
Josep Miquel Vidal Hernández

Núria Ferrer Anglada

1,2

1

Institut d'Estudis Catalans, Carme 47, Barelona 08001, Catalunya , Departament de Físia Apliada i Òptia, Faultat

de Físia, Avgda. Diagonal 647, Barelona 08028, Catalunya

En Josep Miquel Vidal Hernández, físi, fundador de l'Institut Menorquí d'Estudis (del qual ara era oordinador ientí�)

i de l'Obra Cultural de Menora (impulsora de l'Enilopèdia de Menora, de la qual era diretor), membre de l'equip

retor de la Universitat Catalana d'Estiu (UCE). Nasut el 1939 a Maó, ens va deixar el passat 9 de gener sense que ens

haguéssim preparat abans, ni ell ni nosaltres. Amb un munt de projetes omençats o a mig fer. És per això que volem

reollir aí algunes de les petjades que ha deixat ben impreses, en els reords, en les emoions, en les ativitats fetes, en

el seu treball en ol·laboraió amb diferents persones relaionades amb la físia i amb la Soietat Catalana de Físia. El

que presentem només n'és una mostra, no podem pas pretendre ser exhaustius. Reollim aí unes pinzellades d'alguns

dels físis i d'algunes de les persones estretament vinulades amb la divulgaió de la físia que van viure i ompartir amb

en Josep Miquel Vidal algunes d'aquestes ativitats.

JMV i la Soietat Catalana de Físia

Una soietat moderna i desenvolupada es distingeix per la

força i la tradiió de les seves instituions i les instituions,

les que perduren durant el temps, es distingeixen per la se-

va apaitat d'adaptaió als temps i de servir a la soietat

que les ha reades. L'Institut d'Estudis Catalans és una

instituió amb més de ent anys d'història i la trajetòria

del qual durant el segle xx ha seguit l'evoluió polítia de

les llibertats dels Països Catalans per a les quals el paper

de resistènia de la Instituió durant el llarg túnel de la

ditadura fou essenial. Un op reuperades les llibertats

demoràtiques a l'Estat espanyol, al Prinipat fou lau

també la reuperaió de les soietats �lials de l'IEC, om

un element destaat per normalitzar el atalà om a llen-

gua ientí�a. En aquest ontext el paper de les persones

també va ser molt important. En el as de la Soietat

Catalana de Físia, en Jordi Porta i Jué fou la persona

lau per a la reuperaió de la Soietat i per a l'endega-

ment de les seves ativitats. Al seu ostat s'aplegaren un

grup d'entusiastes físis entre els quals podem omptar,

en un llo rellevant, en Josep Miquel Vidal Hernández,

traspassat sobtadament fa uns mesos. En Josep Miquel

Vidal ha estat un motor de l'ativitat ultural i ientí�-

a a Menora om a prinipal impulsor de l'Enilopèdia

de Menora, però també peça lau per a la designaió de

l'illa om a reserva de la biosfera. Com a físi, ha estat

promotor d'ativitats de divulgaió de la físia i d'història

de la iènia a l'illa. També atuant de pont entre l'Ins-

titut Menorquí d'Estudis i la Soietat Catalana de Físia

ha estat la peça indispensable per a l'organitzaió de les

Trobades Cientí�ques de la Mediterrània, que, amb les

vint-i-vuit ediions dutes a terme anualment sense inter-

rupió �ns ara, gaudeixen d'un reorregut que les aredita

om una de les ativitats més interessants adreçades als

joves investigadors en físia dels territoris de llengua a-

talana. De tarannà molt peuliar per la alidesa del seu

trate i la seva amplitud de mires, habilitat, onstània i

bon fer, en Josep Miquel Vidal ha deixat un important ras-

tre de la seva bona feina i per això el trobem i el trobarem

a faltar.

Josep Enri Llebot. President de la Soietat Catala-

na de Físia

L'ami Josep Miquel Vidal ens ha deixat sobtadament,

amb disreió, sense donar ap feina, tal om havia visut.

El trobem a faltar.

