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tat de ponent cada any: 
«Foc i fum», en to de 
broma i molt celebrat. 

El professor (és cate-
dràtic de la Universitat 
de Barcelona, ja jubilat) 
ens va fer una breu 
dissertació referida als 
altres pedagogs de fa-
ma mundial i, com és 
natural, arribant a ca 
meva em vaig dedicar 
a cercar qui eren 
aquests pedagogs, des 
del segle XVI fins al 
segle XX, i els cerca-
dors informàtics em 
van donar les informa-
cions pertinents. Aquí 
vull destacar que Joan Benejam va néixer 
l’any 1846 i Andrés Manjón també el ma-
teix any, i que ells dos van morir amb 
pocs mesos de diferència, un l’any 1922 i 
l’altre l’any 1923; un casat i amb 11 fills i 
l’altre sacerdot. 

Tornant al tema d’avui, val a dir que el 
repàs dels resums biogràfics que he pogut 
consultar i, molt especialment,  un inte-
ressant treball d’Isabel Vilafranca Man-
guan (que es va doctorar amb una tesi di-
rigida pel doctor Antoni Petrus Rotger) 
m’ha permès conèixer la ingent tasca 
acadèmica del mestre Joan Benejam i Vi-
ves. Diu Isabel Vilafranca: 

«Va ser un vocacional i un professional 
de l’educació. A través de múltiples publi-
cacions pedagògiques, obres i articles, Be-
nejam transmet una voluntat de regenera-
ció social, mitjançant l’educació. El seu 
mèrit més destacable no és només una im-
portant llista d’obres pedagògiques d’un 
cert caire idealista, sinó també la pràctica, 
duta a terme al llarg de gairebé quaranta 
anys de mestre nacional a l’Escola Públi-
ca Infantil de Ciutadella». 

Però el que més m’ha impressionat és 
que tota la seva vida professional es va 
desenvolupar a Ciutadella, tret d’una es-
tada a Blanes, de només 2 anys, al princi-
pi de la seva activitat com a mestre. 

A Menorca és molt freqüent l’opinió 
que des de l’Illa poca cosa es pot fer. 

Bé idò, Joan Benejam  és conegut a tot 
el món de la pedagogia moderna sense 
haver sortit de Menorca. I bona prova és 
la inscripció damunt pedra que us he ci-

tat abans. Açò em fa 
pensar en allò de «fra-
ses lapidàries» quan 
volem donar im-
portància a qualque 
expressió de gran 
fondària i qualitat, 
tret de quan aquesta 
«frase lapidària» és la 
que posen a la llosa 
d’un nínxol o d’un 
panteó. En aquest cas, 
és «lapidaria» i «defi-
nitiva». 

Una obra escrita 
que abasta 40 llibres i 
més de 70 articles, un 
munt de conferències 
i participació en con-

gressos avalen la importància d’aquest 
mestre universal. 

Sense entrar en detalls familiars, prou 
documentats, m’ha cridat l’atenció el fet, 
citat per Isabel Vilafranca, que quan va 
anar a estudiar a Barcelona, vivia a casa 
d’un amic de son pare, al carrer Montsió 
nº 3 (trast on anys més tard es va obrir el 
restaurant «Els quatre  gats», frequentat 
per Ramon Casas, Santiago Rusiñol i Pi-
casso, entre molts altres artistas), que 
qualifica de «progresista furibundo», 
que va fer de «fiador» de Joan, atès que 
era menor d’edat. Les nostres bases de 
dades genealògiques ens han permès sa-
ber que es tracta de Nicolau Flores (no 
Florez) Maurant i que aquest home era, a 
més d’amic, parent de sang tant del pare 
com de la mare del futur mestre. 

Vet aquí un altre personatge descone-
gut al qual caldria treure de l’oblit. Sense 
la seva protecció, encara que fos «progres-
sista furibundo», no hagués progressat la 
pedagogia del nostre país. I, probable-
ment, les idees progressistes –i també se-
gurament maçones- venen d’aquí. 

