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Impremta
Els anys
trenta s’hi va
editar el diari
republicà ‘La
voz de
Menorca”

MARIA JOSEP FERRI
MAÓ

La crisi ha posat el punt fi-
nal. Can Manent, una de
les llibreries amb més
història de Menorca, tan-
carà les portes a principi

d’aquest any que just comença. Se-
rà el punt final a una vida centenà-
ria que arrancava el 1908 al núme-
ro 22 del camí del Castell de Maó. El
març d’aquell any un grup de socis
fundava Tipografía Mahonesa SA,
empresa editora del diari republicà
La voz de Menorca, nascut dos anys
abans, i de la darrera etapa (1912-
1915) de l’anarquista i llibertari El
porvernir del obrero. El trasllat als
baixos que ara ocupa, al cèntric car-
rer Nou, no es produí fins al 1913.

Els inicis de Can Manent van es-
tar estretament lligats a la impres-
sió d’aquestes dues publicacions i
de tot tipus de material informatiu
dels moviments d’esquerra. Al cap-
davant hi havia Joan Manent Vic-
tory (1879-1936), destacat polític
menorquí que seria nomenat gover-
nador civil de Balears durant la II
República. Abans, però, va dedicar
part del seu temps a dirigir, colze
amb colze amb el pedagog Joan Mir
i Mir (1871-1930), La voz de Menor-
ca, feina que compaginava amb la
posada en marxa del que seria el ne-
goci familiar fins a dia d’avui.

Margarita Bagur Manent, néta
del fundador, encara no havia nas-
cut en aquells anys de gran agitació
social, en què la impremta bullia
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d’activitat al soterrani de la llibre-
ria, ara abandonat. Tampoc quan les
tropes franquistes entraren a l’illa
el febrer del 1939 i el diari republi-
cà deixà d’existir, ni quan es van im-
primir dos anys després els primers
exemplars del ‘Menorca’. Tot i això,
recorda una infància envoltada de
paper i més paper. Perquè Can Ma-
nent ha continuat sent una empre-
sa gràfica fins fa tres dies o, millor
dit, fins fa tres anys.

Història viva
Baixem amb ella al soterrani de
l’emblemàtic local del carrer Nou i
el primer que ens sobta és l’estat
dels graons de l’escala, excessiva-
ment desgastats, fet que ens trans-
porta a aquell mogut taller de les
primeres dècades del segle XX en
què arribaren a compartir espai fins
a trenta treballadors. “De petita ve-
nia a jugar aquí, m’agradava baixar
amb els impressors, sentir l’olor de
la tinta i, sobretot, escoltar el renou
de la maceta de llenya amb què pica-
ven els motlles”, explica amb nos-
tàlgia la Marga de Can Manent, com
se la coneix a Maó.

Allà baix hi conviu el desordre
amb part de la història recent de la
ciutat. S’hi poden trobar galerades
ja compostes per fer fullets infor-
matius, material comercial o esque-
les, també papers de tot tipus, car-
tells ja impresos de diferents èpo-
ques, tampons modernistes i cente-
nars de lletres, de fusta i
metàl·liques, pertanyents a variades
tipografies: de les més funcionals a
les més decoratives. Les joies de
Can Manent són, però, les dues im-
premtes: la Minerva manual i la

Heidelberg. Una meravella per als
amants de les arts gràfiques, ara a
la venda.

Fa poc que la Marga s’ha jubilat
i és el seu fill Joan qui es fa càrrec del
negoci familiar. Serà, però, per poc
temps. A finals del 2014 s’acaba el
lloguer de renda antiga que han
mantingut tots aquests anys i se’ls
fa costa amunt mantenir oberta la
llibreria. “M’estim la casa i la boti-

ga i em resulta estrany pensar que
acabarà en mans d’altres persones,
però avui dia aquest negoci s’ha tor-
nat impossible. Qui pot competir
amb internet?”, es demana mentre
intenta posar paraules al que senti-
rà quan arribi el dia. “Es dificil avan-
çar-se”, diu, “però segur que molta
pena”. En unes setmanes, Can Ma-
nent passarà a la història, on sembla
que ha estat sempre.e

Aquests dies a la llibreria Can Manent hi ha liquidació d’existències perquè el centenari
establiment que dirigia Margarita Bagur tanca les portes per la crisi. DAVID ARQUIMBAU

L’adéu de la
centenària llibreria

Can Manent de Maó
L’històric establiment tanca les seves

portes després d’un segle de vida
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Bon humor i acrobàcies en
el ‘Cabaret Elegance’

mur i, sobretot, del bon humor de
Dico, Boni, Ramiro i Ignasi, els qua-
tre artistes que formen el xou.

Un d’ells, el mestre de la perxa xi-
nesa Ignasi Gil, ho té molt clar: “El
que realment volem és que la gent
surti del circ amb una dosi de bon
rotllo i que els duri el somriure als
llavis fins a l’endemà”.

La mescla de tècniques acrobàti-
ques i de malabars, l’equilibri d’ob-
jectes acompanyats d’una esceno-
grafia orginal i de màxim nivell i
d’un llenguatge ple d’humor són els
ingredients infalibles d’aquesta fun-
ció, que ja ha estat guardonada amb
el premi del públic al festival de Bui-
tengewoon 2012 (Holanda) i el pre-

NILA CRESPÍ
PALMA. Poc més que un trapezi, un
monocicle, un cèrcol o una perxa xi-
nesa és el que necessiten els quatre
artistes de circ de la companyia ca-
talana Elegants per fer passar una
estona d’autèntic bon rotllo als es-
pectadors.

Des d’ahir i fins al proper 20 de
gener, coincidint amb les festes de
Sant Sebastià, ho podran gaudir els
mallorquins que vagin fins a l’enve-
lat del Circ Bover instal·lat al parc de
la Mar . L’espectacle de varietats que
proposa la companyia, anomenat
Cabaret Elegance, és una imagnati-
va posada en escena del luxe, el gla-

mi del jurat al millor espectacle al
festival Mueca de Tenerife 2013.

Aquesta és la primera vegada que
Elegants presenta Cabaret Elegance
a Mallorca. Després continuaran la
gira al Teatre Alameda de Sevilla i
a Barcelona, on estan actuant alho-
ra que aquí.

“La nostra relació amb el Circ Bo-
ver ja ve de lluny, hem col·laborat
amb ells abans i som vells amics. Va
ser l’estiu passat quan vàrem decidir
compartir l’envelat per Sant Sebas-
tià”, comenta Ignasi. Durant els vint
anys de la seva trajectòria en el m ón
del circ ha vist de tot, “però ara, tot
i la maleïda crisi, crec que és un bon
moment. Per exemple, a Barcelona,
tenim un centre de creació i entre-
nament brutal i hem fet molt bones
temporades. El circ és reinventar-se
cada dia, i nosaltres no deixam de
fer-ho, i sempre amb bon humor”,
assenyala.e

Les tècniques acrobàtiques i l’humor, els principals
reclams de l’espectacle ‘Cabaret Elegance’.


