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A
La setmana passada han tingut
lloc a Ciutadella dos actes rela-
cionats amb la història i la ge-
nealogia que, en la meva mo-

desta opinió, cal destacar en l’escenari
insular.

El primer acte – al que no vaig poder
assistirpel fet quejo arribava a Menorca
l’endemà- va ser la presentació del llibre
«Branques d’un mateix tronc. L’em-
premta dels menorquins a ‘les Amèri-
ques’, escrit per Gabriel Julià Seguí i pre-
sentat per Miquel Àngel Limón Pons.
Aquest magnífic treball del mestre Julià
em va permetre gaudir d’una ràpida lec-
tura de les 359 pàgines on se citen un
munt de personatges absolutament des-
coneguts per a mi, tret de la saga prou
coneguda dels Ferragut o la dels Benet,
ambdues radicades als Estats Units
d’Amèrica, però de les altres sagues ni la
més remota idea.

La lectura d’aquest llibre és absoluta-
ment recomanable. Pensin vostès que
surten citats, si no m’he descomptat, 58
grups de llinatges menorquins que van
emigrar al nou continent des de finals
del segle XVIII i els començaments del
segle XX, amb un repartiment tal com 19

a l’Uruguai, 13 a l’Argentina, 14 a Cuba, 4
a Mèxic i 8 als Estats Units.

D’altra banda, ensoldemà divendres,
l’amic Antoni Guasch Bosch pronuncia-
va una xerrada al Cercle Artístic de Ciu-
tadella, centrada en
un estol de menor-
quins il·lustres i havia
tingut la malèvola
idea de proposar-me
com a presentador de
l’acte. Jo havia accep-
tat l’oferiment, però
només amb una con-
dició: que poguéssim
aprofitar aquesta in-
tervenció per donar a
conèixer als assistents
i als lectors del ME-
NORCA un fet a des-
tacar, que no era altre
que el gran arbre ge-
nealògic creat i de-
senvolupat per Anto-
ni Guasch, estava arri-
bant a una quantitat
rodona, les 150.000 persones d’origen,
descendència o vivències menorquines.
De fet, li vaig suggerir que, si podia,
s’aturés a prop d’aquesta fita, de mane-
ra que l’acta de presentació (per cert, a
Ciutadella no cal presentar a un ciuta-
dellenc com ell, tothom el coneix) po-
guéssim fer una certa posada en escena
de la inscripció número 150.000. El rep-
te no era gens fàcil, atès que calia trobar

un forat que ens permetés no passar-
nos i poder aturar just al punt desitjat
passant dels 149.999 al nombre rodó
que he citat. El problema ens el va re-
soldre mestre Julià – sense que ell ho sa-

bés-, ja que a la pàgi-
na 245 cita a Pere
Mezquida Capella,
adjuntant una foto
que al peu diu «fun-
dador de la clínica de
su nombre en Ciuda-
dela de Menorca».

Qui era aquest ho-
me? Diu Julià que ha-
via nascut a Ciutade-
lla l’any 1848, fill de
Miquel Mezquida Ba-
gur i d’Isabel Capella
Salord. A l’edat de 19
anys va emigrar, com
tants altres, a Cuba
fent feina de sabater,
però va anar progres-
sant fins a ser agent
de duanes, a més de

mantenir una relació constant amb la in-
dústria del calçat menorquí. Es va casar
a l’Havana i va tenir tres filles, Leoncia,
Dolores i Isabel. Precisament, viatjant
l’any 1910 amb la filla major i el seu ma-
rit a Ciutadella, li va passar un fet que el
va preocupar. Tornant a Maó per agafar
el vapor cap a Barcelona, al cotxe en el
qual viatjaven hi havia un al·lotet que
plorava de dolor. Els seus pares li van

dir que s’havia introduït un gra de blat
d’indi dins el nas, cosa que havia produït
una inflamació molt dolorosa. Anaven a
Maó pel fet que a Ciutadella no hi havia
cap quiròfan on poder operar-lo en con-
dicions. Diu Julià: «Mezquida sacsat d’un
sobtat trasbals, decidí que havia de po-
sar remei a aquella mancança i es pro-
posà resoldre el problema creant una
clínica a Ciutadella, capaç i ben dotada,
per poder-hi fer operacions quirúrgi-
ques». Dos anys més tard (1912), assesso-
rat pel Dr.Llansó, un cop construïda la
sala, va adquirir el material més modern
i perfeccionat d’aquell temps.

A més, Guasch va trobar que al gran
arbre menorquí ja hi constaven els seus
pares, però sense continuació. Per tant,
era una persona molt indicada pel nos-
tre fi de teatralitzar la fita dels 150.000. I
així ho vàrem poder fer, en públic i amb
publicitat. Els altres personatges que po-
dien haver estat el 50.000, o el 100.000,
havien passat sense pena ni glòria. Pos-
siblement, pocs ciutadellencs de l’any
2017 tenen notícia clara d’aquest pro-
hom a qui es deu la instal·lació del pri-
mer quiròfan de Ciutadella.

