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IV Premi d’Investigació  
Pare Josep Obrador, 2017

A la casa consistorial de l’ajuntament de sa Pobla,  
el 23 d’abril de 2017,  

reunit el jurat del  
IV Premi d’Investigació Pare Josep Obrador,

format pel  
Sr. Antonio Ortega Villoslada, 
el Sr. Antoni Serra Cantallops i 

el Sr. Guillem Muntaner Gelabert.,  
decideixen atorgar el premi del treball d’investigació a l’obra  

Esclaus a l ’illa de la calma. La repressió a sa Pobla durant  
la Guerra Civil i els primers anys del franquisme (1936-1941), 

original de Miquel Josep Crespí Cifre.
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Salutació

Acabada la Guerra civil, el resultat més notable de la repressió franquista dels 
dissidents va ser l’inici d’un temps de por i de silenci, restant amagats episodis 
rellevants del nostre passat gairebé fins al dia d’avui.

En aquest llibre, Miquel Josep Crespí Cifre omple un buit historiogràfic so-
bre la Guerra civil i la repressió a sa Pobla. Treu a la llum de forma rigorosa 
i documentada l’arribada de presoners de guerra a Mallorca i, més concre-
tament al nostre poble, destinats a fer feina en obres públiques i militars en 
condicions penoses.

El gran valor d’aquesta obra és la recuperació de la memòria històrica. Com 
assenyala el mateix autor, l’interès no és obrir ferides sinó tot el contrari. La 
recuperació de la memòria històrica en països que han viscut situacions de 
conflicte armat és fonamental per a la reconciliació, la reparació de les vícti-
mes i com a element educatiu per a la prevenció de la violència.

El llibre que teniu a les mans és un important document històric i, alhora, un 
aplec d’històries de vida dels veinats del nostre poble que varen patir de forma 
directa la barbàrie de la repressió franquista.

Biel Ferragut Mir, batle de sa Pobla
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Entendre el passat per desenvolupar  
el present i encaminar el futur.

Diuen que hi ha temps que no torn, diuen; i pareix a ser que hi ha una forta 
impressió que aquesta dita és cada vegada més ferma i dogmàtica. El temps 
és cíclic exposava Nietzsche en la seva concepció de l’etern retorn, molts eco-
nomistes conceptualitzen el capitalisme com un cicle entre allò creixent i allò 
decreixent: bonança i crisi. No obstant això, i partint d’aquestes tesis cícliques 
les persones versades en història han contribuït a què aquelles coses del passat 
no ens impressionin en el present. Ara bé, paradoxalment, algunes impres-
sions es manifesten de forma subtil o imperceptible i acaben tenint efectes 
més greus que en el passat, ja que es conjuguen amb els mitjans de l’actualitat 
que són més potents que en el passat.

Alguns autors, com per exemple Bauman, citen que tot i les tragèdies del pas-
sat com per exemple l’holocaust fruit del sistema productiu de la modernitat, 
no són irrepetibles; vers el contrari, les societats no han creat mecanismes 
suficients per inhabilitar qualsevol indici de resorgiment del feixisme. L’autor 
parla d’Alemanya on s’hi ha treballat intensament per abolir la simbologia 
nazi o qualsevol manifestació feixista. Espanya no pot dir el mateix.

Aquest llibre que teniu a les mans, pens que fa una de les tasques fonamentals 
d’explicar la veritat i la realitat d’una etapa obscura de la nostra història. Una 
etapa que havia de ser pròspera i ambiciosa dins una modernitat republicana 
i amb una visió que feia un gir copernicà respecte anys passat de la història. 
Tanmateix el somni republicà es va corrompre i abolir instaurant la violència, 
la por i la intolerància, dins un context internacional que conduia també als 
governs totalitaris. Mallorca no en va quedar exclosa d’aquesta barbària, i 
sa Pobla tampoc: assassinats, confrontacions, desaparicions, i por foren els 
ingredients perfectes per tenir a la població callada i submissa a un règim 
centrat en la figura militar i l’església catòlica, en una profunda línia conser-
vadora.
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Esper que la lectura d’aquest llibre sigui una oportunitat per conèixer el pas-
sat i una espurna per no repetir els errors del passat. El fet de repetir-se són 
primerament una aberració del temps, un anacronisme, i sobretot un fracàs 
com a societat.

Antoni Simó Tomàs i Canyelles,  
primer tinent de batle i regidor de Cultura
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1. Pròleg

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 del 
franquisme (1936-1941). Aquesta obra del nostre autor 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 del llibre: “La paraula esclaus, com es poden imaginar, ve dels pre-
soners de guerra que van haver de treballar en obres públiques i militars en 
condicions terribles. L’illa de la calma és 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 es 
tot el contrari: cruel i terrible, d’un lloc que en voldries escapar però no pots. 
Tot i posar la cronologia 1936-1941 en el subtítol, algunes referències docu-
mentals que aportam són posteriors a l’any 41 ja que consideràvem que eren 
molt importants com per deixar-ho en el tinter”.

Com diu l’autor: “Esperam humilment que aquest treball contribueixi a re-
cuperar la memòria històrica del poble de sa Pobla i saber què va passar du-
rant 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 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 Ma-
llorca en acabar la Guerra Civil, el llibre del nostre historiador m’ha produït 
una alegria immensa. Sortosament aquest jove, de provada formació acadè-
mica, ja que té el grau d’Història per la Universitat de les Illes Balears; un 
màster en Història per la Université de Perignan, cursos de perfeccionament 
d’anglès a The University of Edimburg i de màrketing digital, amb el seu 
llibre ens demostra la vàlua i la capacitat d’investigació i de feina que ha 
desenvolupat.
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Feia temps que m’estranyava el silenci existent en referència a aquest impor-
tant esdeveniment: 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 els meus llibres Temps i gent de sa Pobla, 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 literària. Em referesc a 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 de 
l’Òmnium Cultural. Era una humil i petita contribució a la tasca de recupe-
rar 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’infraestructura militar, com explica Alexandre Ballester en un dels seus lli-
bres de memòries. Com explica Alexandre Ballester, els que tenien formació 
metal·lúrgica contribuïren a la construcció dels famosos motors de sa Pobla. 
Alguns d’ells, 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’inte-
graren 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 (1936-1941) ens 
trobam amb una exhaustiva exposició dividida en nou capítols. La introduc-
ció ens situa en els motius que té l’autor per començar aquest treball. Pos-
teriorment, 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 nú-
mero 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 
dura realitat de l’esclavatge franquista practicat pels franquistes. Em referesc 
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als apartats Concepte de camp de concentració, Els camps de concentració 
a Mallorca, Camp de concentració de Cap Gros (Alcúdia), Camp de con-
centració 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 biblio-
grafia i una extensa reproducció dels llistats de presoners arribats 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 al fet que a Mallorca va 
triomfar el Cop d’Estat.

‘Per això, la repressió en aquest llibre té un paper central i és 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 carra-
biners, es van oposar als feixistes. I això que sa Pobla es pot considerar com 
la típica zona rural conservadora on predomina el caciquisme, cosa que 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-
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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 triom-
far 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 treballa-
dors. 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 bata-
llons de 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 per què. 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’interes-
sar-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 
meu 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 pre-
soner 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 y de las JONS, morien a conseqüència de les pèssimes 
condicions de feina, higièniques, per mil malalties per a les quals no hi ha-
via 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 per què, els guanyadors havien de tenir cura dels de-
rrotats? 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- 
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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 és 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 in-
clusive, con expresión del cupo por donde fueron alistados y partido judicial’. 
En concret, en 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 tre-
balladors núm. 153. 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 vin-
gueren 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 magat-
zem 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 campa-
ments per a la construcció de la carretera Alcúdia-La Victòria. També varen 
treballar en la construcció de la carretera 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 trobareu el pare de 
Miquel López, Paulino 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 tam-
bé 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 dinou de març de l’any 
1915 (i mort a Ciutat el 27-III-1999) tengué una importància cabdal en la 
meva posterior formació cultural. Home de vasta formació humanística, igual 
que el pare, de seguida que s’inicià la sublevació feixista del trenta-sis contra 
la República, participà activament en la defensa de les llibertats democràti-
ques. I així com el pare lluità activament al costat de la CNT (coneixent Du-
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rruti i la majoria de dirigents de l’anarcosindicalisme), l’oncle Josep estigué 
amb la XXII Brigada en la majoria dels més importants combats 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 Trans-
missions (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 Sarabia. En aquells mesos establí una forta 
amistat amb el gran poeta Miguel Hernández -a qui havia conegut a Alacant 
i al qual 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 trenta-set i gener-febrer del trenta-vuit, men-
tre 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 mi-
litars, 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, insults i tor-
tures, manca de medecines i del més mínim servei sanitari, adoctrinament 
constant a les hipotètiques hores de descans per part de falangistes i sacer-
dots, 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 repu-
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blicans en dòcils esclaus sense memòria. Les constants predicacions del cler-
gat 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’im-
portància 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 és que el veritable paper dels capellans no era el suport espi-
ritual dels presoners davant de fets tant traumàtics, sinó que era la reeducació 
i l’adoctrinament, ja que pels 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’esplana-
da 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 pre-
soners 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 regla-
ment: ‘Dada la fusión íntima de las ideas fundamentales españolas de Reli-
gión 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, considerándo-
la como cooperante a la atracción mencionada, tanto en su aspecto indirecto 
como en el directo. A este efecto, además del Capellán estrictamente indis-
pensable 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”.
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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 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.

Miquel López Crespí
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2. Introducció

Aquest és un altre capítol dins la tragèdia que constitueix la Guerra Civil 
espanyola. En els darrers anys s’han publicat a Mallorca diverses monografies 
que tracten la Guerra Civil des de la perspectiva de diferents pobles mallor-
quins; en el nostre cas tractarem el poble de sa Pobla.

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 al fet que a Mallorca va triomfar el Cop d’Estat.

Per això, la repressió en aquest llibre té un paper central i és 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 carra-
biners, es van oposar als feixistes. I això que sa Pobla es pot considerar com 
la típica zona rural conservadora on predomina el caciquisme, cosa que 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-



24

Esclaus a l’illa de la calma

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 triom-
far 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 treballa-
dors. 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 bata-
llons de treballadors; analitzar l’ús de presoners com a mà d’obra per al pro-
jecte del ferrocarril de sa Pobla-Alcúdia; i analitzar si es tanquen els camps 
de concentració o no i per què. 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.

També 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 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.

Pels motius que hem exposat anteriorment hem decidit titular la nostra in-
vestigació com «Esclaus a l’illa de la calma. La repressió a sa Pobla durant 
la Guerra Civil i els primers anys de franquisme (1936-1941)». 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. I «l’illa de 
la calma» és 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 terri-
ble, d’un lloc que en voldries escapar però no pots. Tot i posar la cronologia 
1936-1941 en el subtítol, algunes referències documentals que aportam són 
posteriors a l’any 41 ja que consideràvem que eren molt importants com per 
deixar-les en el tinter.
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3. La Guerra Civil espanyola (1936-1939)

Com se sap, la Guerra Civil espanyola del 1936 va esclatar quan el 17 de juliol 
del 1936 el general Francisco Franco va llençar un manifest i va agafar un 
avió de Canàries a Marroc per unir-se amb els altres militars sublevats contra 
la República. A Marroc ja comença la sublevació ocupant edificis civils i mi-
litars, i les principals ciutats (Ceuta, Melilla, Tetuan, Larache). La resistència 
serà molt pobra, només es resisteixen els aviadors de l’aeròdrom de Tetuan. 
L’alt comissari civil Álvarez Buylla és arrestat i executat pocs dies després, 
com els oficials que no s’han unit a la seva causa. Tot està sota control per a 
l’arribada del general Franco.

Mentrestant, els generals Mola i Manuel Goded, els altres dos militars clau 
de la sublevació preparaven el Cop d’Estat a la Península. Realment el qui ha-
via de comandar la sublevació contra la República era el general Sanjurjo, cap 
de la Guàrdia Civil el 1931 i exiliat a Portugal per un intent de cop d’Estat. 
Però en el tercer dia del «Movimiento Nacional» –així es com anomenaven 
els generals sublevats el seu pronunciament per evitar tal denominació i acon-
seguir l’adhesió o sistematització d’amplis sectors de la població– quan volava 
des de Lisboa va morir en un accident d’avió.1

Així, l’home clau del complot militar a Espanya fou el general Mola, fins que 
també morí en una accident d’avió en el 1937. Mola era l’antic cap dels serveis 
de policia de la monarquia i havia estat relegat a Pamplona, petita guarnició, 
perquè se’l considerava perillós per a la República. Els altres pesos pesants 
del «Movimiento Nacional» eren Manuel Goded i Francisco Franco, durs 
amb les repressions, i també «exiliats», un a Canàries i l’altre a Balears per ser 
perillosos per a la República i per ser els instigadors d’Astúries de 1934. Però 
el govern del Front Popular republicà va pecar de massa ingenu pensant que 
no conspirarien contra la República en l’era dels telèfons i els avions.2

1 Vilar, Pierre. La guerra civil española. Crítica, 2004. Barcelona, pàg. 49

2 Ibid. Pàg. 50
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El 18 de juliol serà celebrat per uns amb goig i per uns altres recordat com 
una tragèdia. El primer moviment dels sublevats va ser a Sevilla per part de 
Queipo de Llano. El general dels carrabiners, Queipo de Llano, juntament 
amb uns pocs soldats ocupen els principals llocs de la ciutat. Però en els barris 
més populars s’inicia una insurrecció. A les altres ciutats andaluses (Algesires, 
La Línia, Jerez, Cadis, Córdoba, Granada i Màlaga) es proclama l’estat de 
guerra. A Huelva i Jaén, les forces governamentals i populars controlen la 
situació.3 Per als sublevats, controlar Andalusia es fonamental per crear un 
pont aeri que permeti el pas de les tropes regulars marroquines a la península 
Ibèrica.

A Castella i Aragó el resultat del Pronunciamiento és desigual. A Burgos i 
Valladolid, els generals fidels a la República són destituïts i detenguts. A Sa-
ragossa, el general Cabanellas, ocupa a la nit els carrers de la ciutat i detén 
a 350 càrrecs polítics i sindicals. A Pamplona, Mola va esperar a dia 19 per 
pronunciar-se, però controla la guarnició gràcies als carlistes i l’assassinat del 
cap de la Guàrdia Civil. Mentrestant, Cadis ha caigut i Sevilla, Algesires, La 
Línia, Jerez i Còrdova igual, però Almeria segueix essent republicana. No 
obstant això, el pont des del Marroc està assegurat pels sublevats.

Mentrestant a Madrid, els instigadors del «Movimiento Nacional» no ho 
tenen fàcil. Per als sublevats aquesta plaça és més complicada degut al fet que 
molts oficials són republicans i la superioritat de la UGT pot incitar a armar 
els obrers. Així doncs, la tàctica dels sublevats serà defensar-se a les casernes. 
Això implica una resistència tant militar com social, ja que també van actuar 
civils a favor del «Movimiento Nacional».

A Barcelona en canvi, els militars sublevats somiaven amb la victòria. Dubten 
que el govern català tengui el control de la seguretat i que accepti l’ajuda de la 
CNT. Per tant, la tàctica dels militars serà intentar ocupar els edificis oficials. 
Però no els sortirà tant bé com s’esperaven. El govern de la Generalitat estava 
ben preparat. La Generalitat fa els ulls grossos davant el robatori d’armes en 
els dipòsits. Els soldats sublevats es troben des de barricades fins a cordons de 
metralladores. Així, no tenen més remei que adoptar una tàctica més defen-
siva i fer-se forts en els edificis («Hotel Colón», «Círculo Militar»), però l’es-
pontània ajuda de la població civil sumada a la força i organització de la CNT 

3 Ibid. Pàg. 51
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i UGT, fa que fracassin els sublevats. El 19 arriba a Barcelona des de Mallorca 
el general Goded per prendre el comandament de les tropes sublevades, però 
Capitania ja es ocupada per les tropes republicanes i Goded es rendeix.

A Madrid la situació és semblant, en el sentit que els militars sublevats es 
queden a la defensiva a les casernes. El gabinet de Giral decideix llicenciar 
els soldats i armar el poble. Però molts no havien tocat mai una arma i el que 
és pitjor: la majoria d’armes estaven a la caserna de la «Montaña», en mans 
dels falangistes encapçalats per Fanjul.4 Aviat una multitud anònima encercla 
la caserna i l’exèrcit republicà entra en joc amb artilleria pesant fins que es 
rendeixen els sublevats. Hi ha multitud de casos semblants per tot Espanya: 
on el «Movimiento Nacional» ha vençut es produeixen algunes resistències 
locals, però són reduïdes ràpidament, i sofrreixen les posteriors repressions; 
mentre que, on els militars sublevats estan en inferioritat, s’atrinxeren en di-
ferents edificis.5

El pitjor cop per a la República fou que va quedar aïllada internacionalment, 
tot i que era el govern legítim. La preocupació internacional davant el con-
flicte de la Guerra Civil espanyola es pot resumir en tres factors: un govern 
privat de suport de les classes altes del seu país i del seu exèrcit no té cap 
probabilitat de supervivència; la victòria popular duu a la revolució social, 
cosa que vist des del punt de vista dels francesos i anglesos, era pitjor que el 
feixisme; s’ha d’evitar que la situació espanyola proporcioni als dos dictadors 
europeus nous pretextos per llençar amenaces. Això explica que el món di-
plomàtic prengués partit pels sublevats. I la situació va empitjorar quan el cos 
diplomàtic espanyol va desertar en bloc, com expressa el llavors ambaixador 
espanyol a Lisboa, Sánchez Albornoz.

Així, el fet que el Pronunciamiento no va vèncer a totes les capitals de provín-
cia i menys a la capital de l’estat, Madrid, el territori va quedar dividit en dos: 
una zona fidel a la República i una altra zona controlada pels militars suble-
vats. La zona fidel a la República ocupava quasi la meitat de la Península: la 
zona oriental d’Aragó, Catalunya, Múrcia, bona part d’Andalusia, Madrid, 
Castella- La Manxa, Badajoz i Huelva. Va quedar una zona aïllada forma-
da per Astúries, Santander, Biscaia i Guipúscoa. Així la República tenia el 

4 Ibid.,pàg. 55

5 Ibid.,pàg. 56
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control de les zones més industrials on hi havia un fort moviment obrer i de 
grans nuclis urbans.

Pel que fa als exèrcits, el bàndol republicà és el que ho tenia més difícil, ja que 
a causa del cop d’Estat dels militars no es podia fiar de l’exèrcit. Per això, la 
República va dissoldre l’exèrcit per decisió de José Giral i es van formar milí-
cies formades per ciutadans, anarquistes de la CNT, UGT. No es va constituir 
un exèrcit republicà fins al 18 d’octubre, quan l’Estat Major de la República 
va donar ordres que es constituïssin les primeres brigades mixtes, que fou el 
primer pas per reconvertir les milícies en un exèrcit formal, l’Exèrcit Popular 
de la República.6 Mentre el bàndol sublevat no va tenir cap problema amb el 
seu exèrcit, ja que estava constituït, organitzat des del primer moment i no 
havia de dubtar de la seva fidelitat. El seu exèrcit estava format per l’exèrcit 
d’Àfrica, format per mercenaris marroquins; les milícies carlistes (requetès) 
i els falangistes. El comandament de l’exèrcit sublevat, després de la mort de 
Sanjurjo, Mola i Goded va recaure en Francisco Franco.

Per una banda, l’ajuda exterior que van rebre els sublevats fou importantíssi-
ma perquè guanyessin la guerra. Els sublevats van rebre armes, avions i tancs 
des del primer dia gràcies a l’Alemanya nazi i la Itàlia de Mussolini, fins i 
tot unitats militars, com la Legió Condor alemanya i el CTV italià. Per una 
altra banda, els republicans van rebre la solidaritat de milers de voluntaris 
vinguts de tot Europa, gràcies que el 3 d’agost de 1936 la Comintern va 
aprovar una resolució en què es demanava «proceder en el reclutamiento, entre 
los obreros de todos los países, de voluntarios con experiencia militar, con el fin de 
su envío a España».7 A París el Partit Comunista francès es va encarregar de 
l’organització del reclutament dels voluntaris, gràcies a l’ajuda de diferents 
associacions afins, que era supervisat per Walter Krivitsky. Des d’agost del 36 
ja es trobaven els primers voluntaris estrangers, com la centúria Theaelmnn, 
integrada en el PSUC, dirigida per Hans Beimber, membre del Partit Comu-
nista alemany que va escapar de Dachau.8

Quan es va saber que el cop d’Estat va començar des del protectorat del 
Marroc es va enviar diversos vaixells de l’Armada perquè aturessin el pas de 

6 BeeVor, Antony. La Guerra Civil española. Barcelona: Crítica, 2005, pàg. 253

7 Ibid., pàg. 239

8 Ibid., pàg.240
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les tropes sublevades. Cal dir que majoritàriament la flota s’havia mantingut 
lleial, gràcies al fet que els mariners es van amotinar contra els oficials i es van 
constituir comitès de mariners en el seu lloc. Però el fet és que els comitès no 
tenien o no s’atrevien a accions ofensives davant l’atenta mirada dels cuiras-
sats alemanys.

El mateix dia 19 de juliol, diverses columnes de milicians i tropes lleials van 
sortir cap a Guadarrama per aturar l’avanç de les trobes del general Mola que 
venien des de Castella i Lleó i Navarra. Així, a la batalla de Guadarrama es va 
estabilitzar el front de Madrid.

De Barcelona també van sortir diverses columnes de milicians, entre les quals 
estava la columna Durruti, comandada pel líder anarquista Buenaventura 
Durruti; la columna Ascaso i la columna Los Aguiluchos. La columana Du-
rrruti va sortir cap a Saragossa, les columnes Ascaso i Los Aguiluchos cap a 
Osca, però no van poder alliberar les dues ciutats. Des de València també va 
sortir la columna de Hierro cap a Terol. Però no es van aconseguir els objec-
tius i el front d’Aragó va quedar cristal·litzat.

Com parlarem en el següent apartat, també es va fer una expedició des de 
Barcelona per la reconquesta de Mallorca i Eivissa. Una altra ofensiva que 
va iniciar la República fou l’intent de reconquerir Còrdova. L’ofensiva fou 
organitzada des d’Albacete pel general Miaja i el tinent José Asensio, però 
no varen poder avançar perquè van arribar les primeres unitats regulars de 
l’exèrcit sublevat i els superaven en nombre i eficàcia.

El bloqueig que patia l’exèrcit sublevat a Guadarrama es va superar gràcies 
al suport que van rebre d’Alemanya i Itàlia. El 26 de juliol van arribar els 
primers avions Junker per transportar les tropes regulars de l’exèrcit sublevat 
del Marroc a Andalusia. D’aquesta manera es va poder fer un pont aeri amb 
la península per transportar els legionaris i els regulars, amb el suport de 
caça-bombarders italians. A més, també van tenir l’ajuda d’una petita flota 
que no va saber neutralitzar la flota republicana, molt superior a la dels seus 
enemics. Antony Beevor calcula que durant els dos primers mesos de la gue-
rra, foren transportats a la Península, amb avió, uns 12.000 soldats.9

9 Ibid., pàg. 179
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L’1 d’agost, Franco dona ordres que les tropes es dirigeixin cap a Madrid a 
través d’Extremadura, per tal que després s’uneixin les dues zones sublevades: 
les del nord i del sud. Aquestes forces estaven comandades per Yagüe, que es 
varen dividir en cinc columnes d’uns 1.500 homes cada una, amb regulars i 
legionaris muntats en camions requisats. A més, tenien el suport aeri d’avions 
Savoia-Marchetti 81 i Junker 52 operats per personal de la Luftwaffe. El 
10 d’agost les columnes de Yagüe havien avançat més de 300 km fins Mèri-
da.10 Va ser l’avanç d’un exèrcit més ràpid, només superat pels tancs alemanys 
durant la II Guerra Mundial. La repressió que exerceix per allà on passa és 
l'empremta que deixa l’exèrcit sublevat. El 10 d’agost varen prendre Badajoz 
i Mèrida per després anar en direcció a la província de Toledo. Les ciutats 
queien ràpidament mentre que la República es mostrava incapaç de frenar 
l’avanç dels sublevats; el punt crític va arribar quan va caure Irun i el nord va 
quedar aïllat de la zona republicana, provocant la dimissió del president José 
Giral. El 5 de setembre es va formar un nou govern d’unitat, en què estaven 
tots els partits republicans i els sindicats, presidit per Largo Caballero.

