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GENEALOGÍA

EL FUNDADOR DE LA PERFUMERIA «FLORIS»
I LA SEVA DESCENDÈNCIA
cosa molt més lògica.
D’altra banda el fill
abans esmentat, Joan,
nascut l’any 1777, es correspon amb una edat del
pare ciutadellenc de 24
anys.

Antoni Tudurí
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a un temps, concretament en data
15/04/2017,vaig publicar una
miscel·lània a la qual expressava
els meus dubtes envers l’origen
de la perfumeria «Floris» ubicada a London (Anglaterra).
No he rebut altres comentaris que els
que m’han enviat diferents lectors que es
reafirmen en l’existència d’aquesta botiga de luxe, dient que «jo he estat allà»,
cosa que no puc posar en dubte. El que
volia dir és que un servidor no havia pogut trobar cap acta de naixement de Joan
Femenias Floris (o Flores) ni tampoc cap
referència a un matrimoni entre un Femenias i una Floris (o Flores) a tot Menorca. A més, a les informacions provinents de diferents fonts es diu reiteradament i clarament que aquesta botiga es
va fundar l’any 1730 (mil set-cents trenta) per aquest Joan Femenias Florit (o
Floris). Per tant, era legítim posar en
qüestió l’existència real d’aquesta persona.

✒ PERÒ EL TEMPS i la paciència ens
han ajudat a trobar una explicació plausible a aquest embolic, especialment
gràcies a l’ajut d’una periodista anglesa,
Isabella Silver a qui he demanat la seva
col·laboració i que m’ha proporcionat

❝

Tot apunta que Joan
Femenias Floris era, en
realitat Joan Matjí Femenias
Sabater (amb l’afegitó no prou
clar de «Floris»)
dos detalls importants: l’acta de casament d’un tal Juan Famenias Floris
amb Elisabeth Hotgkiss, que, pel que
sembla va prendre el llinatge segon del
seu marit (Floris). Aquest casament se
celebra l’any 1798, quan el nuvi té 21
anys i la núvia 20 anys. Per tant, ell havia nascut cap a l’any 1777, massa anys
més tard de la presumpta fundació de la

botiga.
Una altra pista proporcionada per
Isabella és que a una plataforma genealògica (Ancestry.com) surt un tal
«Juan Matjí Famenias Sabater Floris»
que permet suposar que és fill d’un matrimoni entre un Femenias (no Famenias) i una Sabater. I, certament, aquest
matrimoni consta a Ciutadella el dia
25/02/1743, amb 8 fills, el darrer dels
quals és Jaume Femenias Sabater, nat a
Ciutadella en data 19/01/1753. I aquí
pareix que les dades i les dates lliguen.
Sembla, idò, que l’errada d’ubicació temporal o cronològica prové d’un simple
canvi d’un 3 per un 8. Vull dir que, probablement, la fundació de l’establiment
de perfums anomenat «Floris», devia ser
l’any 1780 (no 1730), quan Joan Matjí
Femenias Sabater «Floris», tenia 27 anys,

✒ PER TANT, tot apunta que Joan Femenias
Floris era, en realitat Joan
Matjí Femenias Sabater
(amb l’afegitó no prou
clar de «Floris»), i queda
clar que la referència que
fa Fernando Martí i
Camps a la presència
d’un descendent del fundador (un net) de nom Robert Femenias,
que va visitar Menorca l’any 1830 és absolutament certa. Jo desconeixia aquesta
referència que confirma la meva opinió
actual. El fundador, Joan Femenias Sabater (Floris) i Elisabeth Floris (de fadrina Hotgkiss van tenir 7 fills, de nom
Joan (1799-1799); Elisabeth (1801-1873);
James (1803-1868); Robert (1805-1862);
Mary (1809-1846); John Joseph (18121855) i George (1817-1867). No sabem
quina o quines van ser les branques que
van seguir el negoci, però en qualsevol
cas, els orígens menorquins els hem pogut situar amb molta precisió.
I entenc que és bo que consti la correcció a la suposada inexistència del fundador de «Floris».
En aquest cas, a una cara li hem pogut
posar-li un nom complet i correcte.

PASSA LA GENT

‘NINGÚ NO VOL LA NIT’
Maria Camps
Professora i artista

N

o sé quin és el motiu però
quan trobo a la televisió una
pel.lícula que em sedueix em
sento com si m’hagi tocat una
petita loteria. Potser pel fet que, des del
sofà de casa, aconsegueixis gaudir de la
bellesa i l’art, i sense que et costi res! La
qüestió és que, una d’aquestes nits, va
succeir un d’aquests petits miracles
domèstics i quotidians que et col.loquen
davant la pantalla del televisor i et
transporten a una mena d’estrena (tardana) en una sala de cinema. L’objecte artístic en qüestió fou una pel.lícula dirigida per Isabel Coixet, el 2015, amb guió
de Miguel Barros, i protagonitzada per
Juliette Binoche i Rinko Kikuchi: «Ningú
no vol la nit». La cinta, coproduïda entre
Espanya, Bulgària i França, va rebre al

seu moment diversos premis i nominacions. També he de dir que el segell
d’Isabel Coixet em mereix, d’entrada, tota confiança i la garantia de gaudir
d’una història que aprofundirà en l’ànima humana i no em deixarà indiferent.
Aquesta vegada també ha estat així.
«Ningú no vol la nit» es situa a principi del segle XX a Grenlàndia i és la
història de dues dones, una nordamericana i l’altra inuit, que es veuen abocades a superar juntes i soles, tot i l’abisme cultural i social que les separa, un
hivern polar presidit per la fosca i el
fred extrem. Ambdues, empeses per
l’amor a un home, conflueixen en la seva
espera en un medi hostil que extremarà
el seu instint de supervivència i propiciarà un viatge interior que posarà a
prova el seu propi jo. Una història de
tempo pausat, plena de silencis i cromatismes monocolors, que fa servir un llenguatge fílmic preciós i que mesura amb
precisió l’evolució interna de les seves
protagonistes.
Rere la qüestió circumstancial (com en
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Una història de tempo pausat,
plena de silencis i cromatismes
monocolors, que fa servir un
llenguatge fílmic preciós
tota obra d’art) s’hi troba la metàfora
que extrapola el fet universalment: l’enfrontament de dues cultures, l’una, Josephine, abocada a l’antropocentrisme i
delerosa de dominar l’entorn, l’altra,
Allaka, atenta al món natural que dicta

la vida dels homes
que l’habiten. I en
la seva evolució
personal, Josephine
i Allaka s’influencien i troben en l’altra allò que els
mancava a l’inici
del viatge: respecte
i tolerància; convicció i sentit del sacrifici. Dos éssers humans oposats que,
sense renunciar a la seva essència, acosten les seves ànimes que, al cap i a la fi,
bateguen alhora.
Reduint a l’absurd la realitat social
enfrontada que ens envolta en aquestes
darreres setmanes, possiblement, si l’escolta i el respecte a l’entorn superés l’antropocentrisme d’alguns, es podrien trobar sortides ben interessants a la situació
social (ara per ara, sobretot social, més
que política) que esteim vivint.
Vegeu la pel.lícula! Segurament, cap
de nosaltres tampoc vol la nit d’aquest
fred polar que ens assola…