Reordo la primera ediió de les Trobades Cientí�ques

de la Mediterrània, l'any 1985. Fou quan vaig onèixer

personalment l'ami Vidal: ens esperava a l'aeroport, im-

passible i sense pressa. El primer que aostumàvem a fer

a l'arribada a Maó era elebrar el omençament/inii de

les Trobades en un sopar que ell mateix organitzava. Era

el retrobament amb amis entusiastes, joves, les onver-

ses eren vives om mai no he sentit en altres ambients, en

tin un bell reord. Després de la mort de Jordi Porta vam

pensar que om a homenatge a la feina tenaç i desinte-

ressada que en Jordi Porta havia portat a terme, havíem

de fer el possible perquè les Trobades ontinuessin. I ara

també hauria de ser així, malgrat el buit que ha deixat en

Josep M. Vidal hem de ser apaços de ontinuar i mante-

nir viu el reord d'ambdós i d'aquesta manera enfortir els

llaços de la omunitat ientí�a amb la Soietat Catalana

de Físia.

A en Vidal li agradava venir a Barelona, era un trena-

ment de l'ativitat inessant que portava a terme a l'illa;

aquí passejava, anava al inema, al teatre, a un onert,

a visitar les parades de pessebre, passejava i vivia el dia

de Sant Jordi i també anava a omprar molts llibres i CD.

Molt sovint ens truava abans de venir perquè ens tro-

REVISTADEFÍSICAV4_N10_13

_21



béssim per dinar o sopar, a tots ens agradava i era tam-

bé per nosaltres l'oportunitat de retrobar-nos i ompartir

il·lusions i neguits, projetes i realitats. Tenia un � sen-

tit de l'humor i, enara que de vegades semblava absent,

no era així, estava en tot, li enantava saber oses de les

persones, i es mostrava feliç de viure aquells moments a

Barelona.

Era una persona que sumava una apaitat de treball

envejable a un talent privilegiat i uns oneixements amplís-

sims. Dediava gran part del seu temps om a seretari

ientí� de l'IME i l'Obra Cultural de Menora. Cal des-

taar el seu omprimís amb la llengua atalana, que el va

portar a rear una important obra esrita: l'Enilòpedia

de Menora, els llibres sobre la reserva de la biosfera, les

publiaions de divulgaió ientí�a, els estudis i treballs

de reera, et.; i em va dir que últimament treballava so-

bre la història de la mediina. Va saber rear lligams per-

sonals amb la UCE, l'IEC, amb Publiaions de l'Abadia

de Montserrat, amb diverses universitats i moltes altres

instituions. Mai no havia deixat d'anar a la Universitat

Catalana d'Estiu a Prada, es notava que en gaudia, deia

que havia fotogra�at el Canigó moltíssimes vegades però

sempre diferent. Cal destaar també la seva obra foto-

grà�a, en què es nota la mà d'una persona sensible que

busa la bellesa.

Em dol la seva mort! Deixeu-me transriure un tros de

poesia del mallorquí Rosselló-Pòrel: "viuré l'hora impura

de les aspres angúnies mudes, amb la por de morir tot sol

en el arrer".

Dolors Bruguera. Seretària de la SCF del 1980 al

2003. Coordinadora i gestora de les diferents ativitats

de la SCF en aquest període. Seretària de les Trobades

Cientí�ques de la Mediterrània. Seretària general de la

Universitat Catalana d'Estiu, del 1986 al 1999.

