“CAMPS DE CONCENTRACIÓ AL PARADÍS”
Els Camps de concentració franquista a les Illes
Balears
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INTRODUCCIÓ
Melcior Gelabert Campins. Llicenciat en Ciències polítiques
“Qui oblida la seva història està condemnat a repetir-la”. Aquesta frase,
encunyada pel poeta i filòsof espanyol Jorge Agustín Nicolàs Ruiz de
Santayana (1863-1952), dóna la benvinguda als visitants del bloc número
4 del camp de concentración nazi d’Auschwitz. Lloc en el qual, per tots és
sabut, es va dur a terme un dels atemptats més grotescs i deplorables
contra la humanitat. Això, fruit d'un moviment amb aires de superioritat, i
amb la creença que aquesta condició els permetia decidir qui mereixia
conservar la seva existència i qui no. I aquells que no eren dignes, eren
tractats com a simples objectes, sense el valor que posseeix tot ésser
humà.
Per desgràcia, els camps de concentració no van ser exclusius del règim
nazionalsocialista. Des de la Unió Soviètica de Stalin, amb els gulags
siberians, fins als EEUU d’avui dia, amb la presó de Guantánamo, passant
pels camps de reeducació xinesos, nordcoreans i vietnamites, l’ús
d’aquest tipus d’instalacions és quelcom molt habitual entre els règims
totalitaris, amb la finalitat de recloure-hi totes aquelles persones, que per
als esmentats règims, suposaven un perill o, simplement, els molestaven.
Espanya no va ser una excepció a aquesta barbàrie. Amb l’esclat de la
Guerra Civil Espanyola, amb el cop d’estat perpetrat pel General
Francisco Franco el 17 de juliol de 1936 la qual es va perllongar fins l’1
d’abril de 1939, amb la victòria del bàndol feixista, van sorgir multitut
d’aquests recintes, no només al territoris ocupats per l’exèrcit que
finalment es va imposar a la contesa, si no que també als ocupats per
l’exèrcit defensor de la República, les anomenades “checas”.
Com tots deveu saber, les nostres illes van quedar força apartades de les
hostilitats, amb l’excepció de Menorca, la qual va restar fidel al govern
legítim, i l’intent de Bayo de recuperar Mallorca per al bàndol republicà.
Així i tot es van crear fins a 13 d’aquests camps, on hi foren reclosos tots
els enemics del bàndol vencedor, alguns durant la mateixa contesa i
d’altres en finalitzar aquesta. Sense oblidar totes aquelles persones que
van ser raptades, assassinades i enterrades en fosses comunes arreu de
les illes, especialment a Mallorca i Eivissa, per les autoritats feixistes, i
que, ara amb la Llei de Memòria Històrica, es volen recuperar i retornarles a les seves famílies perquè aquestes els puguin donar digna
sepultura.
En uns moments, els actuals, tan convulsos, quan sembla que el feixisme
vol ressorgir, tant a Europa, amb els Salvini, Lepen, Orbán, etc. com al
nostre país, amb la irrupció, a la vida política, de Vox, amb Santiago
Abascal al front, el gir a la dreta del PP, amb Pablo Casado i el cada cop
major radicalisme d’Albert Rivera i els seus acòlits, tots ells sembla que
disposats a tornar als temps de foscor de la dictadura franquista, o, si
més no, a quelcom semblant, des de la Fundació Gadeso volem recordar
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l’existència dels camps de concentració franquistes a la nostra comunitat,
per no oblidar i perquè no els permetem que la història es torni a repetir.
Per la tolerància i el respecte als drets de les persones, per la
supervivència del marc de convivència de respecte i tolerància, per la
democràcia...aturem el feixisme en totes les seves formes, canviem la
història.
En aquest Dossier Gadeso, el número 837, presentem cinc reflexions que
fan referència a aquest obscur episodi de la historia de les illes, així com
alguns documents gràfics, inèdits, que esperem que vos ajudin a
entendre la magnitud del que va suposar, no només la guerra, si no els
anys que li van seguir, així com el patiment de totes aquelles persones les
quals, pels seus ideals, van ser perseguides pels feixistes.
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“CAMPS DE CONCENTRACIÓ AL PARADÍS”
Durant la Guerra Civil, les Balears varen ser un dels primers llocs
d’Espanya a tenir camps de concentració, més de 13
ANTONI JANER TORRENS Ara Balears 27/10/2018

Balears té el trist honor d’haver albergat el primer camp de concentració
de l’Europa contemporània. El 1809 l’inhòspit arxipèlag de Cabrera, a 17
quilòmetres de Mallorca, serví de presó per als soldats francesos vençuts
a la batalla de Bailén (Jaén). Aquella havia estat la primera derrota de les
tropes napoleòniques a la Guerra del Francès. Durant cinc anys el nostre
emblemàtic Parc Nacional es convertí en un autèntic infern. Dels 9.000
presoners inicials tan sols en sobrevisqueren 3.600. Alguns moriren
víctimes del canibalisme. La novel·la L’emperador o l’ull del vent (2001),
de Baltasar Porcel, retrata molt bé aquesta tragèdia.
Més de dos segles després, la barbàrie tornaria a fer acte de presència a
l’‘illa de la calma’. L’esclat de la Guerra Civil Espanyola se saldaria amb
més de 1.500 mallorquins morts en una població de 300.000 habitants.
Les biografies de moltes d’aquelles vides truncades serien recollides el
1989 per Llorenç Capellà al llibre Diccionari vermell (Editorial Moll). El
governador civil, Mateu Torres Bestard, i el cap de la policia, Francesc
Barrado, no tingueren contemplacions a l’hora de detenir qualsevol
individu sospitós de ser un desafecto. La majoria foren delatats per
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ciutadans que es volien desempallegar d’un creditor o d’un veí amb qui es
portaven malament.
Centres de reclusió improvisats
Aviat, la presó provincial de Palma, ubicada a l’antic convent dels
Caputxins, a pocs metres del mercat de l’Olivar, es veié desbordada. Així
s’hagueren d’improvisar nous centres de reclusió: el castell de Bellver, el
convent de la Missió, el magatzem de fustes de Can Mir, el vaixell Jaume I,
ancorat al port, o els forts militars de Sant Carles i d’Illetes. A la Part
Forana també hi hagué reclusos que anaren a parar al convent de Sant
Domingo d’Inca o a l’antic refectori del claustre de Sant Vicenç de
Manacor.
La vida era especialment dura a la presó de Can Mir, reconvertida avui en
la Sala Augusta. Els seus mil reclusos jeien a terra o en matalassos,
alimentant-se principalment de moniatos sense pelar. El novembre del
1936 es decretà que totes les dones detingudes fossin traslladades a
l’antic hospici de Can Sales de Palma, actualment ocupat per un
biblioteca municipal.
Entre el gener i l’abril del 1937, centenars de presos foren ‘posats en
llibertat’. Era, però, un regal enverinat. No debades, acabaven sent
assassinats per escamots de la Falange en una cuneta o a la paret d’un
cementeri. Aquestes execucions sumàries, sense cap tipus de judici,
serien conegudes com a ‘tretes’. Entre elles destaca la d’Aurora Picornell,
la primera dona empresonada per motius polítics després del cop d’estat.
Amb 25 anys, la ‘Passionària de Mallorca’ va ser assassinada el 5 de
gener de 1937 al cementeri de Porreres. Procedents també de Can Sales,
l’acompanyaven Catalina Flaquer Pascual i les seves filles, Antònia i
Maria Pascual Flaquer, i una al·lota de Palència anomenada Belarmina
González Rodríguez. Eren les ‘roges del Molinar’.
