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la nostra part només destacarem tres fets
força remarcables.

✒ EL PRIMER CONSISTEIX en que Anto-
ni Orfila Mateu va proposar a l’Ajuntament
de Madrid el que ara en dirien «l’externalit-
zació» del sistema de cobrament de taxes
municipals (els fielatos) cap allà l’any 1824.
Al treball «Revolución y fiscalidad municipal
- La Hacienda de la Villa de Madrid en el rei-
nado de Fernando VII» es cita que «un parti-
cular, mahonés, Antonio de Orfila Rotger,

ELS GERMANS ORFILA ROTGER
Miscel·lània genealògica

también aportó una iniciativa para el arre-
glo de estos ramos: propuso hacerse cargo
mediante arrendamiento de los derechos de
puertas». Textualment es cita que «pensaba
mejorar la administración reduciendo los
gastos de explotación, aumentando los ingre-
sos mediante la lucha contra el contrabando,
con una mayor vigilancia y con una modifi-
cación en la tarifa, para lo que se reservaba
el derecho de disminución de impuestos en
los artículos que la experiencia demostrase
su necesidad»... «Los contadores, antes de

A
Maó s’ha instituït el bon costum de
donar a certs carrers el nom pel
què es coneixien popularment,
amb un afegitó que diu «dedicat

a…». Un bon exemple és el del «carrer de
Ses Moreres, dedicat al Dr. Orfila». Aquest
doctor és, possiblement, el menorquí més
conegut arreu del món, per mor de la seva
fama com a metge i catedràtic de La Sorbo-
na i que és reconegut com l’iniciador de la
toxicologia moderna. Moltes ciutats del
món l’hi han dedicat un carrer o una plaça
pública, des de Madrid a París; des de Bar-
celona a Mendoza; des de Sevilla a Málaga.

El matrimoni format per Antoni Orfila Vi-
llalonga (Maó 1750-1824) i Susana Rotger Se-
rra (Es Castell 1754 - Maó 1823) va tenir 5
fills: Catalina, Bàrbara, Jaume i Antoni, a
més d’en Mateu. És obvi que en ocasions la
fama d’un germà emmascara i oculta els
mereixements dels altres que, en condi-
cions normals, hagueren destacat per la se-
va trajectòria vital i professional. Aquest és
el cas d’Antoni Orfila Rotger (Maó 1796 - Ma-
drid 1864), del que donarem alguns detalls
de la seva vida per tal d’ajudar a treure’l de
l’oblit popular.

Qui vulgui aprofundir en la seva biogra-
fia pot consultar una entrevista publicada a
l’edició electrònica del diari MENORCA en
data 02/10/2011 a un rebesnét seu, però per

proceder a analizar las condiciones que Orfi-
la había fijado para la realización del arrien-
do, se manifestaron sobre los considerandos
de este individuo; y es que lo expuesto, que
era una crítica a la gestión realizada, era pe-
yorativo para los empleados municipales, al-
go que éstos no estaban dispuestos a dejar
pasar pacíficamente». No cal dir que la pro-
posta, feta quan n’Antoni només tenía 28
anys no va prosperar, atès que la buro-
cràcia municipal va mantenir l’ordre esta-
blert.

✒ UN SEGON FET és el relatiu a la seva ac-
tivitat política. Va ser diputat per Menorca,
pel Partido Moderado en 7 legislatures, des
de 1840 a 1857 i durant aquest període, va
ser anomenat alcalde de Ciudad Real entre
1844 i 1845. Vet aquí a un maonès fent de
batlle d’una capital de província castellana
on havia estat la seu principal del Tribunal
de la Santa Inquisición (com a detall anec-
dòtic, on hi havia la seu del Tribunal, ara hi
ha la delegació del Ministeri d’Hisenda).

El tercer fet és la seva trajectòria empre-
sarial. Cal destacar la seva activitat com a
impulsor d’una mina d’argent, havent estat
assessorat pel seu germà Mateu pel que fa a
l’anàlisi química de les menes de la mina. A
més, va tenir un paper destacable en la na-
vegació a vapor menorquina, a través del
recolzament a la creació de la naviera So-
ciedad del Vapor Mahonés.

No hem trobat cap retrat de n’Antoni Or-
fila Rotger, encara que no desistim de tro-
bar alguna imatge d’aquest personatge.

Per acabar, val a dir que, semblant al que
passava amb els germans Preto Neto, d’ori-
gen exclusiu de Es Castell, els germans Orfi-
la Rotger tenen la branca materna del ma-
teix poble, encara que l’avi Rotger prové
d’Alcúdia.

