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ta Segó, mare del fotògraf Toni Vidal, tenia
una botiga multifuncional que venia efec-
tos militares y navales apart de juguetes,
colònies i, molt important per a mi, chis-

tes tals com «Pulgar-
cito», «DDT», «Flori-
ta» (aquest per al·lo-
tes) i altres que em
deixava mirar, sem-
pre que els tractés
bé. No obstant, el
chiste per ex-

cel·lència era el «TBO».
El meu problema era que aquesta publi-
cació no arribava as Castell i açò mai ho
he digerit prou bé. Per poder llegir les
aventures de l’explorador «Eustáquio
Morcillón» i el seu criat «Babalí»; les ex-
traordinàries peripècies de «La familia
Ulises» que tan bé reflectia la vida quoti-

HOMENATGE AL CREADOR DE ‘LA FAMILIA
ULISES’ I ALTRES PERSONATGES DE FICCIÓ

diana de la post guerra incivil espanyola;
les desgràcies de «Melitón Pérez» i, molt
especialment, els inefables «Inventos del
professor Franz de Copenhague», no te-

nia més remei que, o
rascar-me la butxaca
(cosa molt improba-
ble per la seva buidor
permanent) o pactar
amb algun altre com-
pany amb més medis
o fortuna.

Per cert, l’origen
del nom T.B.O. ha esta
un misteri fins fa poc,

però és segur que no és un acrònim, sinó
el nom d’una «Revista lírica en cuatro o
cinco cuadros a gusto del consumidor», es-
trenada a Madrid l’any 1909 i de la que
no donarem més detalls, però sí és segur
que ha donat nom a les publicacions que
es coneixen actualment com a «còmic».

Per aquells anys 50 del segle passat jo
no sabia que el seu autor era ciutadallenc,
en Marino Benejam Ferrer (*Ciutadella
1890 + Barcelona 1975). I, possiblement,
molts al·lots menorquins d’avui en dia
desconeixen què era el «TBO» i qui era en
Benejam. Per açò vull reivindicar aquest
destacat menorquí, cinquè de 7 germans i
fill d’en Pere Benejam Casasnovas, cone-

A
mable lector, he de confessar que,
d’al·lot, vaig ser un afortunat en
relació als meus companys coeta-
nis des Castell; per una ban-

da, a causa del fet que l’electricitat
de La Eléctrica Mahonesa era pro-
pensa a apagades molt freqüents i
que l’electricista del poble era el
meu pare, el Sr. Serra, propietari del
Cine España, va creure bo que la bu-
taca (açò de butaca no és més que
un eufemisme) de la dreta de la file-
ra 13, mirant a la pantalla, estigués re-
servada per a «l’electricista de guàr-
dia» i, per un altre pacte no escrit, el
meu germà i jo teníem llicència per
entrar de pillo, sense passar per la ta-
quilla atesa per la senyora Laieta i per da-
vall de la mà que recollia el tiquet d’entra-
da, (la mà del porter en Perico Masseta-
Pere Albis-) qui feia el que en castellà en
diuen la vista gorda.

Per una altra banda, la meva tia Aguedi-

gut com Pere Blancu, forner del ram de la
pell i rellotger que va haver d’emigrar a
Barcelona per l’enfonsada del sector de la
sabata a causa de la pèrdua de Cuba, de-
vers l’any 1897. Molt bé no ho va passar la
família Benejam però se’n van sortir de
tot i van anar fent via. Son pare volia que
en Marí fos rellotger com ell, però el di-
buix va guanyar la partida. I així el tro-
bem dibuixant a revistes com «Pocholo»
des de 1915, fins que a l’any 1934 entra a
«TBO». Malauradament, l’any 1939 va ser
declarat «rojo separatista» i va ser apartat
del cercle d’autors i publicacions perme-
ses i va sobreviure un temps dibuixant
recortables, quaderns de dibuixos per a
omplir de colors i felicitacions de Nadal
fins que, un parell d’anys més tard va ser
perdonat i va poder seguir treballant i do-
nant notables dosis d’alegria als infants de
la post guerra.