Campaments per descongestionar
Per tal de descongestionar les presons, les autoritats rebels també
posaren en marxa camps de concentració. El primer s’habilità el
desembre de 1936 a Campos, als Banys de Sant Joan de la Font Santa, un
balneari de l’antiga aristocràcia palmesana. Arribà a allotjar 300 homes,
vigilats per 70 milicians. D’aquest camp en depengueren tres més
d’auxiliars situats als voltants: el de can Farineta, el de les cases de la
possessió de s’Avall (a prop de la Colònia de Sant Jordi), i, a Santanyí, el
del Rafal dels Porcs.
A Campos també s’hi instal·laria el camp de concentració més gran de
Mallorca: el de la possessió de Son Catlar, a uns quatre quilòmetres del
poble. Els seus prop de 200 reclusos compartien un espai de 3.800 metres
quadrats, envoltat de fil de ferro. Un d’ells va ser el socialista Andreu
Crespí. El 1981 relatà la seva experiència al llibre Mallorca any 1936. D’una
illa hom no en pot fugir, de l’holandès Jean Schalekamp: “Allà havíem de
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fer feina, fèiem una carretera. No, no era com Dachau, supòs, però, no
obstant això, un camp de concentració en un país mig civilitzat és un
desastre. Només s’hi vivia a mitges. I el pitjor de tot eren els
afusellaments. En varen treure deu o dotze del camp i mai més no
tornaren a ca seva. Això era el més greu”.
Altres centres de reclusió foren Punta Llobera, Son Granada i Capocorb
(Llucmajor), el Llatzeret del port de Sóller, es Capdellà (Calvià),
l’Espinagar, So n’Amoixa (ambdós entre Felanitx i Manacor), la Casa del
Port de Pollença, la finca d’Albercutx (Formentor) -coneguda com la
“Sibèria mallorquina” pel fred que s’hi passava a l’hivern- i Cap Gros
(Alcúdia), concretament en una esplanada situada al camí que anava del
Mal Pas al santuari de la Victòria.
En tots aquests centres, els presoners eren obligats a dormir en
sestadors de bestiar, barracots de fusta o tendes de campanya. De dia, de
sol a sol, estaven ocupats en tasques de defensa militar de l’illa en
previsió d’una eventual invasió d’algun dels bàndols enfrontats en la
Segona Guerra Mundial. Així, enmig de fam, suor, llàgrimes i por,
construïren quilòmetres de carreteres com la del Cap Blanc (Llucmajor),
la del Port de Pollença a Alcúdia o la d’Alcúdia a la Victòria. Moltes
d’elles, que avui condueixen milions de turistes cap a les platges, encara
conserven els nius de metralladores que permetien controlar millor
qualsevol maniobra estranya a l’horitzó.
Peninsulars a sa Pobla i Artà
Amb la victòria franquista de l’1 d’abril de 1939, el nostre arxipèlag també
acollí captius ‘rojos’ procedents de la Península. Els que anaren a parar al
‘campament’ de sa Pobla es dedicaren a construir principalment la línia
ferroviària que havia d’unir aquesta localitat amb Alcúdia. Un altre punt de
reclusió de mà d’obra forana fou l’Alqueria Vella d’Artà, avui Parc Natural
de Llevant. El desembre del 1941 hi recalaren els Batallones Disciplinarios
de Soldados Trabajadores. Eren batallons d’uns 900 soldats republicans
que, en acabar la guerra, es refugiaren a França i que, davant el perill de
ser evacuats a camps de concentració nazis, preferiren tornar a Espanya.
Un cop capturats per l’exèrcit franquista, foren condemnats a treballs
forçosos. A l’Alqueria Vella ocuparen una planta quadrada d’uns 80
metres d’amplada i 90 de llargada. S’hi estigueren fins al desembre del
1942, moment en què es va evacuar el campament.
L’historiador Jaume Morey ha recollit testimonis de la tragèdia d’Artà al
llibre Esclaus per fortificar Mallorca (Editorial Lleonard Muntaner). Un
d’ells és el de Joan Ferragut, que vivia en una possessió veïna del
campament. El març del 1942 tenia 13 anys, quan presencià una escena
que el marcaria per sempre: “No saps què era allò, era terrible. Aquells
homes... un sergent en va matar un a garrotades. Jo guardava els porcs
més amunt del campament i ho vaig veure tot. Enmig del pati... li va fer
penjar un sac de grava a l’esquena amb fil de ferro i li ordenà “paso
ligero” al seu voltant... Quan el tenia davant, plaf, fuetada! N’hi va pegar...!
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Quan aquell home va caure estès, no el va deixar. Li envergà una mà de
puntades, pel cap, per l’esquena... el deixà mig mort”.
Davant aquest clima del terror, hi hagué interns que intentaren fugir.
Santiago Marín relata a Jaume Morey dos casos que acabaren malament:
“A los pocos días los detuvieron en Palma volviéndolos al Batallón, y
también nos hicieron formar y delante de todos les dieron una sobirana
paliza, esta vez con palos, hasta que hubo uno que empezó a chillar con
gritos desgarradores y pararon el suplicio. Más tarde se dijo que le habían
dado un golpe en la sien y se había vuelto loco”.
L’infern de Formentera
Formentera també tindria el seu infern particular. A partir del 1940, prop
del port de la Savina, acollí Sa Colònia, el camp de concentració més
temut de l’Espanya de la postguerra. Per aquell recinte hi passaren 1.500
republicans, dels quals, segons el registre civil local, n’acabaren morint
58. La majoria dels deportats eren extremenys, entre ells el pare de
l’exsecretari general de la UGT, Cándido Méndez, que tingué la sort de
sortir-ne sa i estalvi. També hi hagué fins i tot alguns estrangers, com
diversos membres de les Brigades Internacionals i el famós pacifista
alemany Heinz Kraschutzki.
Sa Colònia ocupava un espai similar a dos camps de futbol. Envoltat per
un mur de pedra, estava format per una vintena de barracots de fusta. El
reservat per als malalts fou conegut com a “cementeri dels vius”. El 2007
el periodista eivissenc Carmelo Convalia, autor del documental Aigua
clara, estigué a temps de recollir el testimoni dels seus últims
supervivents. Un d’ells, el formenterer Joan Colomar Paret, recordava així
les seves traumàtiques vivències: “S’hi passava fam, molta fam. La gent
moria d’inanició. Només ens donaven una poció que no tenia res i una
tarongeta totalment seca. Record que hi havia un presoner que no havia
pogut digerir bé unes mongetes que aquell dia va poder menjar. Va anar a
vomitar en un séquia que hi havia. Idò bé, tan aviat com va vomitar, vaig
veure dos o tres presoners que s’hi llançaren per menjar-se-les”.
Un altre supervivent, el menorquí Josep Triay Camps, mai no pogué
oblidar la indecència que visqué a la pitiüsa menor: “Primer menjaven els
porcs i després nosaltres [....]. Qui hagi estat allà ha conegut l’infern”.
Segons els certificats mèdics, la majoria dels morts es produïen per
avitaminosi o per malalties contretes per una deficient alimentació. Tot
plegat es produïa enmig de l’absoluta indiferència dels guardians. Alguns,
per entretenir-se, feien que els reclusos es pegassin bufetades entre ells.
Sa Colònia es desmuntà al cap de dos anys, el novembre del 1942.