Josep Miquel Vidal i la Universitat Catalana

d'Estiu

D'ençà del 1996 -any en què tenim registrada la seva pri-

mera intervenió a Prada- Josep Miquel Vidal va mantenir

una relaió estreta amb la Universitat Catalana d'Estiu,

que va fer que pràtiament ada any hi hagués presèn-

ia menorquina entre les diverses ativitats programades:

ursos, ates, tallers o espetales. Per això mateix, l'any

2002 s'inorporà a l'equip retor. El seu assessorament

va ser valuosíssim perquè, atesa la seva formaió ientí�-

a i la seva praxi enilopèdia, era apaç de respondre a

tot el que li era plantejat. Coneixia tan bé la nòmina i-

entí�a, literària, artístia i instituional de Menora, que

sempre sabia suggerir qui podia ser el nom més adequat

per intervenir en un ate o un urs. La forta presènia

menorquina -i més si onsiderem el pes demogrà� de l'i-

lla en el onjunt de Països Catalans- responia al fet que,

a partir de l'estrutura de ursos i ates de ada ediió

de l'UCE, ell mirava de suggerir els noms menorquins (el

seu inlòs) que hi podien fer una aportaió interessant.

La perspetiva dels anys donarà la mida justa de la impor-

tània de l'aportaió de Josep Miquel Vidal, aportaió que

la immediatesa de la seva mort no ens permet potser de

opsar. Vidal, ertament, impulsà la reaió de l'Institut

Menorquí d'Estudis i l'Enilopèdia de Menora, dues �tes

difereniadores i històriques. Només per això ja tindria un

llo destaadíssim en la història de Menora i dels Països

Catalans, però hi ha una altra faeta abdal: el seu paper

om a ambaixador ientí� i ultural. Sempre es preou-

pà pel diàleg amb les instituions i les entitats ientí�ques

de les altres illes balears i amb la resta de territoris de

parla atalana. La seva presènia onstant a Mallora i

a Barelona i els seus vinles universitaris i amb l'Institut

d'Estudis Catalans i l'UCE en són una mostra. Per ai-

xò, l'any passat l'UCE li onedí el Premi Canigó 2013 i

enguany, om si ell mateix ens ho hagués suggerit, hem

enarregat el artell al pintor menorquí Maties Quetglas.

En homenatge al gran ami i ol·laborador que fou Vidal.

Joan Maluquer i Ferrer. Gerent de la Universitat

Catalana d'Estiu

JMV i Trobades Cientí�ques de la Mediter-

rània

Vaig onèixer l'ami Josep Miquel Vidal l'any 1971 tot

just quan vaig entrar a fer la tesi al Departament de Fí-

sia Teòria de la Universitat de Barelona. Ell i el Jordi

Porta s'estaven en un despatx petit i fos ple de papers,
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llibres, fum (del Jordi) i una màquina d'esriure làssia

(del Josep Miquel) que feia un bon terrabastall -ja que,

per guanyar-se la vida a part del minso sou de professor,

feia artiles per a diverses enilopèdies que es publiaven

a Catalunya. Mai no vaig sentir que ap dels dos es quei-

xés de la seva situaió malgrat les di�ultats que devien

tenir per onentrar-se, osa que els feia falta perquè a

més de preparar lasses havien de fer la tesi. El Josep

Miquel al ap d'uns anys, entre l'enyorament de Menora

i el po estímul que rebia del seu diretor de tesi, se'n

va ansar i el 1974 va fugir ap a Maó, sense deixar de

tenir ontates amb els seus ompanys. El Josep Miquel

a Menora, a part de la dediaió a les seves a�ions més

estimades -la fotogra�a i la letura-, treballava en l'àm-

bit ultural de Menora partiipant ativament a l'Obra

Cultural Balear i el 1977 s'engresà amb el projete de

l'Enilopèdia de Menora de la qual fou diretor �ns a la

seva mort aquest darrer mes de gener. Però l'Enilopè-

dia de Menora no era su�ient per dinamitzar la ultura

menorquina i l'any 1984 el Josep Miquel i altres investi-

gadors que havien partiipat en la reaió del projete de

l'enilopèdia van engegar les Trobades Cientí�ques de la

Mediterrània, per tal d'organitzar ursos i ongressos. Ai-

xí el setembre de 1984 es va fer un ongrés internaional

sobre demogra�a de la Mediterrània, i un altre de dediat

a estudiar les Balears en èpoa romana i �ns als àrabs.

Al mateix temps el Jordi es va inorporar a la direió de

la Seió de Físia de la Soietat Catalana de Ciènies

Físiques, Químiques i Matemàtiques i el 1976 fou elegit

president de la Seió de Físia.