El 21 de setembre les tropes de Yagüe estaven a 100 km de Madrid. Men-
trestant, els principals generals sublevats es reunien per decidir el comandant 
en cap de tot l’exèrcit sublevat, que sense sorpreses fou el general Franco, el 
qual a la pràctica ja ho era des de feia mesos, aquella reunió només era un for-
malisme. Però el general Franco era ambiciós i també volia el comandament 
polític del que serà la «Nueva España». Per això, amb una clara visió política, 
va ordenar que les columnes que es dirigien a Madrid anessin cap a Toledo, 
per salvar guàrdies civils i alguns cadets del setge de l’Alcàsser de Toledo. 
Aquesta decisió el va catapultar com a cap d’Estat, ja que els fets del setge de 
l’Alcàsser es varen convertir en un dels mites clau del franquisme i el general 
Franco es convertí en el salvador de l’Alcàsser.

Oviedo, amb una forta tradició obrera, estava en mans dels sublevats per la 
traïció del general Aranda. Els miners i dinamiters asturians resistien amb 
atacs valents i enginyosos com camions blindats i llançaflames improvisats 
que van aconseguir obrir una bretxa, però foren rebutjats.11 Com ja hem dit, 
el nord republicà va quedar rodejat per les forces dels sublevats sense cap 

10 Ibid., pàg.180-182

11 Ibid., pàg.187
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connexió amb el sud republicà. Mentre que els sublevats el dia 8 d’octubre ja 
es trobaven a les portes de Madrid, iniciant la campanya de Madrid, una de 
les més sanguinàries i difícils de la Guerra Civil.

Els sublevats donaven per fet la conquesta de Madrid. El general Mola deia 
que el mateix dia 12 d’octubre prendria cafè a la Gran Via. El fet és que 
l’exèrcit sublevat va posar tots els seus esforços militars a conquerir Madrid. 
L’exèrcit d’Àfrica va llençar un atac en tres fronts: cap al nord des de Tole-
do, cap al nord-est per la carretera de Navalcarnero i Móstoles, i cap a l’est 
des de San Martín de Valdeiglesias.12 Les columnes estaven compostes per 
10.000 homes i comandades pels tinents coronells Carlos Asensio, Fernando 
Barrón, Heli Rolando de Tella, Delgado Serrano, el comandant Castejón i el 
coronel Monasterio amb la cavalleria. Pel que fa als republicans, van preparar 
una defensa ideada pel general Carlos Masquelet que consistia en un front 
de contenció basat en quatre línies concèntriques de resistència, de caràcter 
discontinu, però reforçades en els creuers de carreteres més importants.13

El 23 d’octubre, Madrid va conèixer el que era un bombardeig amb avions; 
avions Junker 52 van bombardejar Getafe i Madrid, i el dia 27 els sublevats 
van prendre Torrejón de Velasco, Seseña, Torrejón de la Calzada i Griñon. Al 
dia següent, el president Largo Caballero va fer una estupidesa parlant per 
ràdio a l’Exèrcit del Centre i va revelar els franquistes els plans militars que 
la República havia de fer.

El 6 de novembre, el govern republicà es trasllada a València i la ciutat de 
Madrid queda sota el control d’una Junta de Defensa liderada pel general 
Miaja, i el general Pozas estava a càrrec de l’Exèrcit del Centre. Això va pro-
vocar que els comunistes i els anarquistes es fessin amb la ciutat, ja que eren 
els únics, dels que formaven part del govern, que no van fugir cap a València. 
Els ciutadans es van sumar en la defensa de Madrid, que van ajudar amb la 
construcció de barricades i es varen col·lectivitzar els transports i alguns edifi-
cis del centre que es van convertir en hospitals i centres governamentals. Però 
la part més negativa és que els comunistes es van deixar endur per la por a 
l’anomenada «quinta columna», expressió que es referia als sublevats atrapats 
a Madrid. El 5è. Regiment comunista es va fer amb el control de la immensa 

12 Ibid., pàg.252

13 Ibidem
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majoria de les forces de seguretat i el dia 6 de novembre Santiago Carrillo fou 
nomenat conseller d’Ordre Públic. Aquesta paranoia va arribar en el seu punt 
àlgid quan es van afusellar 970 presos a Paracuellos del Jarama.14

La moral dels republicans estava en els nivells més baixos, ja que dia 2 de 
novembre els sublevats ja estaven a Villavicioso de Odón, Móstoles, Fuenla-
brada i Pinto, i el 4 es van fer amb Alcorcón, Leganés i Getafe. El 5 de no-
vembre, Varela tenia 15.000 homes col·locats al voltant de Madrid. Va decidir 
l’atac final per la conquesta: havia de fer un atac demostratiu entre el pont 
de Segovia i el de la princesa per atreure les defenses republicanes i situar la 
massa de maniobra al llarg de la línia que va des de la ciutat universitària fins 
la plaça Espanya. Però els defensors de Madrid van tenir un cop de sort que 
va canviar el curs de la guerra. Un dia abans de l’atac dels sublevats, el 7 de 
novembre, un destacament dels sublevats va trobar en el cadàver del capità 
Vidal-Quadras els plans d’atac dels sublevats.15

Així, esperant l’atac dels sublevats, els republicans van resistir totes les enves-
tides de la columna de Castejón, el qual va resultar ferit. Al mateix temps, els 
sublevats es van dirigir a Carabanchel, on els republicans ja els esperaven amb 
12.000 milicians, compost per dones, carrabiners, voluntaris i soldats de lleva. 
Els milicians, tot i ser superiors en nombre, no tenien instrucció militar, i així 
i tot, van vèncer l’exèrcit d’Àfrica.16

La moral dels republicans estava ben alta, però amb l’arribada de la IX Bri-
gada Internacional els va pujar la moral als núvols. La IX B.I. comandada per 
Kléber, era la millor de totes, la més formada, la més disciplinada i amb una 
gran disposició de cavar trinxeres, quan els espanyols s’hi negaven. Al dia se-
güent, dia 9, dos batallons van fer un contra-atac en el pont de San Fernando 
a Casa de Campo, en què amb algunes baixes van reconquerir terreny de dies 
anteriors.

La unitat de Líster fou enviada a la zona universitària, on, després de di-
versos intercanvis de trets, Varela va decidir atacar per Carabanchel. Allà es 
van produir lluites casa per casa molt dures, però en un terreny en què els 

14 Ibid., pàg.260

15 Ibid., pàg. 265

16 Ibid., pàg. 266



33

milicians coneixien molt bé, infringint nombroses baixes a les tropes regulars 
de l’exèrcit sublevat. La XII Brigada Internacional i quatre brigades més van 
atacar el Cerro de los Ángeles per cobrir la sortida cap a València, en cas de 
retirada.17 En aquell moment arriba el dirigent anarquista Buenaventura Du-
rruti des de Barcelona amb més de 3.000 homes del front d’Aragó. Durruti 
va contraatacar des de la Ciutat Universitària, però sense la cobertura aèria i 
d’artilleria que van demanar es van retirar precipitadament. El 19 els suble-
vats van rompre les línies republicanes amb l’artilleria fins arribar a l’Escola 
d’Arquitectura. Des d’aquell punt es va combatre a cada edifici, convertint-se 
en una de les batalles més dures. En aquella batalla Durruti va restar ferit de 
mort.18

En fallar tots els atacs frontals, Franco va canviar de tàctica; va decidir en-
cerclar Madrid pel nord-oest, tallant la carretera de La Corunya. i intentar 
entrar per allà a Madrid. Però les coses no l’hi van sortir com preveia; en el 
primer atac només va poder avançar tres dels set kilòmetres previstos. El se-
gon intent, pel desembre, també fou un fracàs. I finalment, en el tercer i darrer 
intent, l’exèrcit sublevat va utilitzar la seva superioritat armamentística: van 
utilitzar els tancs italians, bateries antitancs i artilleria pesant. En canvi, els 
republicans van atacar amb cinc divisions, cada una amb tres brigades, encara 
que algunes no estaven completes. Entre els dies 6 i 9 de gener l’exèrcit suble-
vat, anomenat en aquest cas División Reforzada de Madrid, va atacar cap al 
nord i després giraren a l’est en arribar a la carretera de La Coruña, però les 
forces republicanes van resistir i els sublevats van haver d’aturar el seu avanç.

En fracassar l’intent d’encerclar Madrid pel nord-oest, ho van intentar pel 
sud-est, avançant cap al riu Jarama per tallar la carretera de València, per on 
arribaven la majoria de subministraments dels republicans. Així es va iniciar 
la batalla del Jarama el 4 de febrer, amb atacs dels sublevats de la Legió i les 
forces regulars, amb el suport de tancs. L’11 de febrer prenien el pont de Pin-
doque defensat per la companyia André Marty de la XII Brigada Internacio-
nal, la qual va patir nombroses baixes. Els nacionals seguien el seu avanç sense 
gaire resistència, fins que els republicans atacaren amb el suport de tancs 
soviètics dirigits pel general Rodímtsev i de l’aviació amb els «Chatos», va fer 

17 Ibid.,pàg. 268

18 Ibid.,pàg. 271
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aturar les forces dels sublevats abans que prenguessin la línia Arganda-Mora-
ta de Tajuña. Així i tot, els republicans van perdre molt de terreny i no el van 
poder recuperar, quedant el front estabilitzat el 23 de febrer de 1937.

Mentre succeïa la batalla del Jarama, es produïa la presa de Màlaga pels su-
blevats el 8 de febrer de 1937, amb la intervenció de les unitats motoritza-
des del CTV, enviades per Mussolini feia uns dos mesos. L’atac començà el 
14 de gener avançant des de Ronda pel nord, seguint la carretera costanera 
avançant cap a Marbella per l’oest, amb el suport dels creuers «Baleares» i 
«Canarias» que bombardejaven des del mar, i poc van fer els vaixells republi-
cans per neutralitzar-los ja que els vaixells dels sublevats eren més avançats 
i moderns. Encara que els republicans van aconseguir contenir l’atac, el dia 
5 diverses columnes dels sublevats comandades pels italians van obligar a 
retrocedir les milícies cap a la Màlaga. Però Màlaga no estava ben prepa-
rada per a la defensa, no tenia el suport dels vaixells republicans i tampoc 
tenien un comandament clar. Així que es van retirar cap a l’est per la carretera 
de Màlaga i Almeria amb milers de civils que fugien de les tropes feixistes, 
mentre eren massacrats i bombardejats per l’aviació italiana. Aquest fracàs va 
perjudicar enormement el govern de Largo Caballero i va deixar en entredit 
el seu comandament.

Pel que fa a la batalla de Madrid, es va intentar un tercer i darrer cop amb la 
iniciativa del CTV. La idea era atacar Madrid des de Guadalajara i després 
dirigir-se cap a la carretera de València i entrar a Madrid. L’operació militar 
anomenada la batalla de Guadalajara, es basava en la tàctica de la guerra 
llampec, ja que es preveia que en una setmana es conqueriria Madrid. Es van 
mobilitzar pràcticament totes les forces del CTV comandades per Amerigio 
Coppi. El 8 de març va començar l’atac dels italians però a causa d’una tem-
pesta de neu i la mala coordinació entre les tropes de Franco, foren derrotats 
pel batalló Garibaldi, format per italians.19

Els successius fracassos per conquerir Madrid van fer que Franco es decidís 
per una estratègia de desgast de la ciutat, amb bombardejos constants i sis-
temàtics que minava la moral de la població de Madrid.

19 CasanoVa, J., Directores: Fontana, J. i Villarés, R. Historia de España, República y guerra civil. 
Madrid: Marcial Pons, 2007, pàg. 381
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En aquell punt, Franco va dirigir els seus esforços a acabar la guerra del nord, 
que es trobava aïllada de la zona republicana, així que era incapaç de rebre 
ajuda de l’exterior. Per a Franco la zona industrial de Biscaia, molt important 
per als republicans, era el seu principal objectiu. Així, Mola va iniciar un 
bombardeig sistemàtic de les ciutats basques amb la Legió Còndor per minar 
la moral de la població i destruir les vies de comunicació. Durango el 31 de 
març i Gernika el 26 d’abril, són els exemples més coneguts. El 19 de juny, 
Bilbao era conquerida pels sublevats i més tard Santander i Astúries. Amb la 
caiguda del nord, amb la rica indústria, la balança es va començar a inclinar 
de la part dels sublevats. Vicente Rojo, nomenat feia poc el cap de l’Estat Ma-
jor de l’exèrcit republicà, va organitzar una estratègia de defensa per guanyar 
temps davant la superioritat material dels sublevats i la falta d’organització 
d’un exèrcit republicà eficaç. Per això foren ideades les ofensives de distracció 
a Brunete (juliol del 1937) i Belchite (agost i setembre de 1937), per frenar 
l’avanç dels sublevats a Santander i Astúries, respectivament.

Els republicans sabien que Franco preparava un nou atac a Madrid, per això 
Rojo va decidir un atac preventiu contra Teruel mobilitzant 40.000 homes 
del front d’Aragó, IX de Líster, la XXV de García Vivancos i l’exèrcit de 
Llevant.20 L’atac començà el 15 de desembre de 1937 per les tropes de Líster, 
que va prendre per sorpresa les poques tropes que hi havia comandades per 
Domingo Rey d’Harcourt. El 7 de gener de 1938 l’exèrcit republicà va vèncer 
a d’Harcourt i Terol es va convertir en l’única capital conquerida per la Re-
pública. Però els republicans no podien defensar la ciutat davant un exèrcit de 
100.000 homes. Tot i així, els republicans es van resistir a donar-la per perdu-
da. Així és que es varen perdre una quantitat enorme de soldats entre els dos 
exèrcits: 40.000 baixes franquistes i 60.000 baixes republicanes.

El fracàs de Terol i el desastre de perdre tants de soldats va deixar les tropes 
de la República en un estat lamentable. El cap de l’Estat Major, Vicente Rojo, 
presentà la seva dimissió, però Negrín, el nou president de la República, no la 
hi va acceptar. Al cap i a la fi el general Vicente Rojo no era del tot culpable, ja 
que eren problemes que s’arrossegaven de feia temps, com deia el mateix Rojo 
«la escasez de material, la defectuosa moral de nuestras unidades, la incompleta 
organización de las mismas, la incapacidad o incompetencia de muchos mandos».21

20 Ibid., pàg.384

21 Ibid., pàg.386
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Ben aviat es veurà com d’exhaust estava l’exèrcit republicà, concretament el 
dia 9 de març 150.000 homes de l’exèrcit sublevat, amb suport aeri de la Le-
gió Condor i l’Aviazione Legionaria, més les peces d’artilleria avançaven per 
Aragó sense pràcticament oposició. El dia 10 es recuperava Belchite, el 14 
Alcáñiz, el 17 arribaven a Caspe (Aragó).

La República perdia cada vegada més territori, i els problemes que tenia a 
rereguarda, tant polítics com socials (falta d’aliments bàsics, ciutadans que 
fugien de les zones ocupades, etc.), no feien més que enfonsar-la encara més. 
El front de l’est també va finalitzar amb un resultat molt negatiu per a la Re-
pública, ja que es va ocupar Fraga el 27 de març i Lleida el 3 d’abril. L’1 d’abril 
ja estaven les tropes dels sublevats a la província de Tarragona. L’exèrcit i els 
civils que es retiraven de les zones perdudes rebien el constant bombardeig 
de la Legió Còndor i de l’«Aviazione Legionaria». També van bombardejar 
Tortosa, Balaguer (on van intervenir més de 100 avions) i Barcelona, amb mil 
morts els dies 17 i 18 de març.

Indalecio Prieto, ministre de Defensa, derrotat moralment, va sortir del go-
vern republicà. A nivell internacional sembla que la política de no-interven-
ció no canviava, ja que el Regne Unit i Itàlia firmaven un acord que signifi-
cava carta blanca a la intervenció italiana a Espanya, i deixava en dubtes si la 
política defensiva de la República era un suïcidi.

Franco, que tenia tot al seu favor per conquerir Barcelona i donar per fina-
litzada la guerra, estava encaparrotat en una guerra de desgast per acabar 
per sempre amb la República. Així que va demanar, als generals José Varela, 
Antonio Aranda i Rafael García Valiño, l’avanç cap a Castelló i després diri-
gir-se cap a València, seu del govern republicà. Però a València van topar amb 
una forta resistència de les tropes republicanes, quedant-se els sublevats a 50 
km de la capital de València. Franco volia fer l’atac final a València el dia 25 
de juliol i a la nit del dia anterior, unitats de l’exèrcit republicà comandades 
per Juan Modesto van creuar l’Ebre, començant la batalla de l’Ebre, la més 
llarg i dura de totes. L’avanç de les tropes republicanes fou gran, però després 
es va haver d’aturar a causa de l’ofensiva de les tropes sublevades, superior en 
material i aviació. Com hem dit, la tàctica dels republicans era més defensi-
va que ofensiva, ja que era improbable que guanyessin. El resultat d’aques-
ta batalla fou de 60.000 baixes dels republicans i la meitat de franquistes. 
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Tota aquesta quantitat de baixes per a no canviar absolutament res, potser per 
allargar l’agonia de la República.

A nivell internacional, finalment es tancava la porta a una intervenció de les 
altres potències, ja que van firmar el pacte de Munic amb Hitler, en què li 
donaven via lliure per envair Txecoslovàquia.

Després de la derrota a la batalla de l’Ebre, la República ja estava condem-
nada; el dia 26 de gener de 1939 entraven les tropes franquistes a Barcelona. 
El diumenge de la mateixa setmana es va fer una gran missa presidida per 
Yagüe. L’ocupació de Barcelona significava molt més que tenir València, ja 
que Barcelona era on el moviment obrer i anarquista era més fort, i també 
on s’havia gestat el nacionalisme català, el «virus secessionista» com deien els 
franquistes.

Gran Bretanya i França van reconèixer oficialment el govern de Franco, i el 
27 de febrer dimitia Azaña com a president de la República. Dies més tard 
es va produir el cop d’Estat de Segismundo Casado, militar republicà que es 
rebel·laven contra el que quedava del govern de la República, esperant acon-
seguir un tracte amb Franco. També es rebel·laven contra l’estratègia de la 
República de resistir esperant ingènuament que la conjuntura internacional 
canvies. Però l’únic que va aconseguir eren batalles internes que provocaren 
encara més morts entre els seus. El darrer escenari es produïa a Alacant, on 
unes 15.000 persones de caps militars, polítics republicans i població civil es 
concentraven en el port esperant ser evacuats. Però abans que arribessin els 
vaixells britànics i francesos van arribar les tropes italianes de la divisió Litto-
rio comandades pel general Gastone Gambara i van ser capturats; molts van 
ser executats en el mateix moment.

Finalment, dia 1 d’abril de 1939, Francisco Franco va firmar el ban de la 
finalització de la guerra.
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4. La Guerra Civil a Mallorca

A Mallorca, com la majoria d’Espanya, la Guerra Civil va començar el 19 de 
juliol de 1936 amb la proclamació d’un ban d’estat del general Manuel Go-
ded, comandant militar de les Balears.

«Artículo 1.º Se declara el Estado de Guerra en todo el Archipiélago Balear.

Artículo 2.º En defensa de la Patria, asumo el mando absoluto en todo el 
Archipiélago, quedando destituídas las autoridades civiles.

Articulo 3.º Resuelto a mantener inflexiblemente mi autoridad y el orden, 
será pasado por las armas todo aquel que intente, en cualquier forma de 
obra o de palabra, hacer la más mínima resistencia al Movimiento Sal-
vador de España.

Con igual ejemplaridad se castigará el más ligero intento de producir huel-
gas o sabotages de cualquier clase y la tenencia de armas, que deben ser 
entregadas inmediatamente en los Cuarteles.

Artículo 4.º Todos los soldados que disfruten permiso deberán incorporarse 
inmediatamente. Asimismo se incorporarán inmediatamente a sus Cuer-
pos todos los soldados del Capítulo XVII de la Ley de Reclutamiento, de-
nominada cuotas, pertenecientes a los reemplazos de 1931 a 1932, ambos 
inclusive, y cuantos soldados de estos reemplazos deseen hacerlo voluntaria-
mente para contribuir a este Movimiento Salvador de España.

Palma de Mallorca, 19 de julio de 1936.- El General Comandante Mi-
litar de Baleares»22

Com podem veure en aquest document, la comandància militar assumeix el 
control absolut de les Illes i les autoritats civils són destituïdes. També es pot 
entreveure a l’article 3 un avanç del que serà una repressió sistemàtica de totes 
les personalitats d’esquerres de les Illes, sobretot a Mallorca. Aquest ban dona 

22 DDAA. “Memòria civil, Mallorca en guerra (1936-1986)”. Diario de Baleares, Palma de Mallor-
ca, 1986
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legitimitat «jurídica» per accions armades i violentes contra qualsevol persona 
que considerin una oposició al «Movimiento Nacional» i tendrà el seu auge 
durant tota la Guerra Civil, cosa que veurem posteriorment.

Però aquesta sublevació militar havia estat preparada des de feia temps per 
militars i civils descontents amb la República reunits en una «Junta divisio-
naria» dirigida per Mateu Torres Bestard23 amb representants d’Infanteria, 
Cavalleria, Artilleria, Enginyers, Intendència, Sanitat, Caixa de Reclutament, 
Comunió Tradicionalista (carlins i requetès), Falange Espanyola, Acció Po-
pular i Joventuts d’Acció Popular, els dos darrers d’ideologia republicana.

La «Junta divisionaria» de les Illes estava en contacte amb Mola i es pensava 
que la sublevació no tendria cap problema de vèncer a Balears i a Madrid, i 
que la cosa duraria poc. Però això no va anar així, almenys en part. Mentre 
que els militars sublevats no van tenir molts de problemes per aconseguir el 
control de Mallorca, pel fet que el moviment obrer no estava gaire estès; a 
Madrid, Barcelona i altres ciutats no van vèncer. Una altra raó que explica la 
poca resistència de Mallorca a la sublevació és la manca de suport del gover-
nador civil, Antonio Espina, que cregué en la paraula del general Goded, el 
qual li prometé que es mantindria fidel a la República.

No obstant això, els sublevats es varen trobar amb una certa oposició, gràcies 
en part, pel suport dels carrabiners, cos afí a la República. Els carrabiners amb 
l’ajuda local s’oposaren als revoltats a Pollença, sa Pobla, Manacor i Sóller. 
També hi va haver una certa oposició a Binissalem, Bunyola, Esporles, Con-
sell, Pont d’Inca, Llucmajor i Santanyí.24 Els militars més radicals, juntament 
amb els grups de falangistes locals varen actuar com una policia política, ja 
que empresonaven i assassinaven sistemàticament persones d’esquerres de 
tota l’illa. Els feixistes es van apoderar de l’illa i constituïren en tots els pobles 
comissions gestores formades i presidides per integrants del «Movimiento 
Nacional»

La derrota i la mort del general Goded a Barcelona, així com el fracàs del cop 
d’Estat a gran part de l’Estat espanyol, va modificar els plans dels caps mili-
tars sublevats i els van dur a una Guerra Civil llarga i dura. El coronel Aurelio 

23 Massot i Muntaner, Josep. “La guerra civil i repressió a Mallorca”. Diari de Balears, Palma, 
2005, pàg.10.

24 Ibid., pàg.11.
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Díaz de Freijó va haver de seguir de comandant militar a Mallorca, perquè 
el general José Bosch y Atienza no va poder fugir de Menorca, que estava 
sota mans republicanes. Amb tota la costa mediterrània peninsular en mans 
republicanes, Mallorca va quedar aïllada i rodejada d’enemics. Els falangistes 
temien una invasió republicana des de la península o des de Menorca, per 
això, seguint les ordres del general Franco, van començar a prendre mesures 
per frenar una possible invasió. Els militars sublevats organitzaren i crearen 
milícies formades per persones addictes i mobilitzaren les reserves de soldats 
amb els quals formaren columnes motoritzades i de vigilància que poguessin 
contrarestar una invasió.25

Però en vista d’una imminent invasió republicana (15-16 d’agost del 1936), 
els feixistes radicals augmentaren la seva activitat per tal d’evitar una possible 
revolta o col·laboració amb els republicans. Si fins llavors la repressió prac-
ticada es resumia en l’empresonament dels considerats perillosos i de l’obli-
gació de prendre el fastigós bravatege d’oli de ricí als sospitosos o desafectes, 
s’apujà de to i començà una autèntica caça de bruixes cap a qualsevol persona 
afiliada a un partit d’esquerres, o prorepublicana, i se’ls afusellava i abocava a 
les cunetes de les carreteres o en els mateixos cementiris. Aquesta repressió 
continuà fins al març de 1937 i tingué un balanç de 3.000 víctimes,26 bona 
part d’elles tretes durant la nit de les presons amb l’excusa que les posaven en 
llibertat. Durant molt més temps existí una repressió jurídicament «legal», 
però des del punt de vista moral i ètic reprovable: consells de guerra que molts 
acabaven en penes de mort, presons, camps de concentració, depuració de 
responsabilitats polítiques, que significà la ruïna de moltes famílies.