Anant als ‘bots’, Antoni Guasch en té
només 10, Rafael Aedo en té 17, un servi-
dor en tinc 18 però, el que no podia sa-
ber Pere Mezquida Capella és que ell i el
Dr. Frederic Llansó Seguí tenien una re-
lació directa de sang amb 18 ‘bots’, con-
fluint en la persona d’Antoni Febrer, ca-
sat devers l’any 1545 a Ciutadella.

PERE MEZQUIDA CAPELLA, MECENES I IMPULSOR
DEL PRIMER QUIRÒFAN DE CIUTADELLA
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La mayoría de las letras tienen como
autor, como es habitual, a Miquel Plana,
pero también hay letras de Pep Villalba.
En cuanto a la música, la mayor parte es
de Pep Villalba, pero también intervie-
nen:Tony Olmedo, Marti, Miquel Plana y
Agustí Canet.

También hacen una versión del famoso
tema «All along the watchtower», de Bob
Dylan, reconvertido en su versión menor-
quina en «Des de dalt des talaiot», con le-
tra de la adaptación de Miquel Plana. Los
arreglos de todas las canciones son de Pu-
retones.

Se pueden encontrar en el álbum de
Puretones «Somnis d’extrarradi» impor-

PURETONES, SOMNIS D’EXTRARRADI
Planeta musical

Francesc Catchot

tantes colaboracio-
nes: Sebastià Félix,
guitarra que hace el
solo final de guitarra
en el tema «Perdut en
es seu bosc» y que
luego acabaría sien-
do miembro fijo del
grupo, y Eva Pons,
voz y coro en «Per si
tu un dia vols».

Según Pep Villalba:
«Nuestro principal
objetivo es disfrutar
de la música. Tanto

de la fase creativa a la hora de componer,
como de poder realizar buenos concier-
tos». Este tercer álbum de Puretones qui-
zá sea un álbum más rock y menos pop
que los dos anteriores («Set euros i un bo-
tó» y «Tones de puré»): «Pienso que el ál-
bum continúa la línea de Puretones de
siempre, aunque es cierto que hay arre-
glos diferentes, los temas son más con-
tundentes ya de por sí», afirma Miquel
Plana.

Hoy sábado, día 27 de mayo, Puretones
presentan su álbum «Somnis d’extrarra-
di» en el bar Sa Teulera de Alaior.

www.planetamusical.es

H
an vuelto Puretones, con su so-
nido de siempre, aunque más
cañeros y renovados que nunca,
con hasta tres miembros nue-

vos en el conjunto. La formación actual
de Puretones es la siguiente: Miquel Pla-
na, voz, coros, pandereta y armónica;
Pep Villalba, guitarras eléctricas y acústi-
cas; Tony Olmedo, bajo, coros y guita-
rras, Sebastià Félix, guitarra y Óscar Flo-
rit, batería.

Además, Puretones vienen con nuevo
álbum, titulado «Sommis d’extrarradi»,
grabado como ellos mismos dicen: «A ra-
tos», en los estudios Dalt Baixamar, Me-
norca (guitarras, voz, panderetas y armó-
nica) por Pep Villalba. En Estudis Es Molí,
Menorca (bajo, guitarra: Sebastià y voz:
Eva) por Tony Olmedo, y en Magrana Stu-
dios, Eivissaa (batería) por Omar Gisbert.

El álbum «Somnis d’extraradi» ha sido
mezclado y remasterizado en Estudis Es
Molí por Tony Olmedo y producido por
Pep Villalba y por Tony Olmedo.

I.P.D.R.

El certamen «A la recerca del jove guia»
de la Menorca Talaiòtica continuarà
aquest diumenge amb la segona de les
cinc visites guiades a jaciments
arqueològics, després de la primera
celebrada el cap de setmana passat a
la necròpolis de Cala Morell.

Cinc són els candidats al premi final,
i cada un d’ells ha de realitzar una visi-
ta guiada amb públic real, que s’ha
d’inscriure per participar-hi.

Després que el 21 de maig la menor-
quina Júlia Gomila oferís la seva pro-
posta a Cala Morell, demà ho farà Nago-
re Sánchez, una estudiant basca d’Arqueo-
logia que explicarà als assistents les
particularitats del poblat talaiòtic de
Cornia Nou.

Les properes sessions seran els dies
4, 11 i 18 de juny, i aniran a càrrec del
valencià Daniel Ruiz (Torralba d’en Salort),
i els menorquins Andreu Servera (Cales
Coves) i Eugeni Marí (Son Mercer de
Baix). El públic puntuarà cada visita,
valorant el valor afegit que puguin apor-
tar. El guia guanyador rebrà una beca
d’estudis valorada en 2.000 euros.

Larecercadel
joveguiatalaiòtic
segueixambuna
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