La Seió, sota la batuta del Jordi, va omençar molts

projetes, entre els quals el de millorar les publiaions de

la Soietat de Ciènies (el Butlletí de la Soietat). El

resultat d'això va ser els Treballs de Físia, publiaió que

va omençar amb el fasile �La radiaió del sinrotró�,

per Jaume Aranda el 1979, i que fou la preursora de

l'atual Revista de Físia, que va omençar el seu amí

l'any 1991.

Es van estimular grups de reera que tot just o-

mençaven (Energia Solar Fotovoltaia, Contaminaió At-

mosfèria, Radiologia Ambiental i Radiometria, Geofísia,

Astrofísia, Físia Matemàtia, Laboratori d'Estudis Geo-

físis Eduard Fontserè, Història de la Ciènia i de la Físia,

Físia de les Radiaions, Energies Renovables, Biofísia),

i s'organitzaren onferènies i trobades ientí�ques, per

exemple la V Reunió Espanyola del Buit i les Seves Apli-

aions (Barelona, 1979). També el 1982 omençaren

les Trobades sobre Reera Experimental Fonamental en

Físia i Químia a la Universitat Catalana d'Estiu, orga-

nitzades onjuntament amb la Seió de Químia. Però

així i tot es trobava a faltar un espai on els físis dels dife-

rents grups de reera abans esmentats o d'altres de nous

poguessin onèixer millor l'ativitat dels seus membres i la

dels grups a�ns. Abans del 1984 és quan parlant els dos

amis veuen la possibilitat d'enarregar-se de l'organitza-

ió d'aquestes trobades entre físis de les diverses àrees a

Menora.

L'any 1985 el Grup de Físia Matemàtia, apro�tant

que els toava organitzar els Enuentros Relativistas Es-

pañoles (ERE) i que ja existien les Trobades Cientí�ques

de la Mediterrània, a proposta del Jordi Porta tria Maó

om a seu dels ERE.

El 4 de setembre del 1985 les primeres jornades orga-

nitzades per la Seió de Físia i l'Obra Cultural de Me-

nora aullen los Enuentros Relativistas Españoles; po

temps després es rea l'Institut Menorquí d'Estudis (IME)

del qual en Josep Miquel Vidal fou nomenat seretari ge-

neral i oordinador ientí� posteriorment. La Seió de

Ciènia i Tènia de l'IME juntament amb la Seió de

Físia foren a partir d'aleshores les enarregades d'orga-

nitzar les Trobades -que a partir del 1985 ja sempre més

van dediar-se a la Seió de Físia, que l'any 1986 es

onvertí en l'atual Soietat Catalana de Físia.

Alfred Molina. Soi de la SCF, ha estat voal de la

Junta de la SCF, ha organitzat les Trobades Cientí�ques

de la Mediterrània el 1985 i el 1994 i ha estat editor de

la Revista de Físia del 1994 al 2006.