Segurament la mesura responia a l’amenaça del desembarcament aliat al
nord d’Àfrica. Aleshores els seus presoners quedaren repartits en
diversos centres de reclusió de les Balears i la Península. Aviat arribà el
‘boom’ turístic dels anys cinquanta i s’imposà la llei d’un silenci sobre un
passat destrossat pel franquisme. Ara el Govern ja està preparant un pla
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per donar a conèixer els nostres camps de la vergonya. I la setmana que
ve ‘L’exili interior de Joan March’.
Republicans Illencs als Camps nazis
El periodista eivissenc Xicu Lluy Torres (1963-2012) s’encarregà
d’estudiar a fons la presència de republicans balears als centres del
Tercer Reich. Ho feu inspirant-se en el llibre de Montserrat Roig Els
catalans en els camps nazis (1977). El resultat de la seva àrdua
investigació fou l’obra pòstuma Els nostres deportats. Republicans de les
Balears als camps nazis (Documenta Balear).
Mallorca fou d’on menys persones pogueren fugir. D’Eivissa en marxaren
unes 300 persones, i de Formentera, una trentena. Menorca, l’única illa
que es mantingué republicana fins gairebé el final de la Guerra Civil, va
ser d’on marxaren més persones, en total, 550. Ho feren amb els vaixells
Devonshire i Carmen Picó gràcies a les gestions del cònsol britànic a
Mallorca.
La majoria d’aquells illencs anaren a parar als camps de refugiats del sud
de França. En esclatar la Segona Guerra Mundial, tingueren dues opcions:
tornar a Espanya i jugar-se-la amb el règim franquista o quedar-hi a fer la
guerra. Molts preferiren quedar-hi. Així, de sobte, sense poder-ho evitar,
es trobaren a primera línia de batalla, lluitant contra l’avanç de les tropes
nazis. Tanmateix, els seus esforços foren inútils i acabaren fets
presoners.
Franco insistí que aquells captius no podien ser considerats espanyols,
de manera que se’ls assignà la categoria d’apàtrides. Així, a partir del
1940 foren enviats en massa als camps de concentració, principalment a
Buchenwald (Alemanya) i a Mauthausen (Àustria). Segons les
investigacions realitzades per Lluy, hi ha constància de 71 balears als
centres d’internament del Tercer Reich: 17 d’Eivissa, 6 de Formentera, 25
de Mallorca i 23 de Menorca. De tots ells en moriren 34: 16 menorquins, 11
mallorquins, 5 formenterers i 2 eivissencs.
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“LA VIDA ALS CAMPS DE CONCENTRACIÓ A
MALLORCA”
Antoni Oliver. Memòria Civil, núm. 44, Baleares, 2 de noviembre 1986

L'acumulació a les presons de Can Mir, Provincial i Castell de Bellver de
nombrosos detinguts, té com a conseqüència que les autoritats feixistes
es plantegin, coincidint amb noves necessitats defensives de l'illa,
traslladar els presoners a camps de concentració.
A partir de 1937 les presons están massificades degut a la gran quantitat
de presos sota detenció guvernativa, es a dir no sotmesos a cap judici, o
amb causa sobreseïda. Aquesta circunstància convergeix amb una nova
política defensiva encaminada a fortificar Mallorca. La construcció d'una
xarxa de bateries de costa implica dur a terme una millora de comunicació
entre centres operatius, es a dir el bastiment d'accessos a la costa,
construïnt noves carreteres. Per aquest treball són utilitzats els presos, e
intal·lats els primers camps de concentració. El primer camp obert ho és
prop del balneari de Sant Joan de la Fontsanta, a Campos i acontinuació
es posen en marxa nous camps a Alcúdia, on es projecta la construcció
d'un aeroport, com a Ses Salines, que ha de completar la cobertura aèria
de l'illa justament amb les bases d'hidroavions de Port de Pollença i Son
San Joan.
Aquesta política defensiva té com a conseqüència que els camps de
concentració estiguinsituats a zones prop de les costes mallorquines.
Així, en diferents periodes durant, i una vegada finalitzada la guerra, hi ha
camps de concentració a "Son Muleta (Sóller), Enderrocat (Regana), Sa
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Farineta i Son Cal·lar (Campos), Felanitx, Albercutx (Pollença), i La
Victòria (Alcúdia).
Els camps de concentració es nodreixen, en bona part de presos
guvernatius; però també, a mesura que avança la guerra, els processats
amb edat militar passen a engrossar els batallons disciplinaris, que són
enviats a fer treballs de gran duresa en els camps.
D'aquesta manera alhora que es descongestionaren les presons, nomes
resten detinguts a la Provincial i a Manacor; els militars disposen d'una
mà d'obre gratuïta per assolir els seus objectius defensius. Per una altra
banda, la improvisada presó de Can Mir, es tanca, finalitzada la guerra, i
els detinguts polítics són enviats a Formentera on es munta un altra camp
de concentració, de condicions de vida duríssimes.
Son Cal·lar
Un dels camps de concentració més grans dels instal·lats a Mallorca es el
de Son Catl·lar a Campos, a uns quatre kilòmetres del poble. Estava situat
a la possessió de Son Cal·lar i albergà una xifra aproximada de doscents
presos. El reducte on estaven els detinguts tenia una extensió
aproximada de 3.800 metres quadrats (tres cortons, o mitja cuaterada),
envoltat d'alambrada. En el centre de la tanca estava situada la nau
central, on jeien els detinguts, amb lliteres agrupades de dues en dues,
una damunt l'altra. Fora dels barracons els mateixos presos varen
construïr, amb joncs, i branques de pi, una improvisada tenda que servía
de menjador. També es varen fer unes dutxes i una cuina, de forma
completament artesanal.
A les set del matí començava la jornada pels quasi dos centenars de
captius de Son Catl·lar. Un quart d'hora més tard, formats els homes a la
nau central, es passava revista, i a continuació, després de rentar-se,
tornaven a formar per anar a berenar, invariablement d'un xusco, amb
xocolata de garrofa.
Damunt les vuit del matí emprenia marxa, la corda de presos, amb dues
parelles de Guàrdia Civil, obrint i tancant les fil·leres de detinguts cap a la
carretera. Durant unes quatre hores treballaven picant pedra, fent
voravies, carregant carros de pedres, etc. Tot això a les ordres d'un
mestre d'obres civil. A les dotze tornaven al camp a dinar. El dinar,
segons diferents testimonis, no era del tot dolent, al principi, encara que,
després de finalitzada la guerra, coincidint amb l'empijorament general
del nivell de vida, varen arribar a passar gana. Es dinava de patates
fregides i un troç de carn. A les dues s'emprenia una altra caminada fins
el treball, situat a uns cinc quilòmetres de distància, i es feia feina fins a
posta de sol.
A les vuit de la tarda es sopava, inalterablment de patates bollides i
damunt les nou, es tocava silenci, donant per finalitzada la jornada.
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Les condicions sanitàries eren realment infectes, i no hi havia cap metge
oficial. Els detinguts eren assistits, sense cap medi adequat per alguns
metges també presoners. La vigilància del centre corria a càrrec de la
Guàrdia Civil, amb un total de tres parelles comandades per un sergent, o,
en altres períodes, un oficial, capità o tinent. El règim penitenciari imposat
era d'una duresa implacable, fins a l'extrem que els detinguts "poc
feiners"nd'escàs rendiment o que, practicàven la resistència passiva, eren
aïllats, durant cinc o sis dies, a un excusat condemnat, que estava situat a
unes decenes de metres de la nau central.