Des del punt de vista militar, l’expedició del capità Albert Bayo Giroud,– cap 
de l’Aeronàutica Naval de Barcelona– encarregat de l’operació del desembar-
cament a Mallorca, estava condemnada al fracàs, per una falta de previsió i es-
tratègia. En primer lloc, per la manca de preparació i de disciplina de les seves 
milícies, formades per diversos partits polítics i sindicats com la CNT, Estat 
Català, Partit Obrer d’Unificació Marxista (POUM) i també altres grups 
de persones com mallorquins i estrangers que havien acudit a Barcelona per 
participar a les Olimpíades Populars, soldats de la guarnició de Menorca, 

25 Ibid.,pàg. 13.

26 Massot i Muntaner, Josep. El primer franquisme a Mallorca: guerra civil, repressió, exili i repre-
sa cultural. Barcelona: Abadia de Montserrat, 1996, pàg.134
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guàrdies civils, carrabiners i guàrdies d’assalt i de seguretat. Aquesta operació 
va obtenir el suport no gaire entusiasta de la Generalitat de Catalunya, del 
Comitè de Milícies Antifeixistes de Barcelona (la màxima autoritat en qües-
tions de guerra a Catalunya), del govern central i de la cooperació del capità 
de la guàrdia civil Manuel Uribarry Barutell.27

Una mostra de la poca disciplina dels milicians, l’aporta Miquel Rigo, un dels 
molts mallorquins que es van unir a l’expedició. Rigo conta que la centúria de 
la CNT era una de les més valentes però també de les més temeràries; com 
exemple d’això, quan el comandant de la centúria es posava dret damunt un 
marge davant la línia de foc, i li retreien que això era de bojos, ell responia: 
«Què va, home, a mi no em feren les bales»;28 pocs dies després el van ferir de 
mort. El mateix Rigo conta com va tenir alguns problemes quotidians amb 
els milicians de la CNT, cosa que demostra la poca responsabilitat i la gran 
heterogeneïtat que hi havia entre la tropa provocant a vegades picabaralles 
sense sentit i que minaven la confiança entre ells.

El primer error estratègic que va fer Bayo es dinamitar l’efecte sorpresa de 
l’operació, escampant als quatre vents i, fins i tot, llançant propaganda des 
d’avions amb les seves intencions invasores. Això va fer que el seu enemic 
s’organitzàs i estigués més prevengut i pogués demanar ajuda a l’exterior.

El dia 1 d’agost, una barcassa i dos submarins van ocupar l’illa de Cabrera, 
on hi havia un petit destacament de soldats. Amb aquesta operació va posar 
encara més nerviosos als militars sublevats que organitzaven la defensa de 
l’illa i ja donaven per fet que les amenaces d’invasió es farien.

El 5 d’agost, el destructor republicà «Almirante Miranda» va embarcar cap a 
València un miler d’homes, i el dia 6 desembarca de València amb tres-cents 
homes més comandats per Uribarry, juntament amb el destructor «Almirante 
Antequera», el transport «Mar Cantábrico» i una esquadra d’hidroavions de 
l’Aeronàutica de Barcelona. El 7 d’agost al matí arribaren a Formentera, on 
la petita guarnició es va rendir immediatament. El comandant d’Eivissa Juli 
Mestre Martí va decidir fer front a la invasió republicana, però els seus soldats 

27 Massot i Muntaner, Josep. Guerra civil i repressió a Mallorca. Barcelona: Abadia de Montse-
rrat, 1997. pàg. 14

28 sChalekaMp, J. Mallorca, any 1936: d’una illa hom no en pot fugir. Barcelona: Prensa Univer-
sitaria,1997, pàg.71
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no estaven preparats i la majoria fugí en sentir els primers trets. Entre el 8 i el 
9, Bayo i Uribarri s’apoderaren de l’illa d’Eivissa sense resistència.

La pròxima aturada era Mallorca, però Bayo encara no es decidia a desem-
barcar i a més, es va enfrontar amb una nova complicació: la picabaralla amb 
el capità Uribarry que va acabar amb la seva deserció i la dels seus homes. 
Encara avui en dia no s’ha aclarit la causa d’aquesta partida, però el fet es 
que el capità Bayo es va haver de dirigir a Menorca per nodrir la seva guar-
nició. Així, Bayo no va partir de Menorca fins la nit del 15 al 16 d’agost amb 
els destructors «Almirante Miranda» i «Almirante Antequera», els canoners 
Xauen i Tetuán, el torpediner T-17, tres submarins i el vaixell-hospital «Mar-
qués de Comillas».29

Un altre estratègia que possiblement va sentenciar la derrota va ser que Bayo 
va elegir un lloc apartat, entre Cap Vermell i Portocristo, en comptes de fer 
un atac llampec directe a Palma. Això es deu al fet que el capità Bayo encara 
confiava que capitulessin sense atacar. Aquest excés de confiança és degut a 
la superioritat de foc i de nombre, ja que segons el tinent coronel Luis García 
Ruiz el nombre de soldats i voluntaris «nacionals» era de 3.400, mentre que 
els milicians de Bayo eren uns 1.500.30

A més, Bayo no va avançar de Portocristo durant dos dies, esperant els re-
sultats de l’acció política que el comandament havia de fer per aconseguir la 
rendició dels sublevats i per la poca preparació militar dels milicians. Miquel 
Rigo és un dels participants al desembarcament que ens dona testimoni de la 
poca disciplina dels milicians: «aquella tropa pensava haver arribat al paradís. 
Se n’anaren als bars i als cafès, a menjar i a beure, i a tirar-se a la platja, a 
prendre el sol i tot això [...]. Vàrem tenir un atac per sorpresa i llavors va ser 
un “sálvase quién pueda”». Per això, els militars «nacionals» varen concentrar 
les seves forces i l’artilleria a Portocristo el dia 16. D’aquesta manera els re-
publicans es van trobar en una ratera: per una banda tenien el foc enemic i a 
darrere tenien el mar.

Les milícies van retrocedir amb pànic i hi hagué moltes baixes, cosa que va 
provocar la desmoralització de les tropes. Fins i tot, alguns deien d’abandonar 

29 Massot i Muntaner, J. Guerra civil i repressió a Mallorca. Barcelona: Abadia de Montserrat, 
1997, pàg. 15-16

30 Ibid., pàg. 16
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l’operació, però el capità Bayo es va negar i va demanar més reforços i material 
per fer front a l’ofensiva dels sublevats.

Els militars sublevats i els voluntaris falangistes estaven comandats pel co-
ronel d’infanteria Emilio Ramos Unamuno, que tot i la victòria inicial, no 
aconseguiren vèncer els milicians de Bayo. En un sector de Portocristo, Can 
Servera, els homes de l’Estat Català es van fer forts i la resta dels milicians 
es van establir en campaments i anaren avançant a poc a poc fins ocupar Son 
Carrió el dia 26,31 sense trobar resistència, i van estar a punt d’ocupar Son 
Servera.

La incapacitat del coronel Unamuno i dels seus col·laboradors els durà fins i 
tot problemes, com demostra Josep Massot en el seu llibre Les represàlies de 
Franco contra els militars poc addictes.32 La situació de la batalla no va canviar 
fins que van arribar a Mallorca avions i assessors italians enviats per Musso-
lini i pagats pel financer Joan March i Ordinas, el principal pilar financer del 
«Movimiento». El dia 26 ja van atacar avions italians, però el dia 27 d’agost 
van arribar més reforços: el vaixell italià Morandi, que duia tres caces, tres hi-
dros, dotze metralladores i més material bèl·lic.33 D’aquesta manera les forces 
republicanes van perdre tota superioritat militar i de foc i van perdre tota 
oportunitat de vèncer. En pocs dies els avions italians van destruir bona part 
dels hidros republicans, molt més antiquats, i van atacar alguns vaixells de 
guerra i les tropes de Bayo.

Amb els italians van venir el comandant d’enginyers espanyol Carlos Marín 
de Bernardo Lashaeras, enviat per Franco per encarregar-se de l’Estat Major 
de Mallorca, i també va venir l’excèntric feixista italià Arconovaldo Benacorsi, 
més conegut com a comte Aldo Rossi. Bonacorsi, sense tenir cap càrrec mi-
litar es va presentar com inspector general de les tropes i va crear una petita 
columna anomenada Dragones de la muerte, formada per falangistes i soldats 
instruïts i capitanejats pel comte Rossi.

31 Ibid., pàg.17

32 Massot i Muntaner, J. Les represàlies de Franco contra els militars poc addictes: la Causa del 
mando de 1936 a Mallorca. Palma: Lleonard Muntaner, 2011.

33 Massot i Muntaner, J. Guerra civil i repressió a Mallorca. Barcelona: Abadia de Montserrat, 
1997, pàg.18
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Es va substituir el coronel Unamuno per García Ruiz, per incapacitat davant 
l’enemic, cosa que li durà molts de problemes en el futur. El 3 de setembre, 
les tropes de García Ruiz es van fer amb el puig de Son Corb, prop de Son 
Servera i, el mateix dia, l’exèrcit republicà es va retirar per ordre del Govern 
central i el Govern de la Generalitat. Però les tropes del capità Bayo es pen-
saven que farien un altre desembarcament a Palma, tal com conta Miquel 
Rigo, un milicià: «ens arribà l’ordre d’abandonar el front. Ens digueren que 
vendrien altres forces per rellevar-nos. No ho havíem de comunicar a ningú. 
També ens digueren que havien decidit de fer un altre desembarcament a 
Ciutat».34 El 20 de setembre les tropes feixistes recuperen Eivissa i Formen-
tera sense resistència.

Abans i després del desembarcament del capità Bayo es va produir una re-
pressió sense precedents a Mallorca. Però al setembre, amb la retirada de les 
tropes republicanes, hi va haver una «caça de bruixes» i afusellaments, a les 
cunetes de les carreteres i en els cementiris. Més endavant tractarem més 
detingudament la repressió exercida a Mallorca i, sobretot, a sa Pobla, i trac-
tarem el cas del «Batallón de Trabajadores», una altra forma de repressió ben 
present a les Illes.

34 sChalekaMp, Jean. Mallorca, any 1936: d’una illa hom no en pot fugir. Barcelona: Prensa Uni-
versitaria, 1997, pàg.72
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5. La Guerra Civil a sa Pobla

A Mallorca, l’esquerra estava en els nuclis més industrials de la Part Forana i a 
Palma. Però a sa Pobla hi predomina el món agrícola, amb un fort creixement 
d’agricultura de regadiu. Per això s’explica la poca força del moviment obrer 
a sa Pobla, ja que encara hi tenia força el caciquisme i un catolicisme que xo-
cava contra la República i lluitava contra qualsevol ideologia esquerrana. No 
obstant això, sa Pobla va ser un dels pocs pobles que es van resistir als militars 
sublevats, gràcies a una sèrie de valentes persones, amb principis democràtics.

Com sabem, abans de la II República, la política a Espanya, i per extensió a 
Mallorca, era un poc inestable a causa del sistema de torn dinàstic durant la 
Restauració Borbònica (1874-1923). Finalment la Restauració Borbònica va 
acabar amb la Dictadura de Primo de Rivera, per la incapacitat dels partits 
polítics de fer front a les crisis. Durant la dictadura de Primo de Rivera hi 
va haver tres batles: Jaume Pons Capó «Cosme» (1923-1924), Jeroni Torres 
Cladera (1924) i Miquel Crespí Pons «Verdera» (1924-1930);35 durant l’etapa 
del darrer batle en el 1927 es va construir l’escola Graduada, en la inauguració 
de la qual assistí el mateix Primo de Rivera.

Després de la dictadura de Primo de Rivera, destituït per haver perdut el 
suport social i polític del rei Alfons XIII, hi va haver un altre període conegut 
com la «Dictablanda». La «Dictablanda» estava comandada pel general Be-
renguer i tampoc va obtenir el suport polític necessari, ja que a les eleccions 
municipals del 12 d’abril de 1931 van guanyar els partits republicans i dos 
dies més tard es va proclamar la II República.

Durant aquest període de transició cap a la República, a sa Pobla hi va haver 
tres batles: Antoni Palou Pons (febrer 1930-març 1930), Bartomeu Cladera 
Socias (març 1930-gener 1931) i un altre pic Antoni Palou Pons (gener 1931-
13 d’abril 1931).36 A sa Pobla, a les eleccions del 12 d’abril de 1931, com en la 

35 Caldés Cerdà, Joan Miquel. «Sa Pobla i la Guerra Civil». I Jornades d’Estudis Locals sa Pobla. 
OCB, delegació de sa Pobla, Palma, 2009, pàg.61

36 Ibid., pàg. 62
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majoria de pobles d’Espanya (recordem que els republicans van guanyar a les 
principals capitals de província), van sortir elegits onze regidors monàrquics 
independents i cinc regidors liberals. Després de la proclamació de la II Re-
pública el 14 d’abril fou nomenat batle Miquel Serra Siquier «Duet».

Durant la II República, després de la bona tasca del batle Miquel Serra Si-
quier «el metge Duet» en matèria sanitària, ensenyament i equipaments, el 
6 de març de 1936 fou nomenat com a nou batle Felip Serra Cladera «Mel», 
fins l’esclat de la Guerra Civil. Felip Serra va començar el seu mandat amb 
una decisió polèmica: cessar del seu càrrec a diversos empleats municipals 
acusats de voler neutralitzar la vida política i administrativa de sa Pobla.37

Al mes d’abril, veient com anava la situació política i que s’escampaven els 
rumors d’un imminent cop d’Estat, per ordre del governador civil es van fer 
diversos registres domiciliaris a gent que tenia armes. També es van fer algu-
nes detencions a gent de Falange i de les JONS del poble, com Guillem Roig, 
cap de Falange local, Rafel Serra i Jaume Obrador.38

Però el mes de juny la tensió encara va pujar més de to, quan el batle decidí 
declarar il·legals les vagues que no tenien tots els permisos i detenir a qual-
sevol que pertorbés l’ordre públic. Però els advertiments no van servir de res, 
ja que es van trobar diversos cartells penjats d’un fil de telèfon que deien: 
«¡Muera Azaña!», «¡Muera Largo Caballero!», «¡Viva José Antonio Primo de 
Rivera!», «¡Muera Rusia y el Comunismo!».39

Quan el 19 de juliol el general Manuel Goded va publicar el ban d’estat de 
guerra, el poble de sa Pobla, tot i haver una certa incertesa i tensió a l’ambient, 
estava relativament tranquil. Això és degut al fet que els carrabiners de sa 
Pobla s’havien posicionat al bàndol de la República, però no es podria dir el 
mateix de la Guàrdia Civil, que es mantenia en un preocupant silenci.

El matí del dia 20 de juliol, Joan Mas Franch, el nou cap local de la Falange, 
juntament amb una desena de falangistes armats feien crides a la plaça Major 
contra la República i a favor dels sublevats, i van prendre la plaça.40 Mentres-

37 Loc. cit

38 Ibidem

39 Ibid., pàg. 63

40 Ibid., pàg. 64 
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tant, algunes personalitats locals de l’esquerra: Jaume Serra Cardell, Joan Pizà 
Massanet, Josep Bassa Alomar i Francesc Gost, van anar a cercar armes a la 
caserna dels carrabiners.

Salvadora Crespí recorda molt bé com van anar els fets durant la Guerra 
Civil a sa Pobla, ja que fou la viuda de Joan Pizà Massanet i neboda de Jaume 
Serra Cardell. Salvadora Crespí conta que: «jugava al carrer de l’església [...] 
i el dia 20 de juliol vàrem veure sortir de l’església uns homes amb uns fusells 
i la camisa blava i cridaven: «¡Arriba España! ¡Arriba España!», i ens vàrem 
aturar de jugar. Aquests homes varen anar fins a la Casa Consistorial i totes 
vàrem anar al cantó a veure què passava perquè en un instant quan van sortir, 
ja en van sortir de per tot vestits amb la mateixa camisa de Falange. I anaren a 
l’Ajuntament i vàrem veure com sortien i treien homes de l’Ajuntament i cri-
daven enmig de la plaça i se’n duien aquests homes detinguts».41 Mentrestant, 
en Jaume Serra i en Joan Pizà, que eren a la seu del PSOE a la plaça major de 
sa Pobla, varen veure la plaça plena de falangistes i guàrdies civils, però varen 
fugir per la porta de darrere i se’n van anar al quarter de carrabiners, als afores 
de sa Pobla. Quan eren amb els carrabiners va venir un camió amb feixistes 
i allà hi va haver tirs i morts, perquè no volien entregar les armes».42 Segons 
Llorenç Capellà43 els fets van succeir així:

«-Orozco: a donde vamos?
-Castelari: A donde yo mande.
-Orozco: mire que se nos va el pan...
-Castelari: Al que no esté conforme no le voy a meter astillas en las uñas, 
sino que lo mandaré a la Comandancia. Entreguen las pistolas.
-Orozco: nos las llevamos, por si acaso...»

La conversa es va interrompre pel so dels trets, i el resultat van ser: ferits el 
comandant de carrabiners Don Alfonso Hernández Villanueva, el caporal 
Joaquín Redondo Rivero i l’esposa del carrabiner Albino González Nieto i 
dues morts: el sergent de la secció d’Inca i D. Agustín Torres Miñana. Els 

41 Entrevista a Salvadora Crespí de Miquel Junk Serra [en xarxa] <https://www.youtube.com/
watch?v=UkFE1OPjQnw>[consulta 27/08/2016]

42 Ibidem

43 Capellà, Llorenç. Diccionari vermell. Mallorca: Moll, 1989, pàg. 124
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mateixos carrabiners van anar cap al centre de sa Pobla, ja que eren als afores, 
i allà hi va haver algun intercanvi de trets amb els falangistes. Després d’això, 
els socialistes Jaume Serra Cardell, Joan Pizà Massanet i Josep Bassa Alomar 
i els carrabiners van fugir amb el camió de madò Revella a Cap de Pinar (Al-
cúdia) «a veure si allà, amb els enllaços d’altres pobles, podíem fer un focus de 
resistència i des d’allà, recobrar el domini de l’illa”,44 com conta en Joan Pizà. 
Eren onze en total: set carrabiners i quatre civils. «El 22 de juliol vengueren a 
cercar-nos amb devers dos-cents homes, res més, sota el comandament d’un 
tinent que nomia Vich. Fins i tot, artilleria. Tota resistència era, idò, inútil”.45

5.1. La causa núm. 17

Gràcies a Memòria de Mallorca i la família de Jaume Serra Cardell tenim la 
documentació del judici dels implicats en els fets de dia 20 de juliol de 1936 
la qual s’ha anomenat com Causa núm. 17. Amb els informes i expedients del 
judici podem saber amb més exactitud el que va passar aquell dia, però tot i 
així, no es pot prendre tot al peu de la lletra, ja que els informes estan fets per 
les forces sublevades i només tenen en compte una versió.

Segons l’expedient del judici els empresonats eren: Crisanto Valcárcel Moll, 
Francisco Serra Bennassar, Antonio Valdivieso Viñas, José Alomar Bauzá, Balbi-
no López Castedo, Juan Infante Cintrano, Francisco López Chaves, Pedro Sán-
chez Herrera, Juan Alamillos González, Francisco Amer Gost, Antonio Martorell 
Massanet, Martín Crespí Mestre, Antonio López Palazón, Luis Pichoto Sánchez, 
Juan Pizà Massanet, Antonio Payeras Reus, Benito Sánchez Rosero, Jaime Car-
dell Serra i Teodoro Bajo Trapero. De totes aquestes persones no totes van ser 
condemnades, però és significativa la proporció a què es va arribar.

Segons el tinent coronel de la 5a. Comandància de Carrabiners, Miguel Riu-
tort, els fets van succeir de la següent manera: el mateix tinent coronel va fins 
a sa Pobla on troba, a la caserna, un sergent i 12 carrabiners de la secció de 
sa Pobla i 5 carrabiners més d’Inca. Però quan el tinent coronel arriba a sa 
Pobla, ja havia arribat el comandant Alfonso Castellari Herrera, acompanyat 

44 sChalekaMp, Jean. Mallorca, any 1936: d’una illa hom no en pot fugir. [Barcelona]: Prensa 
Universitaria, 1997, pàg.129-134.

45 Ibidem
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de forces de Palma i d’Inca per recollir les forces de sa Pobla i seguir fins a 
Pollença. Del grup de 6 o 8 carrabiners que hi havia, es trobava Juan Oroz-
co Trulla, el qual té una discussió amb el comandant i ell i uns quants més 
efectuen diversos tirs, i en resulten ferits el comandant Alfonso Hernández 
Villanueva, el caporal Joaquin Redondo Rivero i la dona del carrabiner Albi-
no González Nieta i mor el sergent Agustín Torres Miñana. Durant la confu-
sió, els carrabiners Juan Orozco Trulla, Juan Cintrano Infante, Luis Pichoto 
Sánchez, Crisanto Valcárcel Moll, Pedro Herrera Sánchez, Balbino Castedo 
López, i el corneta Antonio Palazón López escapen juntament amb els po-
blers José Basa Alomar, Jaime Serra Cardell, Juan Pizá Massanet i Francisco 
Gost Amer.

