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● EL PROPÒSIT
de Carlos era el
d’establir-se al
país d’acollida i
preparar la llar
per rebre l’espo-
sa, que havia que-
dat a Maó, emba-
rassada del pri-
mer i únic fill del
m a t r i m o n i .
Aquell viatge de
rencontre mai
no es va produir.
Circumstàncies
diverses el van
impedir. Es va
tallar tota la
c o m u n i c a c i ó
entre ell i la
família, entre
ell i Menorca.
No és un cas

únic, l’emigració
i l’exili van ocasionar moltes
ruptures. Carlos va superar una
època de soledat i depressió i, a
poc a poc, es va situar en aquell
món tan estrany, desconegut
per ell. Va fer feina d’orfebre,
ofici pel que s’havia ensenyat i
tenia bona mà, va fer uns anys
de massatgista en una sauna, i
tornà a l’ofici de gravador de
metalls nobles. Es va emparellar
novament i ha tingut quatre fills
i un grapat de néts. La seva
neboda, Pepita Juanico, havia
intentant localitzar-lo ja feia
anys, sense fortuna, per això, la
notícia la va emocionar tant.
D’ençà que ho va saber es va
imposar un propòsit: abraçar al
conco que mai no va conèixer.
El primer rencontre ha estat des
de la distància, per telèfon, per
correu electrònic, amb emoció,
amb temor. Seixanta anys des-
prés, les dues famílies, la menor-
quina i la brasilera, s’han trobat
en aquest món virtual de les
comunicacions. Jo també estic
emocionat, us ho confés. Ja ho
veis, l’atzar, una decisió determi-
nada, ocasiona un canvi tan
gran en la vida d’unes persones,
ompl el buit que la història va
crear.

● AQUEST PRÒXIM dimarts,
dia 12 d’abril, membres de la
família menorquina marxaran
cap a Poá, ciutat veïna de Sao
Paulo. Entre ells també hi anirà
el fill d’en Carlos, que podrà
estar per primera vegada amb
son pare. No sé quins senti-
ments brollaran en el rencon-
tre, no m’ho puc imaginar.
Tanmateix, per històries com
aquesta val la pena fer feina
rere el rastre de les persones
que van veure’s en la necessitat
de marxar de la seva terra.

UN ENCONTREASAOPAULO
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J
a fa més de sis anys que em
dedic a descobrir personat-
ges i històries relacionats
amb el període comprès

entre la proclamació de la Segona
República i els anys quaranta del
segle passat, el que es coneix com
la postguerra immediata. Algunes
de les històries prenen després
forma escrita i són publicades a
aquestes Cartes Republicanes,
però la majoria romanen inèdites
a l’espera de l’edició del Diccionari
Biogràfic de l’Exili Menorquí. Cal
dir que els relats que tenen a veure
amb la guerra i la repressió són de
tot menys alegres. Les persones
que van viure aquells anys van
patir el dolor de moltes pèrdues. Ja
en queden poques que ho puguin
contar. Potser hem esperat massa
per escoltar-les i no ho vam fer
quan tocava. En aquestes investi-
gacions actuals he tingut la gran
fortuna de poder comptar ja amb
la tecnologia que ens permet su-
perar moltes distàncies i entrar en
contacte, de forma immediata,
amb persones arreu del món
sense moure’ns de casa.

● FA UNES SETMANES vaig
rebre un correu electrònic
d’Antoni Guasch Bosch, que
promou des de fa anys els estu-
dis genealògics sobre els
menorquins. Antoni em feia
arribar una petició d’una perio-
dista catalana que havia entre-
vistat un maonès a Sao Paulo.
Segons ella, l’home, de 93 anys,
havia estat membre del Partit
Comunista i s’havia exiliat. En la
carta sortia el nom del perso-
natge, Carlos Martínez Thomàs
(o Tomàs). Tot d’una em vaig
sentir interessat perquè no el
tenia inclòs en la relació de 852
exiliats amb la què treball. La
petició de la periodista catala-
na, Berta Campubrí, era conèi-
xer més sobre la família maone-
sa de Carlos. Així ho vaig fer.
Amb una recerca a l’hemerote-
ca històrica, d’accés electrònic,
i una altra als llibres dels
padrons municipals de Maó (si
fos d’Alaior ja no ho hauria
pogut fer), vaig treure el fil de la
família. Carlos era fill de José
Martínez Perea (Alacant, 1885) i
Àgueda Thomàs Riudavets
(Maó, 1889). Un germà de la
mare de Carlos Martínez,
Miquel Thomàs (Maó, 1886) era
casat amb Antònia Crespo
López (Maó, 1902), tia del meu
pare. Ja ho diuen, que el món és
petit. Tornem a Carlos
Martínez. Ell va tenir dos ger-
mans, Miquel, que es casà ja
major i va passar a viure a
Ciutadella, i Josefina (Maó,
1916). Aquesta darrera es va
casar amb Joan Juanico Florit.

