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Quant al nivell artístic «està molt
bé, però el que realment valor és
que s’hagin esforçat. Han fet mol-
ta feina», assegura Robert, qui no
dubta en dir que «me sent molt
orgullosa, estan fent una feina molt
digna i el seu nivell d’implicació
ha estat molt millor que el d’alguns
professionals amb els quals he tre-
ballat».

Els nou actors de la companyia,
que tenen entre 14 i 18 anys, pro-

venen de les aules de teatre que
es fan a l’Orfeó, on es fan «obres
de creació cada final de curs i una

mostra de teatre, i ja tenen els pri-
mers contactes amb el públic». I
aquestes aules esdevenen «un punt
de sortida per als alumnes que fa
més anys que hi són o per aquells
que demostren un compromís més
gran amb el teatre».

Ara, els joves de la companyia
mostraran al públic aquesta pri-
mera obra. I ho faran amb dues
funcions, avui, a les 20 hores, i
demà, a les 19 hores.

Dic tot açò pel fet que el passat dia
29/04/2017, a la plana 21 del MENORCA

(la meva miscel·lània va sortir a la pàgi-
na 20, tot just a l’esquerra mirant el dia-
ri), el misser Pons-Portella - a qui vull fe-
licitar pel premi rebut- parla dels frares
exclaustrats al segle XIX i entre els cler-
gues citats n’hi ha un que m’ha cridat
l’atenció. En principi, he pensat que si
les expropiacions dels bens anomenats
de les «mans mortes» dictades pel mi-
nistre Mendizábal l’any 1836- com crec
que es coneixien les propietats eclesials
de la clerecia regular- s’haguessin pro-
duït un segle abans, no podríem parlar
avui de Fra Roger ni de la cuina dels
anys vuit-cents i, per tant de la confraria
que avui ens parla de bons menjars (i
beures). Tornant al tema que ens ocupa,
a l’article de Pons-Portella surt un frare
exclaustrat, de nom Miquel Neto Taso
que m’ha interessat i m’ha permès incor-
porar-lo a aquesta secció genealògica.

ON ES RALLA DE MIQUEL NETO
TASSO, FRARE EXCLAUSTRAT

Només vull fer una lleugera correcció
pel que fa al segon llinatge d’aquest fra-
re, nat a Maó l’any 1808 i mort l’any 1876
i comentar que el llinatge correcte és
«Tasso». Els aficionats a la genealogia sa-
bem prou bé que les grafies dels noms i
llinatges depenien molt de qui fos l’es-
crivà i, sobretot, del seu origen i de la se-
va llengua materna. Hem arribat a tro-
bar fins a cinc grafies diferents per ger-
mans legalment documentats. Un cas és
el de les variants del «Rodriguez» que va
des de la forma actualment normalitza-
da (Rodríguez) fins a «Llodrigos», pas-
sant per diferents versions, com ara «Ru-
drigues», «Rodrigos» o la variant recolli-
da per Ruiz i Pablo a «Classes Passives»,
«Llodrigus». Per tant, un servidor entén
que hagi emprat la variant «Taso» del lli-
natge original «Tasso» que ja ha sortit a
dues miscel·lànies, dedicades a l’editor i
impressor Lluís Tasso Gonyalons i a la
seva parenta, la cantant Nila Tasso i, un

S
egons em sembla recordar, un dia
vaig llegir un article de l’escriptor
ferrerienc Joan Pons (no confon-
dre amb altres Joan Pons de tam-

bé reconeguda vàlua) on citava que Os-
car Wilde deia que per escriure només
feien falta dues coses: la primera, tenir
qualque cosa a dir i, la segona, dir-la.

Deixant de banda la boutade, que
diuen en francès, un servidor ha tingut
més dificultat pel que fa a la primer con-
dició: tenir cosa a dir. Un cop saps que
dir, no hi ha major dificultat que provar
que la cosa a dir sigui prou intel·ligible
pel lector. En cap cas el lector té culpa
de la no comprensió de l’escrit. D. Joan
Hernández Mora ens deia, a les seves ex-
traordinàries lliçons de llengua i litera-
tura dels nostres anys de Batxillerat, que
Josep Mª Quadrado i Nieto, abans de do-
nar a la premsa tipogràfica qualsevol
dels seus escrits, li llegia a un home, co-
negut seu i analfabet, però amb prou
intel·ligència natural i, segons fos l’opi-
nió de l’escoltant, revisava o no el seu
treball. Si li sonava bé, o si comprenia el
missatge, tirava endavant; si l’altre arru-
fava el nas, solia reconsiderar i, per regla
general, modificava l’escrit.

poc de refilada, al pare d’aquesta sopra-
no, l’escultor Torquat Tasso Nadal, re-
conegut com un dels principals artistes
escultors argentins.