Per acabar, val a dir que el món és un 
mocador. Enguany l’Ajuntament de Ciu-
tadella atorgarà la dignitat de «Filla il·lus-
te» a Pilar Benejam Arguimbau, pedagoga 
de gran volada i reconeixement. Ja n’hi 
haurà dos de Benejam a la Sala de Ciuta-
della. I, com era de preveure, emparentats 
entre si. Em sap molt de greu, però no 
me’n he pogut estar, només set bots. La se-
va besàvia, Antònia Fedelich Vives, era 
cosina de Joan BenejamVives. 

A
l «dietari» de Pedro J. Bosch 
d’el 14 d’abril (no sé el motiu, 
però aquesta data em sona i no 
sé ben bé de què ni perquè) just 

dues setmanes després del dia d’enganar, 
he llegit les alabances d’un dinar amb 
amics on va sortir aquest nou concepte 
conegut com a «violència pacífica», sen-
se que ningú s’exaltés de cap de les ma-
neres. 

Aquest  és el motiu que m’ha induït el 
tema del meu article d’avui; l’exaltació 
dels dinars entre amics, amb bona harmo-
nia i millor intenció. Fa pocs dies tres 
amics menorquins ens vam reunir a un 
vell restaurant de la Barcelona antiga i en 
sortir, caminant pels carrers dels nostres 
temps d’estudiant, un dels amics ens va 
dur fins al carrer dels Àngels, cap de 
cantó amb carrer del Carme, tot just da-
vant de la Biblioteca de Catalunya, i ens 
va demanar que aixequéssim els ulls i mi-
réssim amunt, just a unes motllures que 
hi ha a l’enfront d’una escola municipal. 
A la motllura de la dreta hi ha uns noms, 
entre els que vaig poder llegir «Benejam». 
Pel que sembla els altres noms correspo-
nen a educadors i pedagogs de gran im-
portància, entre els quals només em sona-
va aquest Benejam. Els altres eren: Eras-
mo, Comenio, Pestalozzi, Froebel i 
Manjon i, tret d’Erasmo (suposava que de 
Rotterdam), no em deien res. 

Davant la meva cara de sorpresa, l’amic 
lletraferit em va confirmar que es tractava 
de Joan Benejam i Vives, mestre i pedagog 
ciutadellenc del qual jo en tenia un re-
mot coneixement de la meva infantesa, a 
causa de la lectura d’una «Història de 
Menorca» escrita per un fill seu, mort 
molt jove, amb la feina inacabada i que fa 
finalitzar son pare. I poca cosa més per 
part meva. També record una explicació 
de mon pare, que em va dir que es tracta-
va d’un mestre d’escola de Ciutadella, de 
molt de renom. I poca cosa més. Açò sí, 
com tothom, sabia que era l’autor d’un 
sainet folklòric que es representa a la ciu-

ÉS CONVENIENT MIRAR CAP AMUNT HACERSE EL 
REMOLÓN

A
tribuyo mi longevidad al 
whisky clásico y las alcacho-
fas, pero como la longevi-
dad si no es de calidad no 

vale nada, incluso puede ser terrorífi-
ca, atribuyo la calidad de mi longevi-
dad a lo bien que sé hacerme el remo-
lón. Remolonear, ese viejo arte casi ol-
vidado, pero básico en todo manual 
de supervivencia. La mayoría de ani-
males, mamíferos, reptiles o peces, re-
molonean por instinto y con fruición, 
y todos los niños pequeños saben ha-
cerse los remolones incluso antes de 
saber hablar; por desgracia, esta facul-
tad innata se va perdiendo conforme 
progresa su educación, les avasallan 
los planes docentes, consiguen su pri-
mer teléfono móvil y meten mano los 
pedagogos; algunos todavía se ponen 
muy remolones en la adolescencia, pe-

