
MENORCA ● Es Diari 
SÁBADO, 7 DE ABRIL DE 2018  

Opinión18

La seva resposta va ser que un servidor, 
aprenent de primera volada, tenia raó. I així 
va ser que vàrem incorporar aquesta dada a 
les llistes genealògiques menorquines. 

En certa ocasió em va sobtar la freqüèn-
cia amb què sortia l’ofici de mestre d’aixa 
(carpintero de ribera en castellà). Jo creia 
que ben entrat el segle XIX, en plena crisi 
econòmica menorquina i sense drassanes 
amb cara i ulls, no era raonable que hi ha-
gués tants de mestres d’aixa, tant as Castell 
com a Maó. L’explicació, senzilla i evident, 
me la va donar un bon amic, forner d’ocu-
pació i navegant d’afició, que em va dir que 
aquest ofici venia a ser el de cap de mante-
niment d’un barco (o vaixell, com vul-
gueu). Quan els cascs eren de llenya i els 
màstils també, era absolutament imprescin-
dible que a bordo hi hagués un bon mestre 
d’aixa. 

Tornant a mare, m’he posat a repassar els 
oficis enregistrats als lli-
bres de casament del re-
gistre civil de l’Ajunta-
ment de Maó i, entre els 
anys 1850 i 1870 n’he 
trobat prop d’un cente-
nar. 

Per tal de poder fer 
un repàs els he posat 
damunt una base, clas-
sificant-les per diverses 

categories, tals com, oficis del camp; de la 
mar; manuals; d’alimentació; de serveis di-
versos; fabricants; de la construcció; del co-
merç; administratius; militars; artístics; de 
l’educació; de titulació universitària; altres 
ocupacions i gent sense ofici però d’alta ca-
tegoria. 

Tot plegat, 95 conceptes (no deu o dotze 
com seria previsible) que poden donar una 
idea molt clara de la societat maonesa i de 
l’ocupació professional dels seus habitants. 

Com és obvi, un article de manco d’una 
pàgina no pot descriure tots i cadascun 
d’aquests oficis, però sí podrà permetre fer 
volar la imaginació, descrivint els més sor-
prenents, al meu modest parer. 

En primer lloc, vull destacar que no tots 
els militars casats a Maó eren de graduació, 
com és freqüent. N’he trobat un que fa 
constar que era «licenciado del ejército». 

M’ha recordat aquella anècdota d’un difunt 
que, a millor qualificació professional, li 
van posar a l’esquela «Suscriptor del 
ABC». No sé si hi ha res de cert, però ens 
ho va comentar una vegada D. Joan Her-
nández Mora a la classe de «Literatura Es-
pañola». 

En l’apartat musical en surt un que diu 
que és «Músico de contrata». No sé ben bé 
de quina «contrata» es tractava, però així ha 
quedat enregistrat. 

Entre la gent de la mar, des de pilots fins 
a mariners, passant per nostramos, marisca-
dors i pescadors, en surt un que, sense em-
buts, declara que és «hombre de mar». 
Quasi res amb «la mar». 

Pel que fa a oficis de serveis diversos, en 
destaca un que es fa posar «conductor de 
carros». Sembla que el terme «carretero» li 
quedava petit i ho va pujar de categoria. 

Entre els fabricants, a més d’un «fabri-
cante de pastas» (de sopa, és clar), en surt 
un «fabricante de pianos». Poca broma, a 
Maó es feien pianos, sense concretar si eren 
de cua o verticals, però pianos. 

Entre les professions sense ofici produc-
tiu reconegut, destaquen els «Hacendados», 
els «Propietarios» i qualque «Vice cònsul», 
a més d’un «Banquero». 

Possiblement el més destacable, per la se-
va modernitat, que he trobat és un «em-
pleado de Telégrafos». No indica si es trac-
ta del telègraf elèctric o del de senyals vi-
suals, però la imaginació ens du a pensar 
en un telegrafista elèctric. 

Per acabar, quedi clar que totes aquestes 
dades que he citat són totalment certes i, en 
qualsevol cas, els noms i llinatges dels titu-
lars de les ocupacions que he apuntat po-
den ser sol·licitats pels amables lectors. 