I tota aquesta nissaga ve de Bartomeu
Tasso Pitaluga, arribat a Maó no sé quin
any, que es va casar amb Vicenta Calbó
Caldés el dia 17/07/1786, sent l’origen de
la saga Tasso ja citada a aquesta secció.

El que jo no sabia és que a aquesta fa-
mília hi hagués un frare (de fet n’hi ha-
via a moltes famílies més o manco be-
nestants) i el senyor Pons-Portella m’ha
obert –és un joc de paraules prou gro-
ller- la portella que m’ha permès escriu-
re aquest article.

Miquel Neto Tasso, (Maó 1808 - 1876
el frare carmelita exclaustrat era fill de
Maties Neto Neto i de Lluïsa Tasso Cal-
bó i net per la branca paterna, de Mi-
quel Neto Pons i d’Eulàlia Neto Seguí,
casats as Castell l’any 1766 i per la ma-
terna del matrimoni ja citat compost
per Bartomeu Tasso Pitaluga i Vicenta
Tasso Caldés.

Per tant, aquest frare era nét d’una
germana del pintor Pasqual Calbó Cal-
dés, del que se celebra enguany el segon
centenari del seu traspàs. Hi ha un as-
pecte curiós i és que l’any 1836, el de la
desamortització, aquest frare només te-
nia 28 anys i, per tant, la seva exclaustra-
ció va durar devers 38 anys.

Anant als «bots», un servidor té un
nombre mínim de 15 bots, fins a arribar
al matrimoni comú entre Pere Neto
Fuxà i Anna Miret Sans (Es Castell 1653);
Rafael Aedo Pons en té 17 fins a arribar
al matrimoni entre Pere Fuxà i Àgueda
Serrano (Maó, 1592) i Antoni Guasch en
té 18, fins a arribar al matrimoni entre
Josep Vinent Herrera i Joana Quevedo
Roig (Es Castell, 1612).

Antoni Tudurí

Secció de
Genealogia de
l’Ateneu deMaó

Miscel·lània genealògica

Juan Álvarez Mendizábal

La cantera teatral
de l’Orfeó demana
pas als escenaris
ISAAC PONS DE ROSA

Són nou i exemplifiquen la passió
pel teatre des de la joventut. Són
els integrants del grup de teatre
juvenil de l’Orfeó Maonès, la com-
panyia creada aquest curs i que té
com a objectiu la formació i el crei-
xement com a actors dels seus inte-
grants.

I és així com aquest cap de set-
mana presenten al teatre de l’enti-
tat de llevant la seva primera posa-
da en escena. «Mort dins una bara-
lla de naips», una història amb nou
personatges escrita per Manuel
Veiga i que, com explica la direc-
tora de la companyia i professora
de les aules de teatre de l’Orfeó,
Espe Robert, xerra d’una al·lota
que ha pres males decisions en la

vida, ficant-se en el món de les dro-
gues i delinquint per satisfer la seva
drogodependència. Una trama que
està envoltada de personatges de
l’entorn, del barri problemàtic en
què viu, en el qual hi abunden pros-
titutes i homes gens recomanables.
I en contraposició, el germà de la
dona, qui ha sabut cercar una alter-
nativa més responsable.

EL MUNTATGE

L’escenografia, molt senzilla, i el
vestuari «l’han decidit els mateixos
actors», diu Robert, qui conside-
ra que «fer teatre no és només
actuar, també han de saber quel-
com de llums o de decorats» i tot
el que es veurà és fruit de «deci-
sions corals», a partir de les orien-
tacions de la directora.

Els artistes acabaven d’enllestir detalls en el darrer assaig, ahir, abans de sortir avui a l’escenari. ● FOTO I.P.D.R.

OBRA l La companyia juvenil de l’entitat
presenta ‘Mort dins una baralla de naips’
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La directora de la
companyia, Espe
Robert, valora molt el
compromís dels joves
amb el món del teatre


