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tar més detalls de la seva
biografia i, així, poder revi-
talitzar aquesta important
persona.

✒ L’ASSETJAMENT MILI-
TAR fet per les tropes ma-
nades pel duc de Crillón al
Castell de Sant Felip va provo-
car l’expulsió de la gent del nou poble,
bastit entre Calesfonts i Cala Corp, de ma-
nera que els llibres sacramentals indi-
quen que entre agost de 1781 i setembre
de 1782 no hi va haver cap enregistra-
ment de baptisme, matrimoni i defunció.
La nova vila va ser habilitada com a cam-
pament militar i, com ja s’ha dit, la pobla-

ELS GERMANS PRETO NETO
Miscel·lània genealògica

ció va tenir que
abandonar les
seves cases i
anar a Maó i als
seus voltants.
Així, el matrimo-
ni Preto Neto va
quedar a viure a
Maó, on van néi-
xer altres 2 fills,
l’últim d’ells en
Francesc, a l’any

1784. Aquest Fran-
cesc (Fill Il·lustre de

Maó, amb retrat a la Sala) ha estat un dels
menorquins més destacables del segle
XIX i la seva memòria s’ha difuminat fins
a desaparèixer quasi per complert. Si fés-
sim una enquesta a la cruïlla del carrer
Nou i s’Arravaleta, probablement el 99
per cent dels enquestats no sabrien iden-
tificar aquest personatge. Podem aportar

N
o es sap prou bé la causa, però hi
ha personatges que, tot i haver
gaudit de notable reconeixement
institucional i popular, amb una

important aportació al bagatge social i
cultural menorquí, han desaparegut de
l’escenari històric insular.

Aquest és el cas dels germans Joan i
Francesc Preto Neto, fills del discret (nota-
ri) Francesc Preto Hernández i de na Te-
resa Neto Vilar, ambdós de la raval del
Castell de Sant Felip, casats l’any 1774. El
germà gran, en Joan, nat as Castell l’any
1775 va seguir la professió de son pare i
va arribar a ser Notario general de los Rei-
nos de España (informació proporcionada
per en Rafel Aedo Pons, treta d’un estudi
genealògic publicat a Buenos Aires l’any
1976), càrrec de notable importància i de
la què, qui escriu aquesta nota genealògi-
ca, no en tenia la menor notícia. Val a dir
que un servidor no és historiador ni res
que se li assembli, però li sobta aquesta
mancança de informació relativa a un
paisà d’aquesta importància, de forma
que cal suposar que la immensa majoria
dels castellans tampoc sabria respondre a
la pregunta de qui era aquest notari cas-
tellà. Seria bo que els estudiosos de la
història menorquina ens poguessin apor-

algunes dades d’en Francesc Preto Neto;
l’any 1836 va actuar com a secretari de les
Corts Constituents Espanyoles, en la seva
condició de diputat a Corts per Menorca.
Un cop perdudes les següents eleccions,
és enviat a New Orleans primer i a Tampi-
co (República de Mèxic) després, com a
primer Cònsol General d’Espanya, un cop
acceptada per part de la metròpoli la le-
galitat del estat independent mexicà (uns
20 anys després de la seva instauració) i
va promoure la creació de la Sociedad de
Beneficiencia Española que encara exis-
teix avui, entitat que l’any 1969 li va erigir
un bust en bronze que reproduïm. Així
mateix, l’any 1992, coincidint al el cinquè
centenari del descobriment d’Amèrica i
amb el sesquicentenari de la creació de la
Societat abans citada (1842-1992) es va en-
cunyar la moneda commemorativa que
també reproduïm. Tal com anaven les co-
ses per aquelles dates, consta que els es-
panyols de Mèxic van haver de fer una re-
capta de 3.000 pesos per tal de que el
cònsol, un cop destituït, pogués tornar, ell
i família, a la metròpoli amb una mínima
dignitat, tal com s’especifica a un opuscle
imprès la ciutat de Mèxic l’any 1846.