Com es pot veure, la feina de base de la 
genealogia menorquina dona molta tela a 
tallar. 

PS: És bo recordar que a Menorca, entre 
d’altras coses pel fet que els oficis eren hon-
rats, no va ser necessari aplicar el contingut 
d’una pragmàtica dictada pel rei Carlos 
III a les darreries del segle XVIII, que decla-
rava, entre altres coses: 

«Los oficios de curtidor, herrero, sastre, 
zapatero, y otros a este modo, son ho-
nestos y honrados; que el uso de ellos no 
envilece la persona ni la familia del que 
los ejerce, ni le inhabilita para obtener los 
empleos municipales, ni para el goce de la 
hidalguía».

J
ust avui he acabat de llegir una novel·la 
historiada (o una història novel·lada, 
com vulgui el lector) escrita per un ma-
nacorí de nom Tomeu Matamalas i 

que tracta de l’emigració menorquina a No-
va Esmirna, a la Florida dels actuals Estats 
Units d’América, l’any 1768, tema que 
sembla que està de moda. Certament, en-
guany fa 250 anys d’aquest fet, però encara 
no he vist ni sentit que ningú hagi parlat 
d’aquesta efemèride. Potser aquestes cele-
bracions no arriben fins a «Ca n’Oliver». 

D’aquesta lectura, entre d’altres moltes 
coses, m’ha cridat l’atenció un fet aparent-
ment insignificant; es 
tracta de què el pare 
d’un dels protagonistes, 
Josep Poncell, jove apre-
nent de pintor, deixeble 
de Giuseppe Chiesa i 
condeixeble de Pasqual 
Calbó, era mestre d’aixa. 

Baratant de tonalitat, 
quan vaig començar a 
fer d’aprenent de genea-
logista, una de les feines més feixugues va 
ser la de transcriure actes i llistes eclesiàsti-
ques i civils a un full de càlcul (crec que es 
diu excel, però no voldria fer-ne propagan-
da). A aquesta base de dades de casaments, 
a més de noms i llinatges, lloc de naixement 
i altres detalls, dels cònjuges vaig incorpo-
rar, quan se citava, l’ofici del marit. En 
passar-li a Antoni Guasch aquestes llistes,  
em va demanar el perquè afegia aquesta 
dada, atès que ell no acostumava a tenir-la 
en compta, atès que als pobles de l’interior 
de l’Illa on ell havia començat a anotar les 
dades dels casaments l’ofici no era un detall 
important; gairebé tothom era del camp, a 
més de qualque mestre de cases, forner, fe-
rrer, sabater o fuster, preferentment. Li vaig 
respondre que as Castell i a Maó sortien al-
tres oficis relacionats amb la mar, a part de 
gent de la milícia i activitats relacionades. 

AVUI VA D’OFICIS

La CGT reconeix 
la República 
Catalana 

La secció sindical postal de 
la CGT a les illes Balears, com 
a sindicat de classe reconeix la 
República Catalana com a ex-
pressió de la voluntat popular 
i com una primera pasa previa 
a una societat més lliure, més 
justa, més social i igualitària, 
així com també dona suport al 
dret inalienable d’autodetermi-
nació de tots els pobles i el 
dret a decidir el seu futur. 

Al mateix  temps denuncia 
el ferotge atac per part de l’es-
tat feixista espanyol, amb el 
suport de l’Ibex 35, que agre-
deix les llibertats fonamentals 

individuals i col·lectives i els 
drets polítics, socials i civils 
dels més febles i protegeix a 
les grans oligarquies amb ca-
sos tan vergonyants com el de 
la plataforma de gas Castor, 
rescats dels Bbancs, autopistes 
entre molts d’altres. 

La greu vulneració dels 
drets humans, socials i civils 
per part de l’estat queda més 

que palesa amb els presos po-
lítics a Catalunya i també amb 
els casos dels titellaires de 
Madrid, els cantants Pablo 
Hasel i Valtònyic, els joves  
presos d’Alsasua, el cas Al-
fons, llibres segrestats (Fari-
ña)…..  