ro poco más. No desarrollan métodos 
de remoloneo, ni aprenden nuevas es-
trategias, ni entrenan lo bastante, y 
naturalmente, todo arte que no se 
practica, por más talento que se tenga, 
se acaba quedando en nada. Remolo-
near es una práctica compleja que 
además de facultades exige dedica-
ción; es como hacer endecasílabos. 
Cuantos más haces, mejor te salen, in-
cluso piensas en endecasílabos; si lo 
dejas, luego no hay manera. Puedes 
remolonear, pero mal. Se te ve el plu-
mero, y como incomprensiblemente se 
trata de una práctica muy mal vista 
que a menudo se equipara con holga-
zanear o gandulear, además de rehuir 
y rehusar, amigos y conocidos te po-
nen de vuelta y media, y en el trabajo 
no se te valora. ¿Por hacerte el remo-
lón? No, por no saber hacerte el remo-
lón como es debido, es decir, sin que 
se note. El secreto de cualquier arte. 
Porque si se nota mucho ya no es arte. 
Esto vale para los endecasílabos men-
cionados y la literatura en general; si 
el texto chorrea literatura, no es litera-
tura. De ahí que yo remolonee incluso 
cuando escribo. Pero hay que remolo-
near bien, como un osezno o un banco 
de sardinas, porque si no estás perdi-
do. Esta sociedad acelerada, febril y 
emprendedora, donde prima la velo-
cidad, no acepta a los remolones. Y 
eso que de ellos será el reino de los 
cielos, puesto que sobreviven. Yo atri-
buyo mi longevidad, y mi calidad de 
vida, a lo bien que me hago el remo-
lón. Venga o no venga a cuento. Por-
que sí. Por amor al arte. Por gusto.

❝ 
Esta sociedad acelerada,    
febril y emprendedora no 
acepta a los remolones»

Sobre los motores 
de Joyca 

Para el señor Baret: Hacía tiem-
po deseaba ponerme en contacto 
con vd. Se lo comenté a un amigo 
en común Nando Pons de Ses 
Bruixes. Sobre lo que escribió de 
la antigua fabrica des Bilis de la 
calle de la Reina y a su vez de los 
monederos de plata (jamás bolsi-
llitos, no sé d’on ho va treure). Acla-
ración que veo precisa para un es-
tudioso que me da la impresión 
que es. 

En este jueves, he leído su co-
lumna del día «Joyca», no podía 
ser de otra manera ya que el mis-

mo viene a ser mi gemelo, yo nací 
en la calle de Santa Catalina 25 de 
Mahón y el motor marino el pri-
mero que se hizo en nuestra ciu-
dad para comercializar en el 27, 
taller que fue de mi padre al cel 
sia. Si bien Vd. Se refiere a las bici-
cletas con motor y yo con el motor 
marino central para embarcación. 

Digo lo de «comercializar», ya 
que con anterioridad de trossos de 
motor, Gori había hecho para la 
embarcación del señor Amado de 
s’ajuntament uno de central, cuan-
do el padre del mismo fue uno de 
los primeros que surcó nuestra ra-
da con un fuera borda de lo que 
llegaría a ser el prestigioso Evin-
rude. El segundo central que se 
atrevió a montar a base de trozos 
de un viejo motorot adquirido en 
Las Glorias perteneciente al que 
había funcionado en un taxi bar-
celonés y consiguió que funciona-
ra lo disfrutó su gran amigo Enri-
que Mir Álvarez, el dentista que 
desbancó a los que ya había esta-

blecidos a Mô, con sus nuevas téc-
nicas y jovialidad. 

En cuanto al viejo edificio de 
Jover y Carreras, de estar interesa-
do en saber algo más no lo dude, 
aquí dispone de la fotografía y 
parte de historia de su maestro 
constructor que publiqué en mis 
62 capítulos titulados «La bisute-
ria y sus bisuteros», que por lo 
visto ni el Consell de Menorca ni 
el Ayuntamiento, ni Sebime están 
interesados en su publicación, 
siendo parte viva de cómo se ini-
ció esta industria con nombres y 
apellidos. 
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