Tenim més informació de com els troben per un informe de la Guàrdia Civil 
de sa Pobla. Segons aquest document, després de l’intercanvi de tirs on van 
resultar ferits un comandant, un alferes i un caporal, i la mort d’un sergent, els 
set carrabiners i quatre poblers van fugir. En Josep Bassa Alomar baixava al 
poble a recollir menjar per, després, dur-lo als seus companys, però la Guàrdia 
Civil el va trobar i el van detenir i el van fer parlar. Després de saber que eren 
a la Victòria, el tinent José Vich Andreu va organitzar una força per captu-
rar-los, que eren: els guàrdies segons Martin Cifre Cànaves, Antonio Tous 
Sancho, Salvador Mas Bonet, Gabriel Vidal Cladera, Pedro Pascual Mora, 
Miquel Cerdá Vives i Jaume Comas Rosselló, dels llocs de sa Pobla, Muro i 
Alcúdia, dos soldats dits José Ortela Garcia i Albert Juan Serra, i 30 falan-
gistes més: José Barbará Puig, Jaime Real Rullán, Cosme Prohens Ballester, 
Pedro Frau Carbonell, Juan Morell Martí, Jaime Pericás Servera, Bernardo 
Mas Santandreu, Gabriel Frontera Vidal, Guillermo Cerdá Julià, Bernardo 
Sureda Servera, Antonio Cañellas Pizá, Miguel Font Aragon, Juan Cam-
pomar Mateu, Guillermo Matas Munar, Sebastian Piza Dols, Miguel Mes-
quida Torrens, Lorenzo Riera Font, Jaime Lladó Balaguer, Matias Tugores 
Bennasar, Miguel Florit Bauzá, Andrés Florit Pocoví, Antonio Gayá Gayá, 
Juan Company Delfa i Matias Socias Tugores. Així, aquests 39 homes es van 
dirigir a Alcúdia per tal de capturar els fugitius, però abans de començar una 
matança, el pobler Francesc Bennàsser Serra va anar a parlar amb ells perquè 
s’entreguessin, cosa que va passar a les 10:30 hores del matí. Segons aquest 
informe consideren que qui va començar a disparar va ser el carrabiner Juan 
Orozco Trulla.
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Recopilant, segons Pizà Massanet, Sanllorente i els informes franquistes, els 
implicats en els successos de la Guerra Civil a sa Pobla eren onze: set carra-
biners i quatre persones veïns de sa Pobla. Els carrabiners que hi eren són: 
Juan Orozco Trulla, Juan Cintrano Infante, Luis Pichoto Sánchez, Crisanto 
Valcárcel Moll, Pedro Herrera Sánchez, Balbino Castedo López i Antonio 
Palazón López. Els veïns de sa Pobla eren: Joan Pizà Massanet, Jaume Serra 
Cardell, Josep Bassa Alomar, Francesc Gost Amer; és possible que també 
Antoni Massanet Martorell i Joan A. Gost Gost hi estiguessin implicats, 
ja que tots dos van ser condemnats pels fets de la Guerra Civil a sa Pobla, 
segons Sanllorente.46

A Jaume Serra i Joan Pizà els van empresonar en el vaixell Jaume I, convertit 
en una presó improvisada, segons David Ginard.47 Les condicions dins el 
vaixell eren terribles, sobretot per les altes temperatures que s’agafaven dins el 
vaixell en ple estiu, a causa l’efecte de les plaques de ferro i per la poca venti-
lació que hi havia dins els habitacles on els tenien empresonats. El menjar era 
preparat al quarter de la cavallaria situat a l’actual Hort del Rei que consistia 
en llegums i moniatos. No es permetien ni les visites, ni correspondència 
ni menjar de l’exterior. Els vigilaven un petit grup de soldats i sotsoficials 
comandats per un oficial de guàrdia anomenat Bernat Gomila i el tinent 
Fulgencio Rosselló Coll. I també va exercir com a metge, durant un temps, 
Vicente Sergio Orbaneja, cosí de José Antonio Primo de Rivera.

El 21 de setembre, un vespre, tots els presos del vaixell Jaume I van ser traslla-
dats a un antic magatzem de fustes anomenat Can Mir, però conegut oficial-
ment com «Prisión Estaciones». Segons Llorenç Capellà, Jaume Serra Car-
dell, Crisante Valcárcel Moll i Juan Orozco Trulla foren condemnats a mort 
el dia 24 de febrer del 37 i el dia 11 de març els executaren en el Fort d’Illetes 
a les sis i mitja del matí.48 Però els altres que també van participar a la Guerra 
Civil a sa Pobla també van patir penes molt dures. Segons Sanllorente, quatre 
carrabiners van ser condemnats a cadena perpètua: Balbino Castedo López, 
Juan Cintrano Infantes, Pedro Herrera Sánchez,49 del darrer no hem trobat 

46 Ibid., pàg.160-187.

47 Ginard Fèron, David. Centres de reclusió a la Mallorca en Guerra, Randa núm.28, 1991, pàg. 
33-34

48 Capellà, Llorenç. Diccionari vermell. Mallorca: Moll, 1989, pàg.175

49 sanllorente i BarraGan, F. La persecución económica de los derrotados: el tribunal de respon-
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referències bibliogràfiques ni fonts orals que ens diguin qui era. I, segons 
Sanllorente,50 els tres veïns de sa Pobla condemnats a cadena perpètua foren: 
Josep Bassa Alomar (condemnat a cadena perpètua però commutada a 30 
anys, dels quals va complir 6, segons Salvadora Crespí), Joan A. Gost Gost 
i Francesc Gost Amer. I Antoni Massanet Martorell també fou condemnat 
pels fets de la Guerra Civil a sa Pobla, però segons Sanllorente va morir, no 
sabem si assassinat a les sortides de les presons o dins la presó per les pèssimes 
condicions de vida.

Durant la Guerra Civil i la postguerra, els consistoris franquistes es caracte-
ritzaven per una absoluta continuïtat, es més, no hauríem de parlar de «dife-
rents consistoris», per dues raons: perquè en aquell moment només hi havia 
un partit polític (degut a la llei d’unificació de partits polítics i de Responsabi-
lidades Políticas), el partit de la FET i de las JONS, i perquè els membres de la 
comissió gestora pràcticament eren els mateixos al llarg dels anys. Una altra 
política que caracteritza les comissions gestores és la recaptació de diners per 
finançar la sublevació, com el «Subsidio Procombatientes», la «Junta de Incauta-
ción de Oro y Valores» (donacions d’or i plata més o menys forçoses, la «Subs-
cripción popular» pel front de Manacor i les esglésies de Portocristo destruïdes, 
el «Pro-auxilio» pels fronts de Barcelona, València i Madrid, el «Pro-aguinaldo 
del combatiente» (enviament de queviures al Nadal per als combatents) i la 
«Subscripción Pro-Movimiento Nacional».

5.2. El paper de l’Església

L’Església va donar suport al cop d’Estat des del començament, ja que va 
veure com donant suport al «Movimiento Nacional» recuperaria els beneficis 
i poder polític que havia perdut degut a la República. L’Església va recuperar 
la seva influència social, si és que l’havia perdut a Mallorca, i en l’educació, 
que va esdevenir essencial pel nou règim, ja que es va convertir en un instru-
ment doctrinal per guanyar suports entorn a Franco i el règim. Així, com a 
tot l’Estat, a sa Pobla l’Església va tenir participació en tots els afers socials, 
culturals i polítics.

sabilidades políticas de Baleares: 1939-1942. Palma: Miquel Font, 2005, pàg.62

50 Ibid.,pàg. 58
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Una mostra de l’adhesió de l’Església al nou règim de Franco i la justificació 
al cop d’Estat la trobam a la crònica parroquial del juliol de 1936,51 en què es 
declarava que la Guerra Civil s’havia produït «con el único objetivo de conjurar 
el gravísimo peligro del comunismo soviético cada vez más amenazante en Espa-
ña» i per això va sorgir «un movimiento militar al que se suman otros elementos 
milicianos de la Nación». Guanyat el cop d’Estat a Mallorca, el nou règim va 
imposar una dura repressió que va tenir com una de les principals col·labora-
dores a l’Església que, a sa Pobla, va ser en la figura del rector Antoni Palou 
Pons. Hem de saber que la principal tasca col·laboradora que feia l’Església 
a tot Espanya i a Mallorca era la depuració de la societat a través d’informes 
de conducta de les persones detingudes per ser d’esquerres o, com deien els 
sublevats, «rojos». Aquests informes, que els encomanaven els consells de gue-
rra o el Tribunal de Responsabilitats Polítiques (creat el 9 de febrer de 1939), 
els feien els rectors de les poblacions a les quals pertanyien els detinguts, la 
Guàrdia Civil o Falange. Aquests informes podien ser la diferència entre la 
vida i la mort, ja que un mal informe en què es descrivia el detingut com a 
perillós per al règim per pertànyer a un moviment polític o associació d’es-
querres, podia causar la pena de mort. Salvadora Crespí relata com la dona 
del carrabiner Valcárcel va anar a demanar al rector Palou que intervingués 
per salvar-li la vida i ell li contestà: «No, no et puc ajudar perquè el teu home es 
una poma podrida i quan hi ha una poma podrida dins un cove podreix totes les 
altres».52 No cal dir que l’informe que va transmetre el rector Palou a les au-
toritats li va costar la vida al carrabiner Valcárcel.

L’Església va recobrar l’antic lloc que tenia abans de la República dins la so-
cietat i la política d’Espanya i per extensió a Mallorca, en què tota celebració 
lúdica o institucional tenia una representació eclesiàstica, fet que mostrava la 
connexió amb el nou règim. No debades ha estat descrit el franquisme com 
nacionalcatolicisme, a causa del paper clau que tenia l’Església dins el Règim. 
Per exemple, trobam actes castrenses, com la benedicció de la bandera de 
Falange, el 5 de novembre de 1936, amb l’assistència del bisbe Josep Miralles 
Sbert; la celebració de la «Fiesta de la tropa» el 8 de desembre de 1937, on 

51 Caldés Cerdà, Joan Miquel. «Sa Pobla i la Guerra Civil». I Jornades d’Estudis Locals de sa 
Pobla, OCB, Delegació de sa Pobla, Palma, 2009, pàg.68

52 Entrevista a Salvadora Crespí de Miquel Junk Serra [en xarxa] <https://www.youtube.com/
watch?v=UkFE1OPjQnw>[consulta 27/08/2016]
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es celebrà una missa per a la infanteria, impartida pel capellà militar del 2n. 
Batalló d’Infanteria de sa Pobla, Antoni Carré Lladó,53 o la peregrinació al 
santuari de Lluc. També es feren homenatges a la figura de Franco el dia 1 
d’octubre de 1937 amb motiu del «2º aniversario de su exaltación a la jefatura 
del Estado». En aquesta ocasió, en plena Guerra Civil, la plaça Major es va en-
galanar amb arcs de murta i moltes banderoles i a quasi totes les cases hi havia 
domassos i banderes nacionals.54 També cal dir que hi havia una minoria dins 
l’església que no estava d’acord amb el cop d’Estat ni en la repressió, com 
Jeroni Alomar Poquet, que va ser acusat injustament d’amagar republicans i 
enviar-los a Menorca.

53 Caldés Cerdà, Joan Miquel. «Sa Pobla i la Guerra Civil». I Jornades d’Estudis Locals sa Pobla, 
OCB, Delegació sa Pobla, Palma, 2009, pàg.68

54 Ibid., pàg. 67
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6. La repressió a sa Pobla

Per poder parlar de la repressió a sa Pobla, primer hauríem de conèixer les 
etapes de la repressió a Mallorca. Garí a la seva tesi doctoral titulada: «La 
repressió a Mallorca en el transcurs de la Guerra Civil (1936-1939): memòria 
d’una eliminació planificada», fa un detallat recorregut per la historiografia 
referent a la repressió durant la Guerra Civil, i podem veure que molts autors 
coincideixen en la mateixa cronologia. Autors que han estudiat moltíssims 
anys aquest tema com David Ginard, Josep Massot i Muntaner o el mateix 
Bartomeu Garí Salleras, coincideixen en tres etapes diferenciades entre el 19 
de juliol de 1936 i el 1939. En el mateix moment del cop d’estat comença la 
primera etapa de la repressió, que fou moderada i marcada per nombroses 
detencions. La segona etapa repressiva s’iniciaria amb el desembarcament de 
les tropes republicanes de Bayo; aquesta va ser la més dura, ja que es quan 
comencen els assassinats de civils. Una vegada derrotades les tropes republi-
canes de Bayo, la situació no va millorar, ja que el governador civil Mateu To-
rres Bestard va iniciar una forta repressió. Aquesta etapa és coneguda per les 
“tretes” o «paseos» de presoners. Finalment, la darrera etapa va ser més suau 
comparada amb les altres, ja que les execucions varen ser escasses. En aquesta 
etapa es coneix per una repressió institucionalitzada reflectida en consells de 
guerra sumaríssims.55

Però anem a analitzar amb més atenció aquestes tres etapes. Com hem dit, 
la primera etapa de la repressió s’inicia amb els primers dies del cop d’Estat 
de 1936. Aquesta repressió fou dirigida per l’exèrcit sublevat i la Falange, que 
es varen dedicar a recórrer els pobles de Mallorca detenint totes aquelles 
persones d’esquerres o crítiques amb el cop d’Estat capaces de plantar cara a 
la rebel·lió. Durant aquest període decretaren l’empresonament de 1.400 per-
sones.56 Aquesta etapa va consistir bàsicament en empresonaments i tortures.

55 Garí salleras, Bartomeu. La repressió a Mallorca en el transcurs de la Guerra Civil (1936-
1939): memòria d’una eliminació planificada. Director: Sebastià Serra Busquets. Tesis docto-
ral inèdita, UIB, 2017, pàg. 405.

56 Garí SalleraS, Bartomeu. La repressió a Mallorca en el transcurs de la Guerra Civil (1936-
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La segona etapa, va començar a l’agost de 1936 i fou la més dura. En aquesta 
etapa la repressió va créixer considerablement per dos motius: pel desem-
barcament de les milícies republicanes de Bayo a Portocristo i l’arribada del 
feixista italià Comte Rossi. Després de la retirada de les tropes republicanes 
al setembre de 1936, la situació no va millorar. L’exèrcit sublevat i la Falange 
varen començar amb els segrests o passejos; les víctimes eren persones d’es-
querres, contràries al cop d’Estat o simplement denunciades per altres sense 
tenir proves. Els falangistes actuaven normalment de nit, els treien de casa 
seva o de la presó i eren transportades amb cotxe a un cementeri, carretera 
dels afores de Palma o d’un poble de l’illa i les executaven. Aquestes execu-
cions tenien el beneplàcit del governador civil Torres Bestard i van durar fins 
al 1937.57

La tercera etapa començaria a la primavera de 1937 i es caracteritza amb una 
relativa baixada de la violència i execucions, en comparació amb l’etapa ante-
rior. Aquest fet arriba amb la substitució del governador civil Torres Bestard 
pel tradicionalista Josep Quint Zaforteza el 25 de maig de 1937. Aquesta 
etapa també es diferencia de les altres per una repressió institucionalitzada, 
on els consells de guerra jugaren un paper fonamental per jutjar centenars de 
persones acusades de no complir el ban d’estat de guerra del general Manuel 
Goded.58

Amb una tergiversació de la llei, els defensors de la República, els qui es van 
mantenir fidels a l’Estat es van convertir en «traïdors» i els militars rebels amb 
els «legítims», els «defensors d’Espanya». Aquests judicis actuaven contra els 
qui havien incomplit el ban de la declaració d’estat de guerra del general 
Goded del juliol de 1936 i del ban complementari del coronel Díaz de Freijó 
del dia 23. La majoria dels consells de guerra foren contra persones que sim-
plement formaven part o eren simpatitzants de partits d’esquerres o membres 
d’un sindicat obrer, que eren acusats de col·laborar amb els enemics del nou 
règim i sovint castigats amb la pena de mort.

1939): memòria d’una eliminació planificada. Director: Sebastià Serra Busquets. Tesis docto-
ral inèdita, UIB, 2017, pàg. 401

57 Ibid., pàg.402

58 Ibidem
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Conegudes les etapes de la repressió a Mallorca durant la Guerra Civil ara 
ens podem centrar en el fet de sa Pobla. A sa Pobla, la repressió va afectar 
sobretot durant els inicis de la Guerra Civil, concretament a partir del dia 20 
quan, com hem contat, un grup de persones es van oposar al cop d’Estat i va 
posar resistència als falangistes locals i als militars sublevats. Després del trist 
final a Cap de Pinar i del Consell de Guerra que va castigar a quatre persones 
amb la pena de mort, la repressió no va cessar a sa Pobla. Nosaltres també 
parlarem d’un tipus de repressió que moltes vegades es passa per alt, però que 
també s’ha de tenir en compte, és la persecució econòmica i marginació social 
dels qui el nou règim anomena «rojos».

Com ja hem dit anteriorment, el 19 de juliol el general Goded va proclamar 
un ban d’estat de guerra abans d’anar-se’n a Barcelona i encapçalar la revolta 
militar a Barcelona. Però aquest ban d’estat de guerra només era la punta de 
l’iceberg del que serà tot un conjunt de normes i decrets cada un més re-
pressiu que l’anterior. Tots aquests decrets i normes repressives tenien com a 
principal ideòleg el general Mola, director de la revolta militar, sota el títol de 
«Ordenes de urgencia a cargo de la Junta de Gobierno» enviades prèviament 
a tots els caps militars conspiradors. En aquest text establien els passos a se-
guir després del cop d’Estat i les mesures a prendre per tenir sota control la 
població i, a més, eliminar els possibles opositors, com els partits d’esquerra:

«La acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes possible al 
enemigo que es fuerte y bien organizado. Desde luego serán encarcelados to-
dos los directivos de los Partidos Políticos, Sociedades o Sindicatos no afectos 
al Movimiento, aplicándose castigos ejemplares a dichos individuos para 
estrangular los movimientos de rebeldía o huelga».59

També justificava i aconsellava les execucions indiscriminades de civils ar-
mats:

«Antes de que empiecen a hacerse efectivas las sanciones a que dé lugar 
el bando de Estado de Guerra, deben consentirse ciertos tumultos a cargo 
de civiles armados, para que se eliminen determinadas personalidades, se 
destruyan centros y organismos revolucionarios».60

59 Massot i Muntaner, J. El primer franquisme a Mallorca: guerra civil, repressió, exili i represa 
cultural. Barcelona: Abadia de Montserrat,1996, pàg. 222

60 Ibidem
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Després que el general Goded partís cap a Barcelona, el nou comandant mi-
litar accidental de Mallorca, Aurelio Díaz de Freijó va publicar un ban encara 
més repressiu que l’anterior. Aquest ban està format per 20 articles en què 
cada un dels delictes que es contemplen seran jutjats per la justícia militar. 
Entre els molts delictes que enumera destacam: el desacatament a l’autoritat o 
la calumnia a qualsevol militar, sigui de paraula o per escrit; es jutjaran els pre-
soners en judicis sumaríssims militars; es prohibeixen les reunions, manifes-
tacions, les vagues; es requisen les ràdios, es censuren els diaris i es prohibeix 
el tràfic d’embarcacions, tant de pesca com d’esbarjo. També parla de la sub-
missió absoluta del funcionariat públic, així com la seva possible militarització.

Pel que fa als funcionaris es va procedir a una depuració; en tenim un exemple 
a l’edicte de dia 11 d’agost pel qual els funcionaris públics estaven obligats a 
jurar l’adhesió al nou règim del «Movimiento Nacional». Per això, a sa Pobla 
molts funcionaris i càrrecs públics van ser separats de la seva feina, i alguns 
varen ser empresonats o varen suportar expedients de depuració de responsa-
bilitats. En el cas de sa Pobla, el nou governador civil, el tinent coronel Luis 
García Ruiz, va nomenar una comissió gestora a sa Pobla presidida per Joan 
Mas Franch, cap local de la Falange i foren empresonats el batle i els regidors 
republicans. Els càrrecs públics i personal de l’Ajuntament que va ser cessat 
foren: Jaume Serra Cardell (secretari de l’Ajuntament), Joan Pizà Massanet 
(2n. secretari de l’Ajuntament), Jeroni Massanet Cladera, Miquel Bennàs-
sar Serra, Jacint Martín Notario, Maties Serra Seguí, Antoni Torrens Jaume, 
Joan Sureda Duran, Jaume Ribot Cantallops (guàrdies municipals), Antoni 
Caldés Cladera (capatàs), Antoni Caldés Vallespir (conductor del camió de 
regs), Llorenç Vallespir Rayó, Maties Campomar Amer, Agustí Serra Paye-
ras, Martí Gomila Serra i Francisco Cladera Gamundí.61

Així, la nova comissió gestora va quedar constituïda de la següent manera: 
Joan Mas Franch com a batle; de vocals Biel Riera Alemany (tinent coronel), 
Rafel Torres Cladera, Simó Bennàssar, Biel Amengual Homar, Vicente Ríos 
Conquero (cap local de les FET i de les JONS) i com a secretari Joan Ferra-
gut Ribas. I el 4 d’agost varen ser elegits el nou personal de l’Ajuntament de 
sa Pobla:62

61 Caldés Cerdà, Joan Miquel. «Sa Pobla i la Guerra Civil». I Jornades d’Estudis Locals sa Pobla, 
OCB, Delegació sa Pobla, Palma, 2009, pàg. 65

62 Ibid., pàg, 64
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Guàrdies Municipals:
-Pedro Antoni Gost Caldés «Forner».
-Jaume Riera Villalonga «Peix».
- Miquel Cladera Mascaró «Pixedis»
-Rafel Socias Cladera «Corró».

Pregoner:
-José Bonnin Forteza «Robes».

Rellotger:
-José Forteza Bonnín «Povardo».

Capatàs:
-José Bennàssar Vallespir «Terrassa»

Peó de l’escola Graduada:
- Rafel Simó Caldés «Moreno»

Guàrdies jurats:
-Francesc Mir Franch «Saragata»
-Joan Cladera Rayó «Nadalet».
-Pedro Femenias Bennàssar «Puig».
-Rafel Amer Simó «Cabo».

Escrivents:
-Miquel Mas Franch «Mas».
-Antoni Palou Cànaves «Palou».
-Sebastià Mir Bennàssar «Mussol»

Serenos:
-Joan Soler Serra «Escolà»
-Onofre Pons Capó «Corme»

Brigada de peons (possessió el 9 de desembre de 1936):
-Guillem Roig Gelabert «Marier»
-José «Matas»
-Martí «Tro»
-Francesc «Buades»
-Pedro «Gamet»
-Miquel «Ventura»
-Sebastià «Buades»
-Gabriel «Síndic»
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El 6 de febrer de 193763 fou nomenat el batle Rafel Barceló Tugores «Sion» 
amb la mateixa comissió gestora que l’anterior. Durant l’època d’aquest con-
sistori, trobam un fet interessant i és que el 17 de març de 1937 s’acordà, amb 
la Comandància General de Balears, fer unes obres a un lloc de l’Albufera 
dit «Sa Cortera» per fer un camp de concentració, més endavant tractarem 
aquesta qüestió en l’apartat de camps de concentració i «Batallones de Tra-
bajadores».64

A més, per ordre del governador García Ruiz es van perseguir «por motivos 
de orden público, he acordado la clausura de los Sindicatos Obreros, sociedades cul-
turales y deportivas de tendencia revolucionaria y cuantos Centros compuestos de 
elementos revolucionarios han venido funcionando hasta la fecha».65 Això va com-
portar que es clausuressin i prohibissin totes aquelles associacions o sindicats 
que no pertanyien a la Falange ni a les JONS, com demostra la clausura de 
l’Associació per la Cultura de Mallorca i l’Orfeó Mallorquí, associacions cul-
turals que englobava membres de dretes i esquerres. A sa Pobla, com per tota 
la geografia espanyola on van triomfar els sublevats, es van clausurar entitats 
de partits polítics d’esquerra i de sindicats, que eren pocs a la localitat. A l’ex-
pedient de dia 27 d’octubre de 1936 la nova comissió gestora es descrivien les 
entitats polítiques que es clausuraven i els seus membres:

- Agrupació Socialista, al carrer Major núm. 84: Jaume Serra Cardell 
(fundador), Joan Pizà Massanet (fundador), Miquel Munar Munar, 
Joaquim Massanet Cladera, Jaume Gelabert Pascual, Jeroni Massanet 
Cladera, Pere Rabassa Serra, Amadeu Martínez, Pere Serra Seguí i 
Bartomeu Ferrà Celià.

- La UGT, al carrer Plaça núm.109: Pere Serra Seguí (president), Frans-
cesc Gost Amer, Joan Pons Fornari, Gabriel Crespí, Miquel Forteza 
Fuster, Joan Crespí Bennàssar, Pere Payeras Payeras, Joaquim Massa-
net Cladera, Pedro Rebassa, Joan Serra Seguí i Antoni Comas Comas.

- Esquerra Republicana Balear, carrer Major núm.62: Felip Serra Cla-
dera, Pedro Pons Sastre, Martí Verd Mir, Bartomeu Fiol Bennàssar, 

63 Loc. cit.

64 Ibid. Pàg.66

65 Massot i Muntaner, J. El primer franquisme a Mallorca: guerra civil, repressió, exili i represa 
cultural. Barcelona: Abadia de Montserrat,1996, pàg.239
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Pau Batle Crespí, Antoni Massanet Martorell, Martí Mestre Crespí, 
Pau Cañellas Socias i Rafel Piña Pomar.66.