Tampoc podem oblidar la 
brutalitat policial i repressiva 
a arreu del territori, atacant 

sempre al poble indefens i pa-
cífic a Catalunya, Múrcia, Ma-
drid… i assassinant al manter 
senegalès. 

 Desde la CGT postal Illes 
Balears volem transmetre tota 
la solidaritat a les persones i 
famílies colpejades i trepitjades 
brutalment i de forma directe  
per totes aquestes actuacions 
injustes per part dels poders 

de l’estat.  
La nostra organització es as-

sembleària i las eines de la llui-
ta son l’autogestió i la acció di-
recta i amb aquet sentit volem 
resaltar l’important paper que 
juguen en la autodefensa no 
violenta els CDR, Comitès de 
Defensa de la Republica  

Per tot això cridem a la mo-
bilització permanent cap a la 
vaga general i la lluita per a la 
justícia social, contra el feixis-
me, el racisme i les clavegueres 
de l’estat, i per aturar totes les 
formes de repressió i terroris-
me d’estat com la por, la cen-
sura, les mentides o la violèn-
cia judicial, policial i social. 
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❝ Em va sobtar la 
freqüència amb què 
sortia l’ofici de mestre 
d’aixa

CON EL AGUA 

AL CUELLO

T
 Decía John Lennon que la vida 
era todo aquello que sucede 
mientras hacemos planes. Y eso 
es lo que le está pasado al PP. 

Tenía planes para celebrar este fin de 
semana en Sevilla una Convención  
Nacional ideada para relanzar la ima-
gen del partido -hasta habían elegido 
un nuevo icono, una encina, para dejar 
atrás el charrán de su escudo-cuando, 
inopinadamente, la realidad se cruzó 
en sus planes. Desde Alemania llegaba 
la desestabilizadora noticia de que la 
justicia de aquél país sólo concederá la 
extradición del prófugo Carles  Puig-
demont por el presunto delito de mal-
versación y no por el de rebelión, se-
gún la orden de búsqueda internacio-
nal dictada por el magistrado del 
Tribunal Supremo Pablo Llarena. La 
estrategia seguida por el Gobierno en 
relación con el proceso sedicioso im-
pulsado por los dirigentes separatistas 
que huyeron para zafarse de la acción 
de la justicia española recibía un golpe 
durísimo del que todavía no conoce-
mos sus últimas consecuencias pues no 
se puede descartar que los partidarios 
de la secesión intenten un nuevo desa-
fío invistiendo a Puigdemont como 
presidente de la Generalitat. Con la si-
tuación  desestabilizadora que seme-
jante maniobra comportaría para la po-
lítica catalana y para el conjunto de Es-
paña.  

  No era la única mala noticia para el 
Gobierno y para la dirección del PP.  

  En la horas paralelas a las noveda-
des sobre el caso Puigdemont, en Ma-
drid se desmoronaba el castillo de nai-
pes construido por Cristina Cifuentes 
para explicar cómo obtuvo el ya famo-
so máster a juzgar por las últimas reve-
laciones de una de las profesores impli-
cados (Alicia  López de los Mozos) que 
ha negado que formara parte del tribu-
nal que supuestamente aprobó el más-
ter y del director del trabajo (Enrique  
Álvarez Conde) que asegura que el 
mismo día en el que estalló el escánda-
lo fue requerido por el rector de la Uni-
versidad Rey Juan Carlos para «recons-
truir» el acta del examen.  

  Todo ello ante el estupor de los di-
rigentes del PP que habían respaldado 
la versión de la todavía presidenta de 
la Comunidad madrileña quien, en 
principio, debía intervenir en la Con-
vención de Sevilla. Entre otros actos 
programados en esa reunión, Mariano 
Rajoy tenía previsto plantar un árbol y 
saludar a David Meca. Meca es espe-
cialista en culminar travesías en apa-
riencia imposibles. Dadas las circuns-
tancias políticas tan complicadas que 
afronta puede que a Rajoy le resulten 
muy útiles los consejos del intrépido 
nadador catalán porque a un año vista 
de las elecciones locales, autonómicas 
y europeas el PP comparece ante la 
opinión pública con el agua al cuello. 