Denver Blues Band du el
rock&roll a la nit de Maó
LAURA BAÑÓN

La banda menorquina Denver
Blues Band actuarà aquesta mitja-
nit a Maó, a La cava del Ars. El
grup oferirà un repertori de blues,
rock i rock&roll, amb temes de
John Mayal, Delbert McClinton,
Freddie King, Gary Primich i
Jimmy Rodgers, entre d’altres.

Tot i ser una formació jove, va
ser creada el 2013, la qualitat de
la seva música els ha obert un
lloc en el panorama musical a
l’Illa, oferint versions de peces

emblemàtiques del blues i el rock.
Xavi Gómez lidera la banda a la
veu i a la guitarra, un grup que
integren Dani Pons (bateria),
Agustín Díaz (baix i cors), Ramón
Saura «curru» (guitarra i harmòni-
ca), i Ángel Giménez «oso» (gui-
tarra).

El grup torna a La cava del Ars,
on tenen un públic fidel i on van
protagonitzar un concert el pas-
sat mes de novembre.

La seva actuació donarà pas
a la música de Dj Bakunin que
punxarà rock&roll.

Xavi Gómez, veu i guitarra, lidera la bandamenorquina de rock i blues.

MÚSICA
Springtronic, festival
electrònic a Musikbox

◗ La sala Musikbox de Sant
Lluís organitza avui el festival
de música electrónica Sprin-
tronic, per donar la benvin-
guda a la primavera. A partir
de les 23.59 hores, actuaran
els millors DJs.

CINE Y POESÍA
Projecció del film «El
cartero y Pablo Neruda»

◗ La Sala d’Activitats Ciutadanes
d’Alaior acollirà avui, a les 18 ho-
res, la projecció de la pel·lícula
«El cartero y Pablo Neruda».
Amb aquesta activitat, l’Ajunta-
ment es suma a les celebracions
del Dia Mundial de la Poesia.
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El Teatre Principal de Maó aco-
llirà el proper 19 d’abril una pro-
ducció que intenta estimular
el coneixement de l’òpera entre
els fillets i joves. «El superbar-
ber de Sevilla» és una produc-
ció del Teatre del Liceu de Bar-
celona, amb adaptació del Tri-
cicle, i que arribarà al Teatre
Principal de Maó, amb la col·labo-
ració de Vueling, que sufragarà
els desplaçaments de l’equip
d’actors.

La iniciativa va ser presen-
tada ahir per Águeda Reynés,
presidenta de la Fundació del
Teatre; Elisa Mus, vicepresiden-
ta; Virginia Victori, gerent; i Síl-
via Estivill, en representació de
Vueling. Així, el dia 19 d’abril
s’oferiran dues representacions:
una matinal per escolars i una
a les 18 hores pel públic en gene-
ral. Es tracta d’una coproduc-
ció del Gran Teatre del Liceu i
l’Institut Valencià de la Música.
Intervendran 15 actors amb la
música del gran Gioachino Ros-
sini.

L’òpera jove
arriba a Maó amb
«El superbarber
de Sevilla»

MÚSICA
Recital de Maria Camps
i Ulyana Popovych

◗ La soprano Maria Camps i
la pianista Ulyana Popovych
oferiran un recital de cançó
clàssica. El concert tindrà lloc
avui a l’Espai Sant Josep de
Ciutadella, a les 21 hores, amb
sistema de taquilla inversa.

L.B.

El Cercle Artístic presentarà
avui en públic, a les 20 hores,
les bases del XL Premi Born de
Teatre. Durant l’acte es realit-
zaran lectures dramatitzades
de fragments de diverses obres
guanyadores del Premi Born.
Les obres seleccionades són
«Morir», que interpretaran Maria
Rotger i Sebastià de la Fuente;
«Un corrent salvatge», a càrrec
de Rufi Jiménez i Toni Riuda-
vets; «Paraules encadenades»,
per Joan Pons; i «El Principi
d’Arquímedes», per Mari Genes-
tar i Joan Taltavull.

En la presentació de les bases
de la quarentena edició del cer-
tamen de teatre, el president
del Cercle Artístic, Rafel Palli-
cer, presentarà una nova ini-
ciativa relacionada amb el Pre-
mi Born. Es tracta de l’impuls
de les Residències de Creació
Teatral una novetat per tal de
complementar les activitats del
certamen que enguany asso-
leix les quatre dècades de tra-
jectòria.

El Cercle Artístic
obre al públic la
presentació del
Premi Born