Seguint la manera de comentar les rela-
cions de sang, un servidor (com tants al-
tres menorquins) té, segons les dades de
que disposem, 111 lligams col·laterals, el
més proper amb 18 bots, mentre que el
company de fatigues genealògiques, Anto-
ni Guasch Bosch en té 121, però més pro-
pers que els meus; només 6 bots. Son avi
i en Marí Benejam Ferrer eren cosins ger-
mans.

Antoni Tudurí
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El fòrum «Paisatge i Art a Menor-
ca» celebrat aquest dimecres a
la Sala Multifuncional des Mer-
cadal ha servit perquè un nom-
brós grup d’artistes i personat-
ges de la cultura menorquina posi
sobre la taula la que creuen és la
necessitat més destacada en la
societat actual: concienciar-la per
garantir la preservació de l’entorn.

A la trobada van ser presents
el fotògraf Toni Cladera, el músic
Tòfol Mus, la pintora Zulema
Bagur, l’arquitecte Txus Cardo-
na, la paisatgista Elisabet Quin-
tana, l’escultora Núria Román,
el ballarí Joan Taltavull, el rea-
litzador Omar Delorage i l’humo-
rista gràfic Zaca. Tots ells, reu-
nits davant d’un auditori amb
prop d’un centenar i mig de per-
sones, van debatre sobre la visió
sobre la influència del paisatge
en la seva obra, i van intercan-
viar idees sobre la preservació
del paisatge. Van coincidir en
què és important conscienciar,
especialment els joves, per garan-
tir el futur de l’Illa. Per altra ban-
da, es va palpar la sintonia per
constituir un col·lectiu a nivell
insular, format per artistes.

Els artistes
fan pinya
per preservar
el paisatge

RUBÉN P. ATIENZA

Las clases del Centre Municipal d’Art
de Ciutadella comenzaron, como
estaba previsto, el pasado jueves,
solo un día después de que la empre-
sa adjudicataria, Culturactiva, fir-
mara el contrato. Según explica des-
de la escuela su director, Josep Mas-
caró, se ha cumplido con el plazo
pero de una manera muy justa, lo
que ha retrasado el proceso de matri-

Una nueva etapa
en el Centre
Municipal d’Art

CIUTADELLA l Culturactiva inició el jueves su programa de formación artística, un
modelo que sigue la estela del trabajo iniciado en 2014 y ahora pretenden consolidar
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culaciones,queseguiráabiertoduran-
te todo el curso.

Cabe recordar que Culturactiva
ya ganó el concurso en 2014 pero la
concesión fue anulada en el mes de
abril por no cumplir con las bases.
La oferta formativa para el nuevo
curso sigue el mismo esquema, con
tres bloques: el permanente, con las
materias obligatorias; un programa
de monográficos; y otro de cursos
en formato reducido. Además, vuel-
ven a apostar por Ludoart para los
más pequeños los sábados por la
mañana y por ConciliArt, cursillos
para los periodos de vacaciones, un
formato que el año pasado «fue un
éxito», explica Mascaró.

Ya hay un centenar de alumnos
inscritos, de cuya formación se ocu-
pará un equipo de ocho profesores.
«Creemos que el centro tiene un
potencial que está infravalorado, y
nuestro principal objetivo es posi-
cionarlo, no solo en Ciutadella, sino
en toda la Isla», dice Mascaró, quien
hace especial hincapié en que «el
proyecto es muy potente y lo vamos
a desarrollar». Con el objetivo de
promocionarlo, el próximo sábado,
día 10, se celebrará una jornada de
puertas abiertas. De cara al futuro,
lo más urgente avanza el director es
conseguir la homologación del cen-
tro para poder ofertar enseñanzas
regladas, un proceso encallado por
«circunstancias administrativas que
dependen del Ayuntamiento».


