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contestatària a la OJE del carrer Nou 
(Frente de Juventudes, per entendre’ns). 

✒ AQUESTA NOVA patru lla de quatre 
membres (un servidor i altres tres que no 
mencionaré) venia a ser la continu ïtat 
d ’una altra esquadra de sis membres, ma-
jors que noltros, entre els quals es troba-
ven personatges com són, si la memòria 
no em traeix, Tomàs Vidal, Fernando 
Alejandre, Santiago Maspoch, Pepe Vives, 
Àlvaro Cardona i Josep Miquel Vidal 
Hernández (alias el Gafas). Aquest grup  
tenia el cau als porxos de la casa on hi 
havia Acción Catòlica, entre l’American 
Bar i l’actual Bar Andalucía. 

Val a d ir que per aquelles calendes 
quatre o cinc anys eren una d iferència 
d ’edat molt considerable. 

Més endavant, els viatges periòd ics 
d ’estud iants eren motiu  de companyonia. 
Les travessies a bord  dels barcos de la 
«inefable Trans» en paraules d ’un 
d ’aquests «bois», atès que l’altre inefable 

Aviaco era molt més cara i perillo-
sa, van determinar que Josep Mi-
quel necessités prop de 8 anys en 
fer la carrera de Ciències Físiques. 
Com deia ell mateix, no era massa 
comprensible que un ocellot 
metàl·lic fos capaç de volar. Era, 
com podeu comprendre, la manera 
d ’evitar reconèixer la seva por (mi-
llor d it, pànic) a volar. D’altra ban-
da, sembla que es marejava amb 
gran facilitat i, per tant, si no tenia 
el convenciment de què hi hauria 
bona mar, no s’embarcava. Per tant, 
hi havia cursos sencers  que no sor-
tia de Menorca. Anys més tard , 
quan anava assíduament a la Uni-
versitat d ’Estiu  de Prades de Con-
flent, em va reconèixer que amb els 
nous ferris segurament hagués 

abreujat la carrera. 

✒ ANYS PASSATS, ens vàrem trobar en 
una activitat un pèl especial. Crec que 
era l’any 1997, quan Joan Perchés era el 
delegat de GESA a Menorca, en la seva 
cond ició de membre de l’IME, secció tèc-
n ica (o científica, no ho sé prou bé) em va 
proposar fer un estudi dels consums 
energètics dels municip is de Menorca.  

Sense entrar en detalls tècnics, aquest 
estudi energètic ens va permetre establir 
un nou contacte personal que va tenir un 
colofó certament esperpèntic. És prou sa-
but que la seva veu, profunda i greu era, 
a vegades, de molt d ifícil comprensió. I ja 
ens veus als dos fent la presentació del 
treball a la reunió p lenària dels batles i 
batlesses de Menorca, amb la presència 
del president del Consell Insular. Fins 
bastant més tard  no vaig poder entendre 
les cares inexpressives (cares de pòquer 
que en d iuen) de les autoritats municipals 
a l’hora de la d issertació d ’en Vidal, amb 

la meva humil col·laboració; el tema prin-
cipal de la jornada de feina tècnica-políti-
ca es veu que era la d iscussió relativa a 
l’estació d ’autobusos de Maó. Òbviament, 
unes bestieses relacionades amb els con-
sums energètics, tant dels enllumenats 
públics com de les dependències munici-
pals i els pous d ’aigua potable, aspectes 
en els que els nostres edils no eren massa 
experts, va suposar una intervenció sense 
pena ni glòria. Passats uns anys Maó va 
estrenar l’estació, però a Ciutadella es veu  
que encara ho tenen pendent. 

No obstant açò, aquesta activitat ens va 
permetre fer qualque d inar a Calesfonts, 
pagant cadascú el seu . No vold ria donar 
més detalls, no fos que sortíssim damunt 
el d iari MENORCA i fóssim motiu 
d ’escàndol. 

✒ HE SENTIT A DIR que, la primera 
vegada que Pasqual Maragall va venir a 
Menorca com a batle de Barcelona, el pri-
mer que va d ir al baixar per l’escaleta de 
l’avió va ser: I el Gafas, on és?, el que pro-
va la seva fama quasi universal. 

Per acabar, una anècdota de caràcter 
sanitari. Un d iumenge matí ens vam tro-
bar un parell de menorquins i un servidor 
a una clínica de Barcelona, on l’havien 
operat d ’un mal bastant comú entre el 
personal masculí. Males llengües deien 
que el cirurgià, mirant el panorama que 
es podia veure d ins el camp operatori, 
quan encara les operacions endoscòpi-
ques no eren habituals, va d ir-li que «mai 
n’havia vist cap de tan grossa». Es referia 
a la pròstata, és clar, no penseu mala-
ment. 

Esper que ningú  s’ofengui (ell no ho fa-
ria) contemplant al Gafas, amb l’uniforme 
hospitalari. Per cert, menjava amb fruïció 
el ranxo de la clínica; no en perdonava ni 
un, amb o sense vies i tubs sanitaris.