Les visites dels familiars es rebien una vegada cada quince dies, i
transcorríen sota l'atempta mirada d'una parella de Guàrdies Civils,
encara que, segons el guàrdia que quedava encarregat del camp hi havia
més o menys flexibilitat en quant a temps, o vigilància. Normalment
duraven una hora, i tenien lloc a l'improvisat menjador.
La roba la podien rentar els familiars dels presos, encara que els
detinguts de procedència peninsular que s'incrementaren a finals de la
guerra, havien de rentar la ells mateixos i no podien comtar amb les
visites de familiars, havent de patir, ademés de la captivitat, la tortura
moral de l'allunyament, i l'aillament més absolut de la familia.
Estava prohibit llegir, essent l`única manera de passar el temps, entaular
alguna conversa amb els companys, o passejar pel recinte tancat per
l'alambrada.
La procedència social de la gent que estava en el camps era molt variada.
Obrers, artesans, intelectuals, homes de profesions liberals, metges,
advocats, etc. En general sòrganitzaven, d'alguna manera per aprofitar el
poc temps que els restava lliure, adquirint algun coneixement, nou.
Albercutx: la Sibèria mallorquina
La vida descrita en el camp de Son Cal·lar no diferia gaire dels altes
centres penitenciaris. Tal vegada, a Mallorca, les condicions més dures de
vida es donaren al camp d'Albercutx, a la Serra de Tramontana, en el
terme municipal de Pollença. Estava situat en un petit vall, envoltat de
bosc. La temperatura era extremadament baixa i el lloc era conegut entre
els presos como La Siberia mallorquina. Unes cent persones era la
capacitat mitja del centre. Una casa de fusta, tal vegada inicialment de
nevater, albergava els detinguts. Les condicions de vida a causa del fred,
que ni els mateixos Guardies Civil podien, en ocasions, resisitir, eren
d'una duresa incalificable. En aquest fet, meterològic s'ha d'unir la mala
alimentació, i els frequents càstics imposats als presoners, com correr a
"paso ligero" durant un cert temps, que controbuía a debilitar-los encara
més.

11

“ELS CAMPS DE LA VERGONYA”
Per Miquel Payeras,EL TEMPS. 23 de juliol de 2018 Núm. 1780
Una nova investigació -no publicada encara- aporta més llum sobre com
eren els camps de concentració de presoners a Mallorca durant la Guerra
Civil. El primer, el dels Banys de Sant Joan, que fou el primer de l'illa i
probablement de tot l'Estat, entrà en funcionament l'1 de desembre de
1936.
Es coneixia l’existència dels camps de concentració de presoners
republicans a Mallorca, però una nova investigació —encara per
publicar— dona molts més detalls d’aquells centres de treballs forçats —
per fer carreteres d’interès militar— on s’acaramullaren vora 1.500
presoners.
Cosme Bonet, llicenciat en Ciències Polítiques i en Dret, compagina
l’activitat política —membre del PSIB-PSOE, ocupa la cartera d’Economia
i Hisenda del Consell de Mallorca— amb la investigació històrica. Tot
començà amb un estudi sobre la repressió durant la Guerra Civil al seu
poble natal de ses Salines. A poc a poc s’anà ampliant fins a convertir-se
en una investigació sobre els camps de concentració a Mallorca entre
1936 i 1939: “Vaig accedir als arxius militars i, allà, m’hi vaig trobar la
documentació que excedia de ses Salines i m’endinsava en la història
dels camps a l’illa”.
D’aquesta manera ha anant fent un treball —no publicat— que
provisionalment titula “Camps de concentració de presoners a Mallorca
durant la Guerra Civil” i que li ha servit per fer diverses conferències.
Bonet ha facilitat a aquest setmanari els eixos de la seva investigació i
documents que ha trobat als arxius militars.
Inici de la repressió
“Immediatament després [del cop d’Estat de Francisco Franco] a Mallorca
(on triomfà la rebel·lió) començaren les detencions. És un període que
ocupa uns quants mesos durant els quals es van empresonar unes 1.500
persones”.
¡
Els primers llocs on s’acaramullaren els detinguts foren la presó regular
dels Caputxins, a Palma, “on hi havia fins a 20 persones per a cada cel·la
que servia per a quatre”; el castell de Bellver, “on es ficaren fins a 800
detinguts”; la presó militar d’Illetes i el castell de Sant Carles; el convent
de la Missió, “aquí només hi anaren els militars (republicans) d’alta
graduació”; el vaixell Jaume I, a la bodega del qual hi arribà a haver
centenars de presoners... Una part dels detinguts foren traslladats el
setembre de 1936 a la fusteria de can Mir, just devora l’estació de tren de
Sóller —avui és el cine Augusta, a la façana del qual n’hi ha una placa
commemorativa—, un centre que es feu tristament famós perquè d’allí
foren trets irregularment molts presoners, mitjançant les tretes a càrrec
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dels falangistes, per acabar assassinats en una vorera de camí o paret de
cementiri.
Altres centres de detenció temporals o locals foren els d’Inca —situat al
convent de Sant Domènec, més tard també s’usà el local del Cinema
Modern— i Manacor —d’aquí també es feren moltes tretes—, la Casa del
Poble de Palma, requisada pels falangistes, i l’hospici de Can Sales a
Palma, on hi havia sobretot dones.
“La repressió s’agreujà amb el desembarcament de Bayo [intent de
recuperar el control de Mallorca per part de les forces republicanes a
càrrec del capità Alberto Bayo: agost-setembre 1936] i l’arribada del
comte Rossi, un feixista italià amb ínfules aristocràtiques que, de nom
Arconovaldo Bonaccorsi, ajudà a derrotar Bayo i dirigí la repressió més
salvatge durant uns mesos, fins que fou enviat a Màlaga a principi de
1937. I és en aquest context en què es creen els camps de concentració
de presoners. Possiblement el primer de tot l’Estat espanyol es va obrir a
Mallorca: una ordre del comandant militar de Balears així ho ordenava el
28 d’octubre de 1936”. El primer de tots serà el dels Banys de Sant Joan
de la Font Santa, a Campos, just devora la Colònia de Sant Jordi, situat
als vells edificis d’un antic balneari.
Els camps
Des del començament, la terminologia militar dels rebels distingeix entre
camps de concentració i les unitats de treball. La diferència, explica
Bonet, “era del tipus de presoners que acollien, els primers es destinaven
a presos civils republicans o bé mariners de vaixells capturats —
republicans o estrangers enemics, com els russos—; els segons, les
unitats de treball, s’omplien amb els militars detinguts per romandre
lleials a la República”.
Segons les dades aportades per l’investigador, es crearen camps a la
zona del Migjorn de l’illa, als municipis de Campos i ses Salines; al litoral
de Llucmajor; al nord, a Alcúdia i Pollença; a l’oest, a Calvià, al nucli de
població de Capdellà, i a l’est, entre Felanitx i Manacor.
El primer, com s’ha dit, fou el dels Banys de Sant Joan de la Font Santa,
un antic balneari que s’havia fet molt famós a finals del segle XIX entre la
gent benestant de Palma. El tinent coronel inspector de presons, Enrique
Giménez, escrivia al comandant general de Balears l’1 de novembre de
1936 que “allotjarà 300 homes”. Entrà en funcionament l’1 de desembre
d’aquell any. D’aquest camp en depengueren dos més que estaven situats
a la rodalia, considerats “auxiliars” en la nomenclatura oficial, com eren el
de Can Farineta i el de les cases de la possessió s’Avall, i també en va
dependre un tercer, un poc més llunyà, el del Rafal dels Porcs, al municipi
de Santanyí.