recorda el final de la guerra: «A
l’inici, quan van entrar, van
posar dos vaixells al port per
qui volgués marxar cap a
França o cap a les Índies, però
jo diria que era una trampa.
Nosaltres vam passar unes dues
setmanes sense sortir d’allà, del
lloc on vivíem. Érem a dos
quilòmetres de la ciutat de Maó
i un dia, poc després de que
perdéssim la guerra, que encara
era abril, amb quatre col·legues
veïns, vam anar caminant cap a
la ciutat, jo hi tenia una novieta
francesa i tal. Els pares d’ella
havien anat al Marroc francès a
ajudar, i ella cantava molt,
inclús vaig intentar aprendre
francès amb ella. Aleshores a
meitat del camí hi havia una
caserna militar i quan vam pas-
sar per allà, cap a les sis de la
tarda, va passar una camioneta
plena de banderes de Franco.

Va parar, van baixar-ne uns
falangistes i havíem de saludar, i
vam fer així [saluda amb el
puny dret, del cor a l’aire, amb
contundència], i hauríem
d’haver fet així [fa la salutació
romana-feixista]. No havíem
tingut temps d’adaptar-nos-hi
encara, allò era nou. I ens vam
detenir ...» [fragment entrevista
Carlos Martínez – Berta
Camprubí, 2016]. Carlos passa
per un tribunal de Justícia
Militar i surt amb una condem-
na lleugera: 6 mesos. La cosa és
que ja feia 18 mesos que estava
tancat. Dos dels seus companys
de captiveri havien mort tuber-
culosos a la Mola. Quan surt de
la presó fa feina en diversos
llocs, es casa, però no pot viure:
per un costat, la salut enfeblida,
per altre, la misèria compartida.
Si això hi afegim el control
social que encara pateix, ens
trobem amb una típica estampa
de postguerra, feliç en els lli-
bres d’en Franco. Després d’un
intent d’establir-se a Madrid,
amb un amic seu, Ramon
Rosselló (al que Francesc
Fàbregues dedicà un article a
aquest mateix diari,
29/11/2001), intenten l’aventura
americana. L’objectiu inicial és
Bons Aires, encara que final-
ment es decidiran per Río de
Janeiro, ateses les dificultats per
entrar a l’Argentina aquells
anys. Berta em presentà Carlos
com un exiliat, encara que tèc-
nicament es podria considerar
un emigrant. En molts casos,
sobretot en les sortides que es
produeixen durant els anys
quaranta, les motivacions
econòmiques i polítiques es
mesclen a l’hora de prendre la
decisió de marxar.

Carlos, mantenint la seva afició per l’orfebreria
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Seixanta anys després,
les dues famílies, la
menorquina i la
brasilera, s’han trobat
en aquest món virtual
de les comunicacions.
Aquest mes es podran
veure en persona

Seguint el rastre de Juanico
Martínez vaig arribar fins una
altra Josefina. Vaig veure que
aquesta era l’esposa del ja desa-
paregut i entranyable, Delfín
Madrid. Conec el seu fill, també
Delfín Madrid, perquè és un
veterà cavaller de les festes de
Maó. Vaig voler parlar amb ell,
però em va respondre la mare,
Josefina Juanico Martínez. Quan
li vaig contar la història no s’ho
va creure. Tota la família ja
havia donat per mort a l’home.
Tot d’una vaig explicar la
història a Berta Camprubí, una
periodista de Directa.Cat, que
actualment treballa seguint les
lluites de les comunitats indíge-
nes de Colòmbia. Ella s’enca-
rregà de fer arribar els desco-
briments als familiars brasilers
de Carlos, sorpresos també amb
les notícies que rebien.

● EL RELAT ÉS TRIST. Carlos
Martínez era un jove que
durant la guerra s’havia afiliat al
Partit Comunista i havia actuat
com agent de la reforma agrària
en el terme municipal de Maó, a
les ordres de l’alaiorenc, Joan
Mascaró. Ell visitava una sèrie
de llocs, sínies i vergers, per fer
el seguiment de l’activitat. Tenia
17 anys, no prenia decisions.
Vuitanta anys després encara

Carlos al 1955. ● FOTO JJM


