentí, que es va perllongar des de
l’any 1545 fins a l’any 1563, període en el
qual van anar desfilant cinc papes. La
raó de la seva importància pel que fa a
la genealogia consisteix en què a partir
de llavors, tot cristià nat, casat o mort
–a part de confirmat o excombregat- va
ser inscrit a uns llibres sacramentals,
llibres que han arribat, amb poques excepcions afortunadament, fins avui.
Abans del concili, només constaven els
personatges importants, a través de documents tant civils com eclesiàstics,

però ni de bon tros hi
eren tots.
Un dels records
d’infància (sempre
acabem igual, recordant) és un intent de
depuració mitjançant
l’ús del foc d’un llibre
amb tapes vermelles,
com si es tractés
d’una obra de Manolo
Vázquez Montalban,
imitant a Carvalho,
molt abans que es publiqués la primera
novel·la del detectiu.
✒ I QUIN VA SER el
llibre que un al·lot
des Castell va provar de cremar, al cul
de l’hort fins que va ser sorprès i renyat
per sa mare? Simplement, es tractava
d’una Bíblia protestant, òbviament mereixedora de tal sacrifici, d’acord amb
les doctrines dominants als primers
anys cinquanta del segle passat. Els dijous sants matàvem jueus i, com és natural, un llibre herètic d’aquest origen
no podia seguir sencer.
Anys més tard, aquell al·lot, ardent redemptor de llibres prohibits, va anar sabent que un besavi seu, mort l’any 1889
va ser enterrat a un petit cementiri que
hi havia al camí de Sant Lluís, passat el
Cementerio Católico des Castell. I també
va saber que una part de la seva família
per la branca materna havia deixat la religió predominant – la catòlica- per com-

bregar amb altres creences gens recomanables. I que en Peruan
Miquel Preto, el músic
wagnerià va ser motiu
de disputa entre el capellà i el pastor a l’hora de decidir el lloc
del seu enterrament. I
que el seu germà major, Rafel, va ser mestre d’escola i predicador a Barcelona i a
Mallorca.
I que, a la branca
paterna, també hi havia parents que en
lloc d’anar a l’esglésiadel Roser (per cert, és
curiós que es Castell sigui l’únic poble
que conec on l’església és a la perifèria
de la població) anaven a una casa que li
deien el cult allà pel carrer Gran, on la
gent entonava cançons un poc més alegres que les de l’església amb campanar
que hi ha just l’arribada al poble, tot venint de Maó –abans del Concili Vaticà IIon els capellans van passar de donar
l’esquena als parroquians a dirigir les
cerimònies de cara als fidels i quan van
passar de resar en llatí a rallar en pla. I
aquell al·lot no té més remei que rememorar es Sebet, com a representant, poc
solemne açò sí, de la protesta religiosa.
I més endavant, recorda que quan va
arribar al poble el capellà Josep Seguí,
es va començar, tímidament, a establir
relacions amb els protestants, fins al

punt de què, des de ja fa anys, la capella
de ca ses Monges del carrer Stuart sigui
una església no catòlica. Qui ho hagués
dit fa 60 anys!
Tot aquest seguit de records és conseqüència d’una notícia que m’acaba
d’arribar, que no és altre que la demanda
d’un bon nombre de persones i entitats
cíviques en el sentit de dedicar un carrer
de Maó al creador de la primera església
evangèlica a l’Estat espanyol, coincidint
amb el cinquè centenari de la protesta
de Luter, l’any 1517 de l’era cristiana.
Aquest pioner, de nom Francesc Tudurí de la Torre va ser elmenor dels 4
fills mascles de Miquel i de Marianna,
nat a Maó l’any 1826 i mort a Barcelona
l’any 1898. Es va casar dues vegades, la
primera amb Teresa Calopa, de la que
no hem pogut esbrinar res més que van
tenir una filla, també Teresa, morta a
Barcelona l’any 1938 i que es va casar en
segones núpcies, a Maó l’any 1860, amb
una altre dona maonesa, Catalina Guillaume Mercadal.
Val a dir que els seus germans grans,
Jeroni i Josep constructors navals d’alta
volada, són molt més coneguts popularment, sobre tot Josep pel fet, més o
manco anecdòtic, d’haver construït la
falua que l’Ajuntament li va regalar a
Isabel II, al seu viatge a Maó i que encara es conserva a Aranjuez.
Cal esperar que al llarg d’enguany es
parli abastament d’aquest peculiar menorquí, avançat en qualsevol activitat
prou heterodox. Fins i tot, Marcelino Menéndez Pelayo el cita a la seva «Història
dels heterodox espanyols».
Passant als bots. Rafael Aedo Pons en
té 12 mínims, Antoni Guasch Bosch en té
21, mentre que un servidor en té 16.