Els mesos següents, ja durant el 1937, s’anaren obrint nous camps, atès
que el nombre de presoners no feia sinó augmentar. El de Son Catlar
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(Campos), no molt lluny del primer, fou el més gran de tots; el d’Es
Capdellà (Calvià), el de s’Espinagar (entre Felanitx i Manacor), un de
provisional al port de Pollença; el d’Albercutx, a la península de
Formentor (Pollença), conegut entre els presoners “com la Sibèria
mallorquina”, degut al fred que hi passaven durant l’hivern, explica Bonet;
el llatzeret del port de Sóller; el camp de Son Granada (Llucmajor) era del
tipus itinerant i, en funció de les necessitats de la feina forçada, els
presoners eren allotjats al camp auxiliar de Capocorb o bé al de Punta
Llobera, tots dos al mateix municipi. Així mateix, s’obriren les unitats de
treball del Cap Gros (Alcúdia), So n’Amoixa (entre Felanitx i Manacor),
Pollença i Alcúdia.
Així que passaren els mesos, tots els camps quedaren sota cinc
denominacions —Son Catlar/Banys de Sant Joan, Son Granada, Sóller,
Port de Pollença i el de presoners de guerra a Es Capdellà— però no és
que se’n tanqués cap —de fet no es començaren a tancar fins acabada la
guerra— sinó que per qüestions d’organització quedaren així agrupats, i
de cadascun en depenien els seus auxiliars.
Funcionament
Els caps militars dels camps eren tots d’edat avançada, de més de 55
anys, i provenien de l’exèrcit regular o bé dels cossos auxiliars com la
Milícia Nacional formada per falangistes, requetès i carlins. En canvi, les
unitats de treball eren comandades per oficials regulars en actiu.
L’anomenat inspector en cap dels camps era un tinent coronel de 63 anys,
el ja citat Enrique Giménez, d’infanteria, en situació de reserva, que havia
estat mobilitzat per a aquesta missió concreta. El seu segon era Josep
Cladera, de 63 anys. Estaven assistits per dos tinents, Jaume Juan, de 58
anys, “encarregat de comptabilitat” que provenia de la Milícia, i Pere
Sastre, de 56 anys, responsable de l’anomenada “oficina de prefectura”.
D’edats semblants i condició militar igual eren els tinents o alferes que es
responsabilitzaven de cadascun dels camps. Diferent era el cas de la
unitat de treball d’Es Capdellà, que anava a càrrec del tinent d’infanteria
en actiu Antoni Oliver, de 42 anys.
La feina de preparació de cada edifici per albergar els presoners no fou
gaire exhaustiva, com es bo d’imaginar. S’encerclava la zona amb filferro,
s’aixecaven les torretes de vigilància, es posaven focus d’alta potència,
es nodria els edificis existents amb el mínim per allotjar els presoners,
s’hi acaramullava fins a 40 interns a cada dormitori, es deixava a cel obert
una zona d’uns 350 metres quadrats per fer de pati... i poca cosa més. No
eren instal·lacions que tinguessin diguem-ne molt bones condicions de
salubritat. Explica Bonet que un antic pres, Gabriel Riera Sorell, descrivia
a les seves memòries, sobre l’estada al camp dels Banys de Sant Joan,
que “per fer de ventre havien instal·lat uns troncs de pi damunt una síquia
i allà, a la gatzoneta i fent equilibris havíem de fer les feines. De vegades
ens trobàvem damunt la barra cinc o sis persones, i la veritat és que allò
pareixia un galliner”.

14

Cada camp tenia una cantina per als presoners que en realitat no era tal
cosa sinó un “artefacte ambulant que entrava a les hores permeses” per
oferir begudes no alcohòliques i se suposa que alguna cosa per menjar.
Hi podien comprar amb fitxes —de valor de 5 cèntims fins a les 5
pessetes— però estava prohibit l’ús de diners: de fet, si en el moment
d’ingressar en el camp en tenien se’ls requisava. L’assistència sanitària
anava a càrrec d’un metge “incorporat a files com a soldat”. No se’ls
permetia escriure a les famílies excepte en una zona ad hoc que només
s’obria els diumenges; la correspondència estava sotmesa a una censura
estricta i, a més, no es podia escriure ni rebre dels familiars cartes
excepte el dia citat, quan tenien dret a escriure “deu línies en una targeta
postal”. A cada pres se li donava un plat, una cullera, matalàs, capçalera i
dues flassades”. No podien rebre menjar de fora, cada dia havia de pagar
10 cèntims per vestuari i si el volien canviar havien de demanar permís.
La seguretat i la vigilància dels camps anaven a càrrec d’una guarnició
que —a banda d’oficial i sotsoficials— solia estar formada per un caporal i
un nombre de milicians que variava en funció del nombre de presoners.
Dins del recinte els guardes no duien armes, només un xiulet que feien
sonar en cas de problemes. La resta, armats, vigilaven el perímetre
exterior, amb focus molt potents durant la nit, i disposaven d’una unitat
elèctrica autònoma per si se n’anava la llum.
Quan un presoner arribava al camp, passava per un reconeixement mèdic,
s’aïllava el que patís malalties contagioses o “portessin paràsits”, se li
obria una fitxa on constava, a més de les dades personals i descripció
física, on i per què havia estat detingut.
Els familiars podien enviar als presos tabac, llaunes de llet condensada i
roba, res més. Per atendre els interns més pobres, que no tenien res, ni
familiars que els poguessin ajudar, les autoritats crearen una Comissió de
Socors, formada pels mateixos interns, que recollia a cada camp donatius
d’aquells que tenien més possibles per repartir entre els més necessitats.
Les visites estaven terminantment prohibides —ni tan sols de familiars— i
l’autoritat militar instava els responsables dels camps a “mantenir la
vigilància estricta” del perímetre per evitar que ningú que no fos autoritzat
s’hi acostés. “Sota cap concepte es permetran visites que no siguin
autoritzades expressament pel senyor Inspector”, es llegeix al Reglament
de Camps de Concentració que ha consultat Bonet.
Els treballs forçats que feien els presos eren carreteres d’alt interès
militar. En efecte, els camps estaven situats en zones estratègiques per a
la defensa de l’illa. Molt a prop de zones litorals amb gran valor com a
potencial lloc de desembarcament de tropes enemigues. O sigui, allà on
hi solia haver defenses —nius de metralladora, bateries d’artilleria...— que
requerien, a la vegada, bones carreteres per accedir-hi per si era
necessari traslladar-hi tropes. Aquesta fou la raó que els presoners fossin
posats a fer aquestes carreteres.
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Era una feina molt dura, a cel obert, aguantant tant el sol de justícia a
l’estiu com la pluja i el fred a l’hivern, feta per persones amb una
alimentació insuficient i sovint dolenta... i això no era el pitjor. Bonet
recorda que el socialista Andreu Crespí relatava, en una entrevista per al
llibre Mallorca any 1936. D’una illa hom no en pot fugir, que “em dugueren
al camp de concentració a Campos, al balneari de Sant Joan. Allà havíem
de fer feina, fèiem una carretera. No, no era com Dachau, supòs, però, no
obstant, un camp de concentració en un país mig civilitzat és un desastre.
