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Gabriel Barceló, d'ARCA

Santa Eulalia,
15 de novembre de 2017
i sigui duit per les cases deis ferrers qui teñen les seves
tenalles candents i amb elles sigui ferit i davant del
dit noble don Jaume Joan de Berga li tallin la má i
l'orella dretes i, davant el castell l'altre má, l'esquerra,
i en la placa vulgarment coneguda per lo Born li sia
arrabassada l'altra orella, l'esquerra, i després que
sia arrossegat per térra per una coa de cavall, que sia
conduít pels mateixos llocs a l'indret del suplici, a la
placa vulgarment anomenada de Santa Eulalia i allá sia
estrangulat, el eos tallat i col-locat en els llocs destacats
i el cap a la porta anomenada del Castell Reial".

El 1416, un esclau moro del mercader Joan Tanyo fou
condemnat per actes obscens i haver flastomat dins
l'església de Santa Eulalia. Fou exposat a vergonya
pública, assotat i, amb la llengua clavada a una
posteta, passejat pels llocs on acostumaven a reunir-se
els musulmans. Arribats davant de Santa Eulalia, diu la
crónica: " i allí fou assegut sense bragues sobre la pella
fogatjant e ben vermella, de manera que les anques i
les parts insanesfossen ben soquerrades".
I aixíresa la condemna d'Antoni Gibert, "Treufoc":"que
sigui conduít pels llocs acostumats de la present ciutat i
amb tenalles candents, les seves carns siguin cremades

Guillem Roca Reus (1793-1852), fill de Guillem Roca
Seguí (1743-1813), es el principal autor del "poema
satíric contra el vici i la mala costum del beure".
A darrera Santa Eulari
s'ajunta un famós congrés
d'ilustres aigordenters
qui perden es calendan.
Allá teñen dins s'armari
botella propi es vocals
amb un arxiu de barráis
qui perpetua ses actes
i conté los Sagrats pactes
deis bevedors immortals.
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Museu de Mallorca. Exposició
"EL CARITA TONI BARCELO, corsarí'

La noblesa de tal junta,
pujant d'escaló a escaló,
de bevedor en bevedor
fins a Noées remunta.
Diuen que en virtut despunta
el qu¡ a fer licors s'enginya.
L'aigoder té eterna rinya
I tots amb cor vertader
adoren baix de dosser
aquell qui planta la vinya.
Juren per la Santa Tassa
de pámpols van coronats,
professen sempre estar gats
i refermar si els espassa.
Procuren no menjar massa
per fer-h¡ quebré mes suc,
¡ si qualcun com un rúe,
s'ajeu qui no pot dir pruna,
encara diuen: "beu-ne una,
perqué es ventrei no s'aixuc".

La familia Barceló ¡ Pont de la
Terra vivia al barri de Sta. Creu,
poblat per mestres d'aixa que
feien i restauraven vaixells (on
hi ha la placa de les Drassanes,
darrere el Consolat de Mar, seu
del Govern balear); boters (les
botes eren com els actuáis contenidors, per transportar mercaderies); saboners (aprofitant
l'oli i el greix deis animáis del
Carnatge), teixidors i mariners.
En Nofre Barceló, pare d'Antoni,
venia d'una familia propietaria
de xabecs que comerciaven entre Palma i Barcelona.
El 31 de desembre de 1716
neix, al carrer del Vi, n'Antoni.
Des de petit, va navegar i ais 18
anys ja comandava un xabec de
la familia. Ais 22 anys, tal era la
seva experiencia i domini del
navegar, el nomenen oficial de
1'Armada, malgrat que no tenia
estudis ni títols i, segons diuen,
tan sois sabia firmar. Degut a
aixó, el perseguí sempre l'enveja
deis nobles i els militars de carrera i mes, quan el 1883, Caries
III el nomena tinent general de
1'Armada!
Era home molt creient (introduí
el cuite a la Mare de Déu del
Carme, paga una capella a Sta.
Creu) per raons familiars i per
ser mariner (El refrany ja deia:
"Si no saps resar, ves per la mar
i... n'aprendrás").
Era home al servei de la Corona com a corsari i oficial de
1'Armada. "No gasteu la pólvora del Rei" deia en abordar els
vaixells enemics. Caries III l'en-

viá a demanar a la Cort de Madrid
per conéixer a qui tants de servéis
i ganáncies deis Cors li havia proporcionat. El féu, sense ser de noble llinatge, cavaller de la seva Reial
Orde. Pero, al cap d'unes setmanes
per la capital, li digué: "Barceló,
vete ya que los moros costean porque saben que estás aquí". Tal era
el temor deis pirates ais xabecs del
capitá Ton i.
Tenia molta experiencia i resolució,
persistent, individualista, obsessionat per derrotar els enemics i els
infidels. Inventa i dissenyá diferents
tipus de vaixells, impulsa una llei
de transparencia en les despeses
de construcció de xabecs per evitar
que els intermediáris se forrassin
(vos sona aixó?).
Captura nombroses naus pirates
o altres de corsaris, calculant en
1.600 els presoners fets i que remetía com esclaus a Cartagena, on hi
havia les Atarazanas Reales, o els
venia (El mercat de compra-venda
d'esclaus pareix que estava al cantó
del Born i carrer Pelaires on hi ha un
cap de moro a la paret) o canviava
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17 degener de 2018

en Mora

quantitat de gent s'hi congrega i es
produiren grans aldarulls en veure
que la Verge no s'havia moguda.
Hi hagué devuit detinguts i es dicta
pena d'excomunió ais qui parlassin
del fals miracle o deis jesui'tes. Al
cap d'unes setmanes es descobrí
que el rumor l'havia ¡nventat i escampat l'escolá de Sant Jaume i va
ser condemnat a mig any de presó i
cinc de desterrament a Oran!!!