JMV i la Història de la Ciènia i la Tènia

L'estiu passat, en una de les onverses que solíem mante-

nir, en Vidal em va omentar que havia estat requerit per

assessorar la Revista de Físia. Sabia, per desomptat,

que jo hi havia partiipat força anys, de fet des del mo-

ment de la seva fundaió. Volia saber el meu parer. Conei-

xia a Josep Miquel Vidal Hernández (1939-2013) des de

fa molts anys. En els primers temps de ol·laboraió amb

la llavors enara Seió de Físia de la Soietat Catalana

de Ciènies, és a dir, ap al 1977, en Vidal sortia sovint a

la onversa en boa dels seus ompanys i amis, el també

malaurat Jordi Porta Jué o l'Alfred Molina. Tothom parla-

va de l'opió -radial- d'abandonar la arrera universitària,

la reera espeialitzada en físia, per dediar-se de ple a

redreçar la vida ultural i ientí�a de la seva iutat -Maó-

i de la seva illa -Menora. Tots els omentaris sobre Vidal

anaven aompanyats d'ironia, sobre algun o altre aspe-

te de la seva personalitat. Ironia, però al mateix temps

estimaió i admiraió. Des de Menora, Vidal seguia on-

netat al món, inloent-hi la físia, deididament una de

les seves prinipals voaions. Vaig trobar-me amb ell per

primer op en les Trobades Cientí�ques de la Mediterrània

que es dediaren el 1987 a la història de la físia. El o-

ordinador va ser en Luis Navarro, però en Josep Chabàs i

jo el vam assessorar (Navarro Veguillas, 1988). De fet, el

1991, la Soietat de Físia ens va tornar a demanar de de-

diar les Trobades a la història de la físia. Des de mitjan

1990, un grup de persones estàvem impulsant la reaió

d'una nova �lial de l'IEC, la Soietat Catalana d'Història

de la Ciènia i de la Tènia (SCHCT), que s'aabà for-
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malitzant el maig de 1991. Vam demanar a la Soietat de

Físia si la proposta d'unes Trobades dediades a la his-

tòria de la físia podia ampliar-se a la iènia i la tènia

en general. Va aeptar i fou la nova Soietat que atuà

om a organitzadora, �ns i tot abans de onstituir-se. La

Trobada de la SCHCT de 1991 va resultar tan reeixida -en

gran part, gràies a l'e�àia i el talent d'en Vidal- que

iniià la sèrie de ongressos plenaris de la SCHCT, dels

quals ja se n'han organitzat dotze, el darrer a Valènia

el 2012 (Roa Rosell, 2003). Com se sap, Vidal portava

endavant l'ediió de l'Enilopèdia de Menora i partiipà

en la reaió de l'Institut Menorquí d'Estudis, que aplega

totes les iniiatives ientí�ques que es porten a terme a

Menora. L'aió de Vidal fou, en aquestes instituions

i en d'altres, d'artiular la nova vida ultural menorquina.

Al mateix temps, s'adonà que la història de Menora no

havia estat estudiada des del punt de vista de la iènia i

de la tènia, llevat d'alguna gran �gura, om el quími i

toxiòleg Mateu Or�la (1787-1853). Des dels anys 1990,

Vidal emprengué una tasa de revisió, estudi i reonstru-

ió de l'ativitat ientí�a i tènia a Menora als segles

xviii i xix. Arrossegat per les fonts, Vidal aprofundí en la

història de les iènies naturals i la mediina i la sanitat,

sense oblidar la físia. En aquest darrer amp, Vidal ha

publiat una sèrie de treballs, un d'ells amb Josep Batlló,

sobre els meteoròlegs menorquins �ns a Josep M. Jansá

(1901-1949), nasut a Reus, però atiu a Menora, i sobre

temes menorquins, de tal manera que l'Institut Menorquí

d'Estudis preserva doumentaió seva. En el amp de la

físia, Vidal no fou apaç d'emprendre l'estudi del urs

de físia manusrit de Pasqual Calbó (1752-1817), on-

servat al Museu de Menora. Feia po, estava busant

mitjans per enarregar-ne l'estudi �lològi, ja que és un

dels manusrits ientí�s atalans més antis. Esperem,

però, que l'estudi s'aabi fent, potser aldrà que aabem

la situaió de risi atual...

En una entrevista a l'Arxiu d'Imatge i So de Menora

el 2006 (http://www.aism.at), Vidal explia, entre altres

oses, que la història de la iènia és l'ativitat entral

de la seva vida... Efetivament, un op havia enarrilat

les instituions de les quals s'havia onvertit en referent

(l'Enilopèdia de Menora, la oordinaió ientí�a de

l'Institut Menorquí d'Estudis), havia vist l'oportunitat de

pratiar la reera en aquest amp. De fet, a més de les

fonts que Menora ofereix, Vidal havia aplegat una bibli-

otea impressionant de referènies historiogrà�ques, tot

i que també hi tenia moltes referènies sobre físia. El

balanç de més de vint anys en la reera en història de

la iènia no pot ser més impressionant: Vidal ha desen-

volupat una obra que ja és abdal en la historiogra�a de

la iènia a asa nostra.1 Vidal morí sobtadament el 9 de

gener de 2013. Jo vaig ser un dels que va parlar amb

ell un dia o dos abans, preparava un viatge a Barelona i

havíem de parlar del volum de l'Enilopèdia de Menora

que estava esrivint sobre història de la iènia, el primer

en aquesta temàtia després de gairebé vint volums. Una
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persona entranyable, un treballador inansable, gestor de