Només s’hi vivia a mitges. I el pitjor de tot eren els afusellaments. En van
treure deu o dotze del camp i mai més no tornaren a ca seva. Això era el
més greu...”.
Així fou com s’anaren fent les carreteres del Cap Blanc, del port de
Pollença a Alcúdia, de Muleta, la de la Colònia de Sant Jordi... En un
informe de 29 de març de 1938 es parla de més de 100 quilòmetres
construïts. Si bé la seva raó de ser fou inicialment l’eficiència defensiva
de l’illa, amb el transcurs de les dècades i de la història aquelles
carreteres han passat a ser usades per canalitzar milions de turistes cap a
les platges —algunes de les quals, com Es Carbó i Es Trenc, a la Colònia
de Sant Jordi, encara mostren els nius de metralladores—, sense que cap
d’ells tingui ni idea que transita per vies fetes per presoners republicans
que hi patiren fam, sang, por i, alguns, fins i tot la mort.
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DOCUMENTS GRÀFICS
Aportats per Cosme Bonet.
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“A LES ILLES BALEARS HI HAVIA ALMENYS 13
CAMPS DE CONCENTRACIÓ DE PRESOS
REPUBLICANS EN ACABAR LA GUERRA CIVIL”
Manel Ferrera @ib3noticies

El Govern valora fer-hi visites guiades, com fa Alemanya amb els camps
nazis
Més de 13 camps de concentració i treballs forçats varen existir a les
Balears just en acabar la Guerra Civil. Una dada desconeguda per gran
part de la població de les Illes. El Govern fa feina en un pla per ajudar a
rehabilitar i fer conèixer aquesta part oblidada de la nostra història.
Milers de persones caminen o fan esport pel Parc de Llevant cada any,
però ben pocs són conscients que, per on trepitgen, no és un camí
qualsevol. Just en acabar la Guerra Civil, el règim franquista va
empresonar més d’un milenar de presos aquí, en plena Serra de Llevant.
Hi varen estar el 1941 i el 1942, a un camp de concentració i fent treballs
forçats, com aquesta carretera. És una història desconeguda per molts,
però no pel professor Jaume Morey.
El d’Artà no és l’únic camp de concentració i treballs forçats que hi va
haver a les Illes. N’hi havia de repartits per Pollença, Alcúdia, Es Capdellà,
Santanyí, Campos, Manacor, Llucmajor, i el més temut, el de Formentera.
Avui en dia, a simple vista, els milers de visitants just veuen 4 pedres,
enderrocs. El Govern vol ajudar a revertir aquesta situació.
Salvador Conesa coneix bé la història del Campament dels Presos d’Artà.
Son pare, Aurelio, procedent de Cartagena, va ser un dels empressonats a
un indret on no hi havia absolutament res. Molts dels represaliats, en
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acabar la guerra, es varen autoimposar la llei del silenci. A moltes llars no
es parlava de la Guerra ni dels seus efectes.
Passats quasi 80 anys dels fets, Salvador Conesa espera (celebra) que
s’honori la memòria d’aquells que, com son pare, varen construir com a
presoners algunes de les carreteres que avui en dia trepitgen milions de
persones.
A Alemanya, fa anys que es consciencia sobre el nazisme amb visites
guiades als camps de concentració. El Govern no descarta fer el mateix
amb els camps de la vergonya que varen existir aquí, a ca nostra.
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“ELS PRESONERS REPUBLICANS A MALLORCA –
PRESONS I CAMPS DE CONCENTRACIÓ”
ESCLAUS A L´ILLA DE LA CALMA. LA REPRESSIÓ A
SA POBLA DURANT LA GUERRA CIVIL I ELS PRIMERS
ANYS DE FRANQUISME (1936-1941)
Per Miquel López Crespí. Literatura catalana moderna – Illes, 9 de gener
de 2018

L´historiador Miquel Josep Crespí Cifre ens presenta l´obra Esclaus a l´illa
de la calma. La repressió a sa Pobla durant la Guerra Civil i els primers
anys de franquisme (1936-1941), que va guanyar el Premi Josep Obrador
d´investigació 2017. Crec que és una obra cabdal per a la historiografia
poblera i de les Illes en general. Al nostre poble li mancava una
investigació rigorosa i documentada com la que ens ocupa. Com explica
l´autor: “La paraula esclaus, com es poden imaginar, ve dels presoners de
guerra que van haver de treballar en obres públiques i militars en
condicions terribles. ‘L’illa de la calma’ es extret de l´obra de Santiago
Rusiñol amb el mateix títol i que fa referència a Mallorca. A diferència de
la Mallorca que descriu Rusiñol, que és idíl·lica i tranquil·la, la Mallorca
que descrivim és tot el contrari: cruel i terrible, d´un lloc que en voldries
escapar però no pots. Tot i posar la cronologia 1936-1941en el subtítol,
algunes referències documentals que aportam són posteriors a l´any 41,
ja que consideràvem que eren massa importants per a deixar-ho en el
tinter”.
L´autor continua: “Esperam humilment que aquest treball contribueixi a
recuperar la memòria històrica del poble de sa Pobla i saber què va
passar durant aquells durs anys, que encara actualment són un tema
‘tabú’, i fins i tot menyspreat i manipulat per amplis sectors de la
població. No és el nostre interès obrir ferides, sinó tot el contrari, tancar
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un capítol terrorífic i violent descobrint la veritat perquè no torni a passar
mai més. Perquè sense saber el nostre passat no es pot caminar pel
present ni construir el futur”.
Com a fill d´un d´aquests presoners republicans que vengueren forçats a
Mallorca en acabar la Guerra Civil, el llibre del nostre historiador m´ha
produït una alegria immensa. Sortosament aquest jove, de provada
formació acadèmica, ja que té el grau d´Història per la Universitat de les
Illes Balears; un màster en Història per la Universitat de Perpinyà, cursos
de perfeccionament d´anglès a la Universitat d’Edimburg, així com i de
màrqueting digital, amb el seu llibre ens demostra la vàlua i la capacitat
de recerca i de feina que ha desenvolupat.
Feia temps que m´estranyava el silenci sobre aquest esdeveniment tan
important: l´arribada dels presoners republicans a Mallorca i, més
concretament, al nostre poble. Durant anys, i des de les més diverses
tribunes, m´he esforçat a encoratjar els joves historiadors a emprendre la
tasca que ha realitzat a la perfecció Miquel Josep Crespí Cifre. Sovint
havia parlat dels presoners republicans en llibres meus com Temps i gent
de sa Pobla i Sa Pobla i la història, i en nombrosos articles publicats als
diaris de les Illes. Record ara mateix les novel·les que vaig escriure per tal
de servar la nostra història des d´una perspectiva literàri: Els crepuscles
més pàl·lids (Lleonard Muntaner Editor), que guanyà el Premi de Narrativa
Alexandre Ballester, i Gardènies en la nit (El Tall Editorial) que va obtenir
el Premi de Literatura d´Òmnium Cultural. Era una humil i petita
contribució a la tasca de recuperar vida i patiments de tants i tants
d´homes provinents de totes les nacions de l´Estat espanyol represaliats
per la dictadura franquista i que, amb la seva suor, llàgrimes i patiments,
bastiren algunes carreteres de Mallorca i obres d´infrastructura militar,
com explica Alexandre Ballester en un dels seus llibres de memòries, on
ens fa avinent que els que tenien formació metal·lúrgica contribuïren a la
construcció dels famosos motors de sa Pobla. Alguns, en el cas del meu
pare Paulino López o de Germán Rodríguez (per dir solament uns noms),
es casaren amb pobleres, tengueren fills i s´integraren completament en
la vida quotidiana del nostre poble.