Tots els locals i béns mobles de partits i sindicats d’esquerres van ser requi-
sats, com ja establia el decret de la Junta de Defensa de dia 13 de setembre 
de 1936, que posteriorment es va reforçar amb la creació el 10 de gener de 
1937 de la «Comisión Nacional de Incautación de Bienes», el futur Tribunal 
de Responsabilitats Polítiques.67

Però l’apropiació de béns mobles o immobles, així com objectes de valor i 
diners, no només es van produir a les persones que el «Movimiento Nacio-
nal» considerava «rojos», sinó que mitjançant coaccions obligaven a tota la 
població a contribuir. Molt sovint es feien col·lectes per contribuir que la 
població fes donacions al «pro-movimiento salvador de España» i sembla que 
els donatius no eren opcionals tal com mostra el president de la Diputació, 
Ramos de Unamuno:

«Con toda rudeza y claridad de un viejo soldado que la recaudación obte-
nida en diez y siete días que llevamos con ella, no responde a lo que Ma-
llorca es y significa, y es preciso que se den perfecta cuenta que nuestros 
soldaditos que dan cuanto tienen, que es su vida, ese otro calor de que dis-
ponen los que por la Divina Fortuna disponen de un bienestar debido a su 
egoístico capital».68

I seguí pujant el to amenaçador en dir que «no se ve el entusiasmo que es preciso, 
[...] cuando por su edad no sea possible, que ayude con su dinero y con cuantos re-
cursos tenga, demostrando así con su actitud estar con nosotros y contra el enemigo 
común»,69 a més afegia que si no es recaptaven suficients diners, amenaçava 
que hauria d’obligar per la força. Així es van obrir subscripcions a tots els con-
sistoris de tot Mallorca per tal de contribuir amb la causa del «Movimiento 
Nacional»: el «subsidio pro-combatiente», el «pro-auxilio», la «subscripción 

66 Caldés Cerdà, Joan Miquel. «Sa Pobla i la Guerra Civil». I Jornades d’Estudis Locals sa Pobla, 
OCB, Delegació sa Pobla, Palma, 2009, pàg.69

67 sanllorente i BarraGan, F. La persecución económica de los derrotados: el tribunal de respon-
sabilidades políticas de Baleares: 1939-1942. Palma: Miquel Font, 2005, pàg.19

68 Massot i Muntaner, J. El primer franquisme a Mallorca: guerra civil, repressió, exili i represa 
cultural. Barcelona: Abadia de Montserrat,1996, pàg. 242.

69 Loc. cit.
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popular» pel front de Manacor i Porto Cristo, i el « pro-aguinaldo del com-
batiente» com a regal de Nadal per als combatents nacionals.

Segons el mateix Sanllorente, a sa Pobla hi va haver des del 1936 fins al 1945: 
22 sentències del Tribunal de Responsabilitats Polítiques, 2 causes arxivades, 
1 absolució, 4 faltes lleus, 6 faltes molt greus, 5 sentències prèvies de la Justicia 
Militar, de 4 no se’n sap la sentència i 31 sentències de l’Audiència Provin-
cial.70 Com hem dit, també es van produir 4 afusellaments, els carrabiners: 
Antonio Palazón López, Cristant Valcárcel Moll i Juan Orozco Trulla, i el 
socialista Jaume Serra Cardell. A més, es produïren 7 cadenes perpètues, tant 
per als carrabiners que es varen mantenir fidels a la República com per als 
civils que van defensar-la; els carrabiners condemnats són: Balbino Castedo 
López, Juan Cintrano Infantes, Pedro Herrera Sánchez, (en falta un que no 
sabem qui és); i els civils són: Josep Bassa Alomar (condemnat a cadena per-
pètua però commutada a 6 anys, Joan A. Gost Gost, Francesc Gost Amer i 
Joan Pizà Massanet, que també el van condemnar a cadena perpètua però en 
va complir 30, segons la seva dona.71 Però encara podem afegir més noms a la 
llista que van passar pels tribunals de justícia franquistes, que alguns amb sort 
van sortir sense cap conseqüència, com Andrés Ballester Gost,72 i d’altres van 
haver de pagar multes com Margalida Comas Serra,73 que en temps de fam i 
guerra els era difícil de pagar.

70 Ibid., pàg. 51-52.

71 Entrevista a Salvadora Crespí de Jaume Junk Serra [en xarxa]<https://www.youtube.com/
watch?v=UkFE1OPjQnw>[consulta 27/08/2016]

72 CDMH 75/00261 Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas.

73 sanllorente i BarraGan, F. La persecución económica de los derrotados: el tribunal de respon-
sabilidades políticas de Baleares: 1939-1942. Palma: Miquel Font,2005, pàg.95-154.
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7. Els camps de concentració i Batallones de Trabajadores

7.1. Concepte de camp de concentració

És curiós que, a diferència de la resta d’Espanya, les investigacions sobre els 
camps de concentració i per extensió els batallons de treballadors a Mallorca 
siguin minoritàries, vist que se’n coneixen tants de casos. Hem citat moltes 
obres que tracten la repressió en un àmbit general i també és ver que actual-
ment han sorgit obres referents a les presons de Can Mir, com La presó de 
Can Mir: un exemple de la repressió feixista durant la Guerra Civil a Mallorca.74

No és la nostra intenció tractar el tema dels camps de concentració de Ma-
llorca; la nostra investigació és més modesta. Però sí que creiem que és obli-
gatori tractar el cas dels presoners de guerra que es trobaven a sa Pobla i hi 
van restar durant un cert temps, ja que també es tracta de repressió. I també és 
d’especial interès una de les obres militars més grans que es van fer durant la 
postguerra a Mallorca, el tren militar de sa Pobla-Alcúdia feta completament 
per presoners de guerra. 

Per tractar aquests temes, hem d’explicar el procés de creació dels camps de 
concentració franquistes, l’objectiu principal de la seva creació, el seu funcio-
nament i les condicions de vida dels presoners. Primer de tot hem de res-
pondre una pregunta, òbvia per a alguns, però que ens servirà per defugir de 
les falses idees: què són els camps de concentració? Podem definir els camps 
de concentració franquistes com a llocs d’internament preventiu, anòmics i 
il·legals establerts durant la Guerra Civil espanyola (1936-1939) pels militars 
sublevats contra l’ordenament polític republicà per recloure els seus presoners 
per classificar-los, determinar les seves suposades responsabilitats criminals 
politicosocials, reeducar-los i reutilitzar-los en una xarxa de treballs forçosos 
denominats batallons de treballadors i, en la postguerra, de batallons disci-
plinaris. Així com els centres utilitzats a Espanya durant la Segona Guerra 

74 suárez salVà, Manel. La presó de Can Mir: un exemple de la repressió feixista durant la Guerra 
Civil a Mallorca. Palma: Lleonard Muntaner, 2011.
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Mundial (1939-1945) i fins al 1947 per internar els refugiats de guerra en-
quadrats en edat militar.75 Cal que quedi clar aquest concepte per tal que el 
públic no els confongui amb els camps de concentració nazis, que tot i tenir 
moltes semblances amb els camps de concentració franquistes no els regeixen 
els mateixos principis ni objectius. Però per què definir que són els camps de 
concentració si parlarem dels batallons de treballadors? Perquè els batallons 
de treballadors es gestaven en els camps de concentració i, per tant, són una 
etapa més dels camps de concentració franquistes, que explicarem detallada-
ment més endavant.

Hem d’entendre que els camps de concentració franquistes van sorgir a partir 
del problema de la sobrepoblació de les presons de les províncies de tot l’Estat 
espanyol. En el cas de Mallorca, sabem que els presoners dits governamentals, 
que eren els que es van recloure perquè no impedissin abans o després el cop 
d’Estat, eren la majoria dels presoners. Això és a causa que Mallorca no es va 
convertir en un camp de batalla, almenys fins al desembarcament de Bayo a 
l’agost, ja que va triomfar relativament amb facilitat el «Movimiento Nacional».

El fet que el cop d’Estat fracassàs a la majoria de l’Estat va provocar durant 
els primers mesos una onada de repressió en els llocs en què el cop d’Estat va 
resultar exitós. Aquesta violència responia a uns desitjos bàsics: en l’eliminació 
ràpida de tot el que significava l’Estat republicà per cercar la seva legitimitat. 
Això comportava la repressió i, fins i tot, exterminació dels qui s’oposaven en 
el «nou Estat» que propugnava el «Movimiento Nacional». Aquesta violència 
descontrolada dels inicis de la sublevació responia a la consigna del general 
Mola, arquitecte de la revolta militar: «hay que dejar la sensación de dominio 
eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensan como nosotros».76 
Així de contundent es mostrava el «Director» del cop d’Estat, i els seus su-
bordinats l’aplicaren al mil·límetre. Es van fer pràctiques depuradores a tota 
la societat civil, com la clausura d’entitats d’esquerres, depuració del profes-
sorat, etc. Així s’observa una fase de violència desenfrenada i sense control 
(juliol-novembre de 1936) a una fase d’instrumentalització i racionalització 
dels presoners en veure que la Guerra Civil s’allargava més del que esperaven 
els sublevats, i que donarà lloc a la creació del sistema concentracionari.

75 rodriGo, J. Cautivos: campos de concentración en la España franquista, 1936-1947. Barce-
lona:Crítica, 2005, pàg.17

76 Ibid., pàg.1
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En un primer moment el cop d’Estat va comportar la reclusió de milers de 
republicans en presons improvisades, en el cas de Mallorca al Castell de Be-
llver, al magatzem Can Mir, etc., però també assassinaven sota la protecció 
dels bans d’estat de guerra que s’havien ordenat per tot l’Estat espanyol per 
les comandàncies militars de cada província; en aquell moment els preocu-
pava poc centralitzar i regular els presoners. Primer de tot cal dir que el bàn-
dol sublevat no considerava els presoners com «de guerra» així com establia 
el dret internacional i els tractats firmats per Espanya. Si fossin presoners 
de guerra haurien de ser tractats segons la Convenció de Ginebra de 1929. 
En aquesta convenció firmada per Alfons XIII, establia el tracte dels preso-
ners de guerra i prohibia qualsevol ús de violència tant verbal com física als 
presoners, traslladar-los sense unes bones condicions, utilitzar-los en feines 
militars. També tracta de les condicions higièniques que havien de tenir els 
centres d’internament, les racions de menjar, el funcionament de la inferme-
ria i fins i tot establia les necessitats intel·lectuals i religioses dels presoners. 
I, sobretot, es prohibia la tortura i els càstigs, tant corporals com col·lectius. 
El presoner també tenia el dret d’apel·lació si era condemnat per un tribunal 
militar o civil.77 Com sabem per les fonts, totes aquestes disposicions que 
incloïa la Convenció de Ginebra es van incomplir sistemàticament, perquè 
senzillament no s’ajustaven als interessos dels sublevats, que no era cap altre 
que aniquilar l’ordre republicà. Per això, encara que sembla obvi, els camps de 
concentració franquistes van néixer amb una il·legalitat profunda, ja que no 
es van respectar les disposicions de Ginebra sobre els presoners de guerra.

7.2. La ICCP i la creació dels camps de concentració

Mallorca té l’honor de ser un dels primers territoris conquerits pel «Movi-
miento Nacional» en crear-se camps de concentració, com demostra una pu-
blicació del diari «El Correo de Mallorca» de dia 1 de desembre de 1936:

«Sepan todos que la impunidad de 1934 no volverá a repetirse en la España que 
renace. No se fusilará a los sargentos rebeldes para indultar a los Comandantes ma-
sones y traidores. No habrá celdas especiales, ni tratos a favor, para los directivos y 
verdaderos responsables. En los Campos de Concentración trabajarán todos, mano 
con mano, sin distinción de castas. El rico al lado del pobre, el dirigente al lado del 

77 Ibid., pàg. 10-11.



65

dirigido. Los que pretendían destruir nuestra patria, no tendrán más remedio que 
ayudar a reconstruirla con su esfuerzo personal. No se mantendrá en las cárceles, 
hacinados y ociosos, a los enemigos de España. Quedan muchas carreteras por hacer 
para permitir este lujo. Han robado mucho oro para tratarles con tanta fineza. En 
Mallorca se está empezando ya. Las tres mil pesetas diarias que costaba la alimen-
tación de los presos no tardarán en ser un gasto reproductivo. Firme, humanitaria 
y severa, la España rescatada, en defensa de sus hijos leales, no podrá tener con los 
traidores otra actitud que encerrarlos en campos de concentración. No será cruel, por 
que es cristiana, pero tampoco será estúpida porque dejó de creer en el parlamenta-
rismo liberaloide. Sépanlo todos y especialmente los señoritos comunistas de cabaret: 
hay plazas vacantes en los campos de concentración y picos, palas y azadones dispo-
nibles en sus almacenes».78

És en els primers mesos de la Guerra Civil que, segons Javier Rodrigo a la 
imprescindible obra Cautivos,79 comencen a sorgir els primers camps de con-
centració. Però el que no menciona Rodrigo és que Mallorca, pel fet de ser un 
dels territoris en què va triomfar amb relativa facilitat el «Movimiento Nacio-
nal», es va convertir en un dels primers territoris en què sorgeixen els camps 
de concentració, convertint-se així en un laboratori d’experimentació. Així, ja 
en el mes de novembre de 1936 es va obrir el primer camp de concentració a 
Mallorca, concretament als banys de Sant Joan de la Fontsanta (Campos)80. 
Però un document trobat a l’Arxiu Intermedi Militar de les Balears (AIMB) 
fins i tot ens dona una data més primerenca de la creació del citat camp de 
concentració de Campos, concretament es va començar a organitzar en el 28 
d’octubre de 193681 per a una capacitat de 300 presoners. El mateix dia es 
nomena l’inspector dels camps de concentració a l’illa de Mallorca, Enrique 
Jiménez Porras, que és el mateix que firma el document que citam. El do-
cument segueix dient que el camp de Sant Joan comença a funcionar el dia 
1 de desembre. Si podem comparar la data de creació dels altres camps de 

78 Ginard Fèron, David. Centres de reclusió a la Mallorca en Guerra, Randa núm.28, 1991, 
pàg.48.

79  rodriGo, J. Cautivos: campos de concentración en la España franquista, 1936-1947. Barce-
lona: Crítica, 2005.

80 Ginard Fèron, David. Centres de reclusió a la Mallorca en Guerra, Randa núm.28, 1991, 
pàg.48.

81 AIMB 1781-1, Comandancia general de Balears (Almudaina) f.2
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concentració situats a la Península podrem saber si realment a Mallorca es va 
crear el primer camp de concentració.

Però l’ordre de la creació dels camps de concentració a les Balears venia ni 
més ni menys que del general Franco, que insistia que els comandants militars 
de Canàries i les Balears comencessin a: «organizarán campos de concentración 
con los elementos perturbadores, que emplearán en trabajos públicos separados de la 
población».82 Aquesta declaració de Franco, dels primers dies de l’aixecament, 
és premonitòria, ja que explica la raó de ser dels camps de concentració, que 
no es altra que la creació de batallons de treballadors. En paraules del general 
Luis Orgaz, general encarregat de la Jefatura de Movilización, Instrucción y 
Recuperación (MIR), sobre les funcions dels batallons de treballadors:

«Los trabajos que habían de dedicarse serían trabajos de utilidad militar, cosa per-
fectamente justa y lógica y que no contraviene ningún acuerdo de orden jurídico 
nacional ni internacional, ni ningún precepto de rígida ética, ya que los individuos 
que forman esos Batallones son españoles y dentro de la edad de los demás llamados 
a filas y, por tanto, el Gobierno nacional tiene perfecto derecho a utilizarlos de la 
manera que se considere más útil para los fines de la guerra».83

En aquesta declaració s’obvia o es desprecia directament les disposicions de 
Ginebra, que hem mencionat abans, sobre els presoners de guerra, les quals 
havia firmat Espanya. Aquest text és a posteriori de la declaració del general 
Franco que abans hem mencionat, cosa que demostra que les ordres de Fran-
co se seguien al peu de la lletra.

Com hem dit abans, citant les paraules del general Luis Orgaz, l’objectiu dels 
camps de concentració, i per extensió els batallons de treballadors que s’hi 
formen, és la de fer treballs d’utilitat militar, que en el cas de Mallorca es va 
traduir en la construcció d’una xarxa de bateries costaneres i nius de metra-
lladores per tot el litoral illenc, davant una possible invasió republicana, com 
també la construcció de noves carreteres per millorar les comunicacions.

Així, a principis del 37 s’anaren creant camps de concentració per tot Ma-
llorca per anar reduint l’aglomeració de presoners que hi havia a les presons 

82 Ginard Fèron, David. Centres de reclusió a la Mallorca en Guerra, Randa núm.28, 1991,pàg.49

83 rodriGo, J. Cautivos: campos de concentración en la España franquista, 1936-1947.Barce-
lona: Crítica, 2005, pàg.12
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de Can Mir i el castell de Bellver. Trobam camps de concentració a la zona 
de Campos, la Marina de Llucmajor, Sóller, Pollença, Alcúdia, Capdellà i 
Felanitx.84 Però també, a causa del seu caràcter itinerant tenim documentació 
que prova que diversos presoners van estar a sa Pobla i altres localitats de 
Mallorca. El caràcter itinerant vol dir que els presoners són traslladats d’un 
camp a un altre depenent de la mà d’obra que es necessitava per realitzar una 
obra pública.

Els camps de concentració de Mallorca estaven plens majoritàriament de 
«detenidos gubernativos» com se’ls anomena a la documentació militar, que 
eren les persones que segons els primers bans de guerra no eren afins al règim, 
que el seu únic delicte fou ser militants, autoritats d’esquerra, o simplement 
no ser dels «seus», és a dir, no eren del «Movimiento Nacional». Però tam-
bé trobam dins els camps soldats de reemplaçament que donen lloc a les 
«Unidades de Trabajadores», constituïdes a partir de soldats «rojos» que es 
trobaven a les casernes.85 Però la diferencia entre uns i els altres eren mínimes.

Posteriorment a la creació del MIR i dels primers camps de concentració de 
Mallorca, es va produir a posteriori la classificació dels presoners de guerra, 
possiblement per homogeneïtzar el tractament dels presoners a les zones su-
blevades i també per utilitzar-los per a mà d’obra en «Unidades de Trabaja-
dores» en el front. Així, abans s’havia de fer una exhaustiva classificació dels 
presoners per tal de determinar el seu grau d’implicació a la causa franquista. 
Cal dir que el retard de la classificació és degut a la general improvisació dels 
camps de concentració, per això es va crear el MIR en el 37 i mesos més tard 
la «Inspección de Campos de Concentración de Prisioneros» que s’encarregarà fi-
nalment del tractament i control dels presoners de guerra.

Així doncs, segons la «Orden General de Clasificación» de l’11 de març de 1937 
els presoners de guerra es classificaven en:

«A,  como presentados –aun siendo voluntarios– o prisioneros que ingresasen 
forzados al Ejército republicano, que justificasen su afección a la causa fran-
quista o no fuesen hostiles al Movimiento Nacional;

84 Ginard Fèron, David. Centres de reclusió a la Mallorca en Guerra, Randa núm.28, 1991 pàg. 
50

85 Ibidem



68

Esclaus a l’illa de la calma

B,  prisioneros que se incorporaron voluntariamente a las filas republicanas y 
que no aparezcan afectados de otras responsabilidades de índole social, polí-
tica o común;

C,  los Jefes y Oficiales del Ejército republicano, individuos capturados o presen-
tados que se hubiesen destacado o distinguido por actos de hostilidad contra 
nuestras tropas: dirigentes y destacados en partidos y actividades políticas 
o sociales, enemigos de la Patria y del Movimiento Nacional, possibles res-
ponsables del delito de rebelión militar [la no adscripción a la sublevación], 
cometidos antes o después de producirse el Movimiento Nacional libertador; 
y

D,  individuos capturados o presentados que apareciesen más o menos claramen-
te, presuntos responsables de delitos comunes o contra el derecho de gentes, 
realizados antes o después de producirse el Movimiento Nacional.»86 

La classificació dels presoners es feia en base als informes que es demanaven 
a les autoritats, com la Guàrdia Civil, els capellans i batles de la localitat del 
presoner, etc. En el cas de Mallorca, la majoria de les persones que estaven a 
les presons i no havien estat sentenciats a mort per un consell de guerra esta-
ven complint la seva condemna a Can Mir o al castell de Bellver. És a dir, que 
les autoritats militars ja tenien la documentació necessària per a la posterior 
classificació en els camps de concentració.

Després de la «Orden de Clasificación» de març de 1937 va venir el Decret 
núm. 281, que serà la base legal i justificació pels treballs forçosos dels preso-
ners de guerra. En transcrivim una part per la seva importància:

«El victorioso y continuo avance de las fuerzas nacionales en la reconquista 
del territorio patrio ha producido un aumento en el numero de prisioneros 
y condenados, que la regulación de su destino y tratamiento se constituye 
en apremiante conveniencia. Las circunstancias actuales de la lucha y la 
complejidad del problema impiden en el momento presente dar solución 
definitiva a la mencionada conveniencia. Ello no obsta para que con ca-
rácter netamente provisional y como medida de urgencia, se resuelva sobre 
algunos aspectos cuya justificación es bien notoria...Existen otros [prisio-

86 rodriGo, J. Cautivos: campos de concentración en la España franquista, 1936-1947. Barce-
lona: Crítica, 2005, pàg.31
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neros], en número considerable que sin una imputación específica capaz de 
modificar su situación de simples prisioneros y presos les hace aptos para ser 
encausados en un sistema de trabajo que represente una positiva ventaja.

El derecho al trabajo, que tienen los españoles como principio básico decla-
rado en el punto quinto del programa de Falange Española Tradicionalista 
y de las JONS, no ha de ser regateado por el nuevo Estado a los prisioneros 
y presos rojos, en tanto en cuanto no se oponga a...los más elementales de-
beres de patriotismo...Tal derecho al trabajo viene presidido por la idea de 
derecho-función o de derecho-deber y en lo preciso, de derecho-obligación.»87

En aquest decret estableix que els presoners de guerra mantendran la consi-
deració de personal militar, això vol dir que es regiran segons el Codi de Jus-
tícia Militar el qual contempla dures penes per la desobediència i estan sota 
la supervisió de la «Inspección General de Prisioneros» –que serà la futura 
«Inspección de Campos de Concentración de Prisioneros»– i dels generals 
dels cossos de l’Exèrcit. Però el més important d’aquest decret és que contem-
pla els treballs forçosos dels presoners; si bé que és cert, que el decret diu que 
se li pagarà, al presoner, dues pessetes per jornada, però que se li descomptava 
més d’un 50%, és a dir, una pesseta i cinquanta cèntims per la seva manuten-
ció; per tant només es quedava amb cinquanta cèntims per dia, convertint-se 
en un salari simbòlic. També hem de considerar que encara eren presoners 
i tampoc es podien negar a fer les feines que els encomanaven els militars, i 
gràcies a aquest decret també es podien beneficiar de mà d’obra pràcticament 
gratuïta els ajuntaments, exèrcits i fins i tot particulars. Per tant, a la llarga, 
els presoners de guerra es van convertir en mà d’obra esclava amb jornades 
de treball llarguíssimes, ja que, recordem, el decret no parla de les condicions 
laborals, així que s’entén que els cossos de l’Exèrcit tenen carta blanca amb 
aquest tema.

Així, seguint amb la tònica dels darrers decrets promulgats per Franco s’arriba 
a la decisió de crear una institució que centralitzi els criteris del tractament 
dels presoners de guerra, així com el seu control, per això es va crear el 5 de 
juliol de 1937 la «Inspección de Campos de Concentración de Prisioneros» 
(ICCP). La jerarquia d’aquesta institució queda fixada de la següent manera 
en el BOE de la dita data:

87 BOE, núm.224, 28/5/1937.
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«S.E. el Generalísimo de los Ejércitos Nacionales ha dispuesto la consti-
tución de una Comisión que, previos los asesoramientos necesarios y con la 
máxima urgencia, proceda a la creación de los Campos de Concentración 
de prisioneros, designando para presidirla, y como Jefe de ese servicio, al Sr. 
Coronel D. Luis de Martín Pinillos y Blanco de Bustamante, que cesa en 
el cargo de Gobernador Militar de Cáceres.

Para auxiliar a dicho Jefe en su cometido se designa al personal siguiente:

- Capitán de Infantería, retirado, D. José Muñoz Quirós, actualmente en 
el Regimiento de Argel y agregado al Gobierno Militar de Cáceres.

