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lebrar a Maó 48 casaments de menorqui-
nes amb italians enrolats prèviament i 
que estaven a l’espera de partir cap a la 
Florida. I tots els casaments van ser dis-
pensats, per l’autoritat eclesiàstica, de les 
tres monicions prescrites pel Concili de 
Trento; tots van ser celebrats pro tribus... 
Els velers (bucs, barcos o vaixells, com 

vulgueu) no podien 
esperar... 

Per açò, crec que és 
molt satisfactori i gra-
tificant que un mana-
corí, Tomeu Matama-
las Grimalt, s’hagi ins-
pirat en aquest trist 
episodi de la història 
de Menorca per tal 
d’escriure una novel·la 
de caràcter històric 
que, més que una 
història novel·lada o 
una novel·la historia-
da, jo crec que es trac-
ta d’un reportatge no-
vel·lat de gran 
fondària i qualitat, tant 
literària com històrica. 

El lector em perme-
trà que, sense avançar 
el final (açò que ara en 
diuen fer un spoiler) fa-
ci referència a uns 
quants aspectes desta-
cables. 

El primer és que a la 
ciutat de SanAgustín 
(vull destacar una vir-
tut nord-americana 
què és conservar la to-
ponímia original, sen-
se traduir a l’anglès, 
com ara San Francisco, 
Los Ángeles, Monte-
rrey i tants altres 

exemples) s’hagi consolidat una colònia 
d’origen menorquí que, encara que ha 
perdut la llengua pròpia de Menorca, ha 
conservat alguns aspectes diferenciadors 
d’altres paisans seus i, sobretot, el res-
pecte als seus orígens. Bona prova d’açò 
és la seva actuació d’ajut a la conserva-
ció dels llibres sacramentals de la diòce-

A
vegades, una interpretació de 
les dates que ens donen les 
cròniques històriques ens depa-
ra sorpreses molt interessants. 

Diuen les cròniques que Cristòfol Co-
lom va sortir de Palos de la Frontera el 
dia 3 d’agost de 1492 i va arribar a l’illa 
de Guanahaní (després batejada com a 
San Salvador) el dia 12 d’octubre del ma-
teix any; per tant, una travessia de 70 
dies, si no m’he errat comptant. 

276 anys més tard, el 1768, just ara fa 
250 anys, arran de l’emigració medite-
rrània -preferentment menorquina- a la 
Florida, la sortida del port de Maó rumb 
a Gibraltar, va ser el dia 31 de març, 
l’arribada al Peñón va ser el dia 4 d’abril 
i la sortida definitiva cap a Amèrica, va 
ser el dia 17 d’abril. L’arribada a la costa 
de la Florida dels primers velers està re-
gistrada el dia 26 de juny; exactament 70 
dies més tard. Per tant, dos segles i tres 
quarts no van suposar cap millora en la 
durada d’un trajecte similar. La navega-
ció ‘navegava’ igual o pitjor. 

Aquest detall numèric m’ha dut a pen-
sar en el fet del 250 aniversari d’aquest 
viatge bastant tràgic, segurament més 
tràgic que el de l’amo Xec de s’Ullastrar, 
on una quantitat molt elevada d’emi-
grants van trobar la mar com a sepulcre i 
una altra considerable llista a terra ferma 
per mor de les malalties i la fam que van 
patir. És curiós i preocupant la desme-
moria d’aquesta efemèride. 

A més, hi ha un detall interessant: mi-
reu com devien anar les coses a Menorca 
que en poc més de 6 setmanes es van ce-

LOS VIEJOS AMIGOS

D
os viejos amigos se reencontra-
ron el Día del Libro, que es día 
propicio para coincidencias. Se 
alegraron y fundieron en un 

abrazo, quien sabe si al dictado tácito de 
un sabio precepto que mantiene su vali-
dez: «No abandones a un viejo amigo, 
porque el nuevo no le iguala...». Luego se 
observaron e intercambiaron cartas de 
derrota a propósito de lo navegado desde 
la última vez..., con sus pliegues encaja-

dos, canas más extendidas y cicatrices di-
simuladas. También hubo un momento 
para el recuerdo y para una fotografía..., 
que bien pudiera titularse, como la pelí-

cula de Sydney Pollack, «Tal como éra-
mos...».  