Analitzant pam a pam el llibre Esclaus a l´illa de la calma. La repressió a
sa Pobla durant la Guerra Civil i els primers anys de franquisme (19361941) ens trobam amb una exhaustiva exposició dividida en nou capítols.
La introducció ens situa en els motius que té l´autor per començar aquest
treball. Posteriorment, per recordar l´origen del problema, els motius de
l´existència de presoners republicans, “esclaus” en paraules seves,
avança un complet resum dels esdeveniments més importants de la
Guerra Civil a l´Estat espanyol en el capítol “La Guerra Civil espanyola
(1936-1939)” per a concretar els fets a nivell mallorquí (capítol tercer) en
els apartats “La Guerra Civil a Mallorca” i “La Guerra Civil a sa Pobla”. El
capítol quart resta subdividit en “La causa número 17” i “El paper de
l´Església”. En el capítol cinquè ens parla extensament de la repressió a
sa Pobla i és a partir del capítol 6è, “La repressió: els camps de
concentració i ‘Batallones de Trabajadores’” on podem aprofundir en la
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dura realitat de l´esclavatge franquista practicat pels franquistes. Em
referesc als apartats “Concepte de camp de concentració”, “Els camps de
concentració a Mallorca”, “Camp de concentració de Cap Gros (Alcúdia)”,
“Camp de concentració del Port de Pollença”, “Funcionament dels camps
de concentració” i “Els ‘Batallones de Trabajadores’”. El llibre acaba amb
una acurada descripció del projecte de ferrocarril militar sa Pobla-Alcúdia
i una anàlisi titulada “La memòria històrica” en l´actualitat. Tot
acompanyat per una important bibliografia i una extensa reproducció de
les llistes de presoners arribat a sa Pobla i altres indrets de l´illa.
Com explica Miquel Josep Crespí Cifre: “Sa Pobla fou escenari d’una de
les repressions més cruels d’aquella època, com va ser la utilització de
presoners de guerra com a mà d’obra pràcticament esclava per a la
construcció d’un ferrocarril per a ús militar que havia d’unir sa Pobla amb
Alcúdia. Gràcies a la documentació que hem trobat tenim els noms
d’aquells presoners i dels camps de concentració on van estar. Poca gent
sap, o poca gent en parla, que a Mallorca no només hi va haver camps de
concentració, sinó que va ser un dels primers llocs de tot Espanya on n’hi
va haver, degut a que a Mallorca va triomfar el Cop d’Estat.
‘Per això, la repressió en aquest llibre té un paper central i es per això que
hem anomenat aquest llibre Esclaus a l’illa de la calma. La repressió a sa
Pobla durant la Guerra Civil i els primers anys del franquisme (1936-1941).
‘Es podria fer un paral·lelisme entre el que succeeix a sa Pobla i el
conjunt de l’Estat espanyol sense equivocar-nos de gaire. Perquè ens
trobam que quan esclata la Guerra Civil un conjunt de ciutadans
d’esquerres ajudats pel cos de seguretat que majoritàriament va donar
suport a la República, els carrabiners, es van oposar en els feixistes. Això
que sa Pobla es pot considerar com la típica zona rural conservadora on
hi predomina el caciquisme, cosa que l’hi dona més mèrit a la resistència.
La nostra hipòtesi és que l’enorme impacte de la Guerra Civil hauria estat
provocat per una repressió molt dura vinculada a la resistència dels
carrabiners i uns quants poblers, per la presència primerenca d’un camp
de concentració i per la utilització de presoners de guerra en obres
públiques, com el ferrocarril de sa Pobla-Alcúdia.
‘Per tal d’assolir aquesta hipòtesi intentarem assolir una sèrie d’objectius.
El principal objectiu d’aquesta investigació és omplir el buit historiogràfic
que existeix sobre la Guerra Civil i la repressió a sa Pobla durant els anys
1936-1939 i també contribuir en la recerca general de la Guerra Civil i
repressió franquista a Mallorca. A nivell més específic, els objectius són
explicar la resistència dels carrabiners i els ciutadans que els donen
suport a sa Pobla; explicar la depuració de funcionaris públics en el
consistori pobler en triomfar els militars sublevats a Mallorca; explicar i
analitzar la repressió exercida a sa Pobla posant per cas el camp de
concentració i els batallons de treballadors. En referència en els camps
de concentració que afecten a sa Pobla ens plantejam diversos objectius
com analitzar i explicar el seu impacte i evolució; l’aproximació de la
quantitat i noms dels presoners que formaven els batallons de
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treballadors; analitzar l’ús de presoners com a mà d’obra pel projecte del
ferrocarril de sa Pobla-Alcúdia; i analitzar si es tanquen els camps de
concentració o no i perquè. Tot i així, hem de tenir en compte que no és
un treball sobre els camps de concentració a Mallorca, sinó una
aproximació essencial si es vol parlar de la repressió del franquisme” .
El llibre de l´amic i historiador Miquel Josep Crespí Cifre a part
d´interessar-me especialment com a document històric, també m´ha
emocionat perquè parla de qüestions que m´afecten personalment de
forma directa. Ja sabeu que som fill d´un d´aquests presoners
republicans de què tracta el llibre. Tant el pare, Paulino López, com els
oncles Juan i José combateren en favor de la República, per la llibertat
dels pobles de l’Estat. He explicat en diversos articles que el pare arribà a
sa Pobla, a començament de 1940, com a presoner de guerra del
franquisme, represaliat per haver lluitat per la llibertat del poble
treballador, condemnat pel feixisme a treballs forçats i, per tant, un
número més en el “Batallón de Trabajadores Número 153”, destacat a sa
Pobla (en serv alguns documents importantíssims d’aquella època). El
pare sempre m’explicà que va ser el tenir la sort de conèixer ma mare, na
Francesca Crespí Caldés de Can Verdera, el que li salvà la vida. Aleshores
els presos republicans, maltractats, mal alimentats per la dictadura de
Franco i botxins de Falange Española Tradicionalista y de las JONS,
morien a conseqüència de les pèssimes condicions de feina, higièniques,
per mil malalties per a les quals no hi havia ni metge ni medecines…
Imaginau-vos! En un moment s’esdevenien les execucions en massa
contra els vençuts –pel simple fet d’haver lluitat per la llibertat–… d’on,
com i perquè, els guanyadors havien de tenir cura dels derrotats? Una
política no escrita de la dreta feixista que havia guanyat la guerra, era
procurar l’extermini massiu –per manca d’atencions, per excés de feina–
dels homes i dones que havien donat els millors anys de la seva vida
lluitant per millorar el destí de la humanitat.
