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LAURA BAÑÓN

ÉsunmitearrelatqueelgindeMenor-
ca té un origen britànic, com un lle-
gat de la dominació anglesa de l’Illa.
No obstant, la investigació històrica
realitzada per Alfons Méndez des-
mitifica aquesta cre-
ença popular. L’inves-
tigador ha publicat
«El gin de Menorca.
De la llegenda a la
història (1717-2013)»,
un treball que edita
el Col·lectiu Folklòric
de Ciutadella com a
novetat editorial en
la festivitat de Sant
Antoni.

L’autor va
començar a indagar
sobre la història del
ginenlasevatesidoc-
toral, una feina que
va aprofundir al llarg de l’any pas-
sat amb la publicació de diversos
articles en el MENORCA i que ara
veu la llum en un monogràfic acu-
rat, el primer dedicat al gin.

Alfons Méndez Vidal (Maó, 1967)
explica com a Menorca es va desen-
volupar la indústria licorera al segle
XIX. Abans, al XVIII, es fabricava
aiguardent en quantitat reduïda i la
major part s’importava. Aquesta
també era la beguda preferida per
les tropes britàniques. Indagant en
les cròniques dels viatgers, Méndez
afirma que no ha trobat cap referèn-
cia que corrobori l’origen britànic
del gin. De fet, la primera referèn-
cia històrica al gin de Menorca la tro-
ba al 1807, després de la dominació
britànica de l’Illa (1798-1802). La seva
hipòtesi és que els licoristes menor-
quins van trobar la inspiració més
important per a produir-lo en la gine-
bra holandesa, perquè en el moment
era la més famosa i coneguda. La
troballa de bòtils de fang en el dra-
gat del port de Maó pot confirmar

aquesta hipòtesi històrica, per-
què eren botelles holandeses
que han inspirat els envasos
posteriors del gin menorquí.

EL ‘BOOM’TURÍSTIC
A Menorca es produien licors

de gran quali-
tat, fins i tot
l’absenta de
Maó. El gin era
un dels tants,
que es fabrica-
va (i es fabrica)
amb ginebró
importat del nord
d’Europa. A partir
delsegleXXvaaga-
far força la produc-
ció de gin, en
paral·lel al creixe-
ment de la pobla-
ció obrera. De fet,
el consum de gin

s’associava a gent humil i treballa-
dora. Méndez explica que és amb
posterioritat a la Guerra civil quan
comença a prendre empenta el gin,
quan el seu consum es popularitza
entre els joves, arriba la moda dels

còctels i el seu consum és deman-
dat pel turisme creixent. Diu que a
partir dels anys 60 comença a arre-
lar la llegenda de l’origen britànic
del gin menorquí, potser com a
reclam per als turistes anglesos que
arribaven a l’Illa... El mite ha calat
tant que avui seria difícil d’esborrar.
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El licor de la llegenda

Presentació

ambcòctel

aCiutadella

El bòtil. L’antic, de fang i ho-
landès, trobat al port deMaó,
ha inspirat envasos posteriors.

Amb lupa

� El Col·lectiu Folklòric
de Ciutadella presen-
tarà el quadern de fol-
klore nombre 106 dedi-
cat al gin deMenorca
aquest dijous, a les 20
hores, al restaurant
Pins 46, de Ciutadella.
Després de l’acte, en el
qual intervindrà l’autor,
AlfonsMéndez, un bar-
man prepararà un còc-
tel amb gin Xoriguer,
dedicat a Sant Antoni,
amb la col·laboració de
l’Associació Fra Roger.

Rere el rastre
històric. Alfons Méndez
ha recopilat la trajectòria de
productors menorquins de
licors, com un dels pioners
del ram, Josep Pons Sintes.
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