- Comandante de Ingenieros, D. José del Castillo Bravo, ascendido, pro-
cedente del Regimiento de Ferrocarriles núm.1.

- Comandante Médico D. Ángel Rincón Cerradas, que ha cesado de Ayu-
dante del Inspector médico, Excmo. Sr. D. Juan de Río.

- Comandante de Intendencia, retirado, D. Manuel Pérez Toulín, que ha 
cesado en el servicio de Automovilismo del Ejército del Sur.

- Teniente Auditor de 2ª retirado, D. Rufino Ochotorena Sánchez, de la 
Fiscalía Jurídico Militar del Sexto Cuerpo del Ejército.

- Farmacéutico primero: Don José Fernández Serena, del Instituto de 
Higiene Militar de Valladolid.

- Capellán primero: D. Natividad Cabicol Magri, disponible en el Sexto 
Cuerpo del Ejército.

Todo ese personal, más el que en lo sucesivo se designe, se presentará urgen-
temente, en Burgos, al Sr. Coronel Jefe de ese servicio.»88

Així doncs, la ICCP estava constituïda de la següent manera: amb una sec-
ció de personal molt àmplia per tractar el difícil tema de l’organització dels 
camps, el règim intern i de vigilància, l’organització dels batallons de treba-
lladors o els moviments de presoners; una altre d’intendència (per vestuari i 
aprovisionament), una tercera de sanitat i de farmàcia per tractar les malalties 
que tenien els presoners degut al camp i també per decidir les declaracions 
d’inaptitud per a la feina; la quarta, de treballs i obres, tant de l’interior com 
a l’exterior i una secció de justícia encarregada de la relació de la ICCP i 
els camps amb les comissions de classificació i les auditories de guerra, així 
com d’expedir els informes jurídics necessaris pel llarg procés de classifica-

88 BOE núm.258, ref.667, 5/7/1937
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ció dels presoners de guerra.89 Un poc més tard de ser creada la ICCP es va 
crear una Comissió Tècnica Assessora, encarregada d’expedir informes sobre 
la utilització de presoners i presos polítics en obres civils d’utilitat militar. 
Aquesta comissió estava formada per un president inspector del «Cuerpo 
de Ingenieros de Caminos», un vicepresident inspector del «Cuerpo de In-
genieros de Montes», un secretari enginyer de camins i sis vocals.90 Aquests 
serien els encarregats de decidir les obres i feines que ferien els presoners. A 
més, per controlar millor els diferents camps de concentració repartits per 
tot l’Estat, es van crear delegacions de la ICCP per tot l’Estat, anomenades 
subinspeccions.91 Així, cada subinspecció era encarregada d’una comandància 
militar, en el cas de les Illes Balears hi havia una subinspecció a Palma que 
s’encarregava del control, organització, la vigilància i la higiene dels camps de 
concentració de les illes.

Altres aspectes que la ICCP va delegar a les subinspeccions eren les de la 
formació d’un fitxer complet amb els expedients de cada presoner, la creació 
d’un fitxer amb la classificació dels presoners per oficis, l’estructuració de les 
unitats de treballadors. És a dir, la subinspecció va treballar conjuntament 
amb els poders militars de cada regió sobre qualsevol qüestió que afectàs als 
presoners dels camps de concentració.

7.3. Els camps de concentració a Mallorca

En aquest apartat no és la nostra intenció de fer una enumeració i descripció de 
tots els camps de concentració de Mallorca, sinó que només en tractarem uns 
quants: Sant Joan de Campos, per ser el primer camp de concentració creat a 
Mallorca, el d’Alcúdia, anomenat Cap Gros, i el del Port de Pollença per ser els 
que estan més a prop de sa Pobla. Les característiques d’aquests camps, les sa-
bem gràcies als documents que vam trobar a l’Arxiu Intermedi Militar de Ba-
lears de la mateixa subinspecció de Palma de la ICCP.92 En aquest document 
s’enumeren detalls, que fins ara no es coneixien, dels camps de concentració.

89 rodriGo, J. Cautivos: campos de concentración en la España franquista, 1936-1947. Barce-
lona: Crítica, 2005, pàg. 47-48

90 Ibid., pàg. 48

91 Ibid., pàg. 52

92 AIMB 1781-1, Comandancia general de Balears (Almudaina)
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Com hem dit a l’inici de l’anterior apartat, el 28 d’octubre de 1936 el co-
mandant militar de les Balears nomena Enrique Jiménez Porras subinspector 
de la ICCP a Palma, al qual se li ordena, el mateix dia, d’organitzar la crea-
ció d’un camp de concentració per a 300 presoners a la zona de les Salines 
(Campos), que comença a funcionar l’1 de desembre del mateix any. El camp 
de concentració de Sant Joan, estava format per presoners governatius proce-
dents de Can Mir i del castell de Bellver, i s’encarregaven d’iniciar les obres 
per a la construcció de la carretera de la colònia de Sant Jordi a Ses Salines. 
El document trobat a l’AIMB descriu així els camps de concentració i del 
que disposen els presoners: «disponen todos los Campamentos de una superfície 
de 800 a 1.000 m2 al aire libre, rodeada de alambre de espino a 3 metros de al-
tura. En el lugar mas apartado del edificio se construyen letrinas de campaña».93 
La font ens diu que els camps de concentració estaven a càrrec d’un capità 
d’infanteria retirat i ajudat per dos oficials, que tenien les seves dependències 
a la Comandància un edifici allunyat dels presoners. A més, hi ha un desta-
cament d’un cap i cinc parelles de Guàrdia Civil, i setze milicians de guàrdia. 
Això ens mostra la forta vigilància dels presoners i la dura disciplina que s’hi 
aplicava. Una part també interessant del document és que descriu allò de què 
disposaven els presoners en els camps de concentració: «disponiendo cada uno 
de ellos de plato, vaso, cuchara, colchoneta, cabezal y dos mantas [...] del que están 
dotados todos los demás Campamentos que luego se describirán».94 Els primers 
presoners del camp de Sant Joan de Fontsanta, foren traslladats a principis 
de la primavera del 37 a uns sestadors situats a la possessió de Can Farineta, 
molt a prop de la colònia de Sant Jordi.95

Els camps de concentració estaven formats per diferents serveis: comandàn-
cia, administració, cos de guàrdia, allotjament de la guarnició, serveis postals, 
censura de la correspondència, revisió de paquets, cuines i cantina; i a unes 
altres dependències es trobaven: la rentadora de roba, les latrines, dutxes, bar-
beria, habitació de reconeixement, farmaciola (que està a càrrec d’un metge 
presoner que auxilia el metge militar que presta servei en el campament) i 
servei religiós, a càrrec d’un soldat prevere. Cal dir que alguns serveis que el 

93 AIMB 1781-1, Comandancia general de Balears (Almudaina) f.2

94 Ibidem

95 Ginard Fèron, David. Centres de reclusió a la Mallorca en Guerra, Randa núm.28, 1991, 
pàg.53
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document diu que tenien molts de camps de concentració no en tenien o es-
taven en molt males condicions. Per exemple, sabem per les fonts orals que en 
molts de camps les latrines eren a la intempèrie amb total improvisació i amb 
unes condicions higièniques que feien perillar la salut de tots els presoners del 
camp i, fins i tot, dels soldats que els vigilaven.

El mateix document afirma que el principal objectiu dels camps de concen-
tració és la construcció de carreteres i per això, «se impone la necesidad de tras-
ladar el Campamento, lo que se hace en 1º de mayo a las inmediaciones de la Colo-
nia de Campos, y en la 1ª del actual año».96 Això afirma el caràcter itinerant dels 
camps, que hem mencionat abans, ja que com podem veure en el mapa de 
l’annex97 que hem trobat a l’AIMB es van crear i abandonar diferents camps 
de concentració segons les necessitats de les obres que es realitzaven.

7.3.1. Camp de concentració de Cap Gros (Alcúdia)

L’altre camp que ens interessa, sobretot per la seva relació amb la construcció 
del ferrocarril de sa Pobla-Port d’Alcúdia, és el camp de Cap Gros a Alcúdia. 
Josep Pons Bestard,98 un supervivent del camp de concentració de Cap Gros 
situat entre el Mal Pas i la Victòria, ens narra les penúries que va passar. Sa-
bem que aquest camp es va acabar de construir a l’agost de 1937, tal com po-
dem veure en un document de l’AIMB que diu que dia 23 d’agost s’ha acabat 
la instal·lació del barracó. A més, en el mateix telegrama adhereix una llista 
dels presoners que hi seran traslladats, fent un total de 109.99 Aquest camp 
era en una esplanada on s’havia condicionat el terreny per a la instal·lació 
d’un barracó de fusta; en un extrem hi havia una altre barracó que funcionava 
de cuina. El camp estava comandat per Pedro Sastre Caimari, tal com hem 
trobat a les cartes que enviava ell a la comandància de les Illes Balears.

Respecte a les condicions de vida, Bestard, ens conta: «no había luz eléctrica, 
dentro del barracón se colgaba una lámpara de aceite y el cabo sostenía otro farol 
[...]. Nos dieron un plato de judías y un trozo de pan cuartelero que vulgarmente se 

96 AIMB 1781-1, Comandancia general de Balears (Almudaina) f.3

97 Annex pàg. 16

98 pons Bestard, Josep. Memòria de Mallorca, 1936. Palma: El Tall, 1990.

99 AIMB 615/1 Comandancia de obras
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ha venido en llamar chusco».100 I des del primer moment en què els van enviar 
a aquell camp, es van dedicar en la construcció de les carreteres: «a las seis y 
media, normalmente, se salía en formación hacia la carretera y, una vez allí, nos 
iban repartiendo de acuerdo con los diferentes tajos [...], a mi me metieron junto con 
otros tres más, a picar piedra».101 La rutina de cada dia era aixecar-se a les cinc 
i mitja del matí, a continuació es formava a fora del barracó en files de tres 
davant un pal i seguidament s’hissava la bandera “roja-igualada” mentre es 
feia cantar als presoners el «Cara el Sol» o l’«Oriamendi», segons si el sergent 
era carlista o feixista. Després de la hissada de bandera es berenava d’un «cu-
charón de un líquido grisáceo al que llamaban, con todo cinismo, café con leche».102 
Després els posaven a picar pedra per fer les carreteres. Per la cura de la salut 
dels presoners, només hi havia un jove estudiant de medicina que venia, de 
tant en tant, ajudat d’un pres del camp, en Miquel Vicens.

Per les cartes i telegrames que hem trobat a l’AIMB podem tenir una relació 
dels presoners que hi havia i fins i tot dels seus noms i cognoms. Una carta de 
Pedro Sastre Caimari a la comandància d’enginyers notifica que han arribat 
a Cap Gros 77 detinguts del Fort d’Illetes el 30 d’agost de 1937 i posterior-
ment arriben 15 detinguts més el dia 9 de setembre. Això sumat als 109 de-
tinguts que van arribar el dia 23 d’agost fa un total de 201 presoners.103 Això 
no vol dir que hi estiguessin tots alhora, ja que potser se'n va traslladar part a 
altres camps, però es una xifra molt significativa del nombre de presoners que 
hi podrien passar en poc temps. A més, la major part dels presoners provenien 
del Fort d’Illetes, corroborant així que era un gran centre de detenció. També 
dins la mateixa carpeta de l’informe de la ICCP sobre els camps de concen-
tració de Mallorca, trobam un full del 7 d’agost de 1939 en què es diu que hi 
ha el batalló de treballadors núm.139 establit entre l’Albufera i Alcúdia amb 
un total de 409 presoners.104 És molt probable que on estava el batalló de tre-
balladors núm.139 sigui el mateix lloc que Caldés descriu en el seu article «Sa 
Pobla i la Guerra Civil». A l’article afirma que a l’albufera de sa Pobla – Al-
cúdia es creà un camp en el 1937 amb la intenció de fer treballar els presoners 

100 pons Bestard, J. Memòria de Mallorca, 1936. Palma: El Tall, 1990, pàg. 105

101 Ibidem

102 Ibid., pàg. 106

103 AIMB 615/1 Comandancia de obras

104 AIMB 1781-1, Comandancia general de Baleares (Almudaina) f. 1
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en la neteja del torrent i la construcció del ferrocarril de sa Pobla – Alcúdia.105 
De fet troba una referència del batle de sa Pobla, Rafel Barceló Tugores, in-
formant al tinent coronel inspector general de prsoners que l’Ajuntament 
havia donat eines, materials i cabassos per al camp de presoners de l’albufera.

7.3.2. Camp de concentració del Port de Pollença

El camp de concentració del Port de Pollença va començar a funcionar el 
dia 21 de febrer de 1937. Estava situat a un quilòmetre del poble i tenia una 
capacitat per a 150 presoners. El dia que es va fer aquest informe, 15 d’agost 
del 1937, hi havia 108 presoners. Els presoners foren traslladats del camp de 
concentració de Sant Joan de Fontsanta.106 A diferència del camp de concen-
tració de Sant Joan de Campos i d’altres camps de Mallorca, els presoners 
del camp del Port de Pollença estaven allotjats a les golfes, el garatge i un 
barracó de fusta107 propietat d’un notari anomenat Barceló.108 Això demostra 
la improvisació dels camps i també el seu caràcter itinerant. El camp dispo-
sava de llum però en canvi no disposaven d’aigua potable, per això havien 
de transportar aigua en poals per a més de cent presoners, que segurament 
transportaven els mateixos presoners. El camp era comandat per un tinent 
d’infanteria retirat ajudat per un sergent de la Guàrdia Civil, a més del reforç 
de guàrdies de classe i deu de milícies de 2a línia.109 En aquest camp s’enca-
rregaven de la construcció de la carretera del Port de Pollença a Alcúdia, de 
7 km de longitud.

7.3.3 Funcionament dels camps de concentració

Amb aquesta aproximació a les característiques dels camps de concentració a 
Mallorca, passam en el seu funcionament. El document citat de l’AIMB ens 
parla d’una sèrie de normes que els comandants dels camps de concentració 

105 Caldés Cerdà, Joan Miquel. «Sa Pobla i la Guerra Civil». I Jornades d’Estudis Locals sa Pobla, 
OCB, Delegació sa Pobla, Palma, 2009, pàg. 70

106 Ginard, David. Centres de reclusió a la Mallorca en guerra, pàg.60

107 AIMB 1781-1 Comandancia general de Baleares (Almudaina) f.4

108 Ginard, David. Centres de reclusió a la Mallorca en guerra, pàg.60

109 Ibidem
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havien de complir. En primer lloc, s’estableix que els presoners, en arribar als 
camps, havien de ser reconeguts pel metge per saber si tenien alguna malaltia 
contagiosa. Després es feia una fitxa personal de cada presoner, molt exhaus-
tiva, que incloïa el nom dels pares del presoner, edat, estat civil, professió, 
religió i data de detenció i presó, si eren presoners civils, arma i cos en el qual 
pertanyien i lloc on foren capturats, en el cas que fossin presoners de guerra.

Per a cada 100 presoners es formava un grup que era comandat per un guàr-
dia ajudat per un milicià. I per a cada 25 presoners es nomenarà un segon 
auxiliar i, si excedeix de 50, un altre cap de grup. El cap de grup i l’auxiliar no 
duien armes, però sí un xiulet que usaven quan el cap del campament ho deia. 
Aquests guàrdies no podien parlar mai amb els presoners. Els presoners cada 
matí havien de formar en dues files i per l’ordre en què havien estat fitxats.

El reglament també anomena algunes pautes sobre els treballs de les obres 
que els presoners havien de fer, però després es crearà una normativa espe-
cífica per als batallons de treballadors, de la qual parlarem més endavant. 
S’elegiran els presoners que siguin apropiats per la classe d’obra que es faci, 
no podran tenir més de seixanta anys, una bona condició física i no tenir cap 
malaltia que els impedeixi fer la feina; en qualsevol cas, serà el metge que dirà 
si es apte o no per fer la feina.

Pel que fa al menjar, tenien prohibit rebre’n de fora del camp i només tendran 
un plat únic per dia. Per la roba, es descomptava 0,10 cèntims per dia per 
rentar-la. Els diners eren confiscats a l’arribada del camp i eren substituïts 
per unes fitxes que tenien un valor entre cinc cèntims i cinc pessetes. Amb 
aquestes fitxes havien de comprar el menjar que volguessin. El menjar estarà 
a la cantina, que estava situada fora del recinte interior i es desplaçarà un ar-
tefacte ambulant que entrarà en el campament perquè els presoners comprin 
el menjar amb les fitxes.

Un fet curiós és que tenien una comissió anomenada «Comisión de Socorro». 
Aquesta comissió tenia un president, un carter i un escrivent, els quals seran 
elegits pel cap del camp d’entre tots els presoners del camp de concentració. 
L’objectiu principal d’aquesta comissió era atendre aquells presoners que no 
tenien família o no rebien roba, tabac o diners. Per això, els presoners que te-
nien més diners –si es que n’hi havia, després de la confiscació dels seus béns 
mobles i immobles– donaven diners per als altres presoners que ho necessi-
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taven. El cap del camp tendrà constància d’on procedeixen els diners que es 
donen, així que no tenien cap tipus de privacitat. A més, el president d’aques-
ta comissió tenia bastant de poder, ja que totes les peticions que havien de fer 
els presoners havien de passar per ell.

Pel que fa als enviaments des de l’exterior, es permetrà rebre roba neta, tabac 
i pots de llet condensada. Després d’una minuciosa revisió de part dels guàr-
dies del camp, la «Comisión de Socorro» reparteix els paquets. Però quedava 
totalment prohibit enviar paquets des del camp. La correspondència també 
passava per censura, i es vigilava que sobretot no es passés cap nota entre la 
roba que s’enviava.

Els diumenges es podien comprar unes postals per enviar als familiars, en què 
només es podien escriure fins a 10 línies. Aquesta extensió només es podia 
superar per una qüestió d’urgència familiar. Per descomptat, les postals pas-
saven per la censura abans de ser enviades.

Pel que fa a la seguretat, la normativa diu expressament que els guàrdies evi-
taran per tots els mitjans que els presoners o altres persones s’acostin al tancat 
de filferro del camp de concentració, i tampoc no es permetrà que els preso-
ners rebin visites sense l’autorització de l’inspector de la ICCP.

Una part a destacar és que tots els campaments tenien un capellà, i els preso-
ners estaven obligats a assistir a missa els diumenge i a combregar. El capellà 
del camp feia una conferència un cop per setmana sobre la religió i la moral 
per «hacer comprender a sus oyentes por medios sencillos, fáciles y persuasivos las 
ventajas que les ha de reportar una oportuna y sincera regeneración».110 Aquesta 
regeneració cercava una reeducació i «desmarxització» del presoner, i aquí 
entrava el paper de l’Església. L’Església, representada amb els capellans, va 
tenir un paper actiu i destacat en la «Nova Espanya» que es creava.

7.4. Els Batallones de Trabajadores

Com hem dit anteriorment, la base legal per la utilització dels presoners de 
guerra en treballs forçosos la tenim a la «Orden de Clasificación» de març de 
1937 i el Decret núm.281 del maig de 1937, molt més ampli que l’anterior. 

110 AIMB 1781-1 Comandancia general de Baleares (Almudaina) f.8
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Però la normativa que regirà els batallons de treballadors serà el «Reglamento 
provisional para el régimen interior de los Batallones de Trabajadores» aprovat el 
23 de desembre de 1938, és a dir, pocs mesos abans d’acabar la guerra civil. Se-
gons el dit reglament, l’article 1 defineix els batallons de treballadors com «los 
constituidos por Prisioneros de Guerra de nacionalidad española, con aptitud física 
para el trabajo, de los comprendidos en los grupos de clasficación A-dudosos i B».111

Hem de recordar que els presoners de guerra són classificats segons els ante-
cedents que imposava el consell de guerra. Després les comissions classifica-
dores divideixen els presoners en quatre grups: A, pels adeptes indubtables al 
Moviment Nacional; B, pels netament adversaris i combatents al Moviment 
Nacional; C i D, per aquells que resulten culpables de la comissió de causes o 
delictes, sent condemnats per aquest motiu per decisió dels tribunals militars 
els del grup C, com lleus, i els grup D, com greus. Hi ha un cinquè grup inter-
medi entre l’A i B compost per individus que per informació contradictòria 
o insuficient, no poden ser compresos clarament a cap dels dos, sent classifi-
cats com a A-dubtosos. Aquesta classificació es considera com a provisional, 
segons els informes posteriors que es fan del presoner. Però segons les fonts, 
estadísticament, més d’un 50% dels presoners i presentats són classificats en 
el grup A i alliberats; un 10% són condemnats, compresos entre els dos grups 
C i D, quedant un 40% format per parts quasi iguals pels grups A-dubtosos 
i B.112 Per tant, els classificats com A-dubtosos i B són els que formarien 
majoritàriament els batallons de treballadors. Com hem dit abans, i així ho 
estipula el mateix reglament citat, els batallons de treballadors estaran sota el 
control administratiu de la ICCP.

Respecte el treball que feien els presoners, segons l’article 3, tenien tres fina-
litats: 1- la compensació mitjançant el treball de la càrrega originada per la 
sustentació dels presoners; 2- la de contribuir en la reparació dels danys i des-
trosses provocades per les «hordas marxistas»; 3- la d’aconseguir la correcció 
del presoner, proporcionant-li els mitjans per poder demostrar el seu grau de 
rehabilitació moral, patriòtica i social, adquirint l’hàbit d’una profunda disci-
plina, obediència i acatament al principi d’autoritat, precisament en el treball 

111 AIMB 615-1 Comandancia de obras f.7

112 Ibid. f.7
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com a base prèvia per a la seva adaptació a la Nova Espanya.113

En el reglament hi ha moltes parts contradictòries, sobretot quan parla del 
tractament dels presoners; per exemple, a l’article 7 diu que el tracte als pre-
soners serà just i digne, però a l’article 5 diu que s’aplicarà la disciplina militar 
més rigorosa, a més, que era impossible que els tractessin amb una certa dig-
nitat quan a l’article 4 afirma que els presoners no tendran el mateix tracte ni 
consideració que els soldats del Movimiento Nacional.114 Dins el reglament 
trobam contínuament insults cap als presoners per la seva ideologia, cosa que 
demostra un important menyspreu i falta de sensibilitat cap als presoners. Si 
en el seu propi reglament hi ha qualificacions com «rojos», «perturbados por las 
malvadas teorías y prácticas marxistas», «separatistas», etc., és poc probable que 
el tracte que se’ls donava als presoners fos gaire digne, així com corroboren les 
diverses cròniques de presoners republicans.

El que també pretenen en els camps de concentració, com es diu a la tercera 
finalitat dels treballs dels treballadors, era la de reeducar i «españolizar» els 
presoners amb una forta propaganda en què hi tenien un paper destacat els 
capellans i els oficials dels camps amb diverses activitats, com anirem veient.

El control dels presoners era tal que, fins i tot els metges i capellans es conver-
tien en una espècie d’espies que controlaven i vigilaven el grau de fidelització 
dels presoners, els quals els classificaven en: 1- els corregits i convertits a la 
causa del Movimiento Nacional, demostrant-ho amb «heroica fidelidad» i ad-
hesió o amb el seu bon comportament i voluntarietat en el treball, encara que 
sigui penós i arriscat; 2- els dubtosos per la seva desigual conducta i aquells 
que amb la seva actitud reservada i falta de voluntat en el treball, limitant-se 
a complir el que se’ls ordena, fa que es pensi que tenen una desafecció al 
Movimiento Nacional; 3- els que per la seva actitud despectiva, el seu mal 
comportament, etc., demostren el seu odi en el Movimiento Nacional. A més, 
si algun presoner era classificat en el tercer grup citat, era destinat en els 
batallons disciplinaris de presoners «donde serán sometidos a una más estrecha 
y férrea disciplina, con trabajos más duros y de jornada más larga, sin derecho al 
devengo de sobras».115

113 Ibid. f.7v

114 Ibid f.7v-8.

115 Ibid. f. 8-8v.
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Els presoners que formaven els batallons de treballadors s’havien de traslladar 
d’una banda a l’altra de l’illa perquè les obres on feien feina estaven lluny dels 
camps de concentració. Per això, quan es trobaven molt enfora del seu camp, 
el seu lloc de residència era el poble que es trobava més a prop de l’obra en 
qüestió. Els presoners s’allotjaven en edificis o locals oberts, que podien en-
cabir centenars de presoners, que generalment eren magatzems de l’estil de 
Can Mir. Un exemple n'és el batalló de treballadors núm.153 que s’encarre-
gava de la construcció del ferrocarril de sa Pobla-Alcúdia, que es va allotjar al 
magatzem de Can Garroví a sa Pobla. Sobre aquest batalló en parlarem en el 
següent apartat. Els edificis on s’allotjaven els presoners no estaven preparats 
per encabir persones, per això s’havien de fer latrines improvisades a l’exterior 
o l’interior de l’edifici, el qual estava rodejat d’enfilat i fortament vigilat per 
soldats.