Com explica el nostre historiador: “El que és cert es que la documentació
de l’Arxiu Municipal de sa Pobla ens parla del Batalló de Treballadors
núm. 153. Els documents són unes llistes on diu: ‘Relación nominal de los
trabajadores de este Batallón perteneciente a los reemplazos de 1936 al
1941 ambos inclusive, con expresión del cupo por donde fueron alistados
y partido judicial’. En concret, aquesta llista que hem citat hi ha el nom i
cognoms, el poble on vivien i la província de tots els presoners que
formaven el batalló de treballadors núm. 153 (vegeu annex 29). A més,
també sabem per fonts orals que aquest batalló treballava a sa Pobla, tal
com explica l’escriptor Miquel López Crespí: ‘el meu pare, Paulino López,
fou un d’aquests milers de presoners de guerra que vingueren a Mallorca,
no de turisme, sinó com a membres d’un BATALLÓN DE
TRABAJADORES, exactament el batalló núm. 153, i amb el número de
presoner 764230’. El seu pare i els altres presoners com ell van estar al
magatzem de Can Garroví de Sa Pobla (situat a la plaça del mercat,
actualment és l’Escola de Música de sa Pobla) i més endavant a sa
Cortera, un dels campaments per a la construcció de la carretera Alcúdiala Victòria. També varen treballar en la construcció de la carretera
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d’Alcúdia al Port de Pollença i en la construcció del ferrocarril que havia
d’unir sa Pobla i Alcúdia. Si consultau a l’annex la llista dels treballadors
del batalló núm. 153 trobarà el pare de Miquel López, Paulino López
Sánchez, i per tant prova la versió de l’autor. I també corrobora que més
d’un batalló de treballadors van fer el ferrocarril de sa Pobla-Alcúdia”.
Parlam ara de començaments dels anys quaranta. En un determinat
moment, 1943, i, segurament, per fugir de la repressió que a la península
s’exercia també contra els antics combatents de l’exèrcit de la República i
quan la situació del pare ja havia millorat considerablement gràcies al seu
casament amb una de les filles de Can Verdera, és quan crida a Mallorca
al meu oncle José López Sánchez. Aquest home, que havia nascut a
Conca el 19 de març de l’any 1915 (i mort a Ciutat el 27 de març de 1999),
tengué una importància cabdal en la meva formació cultural. Home de
vasta formació humanística, igual que el pare, de seguida que s’inicià la
sublevació feixista del 36 contra la República, participà activament en la
defensa de les llibertats democràtiques. I així com el pare lluità
activament al costat de la CNT (coneixent Durruti i la majoria de dirigents
de l’anarcosindicalisme), l’oncle Josep estigué amb la XXII Brigada en la
majoria dels combats més importants de la guerra. Record molt
especialment els seus comentaris referents a la batalla de Terol, en la
qual –tenc algunes fotografies d’aquests fets– participà activament, ja que
formava part de l’Estat Major com a un dels màxims responsables de
Transmissions (les comunicacions de l’alt comandament amb les línies de
front i altres serveis militars). A les ordres de Francisco Galán, lluità
seguint els plans del general republicà Hernández Saravia. En aquells
mesos establí una forta amistat amb el gran poeta Miguel Hernández (el
qual havia conegut a Alacant, i a qui havia guanyat en un concurs de
poesia realitzat a les trinxeres). Com se sentia d’orgullós, l’oncle, d’haver
guanyat, malgrat fos per casualitat, al seu gran amic, el comissari
republicà Miguel Hernández! En aquells duríssims –i freds!– mesos de
desembre del 37 i gener-febrer del 38, mentre lluitaven contra les tropes
feixistes, italianes i hitlerianes, pogué conèixer a fons militars republicans
com Líster, Modesto, el Campesino…
Potser els capítols que més m´han interessat, pel material que aporten a
la investigació, pels detalls humans que traspuen per copsar la barbàrie
de militars, requetès i falangistes, són els que fan referència a la vida
quotidiana dels presoners dins els camps de concentració. Els records
d´alguns presoners i el salvatgisme dels reglaments oficials dels camps,
així com les instruccions expresses de Franco, ens fan copsar a la
perfecció que no hi havia cap mena de pietat pels vençuts. Els vençuts,
com demostra Miquel Josep Crespí Cifre, no eren persones; eren, com
molt bé explica el títol del llibre, esclaus. Esclaus condemnats a fer feina
deu hores diàries amb una alimentació (sovint un plat d´aigua bruta amb
la col que no volien els porcs) que agreujava el deficient estat de salut
dels presoners.
Una manca d´alimentació que, a part de nombroses malalties, era causant
de la majoria de morts que hi hagué als camps durant tot el temps de la
seva existència. Disciplina militar sense cap mena de consideració,
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insults i tortures, manca de medecines i del més mínim servei sanitari,
adoctrinament constant a les hipotètiques hores de descans per part de
falangistes i sacerdots, convertien els anys d´internament en un vertader
infern.
A les tortures causades per la fam i el treball esclau de sol a sol hem
d´afegir l´opressió moral, l´angoixa psicològica causada pels sacerdots
del règim que, juntament amb els botxins de Falange, volien “convertir”
els presoners republicans en dòcils esclaus sense memòria. Les
constants predicacions del clergat feien perdre imprescindibles hores de
descans als esclaus del franquisme, ja que els obligaven a romandre
hores i més hores escoltant sermons, resant rosaris i havent d´anar a
missa tots els diumenges i festes considerades d´importància pel règim.
Com ens conta Josep Miquel Crespí Cifre: ”Ja hem dit que els capellans
que estaven als camps de concentració tenien un paper molt important
pel que fa a la propaganda. I es que el veritable paper dels capellans no
era el suport espiritual dels presoners davant de fets tan traumàtics, sinó
que era la reeducació i l’adoctrinament, ja que, per als sublevats, els
republicans estaven contaminats per idees del ‘marxismo internacional’.
A l’article 145 del reglament estipula clarament que hi haurà un o més
capellans i auxiliats per un o dos més ‘a los fines de la intensa y eficaz
labor de Propaganda y atracción que debe ejercerse entre los prisioneros
Trabajadores’. Així cada dia es feia una missa a l’esplanada de cada camp
de concentració, on es col·locava un improvisat altar sobre la plataforma
al peu de la bandera nacional ‘como símbolo de compenetración entre las
dos ideas fundamentales españolas de Religión y Patria’. L’activitat dels
capellans era intensa, amb ‘pláticas religiosas’ diàries per tal que els
presoners s’’adaptin’ a la ‘Nueva España’. De fet, els capellans prenien
nota de l’actitud de cada un dels presoners per després informar al cap
del camp de concentració. El paper clau de la religió, que de fet és un
exemple del paper que jugarà en l’Espanya franquista, es descriu molt bé
a l’article 155 del reglament: ‘Dada la fusión íntima de las ideas
fundamentales españolas de Religión y de Patria, sellada nuevamente en
el actual Movimiento con el sacrificio de Mártires comunes a una y otra,
por el sentimiento de exaltación Religiosa de nuestros Héroes y
combatientes, así como por el manifiesto espíritu de Fe Católica que
informa todas las resoluciones del Caudillo y del Nuevo Estado y habida
cuenta de su extraordinaria acción beneficiosa al fin que se pretende, se
otorgará atención muy preferente a la propaganda religiosa,
considerándola como cooperante a la atracción mencionada, tanto en su
aspecto indirecto como en el directo. A este efecto, además del Capellán
estrictamente indispensable para los Servicios Religiosos normales del
Batallón, de ser posible, se nombrarán uno o dos más, para auxiliarle
tanto en la Propaganda Religiosa de su incumbencia, como en la parte
que les corresponda, en la propaganda de atracción de los prisioneros y
separatistas’.”.
La majoria de fets que documenta acuradament Miquel Josep Crespí Cifre
els vaig sentir explicar al meu pare de viva veu quan jo era un jovenet de
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deu anys. Tot el que podem trobar en el llibre que comentam ho he sentit
contar una i mil vegades als meus familiars, en veu baixeta, quan a casa
nostra o al taller de Can Ripoll, els expresoners dels camps es reunien a
petar la conversa i recordaven els seus anys de captiveri sota la bota dels
guanyadors.
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