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«que s’ha carregat el canal 33 i el
3/24 a les illes. Quina passada...!».

Durant l’hora i mitja de concert
van fer ben poc perquè la gent el
voti, però molt perquè botàs i mos-
traren el seu agraïment per les per-
sones, en especial Quim Torres i
Len Mesquida (Delen), que els han
acollit durant la seva estada a l’illa.

Fins i tot els quatre bisos finals,
sense necessitat d’abandonar l’esce-
nari, van convèncer els indecisos
de comprar els seus discs, tots dos
diferents, tots dos per separat, «però
que ens permeten pagar-nos el
dinar mentre som de gira». A Ciu-
tadella segur que van menjar prou
bé. Van omplir tant el local com
setmanes enrera un altre geni del
folk-show, Leomanso, que ja és dir...

PAU VALLVÉ I
JOAN COLOMO
Gira balear 2015. Jazzbah (Port
de Ciutadella). Dijous 2 d’abril.
Quasi ple. Unes 120 persones.

Antoni Tudurí

miscel·lània anterior) i que havia deixat
una bona part de la seva fortuna als po-
bres des Castell i que devia morir al vol-
tant de la meitat del segle XIX, segura-
ment a Mèxic, encara que les seves inda-
gacions no han obtingut, fins a dia d’avui,
cap resultat concret. I fins aquí, apart de
que a la Sala hi ha un retrat del citat me-
cenes del que, per el moment, no tenim
massa dades que ens permetin desvetllar
amb certesa la seva identitat.

Posats a investigar el seu origen, ha

JOAN VICTORI PRETO, QUI ERA AQUEST HOME?
Miscel·lània genealògica

passat que quan pensàvem que la solu-
ció seria senzilla, ens hem trobat amb
dues persones amb el mateix nom i lli-
natges: Joan Victori Preto, cosins ger-
mans i amb una diferència d’edat d’uns
16 anys. A l’arbre que es reprodueix aquí
(fet, com tots els anteriors, per Antoni
Guasch Bosch) es pot veure aquesta rela-
ció familiar i en no disposar de més da-
des, el misteri segueix viu. Cercant docu-
mentació del navilier, hem localitzat un
llibre d’en Llorenç Llabrés Bernal on apa-
reixen diversos articles publicats al diari
«Menorca» a les primeries dels anys 50
del segle passat, on s’explica amb tot ti-
pus de detalls les característiques d’una
goleta de nom «Victory», construïda a
Calasfonts pel mestre d’aixa Jaume Que-
vedo a l’any 1840 i que, pel que sembla,
no va arribar mai a Tampico, d’acord

V
agi per davant que els aficionats
a la genealogia no som, ni de bon
tros, historiadors; tot just la nos-
tra dedicació es limita a cercar

actes, papers vells i altres documents i
sense afany de, com diuen en castellà,
sentar cátedra provar de tornar a la
memòria col·lectiva fets i, sobre tot, per-
sones que ens han precedit en el temps.

El cas d’avui és un exemple clar de la
foscor identitària d’una persona que li va
prendre el nom, ni més ni manco, a l’es-
glésia, al municipi des Castell. Recordo
que quan jo era al·lot em va sobtar que a
un dels dos carrers principals que to-
thom anomenava carrer de l’Església, a
cada cap de cantó hi havia una placa que
deia carrer de Victori (o Victory). Passant
el temps, a la meva pregunta de qui era
aquest Victori ningú em donava raó con-
creta i clara. Darrerament, l’arxiver muni-
cipal, en Diego Pons, em va comentar
que es tractava d’un navilier i comerciant
que havia fet fortuna a Tampico (una al-
tre vegada la ciutat mexicana on en Fran-
cesc Preto Neto va crear la Asociación
de Beneficiencia Española citat en una

amb el que diu un exvoto exis-
tent a l’ermita de Gracia de Maó.

En resum, que tenim un carrer
principal dedicat a un home del
que tenim un retrato a l’oli, però
una incertesa quasi absoluta pel
que fa a la seva identitat. Un poc
trist tot plegat. Ens agradaria po-
der esclarir aquesta incògnita i,
amb tota seguretat ho aconsegui-
rem entre tots.