M
’han d it (notícia no contras-
tada) que fa poc hi va haver a 
Barcelona, un acte en honor 
de Josep Miquel Vidal Her-

nández. A pesar d e la brutal (he escrit 
«brutal») potència de les xarxes «socials», 
des del ‘llibre de les cares’ (Facebook, 
crec que es d iu) fins a la ‘guasa’ (també 
crec que es deu d ir Whatsapp), passant 
pels Instagram i altres sistemes de comu-
nicació de masses, a vegades (moltes ve-
gades) un servidor no se’n entem de res. 
En primer (entenent aquest terme com a 
temps passats), certes celebracions tenien 
una d ifusió més reduïda però que arriba-
va millor a certes persones o xarxes no 
tan socials, però més receptives. Ja és 
sabut que a la paràlisi s’hi pot arribar per 
excés d ’anàlisi de dades no prou d igeri-
bles. 

Bé, idò; repetiré que si aquest acte es va 
celebrar, jo no en vaig saber res i, per tant, 
no h i vaig poder assistir, però sí que m’ha 
induït i reviscolat certes memòries rela-
cionades amb el Gafas, la qual cosa em 
permetrà expressar un seguit de fets i 
anècdotes que m’agradaria servissin per a 
rememorar la figura d ’aquest personatge 
irrepetible. Segurament, ell, amb la ironia 
que el caracteritzava, es faria un tip  de 
riure. 

Per començar, un en faré cinc cèntims 
de com i quan el vaig conèixer.  

Devia ser devers l’any 1957 que a Maó 
es va muntar (estructurar seria un terme 
exagerat) una patru lla de «bois» (escoltes 
li d iuen ara), que venia a ser l’actitud 

Cobrar les bosses de 
plàst ic 

A partir de l’1 de juliol els 
comerços cobraran les bosses 
de plàstic per normativa esta-
tal. Algú pensa que les bosses 
de plàstic no les pagava el con-
sumidor igualment fins ara?  

Quan entres a comprar algu-
na cosa a qualsevol botiga amb 
la teva compra estàs pagant 
tots els costos de producció de 
l’establiment, a part del valor 
de la mercaderia paguem el 
lloguer, el sou dels empleats, la 
Seguretat Social, l’IVA final, els 
impostos municipals, l’aigua, 
la llum, la publicitat, les bosses 
de plàstic o de paper en què 
ens emboliquen el que com-
prem, la part proporcional de 
possibles furts de mercaderia, i 
el benefici del propietari o so-
cis del comerç, tot això ve cal-
culat per fer l’escandall de 

preus finals de venda al públic 
si es vol treballar amb marges 
ajustats i competitius, i si algun 
botiguer no ho fa poca idea té 
del negoci, això o carregar uns 
marges d ’usura en què tot això 
i entra sense fer masses càlculs,  
i després encara es pot fer el 50 
per cent de rebaixes.   

Per tant dir que a partir de 
l’1 de ju liol pagarem les bosses 
de plàstic és tractar al consu-
midor com a una persona de 
coeficient intel·lectual molt 
baix. El que passarà és que les 
pagarem dues vegades, la que 

està incorporada a l’escandall 
de preus i un altre com a mida 
dissuasiva per no demanar 
bosses de plàstic, doble negoci; 
per això des de Ascome deuen 
estar tan  contents amb la me-
sura. El que haurien de fer els 
que d iuen que fins ara les rega-
len, és descomptar al valor de 
la bossa al qui no la vol.  

Algú creu que aquestes  
bosses de paper tan polides 
que ens ‘regalen’ a les cadenes 
comercials no les paguem? I a 
sobre anem fent propaganda 
pel carrer de la botiga en qües-
tió. Això sí, són de paper i reci-
clables. El problema estarà en 
quan s’hagin de tallar més ar-
bres per abastir als comerços 
de  bosses de paper, ja veurem 
que en d iuen els ecologistes 
perquè no ho tenim mai prou 
bé del tot.  

Ens venen des del govern i 
els mateixos comerciants que 

amb aquesta  mesura es farà 
un ús més responsable, i fins i 
tot fan que el consumidor se’n 
senti partícip, ens ho embolca-
llen tot amb la paraula soste-
nibilitat i medi ambient i en 
vers de fer una prohibició to-
tal en benefici del medi am-
bient et fan pagar impostos 
ecològics, o sigu i que si pa-
gues pots seguir embrutant, 
quedant el medi ambient en 
segon terme.  

Dic tot això perquè em mo-
lesta que em vulguin fer passar 
bou per bèstia grossa, com si la 
població no tinguis criteri, i ens 
haguessin d’educar amb càstics 
com a nens petits, o el que és 
pitjor, ensinistrar com anima-
lons, ja que sóc dels que quan 
vaig a comprar no vol bosses 
de plàstic, ni de paper, i quan 
tenia botiga i em demanaven 
una bossa de nanses de plàstic 
per una compra de 2 euros 

deia que les havia acabat.  
 

ALFREDO BENOSA MAJOS  
SANT LLUÍS 

 

Agradecim iento  
Desde la junta de l’AAVV Ca-

mí den Barrotes queremos apro-
vechar la oportunidad para ex-
presar públicamente el agrade-
cimiento a los colaboradores: 
Menorca Música y Teatro, d iario 
MENORCA, Coca Cola, Ca na 
Maru, Carpintería Damián Vi-
nent, Panadería La Mejor, Coo-
perativa Alayor, Panadería Luís 
Pons, Carpintería Lázaro, Que-
sos Binibeca, Splash Sur Menor-
ca, Nan Ventura, floristerías Ra-
mells y Ficus y, en especial, al 
Ayuntamiento de Mahón. 
¡Muchísimas gracias a todos! 
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