Els batallons de treballadors estaven constituïts per tres grups de personal 
els caps, oficials i suboficials, que formaven el quadre de comandament; els 
caporals i soldats, que formaven les forces d’escolta, i finalment els presoners. 
Així, per cada batalló hi haurà un comandant, un capità, tres tinents, un ti-
nent metge, cinc alferes, un brigada, vint sergents, cinquanta-dos caporals, un 
corneta i seixanta-vuit soldats amb 600 treballadors, els quals per disposició 
posterior s’han elevat a 700. Cada batalló tendrà un capellà per als serveis re-
ligiosos i un o més per la tasca de propaganda, ja que els camps de concentra-
ció d’on sortien els batallons de treballadors tenien un servei de propaganda.

Com hem dit anteriorment, els presoners que formaven part dels batallons de 
treballadors rebien un sou d’una pesseta i noranta cèntims per dia, que des-
prés es descomptava una pesseta amb seixanta cèntims pel menjar que rebien, 
quedant un total de vint-i-cinc cèntims per dia. Així el salari per mes quedava 
en uns 7’75 pessetes, segons la normativa, però les fonts orals es contradiuen. 
La vestimenta dels presoners era la mateixa que els soldats, però amb una 
gorra de forma cilíndrica i una T pintada en negre, un braçalet blanc, també 
amb una T pintada.

Les jornades de treball, per als presoners del batalló de treballadors, podien 
ser maratonianes i, fins i tot, un autèntic infern. Dèiem que era un infern 
perquè les jornades laborals es podien allargar, dependent de l’humor del cap 
de les obres; així ho estipula l’article 123 del reglament de batallons de tre-
balladors:
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«Dejándola al arbitrio y responsabilidad de la Dirección Técnica, que es 
la que tiene sobre la oportuna terminación de las obras, si bien se entiende 
que prudencialmente no debe de exceder de 10 horas, siendo su duración 
minima de ocho horas, logicamente que la duración media de la jornada de 
trabajo debe ser de unas nueve horas».116

A més, es controlava i vigilaven de manera fèrria la feina i comportament que 
feien els presoners, ja que es feia un recompte de les hores que feia feina el 
presoner.

Tot i que en un principi els batallons treballadors només treballaven en obres 
d’interès militar, a l’article 128 s’obra la porta al fet que també puguin treba-
llar en obres civils:

«Únicamente en el caso muy poco frecuente que los Batallones esten sin em-
plear en necesidades militares, pueden trabajar en obras civiles únicamente 
en las localidades en que se hallen para estar siempre dispuestos a incor-
porarse a la Gran Unidad que pueda necesitarlos pudiendo especialmente 
dedicarse a obras de reparación de destrucciones realizadas por los rojos y 
preferentemente en los Monumentos Nacionales».117

Com sabem, en finalitzar la guerra, el règim franquista es va caracteritzar per 
utilitzar els presoners republicans en obres públiques com embassaments, la 
construcció de carreteres i altres obres públiques, tal com han contat testimo-
nis com l’historiador Sánchez Albórnoz.

Ja hem dit que els capellans que estaven als camps de concentració tenien un 
paper molt important pel que fa a la propaganda. I és que el veritable paper 
dels capellans no era el suport espiritual dels presoners davant de fets tant 
traumàtics, sinó que era la reeducació i l'adoctrinament, ja que pels sublevats, 
els republicans estaven contaminats per idees del «marxismo internacional». 
A l’article 145 del reglament s'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».118 
Així cada dia es feia una missa a l’esplanada de cada camp de concentració, on 

116 Ibid. f.26

117 Ibid. f.26 v

118 Ibid. f.29 v
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es col·locava un improvisat altar sobre la plataforma al peu de la bandera na-
cional «como símbolo de compenetración entre las dos ideas fundamentales españo-
las de Religión y Patria».119 L’activitat dels capellans era intensa, amb «pláticas 
religiosas» diàries per tal que els presoners s’«adaptin» a la «Nueva España».120 
De fet, els capellans prenien nota de l’actitud de cada un dels presoners per 
després informar el 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 as-
pecto indirecto como en el directo. A este efecto, además del Capellán estric-
tamente indispensable para los Servicios Religiosos normales del Batallón, 
de ser posible, se nombrarán uno o dos más, para auxiliarle tanto en la Pro-
paganda Religiosa de su incumbencia, como en la parte que les corresponda, 
en la propaganda de atracción de los prisioneros y separatistas».121

El servei de propaganda estava format pels caps dels batallons de treballadors, 
assistits per tots els oficials i suboficials a les seves ordres, sobretot el metge i 
els capellans seran els que organitzaran el servei de propaganda. L’objectiu del 
servei de propaganda és simple però complicada pel que pretenia:

«El total convencimiento de la bondad y justicia de la Causa Nacional, re-
cuperando para España, en la integridad de sus funciones individuales, no 
sólo materiales, sino también de orden espiritual, el mayor número posible 
de hijos perdidos para ella y en contra suya, entregados en cuerpo y alma, 
totalmente esclavizados al perverso marxismo internacional».122

119 Ibidem

120 Ibid. f.30

121 Ibid. f.31

122 Ibid. f.30v
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Per a aquesta tasca, el servei de propaganda actuarà des del primer segon en 
què es captura el presoner fins al darrer moment en què forma part dels bata-
llons de treballadors. La propaganda que s’exercia al presoner de guerra era la 
d’un autèntic rentat de cervell, que en molt poques ocasions era efectiu, però 
que demostra una intenció explícita per «convertir» els rojos. Aquesta tasca de 
manipulació sistemàtica del presoner es feia amb una propaganda directa que, 
com ells definien, era organitzada amb l’objectiu concret d’atreure el presoner 
«rojo y separatista» a la Causa Nacional, convencent-lo que les idees marxistes 
i altres idees d’esquerres i liberals, com la democràcia parlamentària, són un 
error i perjudicials per a la societat, i fins i tot criminals «mostrándole el mise-
rable engaño en que se le ha tenido, y demostrándole por el contrario, toda la Verdad, 
Bondad y Justicia, que resplandecen en el ideario político y social, en la acción y 
en el sentir de la Nueva España, fecundada con sangre de Mártires y Héroes».123 
Aquesta frase final mostra com serà l’educació de les generacions futures: un 
conjunt d’idees falses mesclades amb un profund i exagerat patriotisme, mis-
ticisme de la figura de Franco i de la història d’Espanya.

Entre les activitats diàries que organitza el servei de propaganda hi havia la 
de rendir honors a la bandera nacional i cridar les aclamacions reglamentàries 
i els himnes, com el «Cara el Sol». També es feia una lectura d’articles i noti-
cies de diaris que ells consideraven oportuns. Com hem dit el que s’intentava 
era l’adoctrinament del presoner per tal que fes un canvi ideològic de 180º, 
per això es feien:

«Conferencias de divulgación de los principios sociales y patrióticos del 
Movimiento Nacional debiéndose oportunamente hacer destacar en ellas, 
hasta llegar al convencimiento de los prisioneros el sentimiento de gratitud 
que deben al Caudillo, el cual, preocupado de la regeneración de los que 
equivocadamente atentaron contra la Patria, se muestra generoso en grado 
sumo con los que empuñaron las armas contra España, no tramando con 
ellos las justas y merecidas represalias por el apoyo y colaboración dada a 
asesinos, ladrones o incendiarios, sino que les conservó la vida, con la es-
peranza de que puedan rectificar su conducta poniéndoles en condiciones 
de adaptación al medio social y de poder compartir en la medida que les 

123 Ibid. f.31
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corresponda con nuestros combatientes y demás leales a nuestra Causa, el 
honor de ser en el provenir cooperadores de la gran Obra Nacional».124

En definitiva, el servei de propaganda intentava inculcar en els presoners de 
guerra el fervor per la pàtria que sentien els sublevats: «la verdadera y gloriosa 
actuación a través de la Historia y en todos los tiempos, de España, siempre ya os-
tentando este nombre y precisamente con la reiterada unanimidad según la época, 
de todas las tribus, razas, pueblos y pequeños reinos que la constituían».125 Com 
també que odiessin el que eren abans, la seva forma de pensar, és a dir, se’ls 
volia inculcar que van cometre un grandiós error, com defensar la República, 
el govern legítim: «para combatir y desarraigar en los prisioneros, sus errores y 
sentimientos de desafección a España, en su Grandeza y Unidad a causa de sus 
ideas de internacionalismo marxista o anarquista y las disgregantes de los odiosos 
separatismos internos».126 Els presoners tampoc obtenien el perdó o el cònsol 
espiritual que els hauria d’haver aportat els capellans; tot al contrari, si els 
presoners estaven deprimits per la seva condició o per la de la seva família, el 
capellà tenia l’obligació de fer veure, amb cert cinisme, en els presoners, que 
la seva situació fou provocada per ells mateixos, els «rojos», i que pitjor estan 
els combatents sublevats en el camp de batalla. Amb aquest tractament, ens 
podem imaginar que de poc servien les polítiques de persuasió que aplicava 
el servei de propaganda.

Finalment, el servei de propaganda havia d’aportar, al coronel inspector, uns 
informes mensuals dels seus avanços. De la mateixa manera el subinspector 
de la ICCP visitava periòdicament tots els camps de concentració i feia un 
informe detallat, com el que hem exposat anteriorment, dels treballs dels ba-
tallons treballadors, les característiques dels camps i de qualsevol novetat que 
succeeixi en els camps de concentració.

124 Ibid. f.31v

125 Ibid. f.32

126 Ibid. f.32
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8. El projecte del ferrocarril militar sa Pobla-Alcúdia

Com ja s’ha indicat anteriorment, els batallons de treballadors són una mos-
tra de la repressió exercida pel règim franquista en els presoners de guerra. 
Els presoners de guerra foren utilitzats com a mà d’obra pràcticament es-
clavitzada, ja que només se’ls pagava un jornal simbòlic, per la construcció 
d’obres públiques d’interès militar. L’exemple que detallarem a continuació 
fou l’avantprojecte del ferrocarril de sa Pobla-Alcúdia, que com indica el nom 
va tenir com escenari sa Pobla. En aquesta obra de gran envergadura, que tot 
i que no es va acabar mai, es van utilitzar centenars i, fins i tot, milers -en 
algunes ocasions- de presoners vinguts de la Península.

A finals de 1938, hi ha un interès militar per la construcció d’un ferrocarril 
que uneixi Palma amb la badia d’Alcúdia i Pollença, degut a la importància 
estratègica que tenia l’aeròdrom de Pollença, que era un dels més importants 
de les Illes. Recordem el paper que va jugar durant la Guerra Civil com a base 
dels avions italians que utilitzaven per bombardejar Barcelona. L’obra volia 
unir Palma amb Alcúdia i el Port de Pollença utilitzant la via fèrria ja existent 
de Palma-sa Pobla. La importància del projecte, l’explica molt bé el tinent co-
ronel Ramon Franco127, cap de les forces aèries de Balears i germà del cap de 
l’exèrcit sublevat Francisco Franco. Ramon Franco explica que vist l’estabilitat 
de la base aèria de Pollença, a prop de la «Radio-Centro Alcúdia» i l’aeròdrom 
d’Alcúdia amb una base d’hidros, i la quantitat de material que s’ha de trans-
portar en aquestes bases, a més del personal que hi treballa, fa que el projecte 
del tren de sa Pobla-Alcúdia sigui d’especial interès. També diu que, a causa de 
l’enorme personal que utilitza la base aèria de Pollença, són necessaris molts 
habitatges que en aquell moment no existien, així que amb l’arribada del tren 
solucionaria aquest problema. A més, de les evidents raons d’estalvi econòmic 
que comportaria el tren, ja que no seria necessari el transport amb camions i 
altres transports a motor que necessiten un gran consum de combustible. En 
resum, Ramon Franco vota a favor de l’arribada del tren al Port de Pollença i 
per consegüent a sa Pobla, per raons econòmiques, logístiques i estratègiques.

127 AIMB 1029-01 Comandancia de obras.
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En un telegrama del Ministeri de Defensa, del 22 de novembre de 1938, 
firmat per Pedro Ortega, general subsecretari de l’Exèrcit, es notifica a la 
Comandància de Balears la decisió de Burgos a donar el vistiplau de l’ano-
menat «Anteproyecto del Ferrocarril Militar de la Estación de La Puebla a Puerto 
de Alcúdia». En el mateix telegrama, Ortega també dona els seus arguments a 
favor que es faci el projecte; aquests són bàsicament dos: estratègic «por unir la 
capital con las bahías de Alcúdia y Pollensa» i comercial «por atravesar una de las 
zonas más ricas de la Isla».128 Però, al Ministeri de Defensa, el que més li inte-
ressa és la part estratègica del projecte. També es demana l’opinió a l’almirall 
Francisco Moreno, cap de les forces del bloqueig mediterrani, el qual tampoc 
fa cap objecció al projecte.129

L’avantprojecte del ferrocarril militar de l’estació de sa Pobla al Port d’Alcú-
dia tenia un pressupost de 1.993.319,17130 pessetes i, per a aquest tram, tenien 
pensat que estigués finalitzat en un any, però sembla que es van trobar amb 
problemes. Les obres estaven sota el control de la Comandància d’Obres i 
Fortificacions de Balears amb mà d’obra del batalló d’enginyers de Mallorca, 
però pel fet que el nombre d’obrers que es necessitaven havia de ser superior a 
500 van haver d’utilitzar presoners de guerra, formats en els batallons de tre-
balladors.131 A la mateixa carta, del 12 de gener de 1939, es demanen més pre-
soners per a les obres però no hi havia batallons de treballadors disponibles a 
Mallorca, ja que «se hallan ocupadas en las obras de los caminos de Bateria AA. de 
Muleta, Posición de Albercuitx y Circuito Estratégico».132 Per això el comandant 
general de Balears demana que s’enviïn 500 presoners més per treballar a les 
obres del ferrocarril. Hem de tenir en compte que des de sa Pobla al Port 
d’Alcúdia són més de 17 km que passen per zones pantanoses com l’Albufera 
i petits turons, i això sense tenir la maquinària moderna actual. Per això, el 
comandant de les Balears considera que es necessiten més de 500 presoners 
de mà d’obra com a mínim per anivellar els terrenys i adequar-lo per col·lo-
car-hi les vies de tren. 

128 Ibid.

129 Ibid.

130 Ibid.

131 Ibid.

132 Ibid.
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El pla a seguir de les obres les ens descriu molt bé el coronel enginyer de 
Balears, dia 3 de gener de 1939:133

«En cuanto al plan a desarrollar para la ejecución de las obras del ferro-
carril, considera el Jefe que suscribe que debe empezarse por el replanteo de 
la traza y nivelación, formando enseguida el plano parcelario, en donde 
con todo detalle se indiquen las fincas a expropiar debidamente numeradas 
con los nombres de los propietarios y colonos y los apodos de los mismos que 
se usan ordinariamente en los pueblos de Mallorca, así como también la 
debida clasificación en solares o clases de cultivo a que se dedican. Al propio 
tiempo y simultáneamente se deberá proceder a estudiar con toda exacti-
tud los emplazamientos de las obras de fábrica principales, que convendría 
construir lo antes posible, dejando para más adelante las de aquellas que 
por encontrarse en terrenos encharcados durante el invierno, permitan su 
construcción en seco durante el verano. En cuanto a los movimientos de tie-
rras convendrá empezar por los de montes de mayor importancia como son 
los de la «Estación de Alcudia» de «Ca na Lloreta» y de «Bisutria» de las 
vertientes de las alturas «Son Fe» y «Son San Martí». Las obras de fábrica 
deberán replantearse y construirse en el orden que exijan los terraplenes, 
para que al llegar a ellas se pueda utilizar el paso, a no ser que convenga 
demorar la construcción de aquellas por estar el terreno encharcado. Las 
cimentaciones de las obras de fábrica situadas en la finca denominada «La 
Albufera», deberán ser objeto de un concienzudo estudio pues el terreno de 
asiento hay que suponer que solamente admite presiones bastante inferiores 
a 0,50 kg por m2. Con el fin de poder utilizar la explanación de la vía para 
facilitar el transporte de los productos de los desmontes y su aplicación a los 
terraplenes, convendrá colocar provisionalmente la vía sobre traviesas, sin 
esperar a que esté extendido el balastro, para lo cual deberán realizarse las 
gestiones convenientes, desde los primeros momentos, para la adquisición 
de las traviesas necesarias ya sean procedentes de la Península o de esta Isla, 
y en este caso, proceder a su creosotado en los talleres de la Compañía de los 
Ferrocarriles de Mallorca».

Però l’avantprojecte del tren de sa Pobla al Port d’Alcúdia va tenir alguns 
entrebancs. El fet és que el pas del tren no agradava a una part de la població 

133 Ibid.
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d’Alcúdia, sobretot als hotelers de la zona. La carta de dia 14 de gener de 
1939 firmada per «la Población Civil, Comercio y Industria Hotelera del Puerto 
de Alcudia» demana que el traçat sigui desviat cap a una altra banda, ja que el 
tren volia passar entre la població i el passeig marítim, i això era perjudicial 
per al turisme.134 Aquesta carta suposam que anava dirigida a la comandància 
de Balears amb una absoluta submissió i patriotisme propi de l’època acabant 
amb els reglamentaris «Arriba España», «Viva España» i «Una, Grande y Li-
bre». També el mateix Ajuntament d’Alcúdia va enviar una carta en què de-
manava que es rectifiqués el traçat del tren perquè no perjudicàs ni el turisme 
ni els pescadors que tiraven les seves xarxes a la vorera de la mar.135 Però la 
resposta que reberen no fou gens satisfactòria:

«La forma en que se ha proyectado la linea del Ferrocarril, siguiendo la 
orilla del Puerto, lo más cerca posible del mar, es la que menos ha de moles-
tar a las pocas casas y hoteles que allí existen. Si el Ferrocarril tiene como 
objeto principal servir al Puerto y llegar a la escollera actual, no cabe otra 
solución más que asentarse sobre los terrenos y muelles de aquel en la última 
parte de su corrido, y cualquiera otra solución que se adoptara, siempre se 
perjudicarían algunas de las pocas casas que existen actualmente.»136

A més, segueix argumentant que els costos de la desviació serien massa grans 
i que si els veïns afectats estarien disposats a pagar el sobrecost de la desviació, 
els quals responen que no poden pagar el desviament del ferrocarril. Per tant, 
les queixes dels hotelers i veïns d’Alcúdia van ser ateses però no van arribar a 
modificar res; sort van tenir que finalment no es va acabar i les obres es van 
abandonar, com veurem més endavant.

Explicat el que era l’avantprojecte de sa Pobla-Alcúdia i els seus entrebancs, 
ja podem tractar el tema referent als presoners que van fer feina en el dit 
projecte. Hem dit abans que es demanaven com a mínim 500 presoners per 
treballar a les obres de l’avantprojecte, però es veu per diversos telegrames 
entre la comandància de les Balears i la ICCP, que hi havia certes reticències 
a proporcionar els presoners. En una ordre del coronel inspector dels camps 
de concentració al tinent coronel inspector dels camps de concentració de 

134 Ibid.

135 Ibid.

136 Ibid.
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les Illes, el primer li nega l’autorització que demanava la comandància de 
les Balears per organitzar unitats o companyies de treballadors, fins que els 
presoners no siguin depurats per un jutge especial del Ministeri de Justícia.137 
La resposta de la comandància de Balears no es fa esperar, on es queixa que 
no té treballadors suficients per seguir les obres que estaven en curs més la 
construcció del ferrocarril. «En la actualidad trabajan en la construcción del fe-
rrocarril antes citado una compañía del Batallón de Ingenieros de Mallorca con 
personal insuficiente para que la obra quede terminada al finalizar el año en cur-
so».138 I finalitza la carta demanant taxativament que se li enviïn els preso-
ners de les Illes disponibles per a les obres en construcció i ordena que li 
enviïn 500 presoners més d’altres batallons de treballadors per a les obres 
del ferrocarril.139 La resposta a la seva petició li arriba tres dies després del 
quarter general del Generalíssim: «disponga V.S. el envío a Palma de Mallorca 
de quinientos prisioneros para trabajar en la construcción del ferrocarril militar 
de la Puebla a Alcudia, designando para su conducción la partida necesaria».140 
Amb aquesta resposta s’obren totes les portes i s’agiliten els tràmits per enviar 
ràpidament els presoners. El 27 de juliol del 39, en un telegrama, es notifica 
al comandant de Balears de l’arribada dels treballadors: «dispuesto por V.E. 
en 20 de junio, el envío de 500 prisioneros conducidos por una escolta que debía 
regresar a la Península y habiendo llegado en fecha 13 de la actual el batallón de 
Trabajadores núm.139, compuesto por 5 oficiales, 1 capellán, 3 suboficiales, 97 sol-
dados y 413 trabajadores».141 Aquests treballadors van arribar el dia 10 d’agost 
de 1939 i es va comunicar a la companyia ferroviària de Mallorca i de Sóller 
que haurien de traslladar aquests presoners a Santanyí i a Sóller.142 Ja veim 
que no anomena sa Pobla, però en un altre telegrama posterior diu: «llegados 
en el dia de hoy a esta plaza 500 prisioneros, procedentes de Reus custodiados por 
una sección de Tropa, disponga se efectúe el transporte en trenes especiales de: 200 a 
Llombars (A las 10,45 horas de hoy), 150 a Sóller (a las 10,30 horas de hoy), 150 a 

137 Ibid.

138 Ibidem

139 Ibidem

140 Ibidem

141 Ibidem

142 Ibidem
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La Puebla (A las 10,30 de hoy)».143 Com veim en el telegrama el nombre exacte 
de presoners que arriben a sa Pobla és de 150, una xifra molt inferior a la que 
demanaven per a la finalització de les obres.

Sabem per altres fonts documentals que hi havia un altre batalló de treballa-
dors treballant en el ferrocarril de sa Pobla, però malauradament de l’Arxiu 
Intermedi Militar de Balears no tenim més informació al respecte, ja que 
no tenim més noticies de les obres del ferrocarril fins al 1942. Però és bas-
tant probable que hi hagués més d’un batalló treballant en aquelles obres. 
El que és cert és que la documentació de l’Arxiu Municipal de sa Pobla ens 
parla del batalló de treballadors núm.153. Els documents són unes llistes on 
es diu: «Relacion 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, en 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 (veure annex144). 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 7642145». 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 en-
davant a Sa Cortera, un dels campaments per a la construcció de la carretera 
Alcúdia-la Victòria. També varen treballar en la construcció de la carretera 
d’Alcúdia al Port de Pollença i en la construcció del ferrocarril que havia 
d’unir sa Pobla i Alcúdia146. Si consultau a l’annex la llista dels treballadors 
del batalló núm.153 trobareu el pare de Miquel López, Paulino 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.

143 Ibidem

144 Annex pàg. 25

145 lópez Crespí, Miquel. «Sa Pobla, abans i després de la tempesta», Memòria civil: Mallorca en 
guerra, 20 de juliol 1986.

146 Ibidem
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Per tant, segons la documentació consultada tenim el batalló de treballadors 
núm.139 i el batalló de treballadors núm.153 que treballaven en la construc-
ció del ferrocarril de sa Pobla-Alcúdia. El total de presoners treballant al 
mateix temps es difícil de calcular, ja que es feien reemplaçaments, però sí que 
sabem que del batalló de treballadors núm. 139 n’hi havia almenys 150 i a la 
llista del batalló de treballadors núm.153 hi ha el nom de 272 presoners que, 
tot i que no hi estiguessin alhora, podríem calcular un total de 150 presoners 
aproximadament, si contam els reemplaçaments del 36 al 39.