D’altre banda, l’Institut Joan Ramis i Ra-
mis, com a successor de l’Escola de Nauti-
ca de Maó, creada l’any 1855 li deu al di-
putat Francisco Preto Neto bona part de
la seva existència, ja i que, segons diu el
Sr. Ferrer y Aledo, a una conferència pro-
nunciada a l’Ateneu de Maó l’any 1911, la
intervenció a Madrid del diputat Preto
Neto va ser decisiva per la seva aprova-
ció.

Francesc Preto Neto va morir a Maó
l’any 1856 i va ser enterrat al cementeri
municipal.

Antoni Tudurí

Secció de Genealogia
de l’Ateneu deMaó
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El Orfeón Mahonés ha comenzado
ya los preparativos para regresar
al Albert Royal Hall de Londres,
donde por quinto año consecuti-
vo tiene previsto participar en el
tradicional concierto de «El Mesías»
de Handel. Se trata de una iniciati-
va solidaria impulsada por la ONG
Concerts from Scratch que en edi-
ciones anteriores ha logrado reu-
nir en el emblemático escenario
londinense cerca de 4.000 voces
llegadas desde diferentes lugares
del mundo.

La cita será el 29 de noviembre,
pero con motivo de la celebración
este año del 125 aniversario de la
fundación de la entidad cultural,
sus responsables han querido ir un
poco más allá, por lo que han deci-
dido que también participarán en
la interpretación de «El Mesías» en
París, el 5 de diciembre en la Iglesia
de la Madeleine. Avanzan desde el

Orfeón que será un concierto más
pequeño que el de Inglaterra, ya
que este año alcanza tan solo su ter-
cera edición. En este caso, se trata
de un evento organizado por la ONG
Venite Cantemus y la recaudación
se destinará a una asociación euro-
pea que lucha contra el autismo.

El Orfeón Mahonés
cantará ‘El Mesías’
en Londres y París

MÚSICA l La entidad regresa por quinto
año consecutivo al Royal Albert Hall

Cabe recordar que se trata de un
proyecto abierto a todo el mundo,
en el que el Orfeón se limita a coor-
dinar el grupo de personas menor-
quinas interesadas en participar en
los conciertos. Las preinscripcio-
nes se pueden realizar hasta el 20
de marzo.

El presidente del Orfeón, Nito
Mercadal, recuerda que se trata de
una iniciativa que obedece al obje-
tivo «de difundir la cultura en gene-
ral y la cultura musical en particu-
lar», para la que cuenta con la expe-
riencia de uno de sus miembros,
Carlos Coll, en la organización de
la expedición menorquina. La inten-
ción, afirma, es convertir la parti-
cipación en estos eventos solida-
rios, al menos la del Royal Albert
Hall, en citas fijas dentro del calen-
dario de actividades anuales.

El presidente Nito Mercadal, ayer, junto a colaboradores. ● FOTO JAVIER COLL

Auxiliadora Pons y Macià Coll presentaron el convenio. ● FOTO KIKA TRIAY
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Los buenos resultados obteni-
dos el año pasado han sentado
las bases para que el Ayunta-
miento y Ciutadella Antiga hayan
renovado el convenio firmado
el año pasado con el fin de garan-
tizar la celebración de concier-
tos en la calle durante el vera-
no. Así lo han anunciado la con-
cejala de Cultura, Auxiliadora
Pons, y el gerente de la asocia-
ción Comercial, Macià Coll, quie-
nes se muestran muy satisfe-
chos con la fórmula encontra-

da para que la música siga
dinamizando las noches en la
localidad.

Así, todos los bares que deseen
participar en el programa de
este año podrán presentar a par-
tir del próximo lunes y hasta
mediados del próximo mes una
instancia con las fechas elegidas
para celebrar los conciertos. Una
vez recogidas todas las propues-
tas, se confeccionará un calen-
dario para evitar que los even-
tos se solapen. Los formularios
se podrán descargar en la pági-
na web del Consistorio.

Ciutadella prepara los
conciertos del verano