A veces, tardamos «demasiado» en ver-
nos. Aunque tampoco quisiera dar una 

sensación de angustia por eso 
del tiempo huidizo, cautivo 
por agendas colmadas de obli-
gaciones y devociones,  por-
que la mayoría -todos, menos 
uno- somos ya pensionistas. A 
mis viejos amigos retratados -
Berto Olives, Raúl Pérez, An-
toni Florit, Pedro Pons, Valen-
tín Roca, Nito Serra y Mario 
Wollstein- celebro verlos, pues, 
hacia sus amigos, siente el lec-
tor, como es lógico, amistad y 
aprecio; y también respeto. 

 A últimos de octubre o, tal 
vez fuera, principios de no-

viembre de 1969, mientras Menorca y su 
incipiente turismo aparecían en el NO-
DO [6/X/1969] y el incombustible Mi-
guel Ríos nos hacía tatarear el  «Himno a 

la alegría», un compañero de la «Conde 
de Rius» nos sacaba esta foto... Sucedió 
en Reus, una tarde, con motivo de la feria 
de muestras, donde aquel grupo de me-
norquines -procedentes de Valls y Tarra-
gona-, jóvenes estudiantes, esperanzados, 
como deberían ser siempre los aprendi-
ces, posaron optimistas. Provenían de 
una institución heredera de enseñanzas 
técnicas, es decir, de la antigua Escuela 
de Artes y Oficios... Ubicada entonces en 
la periferia de Maó, y ‘Cenicienta’ en un 
marco educativo del pasado, acaso poco 
favorecedor con los más desprovistos. Lo 
más interesante, escribió [casi] a propósi-
to Ortega y Gasset, no es la lucha del 
hombre con el mundo, sino la lucha del 
hombre con su vocación, que es tanto co-
mo decir consigo mismo... Después, la vi-
da nos legó su dosis de bondad, a cambio 
de sacrificio y esfuerzo, y nos moldeó y 
derivó por diferentes rutas, hacía puertos 
de invierno o de refugio, como ustedes 
prefieran...

250 ANIVERSARI DE  
NOVA ESMIRNA (1768-2018)

si menorquina. Ja fa anys que una mis-
sió de la Florida va arribar a Ciutadella i 
va microfilmar bona part dels arxius. 
Arxius que, per cert, van ser salvats per 
un oficial del jutjat ciutadellenc, de nom 
Joan Bordas Barrot, l’any 1936, que els 
va custodiar fins al final de la ‘guerra 
incivil’. Fent un altre incís, és absoluta-
ment necessari reivindicar a aquest ho-
me i reconèixer la seva extraordinària 
actuació. L’única informació que he po-
gut trobar és que l’any 1956 rebia una 
pensió anual de 13.066,66 pessetes paga-
des a Barcelona, com a secretari judicial 
jubilat. I res més. 

Un altre aspecte a considerar és que hi 
ha una notable quantitat d’estudis sobre 
aquest tema, però la primera notícia que 
em va arribar és el llibre escrit pel Dr. 
Philip D. Rasico, «Els menorquins de la 
Florida: història, llengua i cultura», editat 
per Publicacions de l’Abadia de Montse-
rrat l’any 1987,amb el suport de l’IME.  

Aquest llibre és, potser, el millor estudi 
fet sobre aquesta interessant història. El 
Dr. Rasico va ser premi Ramon Llull 
l’any 2015. 

Dalt la muntanya del Toro, entrant a 
l’esquerra de la plaça del monestir, hi ha 
un grup escultòric finançat per Fernando 
Rubió i Tudurí i materialitzat per l’escul-
tor Joan Viladomat, que té un altre con-
junt escultòric idèntic a San Agustín, do-
nat per la Fundació Rubió i Tudurí-An-
dròmaco. Segons sembla, aquest grup 
escultòric va ser el determinant de l’ori-
gen de la novel·la «Nova Esmirna». 

En resum, Tomeu Matamalas, un ma-
nacorí lletraferit, ens ha posat «el nas en-
mig de la cara», com deien en primer, a 
bona part dels menorquins, a l’hora de 
relatar una part molt important de la 
nostra història domèstica, cosa que em 
satisfà fins al punt de què el dia 5 de 
maig assistiré a la presentació de la no-
vel·la «Nova Esmirna», a Maó (Sa Catòli-
ca) al punt del migdia i a Ciutadella 
(VaDllibres) a les 7 del fosquet. Segura-
ment, també a Ferreries diumenge dia 6. 
És una bona ocasió per sortir de Barcelo-
na i viure la presentació en directe, on 
pertoca, a Menorca. 

I molt aconsellable. Quedau convidats.


