PEDRO MONTAÑÉS VILLALONGA
1907-1996
Pedro Montañés Villalonga neix a Alaior a les deu del matí del dia 13 de
març de 1907. El seu pares Marcos Montañés Mercadal, propietari, i
Mercedes Villalonga Sintes. Els avis paterns, Pedro Montañés Mascaró i
Francisca Mercadal Seguí, naturals de Maó, i els materns, Pedro
Villalonga y Villalonga y Margarita Sintes Montañés1.
Pedro és el major dels sis fills del matrimoni, que són propietaris de vàries
finques agrícoles i gaudeixen d’una posició benestant. Quan Pedro té deu
anys i ha d’iniciar el batxillerat, la família es trasllada a viure a Maó.
Finalitzat els estudis a l’institut, l’any 1926, marxa a estudiar a Barcelona
on obté el títol de perit industrial electricista a l’Escola Industrial de Terrassa.
Després d’una petita experiència laboral a Barcelona, torna a Menorca, i, a pesar que aquí
realitza algun treball, el seu esperit inquiet el dur a sondejar altres activitats. Marxa a Toulouse a
treballar a la fàbrica del menorquí José Codina, i és a partir d’aquesta estada a França que
sorgeix la idea del formatge en porcions.
Pedro Montañés te la clara determinació de muntar un negoci propi, i comença a fer gestions per
muntar una fàbrica d’aquestes característiques a Menorca, comptant amb el potencial del
formatge artesà de l’illa. Abans, viatge per França, on obté una negativa a una proposta de
col·laboració, i decideix emprendre l’aventura en solitari. A Suïssa, s’entrevista amb diferents
fabricants i realitza gestions per donar llum al seu projecte.
L’any 1930 crea la societat en comandita Queserías Flor de Menorca, i el 7 de gener de 1931 es
fabriquen els primers “quesitos”. Els inicis són durs, però per perfeccionar la tècnica i la
conservació del producte és clau la incorporació a l’empresa del farmacèutic Joan Mir Llambías.
Cinc anys després, la producció de capsetes de formatge en porcions és considerable, si bé
l’esclat de la guerra civil significarà una aturada total de la producció.
Finalitzada la contesa, la societat es reinicia i es reordena jurídicament com a Industrial Quesera
Menorquina i la seva progressiva activitat suposarà una transformació del sector primari a
Menorca i un ajut considerable al creixement econòmic de l’illa en les dècades següents. El
trasllat de la fàbrica al nou polígon industrial, als anys 70, significaran un creixement
espectacular i la consolidació de l’empresa com la més important del sector a Espanya i de les
primeres d’Europa.
Al mateix temps, Pedro Montañés impulsa el sector agrícola amb altres actuacions com un
centre d’inseminació artificial o la introducció de maquinària moderna. Més allà del sector
primari, també participa en altres projectes empresarials com Talleres Romp, Nautica
Menorquina, Pieme... Participa a la vida pública com a regidor de l’Ajuntament maonès, i
també és president de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació, durant més d’una dècada.
L’any 1992 se li concedeix la Medalla d’Or de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Pedro Montañés mor a Maó el 2 de febrer de 1996. L’Ajuntament de Maó el nomena Fill
Il·lustre de la ciutat el 28 d’abril de 20142.
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