✒ FORA DEL TEMA en concret,
val a dir que la genealogia per-

met trobar açò que en diuen «graus de
parentiu», és a dir, línies directes entre
dos persones, la qual cosa és força inte-
ressant. A títol d’exemple, i sense cap
ànim de protagonisme, qui subscriu
aquest breu article té 62 graus amb Àngel
Ruiz i Pablo; 6 graus amb els germans
Preto Neto i 74 graus amb els germans
Orfila Rotger. Amb els dos possibles Joan
Victori Preto el graus són 48. Tot açò
com a conseqüència de la interrelació de
les dades de que disposem i que consten
a l’espai «genealogia dels menorquins» i,
com un servidor, moltíssima gent menor-
quina.

Hem obert un e-mail per tal de respon-
dre les preguntes i opinions emeses pels
amables lectors :

genealogia@tuduri.com

E
n tota parella
d’amics sempre
hi ha un Zipi i un

Zape, el qui fa de David
i qui provoca al perso-

nal, convertit en un Lópes qual-
sevol, disposat a fer pagar els plats
bruts al primer que passi.

Pau Vallvé (Barcelona, 1981) és
la cara amable, trista si es vol, i Joan
Colomo (Sant Celoni, 1981), el poca-
vergonya provocador. L’un, el can-
tautor tot sentiment que ha deixat
la capital i la companyia, ha arre-
lat a Banyoles i s’ha autoeditat el
propi disc; i l’altre, una versió eclèc-
tica i inclassificable de showman
musical, però igual de divertida i
menys escatològica que Albert Pla,
de qui s’assembla fins i tot en la veu.

Però tots dos, Pau i Joan, Joan i
Pau. són complementaris i acon-
segueixen, amb l’única arma de la
guitarra, el tambor i els pedals de
ritmes i efectes, dibuixar una rea-
litat tan crítica com irònica de la
societat actual. Des de l’amor als
deliris personals (amb els amics i
l’acné) o la política.

I més encara en directe, quan
s’adapten perfectament a l’indret
on toquen. Serà pel «puto vent»
que feia la nit de dimecres al Claus-
tre del Carme o per pura empatia,

dijous van confessar davant la
parròquia cabilda que «Ciutadella
és una meravella i Maó un...». Avui
mateix a Palma, o demà a Lloseta
-pròximes aturades de la seva gira
balear- segur que troben una altra
expressió prou ocurrent per tal de
ficar-se al públic a la butxaca.

En la doble actuació a Menor-
ca, intentaren imitar la veu greu de
Cris Juanico i Tomeu Penya i iro-
nitzaren de forma recurrent sobre
el president (José Ramón) Bauzà,

ECLECTICISME MUSICAL
EN HONOR A BAUZÀ

MlÚlSlIlClACRÍTICA DavidMarqués

R.P.A.

La Conselleria de Cultura, Patrimo-
ni i Educació retomará a partir de
este mes las visitas guiadas a los yaci-
mientos de la Menorca Talayótica.
La primera de las salidas programa-
das, al poblado de Torre d’en Gal-
més, se desarrollará el próximo fin
de semana, en una doble sesión, los
días 11 y 12.

Según informan desde el Ejecu-
tivo insular, con esta iniciativa se
sigue trabajando con el objetivo de
continuar dando a conocer entre la
población de la Isla su patrimonio
arqueológico. Cabe recordar que
ésta es una de las líneas de acción
planificadas para potenciar la can-
didatura de Patrimonio Mundial ante

la UNESCO, un objetivo que se aspi-
ra a que sea una realidad en 2017.

El resto de visitas programadas
serán al poblado talayótico de Torre-
llafuda (18 y 19 de abril), la necrópo-
lis de Cala Morell (25 y 26 de abril),
el monumento de Na Comerma de
Sa Garita y el sepulcro megalítico
de Ses Roques Lises (9 y 10 de mayo),
Es Castellàs de Caparrot de Forma
(16 y 17 de mayo) y el poblado tala-
yótico de Sa Cúdia Cremada (23 y
24 de mayo), además de otro bien
cultural por determinar. Cabe seña-
lar que para esta nueva etapa se han
ampliado a tres el número de visi-
tas semanales con un tercer turno
los sábados a las 10 horas. Los otros
dos serán los domingos a las 9.30 y
11.30 horas.

El Consell retoma las visitas
a la Menorca Talayótica

● ● ●

La guitarra i els pedals
de ritmes i efectes
feriren quasi més que
les paraules (cantades)

Q. T.

Torre d’en Galmés, la salida prevista para el próximo fin de semana.