moltes iniiatives, ompromès �ns al �nal amb Menora i

la seva ultura, investigador notable, Josep Miquel Vidal

Hernández mereix el nostre reoneixement.

Antoni Roa Rosell. Membre de la Junta de la So-

ietat Catalana de Físia del ... al..., i el onsell editor

de la Revista de Físia del... al..... President de la So-

ietat Catalana d'Història de la Ciènia i de la Tènia

(SCHCT).

JMV i els seus estudiants i ol·laboradors

Ara farà només set anys que vaig tenir sa sort de onèixer

a en Josep Miquel Vidal. Va ser un dia que vaig aparèixer

per l'Institut Menorquí d'Estudis (IME) per veure què era

tot allò i vaig sortir-ne engresada: jo també volia for-

mar part d'aquell gran projete. Amb en Vidal vaig fer

es meus primers projetes de reera i, des de llavors, es

va onvertir en un referent personal i professional. L'I-

ME és es motor ientí� de Menora, és una instituió

que re�eteix sa gran quantitat i qualitat de s'ativitat

ientí�a que hi ha hagut i hi ha, damunt d'aquesta roa

tan petita. En Vidal era es seu apità. Menava es vai-

xell amb habilitat, apejant es temporal que dia rere dia

li muntaven, i així va aonseguir fer réixer sa instituió.

Coordinava sa feina de molts membres i ol·laboradors i

gestionava es dia a dia de ses seves estimades al·lotes, i

qualque al·lot. A més, era sa llavor de molts projetes,

de temes molt diversos. Durant aquest temps, juntament

amb altres ompanys, vam treure endavant dos estudis:

sa digitalitzaió d'una sèrie de dades de pluja a Maó i sa

atalogaió d'una ol·leió d'instruments ientí�s antis

des seminari de Ciutadella. Van ser moltes hores de llevar

pols a papers vells i a instruments que són autèntiques jo-

ies de museu. En Vidal estava d'allò més a gust amb gent

jove i li enantava expliar-nos ses seves històries amb un

bon sopar. Ens deixava embadalits expliant om havien

sortit endavant projetes om sa delaraió de Menora

om a reserva de la biosfera, sa fundaió Rubió i Tudurí o

sa seva estimada Enilopèdia. Era molt aparrut, i açò

va fer que aonseguís que aquests projetes fossin una

realitat, malgrat ses di�ultats. També li enantava es-

oltar ses nostres històries, i no s'espantava per res. Bé,

sí, de volar. Però, enara que ell no ho fes sempre ens

animava a anar més i més enfora. Així, quan es pogués

retirar i hagués aabat d'esriure tot el que tenia pendent

(que era moltíssim), vindria amb es seu vaixell de visita.

Per desgràia va partir massa prest i massa deveres. En-

ara ara mos sembla que és de viatge i que qualsevol dia

tornarà per fer-nos un perol d'albergínies i quatre fotos

més. Bon viatge apità!

Paz Carreras Seguí. Nasuda a Maó (1985), reent-

ment dotorada en Físia per la Universitat de Barelona.

Durant la seva tesi va desenvolupar òxids ondutors i

transparents per èl·lules solars de silii en apa prima al

grup d'Energia Solar de la UB. Atualment treballa om a

postdotoranda amb un onveni entre la UAB i l'empresa

Henkel al grup de tenologies avançades per a adhesius.

Ha estat ol·laboradora de l'Institut Menorquí d'Estudis

en diverses oasions. Josep Miquel Vidal, ami i ol·lega
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