per cristians fets presoners pels p¡rates. Arriba a teñir 2.000 mariners
baix les seves ordres, pero els oficiáis i nobles envejosos deien d'ell
que tenia "impiedad en el mando
que padecen los moros apresados
(a un abordatge en maten 66) y las
tripulaciones".
En una expedició a Argel, punt de
partida de naus pirates, amb el seu
xabec n'abordá tres i apressá 160
berebers i un cabdill, el pirata Selim
a qui Espronceda admirava i dedica
un poema que tots sabem o hem
recitat: "Con cien cañones por banda ..." (La canción del pirata).
També tengué ombres i taques en
alguns comportaments: va ser acusat de nepotisme, enxufant els seus
filis i amics. Pareix que va manipular els ascendents familiars fins a
arribar a dir que un parent havia
vengut a conquerir Mallorca amb
el rei En Jaume. Va aconseguir ser
l'únic concessionari del correu i comerc entre Palma i Barcelona.
Va fer grans i excepcionals servéis
a la Corona i a Mallorca: el 1748,
quan hi hagué gran fam a Mallorca, va aconseguir, sense ser assaltat per pirates o corsaris, transportar carregaments de blat i pans
de Barcelona a Palma. Va ser nomenat per perseguir i fer presoner
el tinent que s'escapá amb una
monja tancada: un gran escándol
a Ciutat. Quan Carlos III, el 1767,
va expulsar els jesuítes d'Espanya,
va ser responsable de dur a tots
els de Mallorca, que foren confinats a una possessió, sans i estalvis a Barcelona i després a Roma.

Referent a aquests episodis, el Cronicón Maioricense relata que hi
havia un gran disgust entre el poblé perqué molts s'entristiren per
l'apreci que tenien ais de la Compañía de Jesús. El 14 de febrer de
1768 corregué el rumor per tota la
ciutat que l'estátua de la Puríssima
del portal de Monti-sion va juntar
les mans en pregaría peí dolor que
sentia per la injusta expulsió. Gran

El 1789, el Rei li encomaná el bloqueig de Gibraltar controlat pels
anglesos. Va dissenyar i construir
unes canoneres cuirassades per
bombardejar el Peñón, pero va haver de recular perqué ens tornaren
Menorca. Aposta d'ell ha quedat la
copla:
"Si el Rey de España tuviera
cuatro como Barceló,
Gibraltar fuera de España,
que de los ingleses no".
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Caixaforum. Exposíció 1JELS DÉUS DEL PRADO".
14 defebrer de 2018
HERÓDOTO ESCRIBIÓ QUE FUERON HESÍODO Y HOMERO
QUIENES DIERON LOS DIOSES A LOS GRIEGOS, AL
DESCRIBIR SU ASPECTO, TRAZAR SU LINAJE Y N A R R A R
SUS PRINCIPALES ACTUACIONES.

La exposición "Arte y mito. Los dioses del Prado" reúne
una cuidada selección de obras que forman parte de las
colecciones del Museo Nacional del Prado. A través de
pinturas, esculturas y medallas -fechadas entre el siglo I
A. C. y el siglo XIX- se ofrece una amplia mirada sobre la
mitología clásica y su representación a lo largo de la historia
del arte.
Se trata de una exposición diacrónica, que ofrece a la vez
diferentes representaciones de un dios o un mito atendiendo
a un criterio iconográfico, sin tener en cuenta cuestiones
formales o cronológicas. Así es posible apreciar al mismo
tiempo la riqueza iconográfica, geográfica y cronológica de
las colecciones del Museo del Prado, donde ese tipo de obras se exhibe tradicionalmente de acuerdo con
criterios en los que prima la organización basada en escuelas y periodos artísticos.
UN PASEO POR EL OLIMPO

La exposición se organiza en ocho secciones temáticas. En "Una historia que contar", se analizan las
principales fuentes literarias que narran los mitos griegos. "Los dioses del Olimpo" presenta a los
protagonistas de estos mitos, mientras "Espíritus libres" se centra en otros personajes secundarios. "Amor,
deseo y pasión" reflexiona sobre la importancia del amor y el deseo como generadores de relaciones
humanas y origen de acontecimientos imprevisibles y trascendentales.
•
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"Faltas y castigos" advierte de las fatales consecuencias de
oponerse a los
deseos divinos.
"Metamorfosis
divinas y humanas"
analiza las
transformaciones
físicas que se
cuentan en varios de
esos mitos. "Héroes"
está dedicada a
los hijos de los
dioses. Por último,
"La guerra de
Troya" habla de la
contienda en la que
dioses y hombres
combatieron juntos.

PASSEJADES

33 Germanor

Projecte Home, 14 de mar? de 2018 |

Museu March, 18 d'abril de 2018 |

Canamunts. Visita guiada

per

ROSO piañas, 10 de maig de 2018 I