Tornant al tema de la construcció del ferrocarril de sa Pobla-Alcúdia, hem 
vist que superats els entrebancs de l’oposició d’alguns sectors de la població 
d’Alcúdia, les obres es van iniciar sense cap més problema. Fins que el 25 
d’agost de 1943147 ens trobam un document que ens parla de la modificació 
del projecte, ja que les obres afectaven la defensa de la zona costanera de la 
zona i, per això, s’havia de nomenar una comissió mixta per estudiar el tema. 
Finalment s’aprova la modificació, però les obres queden paralitzades. No en 
sabem les causes de la paralització fins a un informe de la capitania general de 
les Balears del 7 de maig de 1968148. En aquest informe es detalla molt bé 
la cronologia de les obres i es diu que el 1940 es paralitza l’obra per ordre del 
capità general de Balears, per la necessitat de dedicar el nombre més gran de 
sapadors en els treballs de fortificació de l’illa. Després, l’augment dels preus 
dels materials i del transport fa que es revisi el projecte, quan només s’havien 
realitzat l’esplanació i algunes obres de fàbrica. Paralitzada l’obra, a partir de 
l’any 1953 hi ha peticions de veïns de sa Pobla que demanen que se’ls tor-
nin les terres expropiades, però les autoritats militars es neguen. Fins que en 
el 1961, l’Ajuntament de sa Pobla torna a demanar que es tornin les terres 
expropiades i la sol·licitud es passa al Ministeri d’Obres Públiques. Men-
trestant, la Junta Regional de Defensa en una reunió de 1967 conclou que 
el projecte del ferrocarril ha perdut molta importància militar i fins i tot es 
demana al Ministeri d’Obres Públiques que torni les terres expropiades149. 
Però en aquell moment no es va rebre resposta del Ministeri d’Obres Públi-
ques i actualment no sabem amb seguretat si s’han tornat totes les propietats.

147 AIMB 1029-01 Comandancia de obras.

148 Ibidem

149 Ibidem.
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Respecte als presoners que treballaven en el ferrocarril de sa Pobla-Alcúdia 
no sabem què va passar amb ells, però la nostra hipòtesi és que un cop passada 
la seva condemna fossin alliberats, però no sembla que sigui aquesta la raó 
perquè es paralitzin les obres, ja que la documentació ens ho diria. Una altra 
hipòtesi més factible és que els que formaven els batallons de treballadors 
després del 1940 fossin organitzats en batallons disciplinaris fent treballs 
forçosos, ja que es va dissoldre la ICCP per assumir les seves competències 
«Jefatura de Campos de Concentración y Batallones Disciplinarios». Per tant, és 
difícil fer un seguiment dels presoners que formaven els batallons de treballa-
dors i posteriorment els batallons disciplinaris, ja que significaria consultar un 
gran nombre d’arxius, no només de les Balears sinó de tot l’Estat.
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9. Epíleg

Podem concloure que els resultats i els objectius que teníem en el comença-
ment de la investigació s’han complit en bona part. Hem fet una reconstruc-
ció fidedigna dels fets ocorreguts a sa Pobla durant la Guerra Civil i hem tro-
bat documentació i bibliografia de la repressió exercida pel règim franquista 
durant i després de la guerra, com en el cas dels carrabiners i poblers que s’hi 
van resistir.

Com hem vist, la resistència dels carrabiners i alguns poblers va comportar 
una dura repressió: dos carrabiners executats, Crisante Valcárcel Moll i Juan 
Orozco Trulla, i també un civil executat, Jaume Serra Cardell. Però als altres 
implicats en la resistència de sa Pobla també els van caure unes dures penes, 
vuit persones a cadena perpètua: els carrabiners Balbino Castedo López, Juan 
Cintrano Infantes i Pedro Herrera Sánchez, de l’altre carrabiner ja hem dit 
que no n’hem trobat el nom; els civils condemnats foren: Josep Bassa Alo-
mar, Joan A. Gost Gost, Francesc Gost Amer i Antoni Massanet Martorell. 
Seguint en la repressió exercida a sa Pobla durant el franquisme, hem de 
recordar la depuració del funcionariat en el consistori pobler quan van vèncer 
els sublevats i la persecució de persones esquerranes a través del Tribunal de 
Responsabilitats Polítiques.

Però seguint amb el tema de la repressió, la part més fructífera ha estat la in-
vestigació dels batallons de treballadors que estaven a sa Pobla i van treballar 
en la construcció del ferrocarril de sa Pobla-Alcúdia, ja que hem trobat els 
noms i cognoms d’un batalló sencer (batalló de treballadors núm.153) i ens 
ha permès saber més dels camps de concentració a Mallorca, un tema malau-
radament oblidat, i que hi ha molt per descobrir.

Mentre investigàvem, com es formaven i creaven els batallons de treballadors 
vam trobar abundant informació sobre altres camps de concentració de Ma-
llorca, dels quals no hem parlat perquè no era l’objectiu del treball tractar tots 
els camps de concentració de Mallorca, però que hem inclòs a l’annex per 
consultar. A més, també hem trobat el reglament dels batallons de treballa-
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dors, on n’hem descobert el funcionament i sobretot el gran aparell repressiu 
i de manipulació que eren els camps de concentració. Creiem que mereixen 
un capítol a part el tema dels camps de concentració a Mallorca i a totes les 
Illes, per poder saber amb exactitud l’envergadura a què va arribar la repressió 
durant la guerra i postguerra a les Illes.

Però de la part que estem més satisfets és de la investigació dels batallons 
de treballadors assentats a sa Pobla, que és el gruix de la nostra investigació. 
La primera pista que vam tenir dels batallons de treballadors núm.153 fou a 
l’Arxiu Municipal de sa Pobla, on vam trobar llistes dels noms i cognoms dels 
presoners i dels oficials que els guardaven. Això ens va dur a l’Arxiu Interme-
di Militar de Balears, ja que els presoners de guerra eren de les competències 
de la comandància militar de Balears. I és a l’AIMB on vam trobar informa-
ció abundant sobre la ICCP, els camps de concentració de Mallorca i, per 
tant, els batallons de treballadors. Com hem mencionat en l’apartat anterior, 
els batallons de treballadors núm.139 i 153 van treballar en la construcció del 
ferrocarril de sa Pobla- Alcúdia, una ambiciosa obra militar que pretenia unir 
la base aeronaval del Port de Pollença amb Palma. A més de treballar en la 
construcció de carreteres d’Alcúdia i de fortificació de les costes de Mallorca.

El que és difícil de saber, amb les dades que tenim, és què va passar amb els 
batallons de treballadors que treballaven en el ferrocarril. Com hem dit en 
l’anterior apartat, els batallons de treballadors tal com els hem explicat van 
deixar d’existir en el 1940 quan es va dissoldre la ICCP, però en el seu lloc es 
van formar els batallons disciplinaris que, al cap i a la fi, tenien un funciona-
ment semblant al dels antics batallons de treballadors. L’única diferència era 
que la guerra havia acabat i, per tant, ja no es podia tenir a un gruix de po-
blació tan gran en camps de concentració, creats per ser temporals, ja que no 
es podia suportar econòmicament ni higiènicament a una població presonera 
que arribava als 156.789 persones, el dia 1 de juliol de 1939.150 Així que la po-
lítica concentracionària després de la Guerra Civil es podria resumir, en pa-
raules de Javier Rodrigo: «aperturas incontroladas y cierres masivos».151 És a dir, 
que es va passar a tancar camps de concentració i a reduir la població preso-
nera a base de llicències provisionals, permisos, llicenciament de batallons de 

150 rodriGo, Javier. Cautivos: campos de concentración en la España franquista, 1936-1947. 
Barcelona: Crítica, 2005, pàg. 206

151 Ibid., pàg.205
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treballadors. Davant la nova realitat de postguerra en què es necessitaven tots 
els homes per treballar en la reconstrucció de l’economia espanyola, es van 
llicenciar molts de batallons de treballadors. Es calcula que en la immediata 
postguerra hi havia 87.589 presoners treballadors que feien feina en obres 
militars, una massa de mà d’obra que ja no era necessària utilitzar-la quan 
es van acabar la guerra. Així que, el que és més probable és que els batallons 
de treballadors núm.153 i 139 es llicenciessin ateses les noves necessitats de 
la postguerra, però no vol dir que s’acabessin els presoners, ja que com hem 
dit es van crear els batallons disciplinaris, creats per depurar tota persona que 
hagués format part de l’exèrcit republicà.

Pel que fa als presoners del batalló de treballadors núm.153, tots provenien 
de diverses poblacions de la Península, és a dir, que no hi havia cap mallorquí 
o illenc. Això no vol dir que no hi hagués presoners mallorquins, ja hem vist 
el nombre de «detenidos gubernativos» que arribaven als camps de concentra-
ció. Però el cas és que a la Península abundaven els presoners de guerra i els 
camps de concentració estaven saturats, així que es traslladaven sovint per 
descongestionar els camps i fer-los treballar en obres públiques. Com hem 
dit, els presoners del batalló de treballadors núm.153 provenien de diferents 
poblacions de la Península. Així, dels 272 presoners, per ordre de major a 
menor, quedaria de la manera següent: el 20% eren d’Andalusia, el 17,41% 
de Catalunya, el 13,33% provenien del País Valencià, el 12,59% de Castella 
la Manxa, el 10% d’Aragó, el 7,42% d’Astúries, el 5,55% de Madrid i en me-
nor mesura queden, Múrcia, Extremadura, País Basc, Galícia, Castella i Lleó. 
Per tant, els presoners provenien de 12 comunitats autònomes diferents. Tots 
aquests presoners van estar a sa Pobla al magatzem Can Garroví i també a Sa 
Cortera,152 situat a l’albufera entre sa Pobla-Alcúdia, cosa que es correspon 
amb el que ens diuen les fonts documentals i també concorda amb el modus 
operandi dels batallons de treballadors, és a dir, que es mouen d’una població 
a una altra depenent de les feines que haguessin de fer.

152 Caldés Cerdà, Joan Miquel. «Sa Pobla i la Guerra Civil». I Jornades d’Estudis Locals sa Pobla, 
OCB, Delegació sa Pobla, Palma, 2009



96

Esclaus a l’illa de la calma

10. Bibliografia

Albertí i Genovart, Benet. La Guerra Civil a Banyalbufar: a l ’ombra de la 
Falange. Palma: Documenta balear, 1997.

Armengol, Antoni. La repressió a Inca: la República i la Guerra Civil. Palma: 
Perifèrics, 2005.

Beevor, Antony. La Guerra Civil española. Barcelona: Crítica, 2005.

Bergas Pastor, X.; Escales i Tous, J.; Mas i Forners, A.; Tortell i 
Frontera., M.A. Paper Blanc: els darrers mesos de la República i la Guerra Ci-
vil a Santa Margalida. Palma de Mallorca: Ajuntament de Santa Margalida, 
2013.

Caldés Cerdà, Joan Miquel. «Sa Pobla i la Guerra Civil». I Jornades d’Estu-
dis Locals sa Pobla, OCB, Delegació sa Pobla, Palma, 2009 

Capellà i Roig, Margalida; Massot i Muntaner, Josep i Thomàs, Joan 
Maria. Memòria de la Guerra Civil a Mallorca, 1936-1939. Palma de Mallor-
ca: Lleonard Muntaner, 2009.

Capellà, Llorenç. Diccionari vermell. Mallorca: Moll, 1989.

Carr, Raymond. La tragedia española: la Guerra civil en perspectiva. Madrid: 
Alianza, 1986.

Casanova, Julián, i Ramón Directores Fontana, Josep y Villarés. Historia de 
España, República y guerra civil. Madrid: Marcial Pons, 2007.

Company Mates, Arnau. La Guerra Civil a Sant Joan: cacics i repressors. Pal-
ma: Documenta balear, 1996.

Diversos Autors. Memòria civil, Mallorca en guerra (1936-1986). Palma de 
Mallorca: Diario de Baleares, 1986.

Diversos Autors. Les fosses de la repressió a Mallorca: el mapa de les fosses 
comunes a Mallorca: 1a part. Palma de Mallorca: Associació Memòria de Ma-
llorca, 2011.



97

González Calleja, E.; Cobo Romero, F.; Martínez Rus, A. i Sánchez 
Pérez, F. La segunda república española. España: Pasado&Presente, 2015.

Ferrà-Ponç, Damià. La Guerra Civil a Campanet: 1936-1939. Palma de 
Mallorca: Lleonard Muntaner, 2015.

Ferrà-Ponç, Damià. La Guerra Civil a Campanet: de la Gloriosa al Glorioso. 
T. 1. Campaner: Revista Campanet, 2010.

Fontana, Josep. España bajo el franquismo. Barcelona: Crítica, 1986.

Garí Salleras, Bartomeu. La guerra civil a Porreres: desfilades de dia, afuse-
llaments de nit. Palma: Documenta Balear, 2007.

Garí Salleras, Bartomeu. La repressió a Mallorca durant la guerra civil es-
panyola (1936-1939): memòria d’una coerció planificada. Universitat de les Illes 
Balears, 2009.

Ginard i Féron, David. La repressió a les Balears durant la Guerra Civil. 
Palma de Mallorca: Documenta balear, 2015.

Ginard i Fèron, David. Centres de reclusió a la Mallorca en guerra, 1936/1939. 
Palma de Mallorca: Universitat de les Illes Balears, Departament de Ciències 
Històriques i Teoria de les Arts, 1990.

Ginard i Féron, David. El moviment obrer de Mallorca i la Guerra Civil 
(1936-1939). Barcelona: Abadia de Montserrat, 1999.

Ginard i Féron, David. La resistència antifranquista a Mallorca: 1939-1948. 
Palma: Documenta Balear, 1991.

Irribarren, Joaquín Arrarás. Historia de la cruzada española. Madrid: Edi-
ciones Españolas, 1943.

Jackson, Gabriel. La República Española y la Guerra Civil: 1931-1939. Bar-
celona: Orbis, 1987.

March, Jaume; Cerdà Vives, Andreu i Salas Vives, Pere. La guerra civil a 
Pollença: la revolta contra la rebel·lió. Palma: Documenta Balear, 2006.

Kraschutzki, Heinz. Memòries a les presons de la Guerra Civil a Mallorca. 
Palma: Miquel Font, 2004.



98

Esclaus a l’illa de la calma

Margais i Basi, Xavier. La Guerra Civil a Bunyola: amb la por al cos. Palma: 
Documenta Balear, 2002.

Marimon Riutort, Antoni i Santana Morro, Manel. Els exiliats: refugiats 
i exiliats de les Illes Balears a causa de la Guerra Civil del 1936-1939 i de la im-
mediata postguerra. Palma: Hiperdimensional, 2006.

Mas Miralles, Guillem. La Guerra Civil a Montuïri: l ’esclafit de la crispació. 
Palma: Documenta Balear, 2001.

Massot i Muntaner, Josep. Cultura i vida a Mallorca entre la guerra i la 
postguerra, 1930-1950. Montserrat: L’Abadia de Montserrat, 1978.

Massot i Muntaner, Josep. El primer franquisme a Mallorca: guerra civil, 
repressió, exili i represa cultural. Barcelona: Abadia de Montserrat, 1996.

Massot i Muntaner, Josep. Guerra civil i repressió a Mallorca. Barcelona: 
Abadia de Montserrat, 1997.

Massot i Muntaner, Josep. Església i societat a la Mallorca del segle XX. Bar-
celona: Curial, 1977.

Massot i Muntaner, Josep. Les represàlies de Franco contra els militars poc 
addictes: la Causa del mando de 1936 a Mallorca. Palma: Lleonard Muntaner, 
2011.

Payne, Stanley G. La revolución y la guerra civil española. [Madrid]: Júcar, 
1976.

Picazo Muntaner, Antoni. Artà: 1931-1939. Palma: El Tall, 2007.

Preston, Paul. La destrucción de la democracia en España: reforma, reacción y 
revolución en la Segunda República. Barcelona: Grijalbo, 2001.

Rodrigo, Javier. Cautivos: campos de concentración en la España franquista, 
1936-1947. Barcelona: Crítica, 2005.

Rosselló Vaquer, Ramon. Soldats morts a la Guerra Civil i pregàries de l ’Es-
glésia: notes i necrologies de les revistes religioses de Mallorca. Felanitx: [L’autor], 
2006.

Sanllorente i Barragan, Francesc. La persecución económica de los derro-
tados: el tribunal de responsabilidades políticas de Baleares: 1939-1942. Palma: 
Miquel Font, 2005.



99

Santana Morro, Manel. La Guerra Civil a Selva: al recer de la muntanya. 
Palma: Documenta Balear, 1998.

Santana Morro, Manel. La guerra civil a Consell: les penes de mort. Palma: 
Documenta balear, 1996.

Sbert Barceló, Cristòfol Miquel. La Guerra Civil a Santanyí: Alqueria 
Blanca, Calonge, la Costa Llombards: els tres fronts. Palma: Documenta Balear, 
2002.

Schalekamp, Jean. Mallorca, any 1936: d’una illa hom no en pot fugir. [Barce-
lona]: Prensa Universitaria, 1997.

Suárez Salvà, Manel. La presó de Can Mir: un exemple de la repressió feixista 
durant la Guerra Civil a Mallorca. Palma: Lleonard Muntaner, 2011.

Sureda García, Bernat. “L’educació a Mallorca a l’època de la Guerra Civil: 
els canvis a la cultura escolar”. Educació i història: Revista d’història de l’edu-
cació, 2008.

Thomas, Hugh. La guerra civil española. Madrid: Ediciones Urbión, 1979.

Tugores, Antoni. La Guerra Civil a Manacor: la guerra a casa. Palma: Docu-
menta Balear, 2006.

Vilanova, Francesc. Exiliats, proscrits, deportats: el primer exili dels republicans 
espanyols: dels camps francesos al llindar de la deportació. Barcelona: Biblioteca 
Universal Empúries, 2006.

Vilar, Pierre. La guerra civil española. Barcelona: Crítica, 2000.



100

Esclaus a l’illa de la calma

Fonts documentals

Arxiu Intermedi Militar de Balears:
-AIMB 1781-1 comandancia general de Baleares

-AIMB 615-1 comandancia de obras.

-AIMB 1029-01 comandancia de obras.

Arxiu Municipal de sa Pobla:
-AMSP 561, allistaments de 1934-1942.

Centre Documental de la Memòria Històrica:
-CDMH 75/00261 Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas.

Fonts orals

-Entrevista a Salvadora Crespí feta el dia 8/05/2016 a casa seva, a sa Pobla.

Memòries

Pons Bestard, Josep. Memòria de Mallorca, 1936. Palma: El Tall, 1990.

Riera i Sorell, Gabriel. Crònica d’un presoner mallorquí als camps de concen-
tració: (1936-1942). Palma: El Tall, 1991.

Llistat de presoners republicans arribats a sa Pobla.



101

Annex

Paulino López, presoner republicà a sa 
Pobla (pare de l’escriptor Miquel López 
Crespí) a València, en temps de la guerra 
civil (és el de dreta). 

Grup de presoners republicans. 
Guzmán Rodríguez és el primer 
per l’esquerra (ajupit).Presoners republicans una 

vegada sortits dels camps 
de concentració. Paulino 
López (el pare de l´escriptor 
Miquel López Crespí) és el 
primer per l’esquerra.

Jaume Serra Cardell, passejant pel port

Paulino López, pare de l’escriptor Miquel 
López Crespí va arribar a sa Pobla, presoner 
dels feixistes en els anys 40 i es va casar 
amb Francesca Crespí Caldés (Verdera).

Jaume Serra Cardell, jove 
republicà pobler, afusellat pels 
feixistes l’any 1937

Joan Pizà Massanet, històric 
dirigent socialista pobler 
represeliat pel bàndol franquista

Felip “Mel”, darrer batle 
pobler de la República

Xesc
Texto escrito a máquina

Xesc
Texto escrito a máquina
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Carpeta de la ICCP  
sobre els camps de concentració de Mallorca

CAMPOS DE CONCENTRACIÓN DE PRISIONEROS EN LA ISLA 
DE MALLORCA

FULL 1

Campos de Concentración de Prisioneros y Unidad de Trabajadores de Balea-
res. Campos de Concentración:

- Son Cal·lar: Procedentes de Menorca: 363 
- Rafal: Id.: 137 
- Son Granada: Procedentes de embarcaciones capturadas en alta mar y 

a disposición de la Comandancia de Marina de Baleares: 101
- Total: 601

Unidad de Trabajadores

Batallón n.º 139, acantanado en la Albufera-Alcudia procedentes de la pe-
nínsula: 409

Unidad de Trabajadores de Mallorca

- Son Amoixa: sector Manacor: procedentes de la península: 190 
- Albercuitx- Pto. Pollensa: destacamento de Son Amoixa: 82 
- Lazareto- Pto. Sóller. Destacamento de Son Amoixa: 58 
- Total: 739
 Palma, 7 de agosto de 1939 Año de la Victoria.

FULL 2

En 28 de octubre de 1936 el Excmo. Señor Comandante Militar de Baleares 
nombró Inspector de los Campos de Concentración en esta Isla al Jefe que 
suscribe. El mismo dia se le ordena proceda a la inmediata organización de 
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un Campo de una capacidad para 300 prisioneros en la zona de Ses Salinas, 
orden que queda cumplimentada en 12 de noviembre siguiente, empezando 
a funcionar el Campo establecido en San Juan de Campos en 1 de diciembre.

En un edificio aislado se alojan 300 prisioneros, disponiendo cada uno de 
ellos de plato, vaso, cuchara, colchoneta, cabezal y dos mantas, utensilio facili-
tado por la Intendencia Militar, del que están dotados todos los demás Cam-
pamentos que luego se describirán, y en otra construcción contigua la Co-
mandancia y administración del mismo, a cargo de un Capitán de Infantería 
retirado auxiliado por dos Oficiales, rigiéndose para la administración por las 
normas establecidas en las unidades armadas. Se establece un destacamento 
de un cabo y cinco parejas de la Guardia Civil. Se monta además una guardia 
de una clase y diez y seis milicianos. Por reducción de plantilla queda en 5 de 
marzo un solo Oficial por Campamento, quién asume las funciones de jefe 
y Administrador, cuyo nombramiento está hecho por la Autoridad Militar, 
auxiliado por la clase de la Guardia Civil Jefe del destacamento mencionado.

Disponen todos los Campamentos de una superficie de 800 a 1.000 m2 al 
aire libre, rodeada de alambre de espino a 3 metros de altura. En el lugar más 
apartado del edificio se construyen letrinas de campaña.

En el recinto exterior de todos los Campos se establecen los siguientes ser-
vicios:

1-  Comandancia. 
2- Administración. 
3-  Cuerpo de Guardia. 
4- Alojamiento de la guarnición. 
5- Servicios postales. 
6- Censura de la correspondencia. 
7- Revisión de paquetes. 
8- Cocinas. 
9- Cantinas

Recinto interior:
1- Lavadero de ropa. 
2- Departamento de aseo. 
3- Lavabos y duchas. 
4- Barberia. 
5- Cuarto de reconocimiento. 
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6- Botiquín– está a cargo de un médico prisionero que auxilia al Médico 
Militar que presta servicio en el Campamento. 

7- Servicio religioso –a cargo de un soldado presbítero.

El funcionamiento de los Campos está sujeto a las normas dictadas por el 
Excm. Señor Comandante Militar de Baleares– Anejo n.º 1.–

En 20 de febrero fue instalado un segundo Campamento en los Baños de San 
Juan con independencia del primero para alojar a 220 individuos procedentes 
de las tripulaciones huelguistas de Italia y que empezó a funcionar el 26 de 
dicho mes. Campamento que se levantó al ponerse en libertad 128 de dichos 
individuos y los restantes distribuidos por orden Superior 41 en otros Cam-
pamentos y 51 ingresados en las prisiones de esta Plaza.

Trabajo.– En el anejo n.º 2, se detalla el verificado hasta la fecha con expre-
sión de los terminados, consistiendo en mejora de trazado, reparación del 
firme y construcción de nuevas carreteras.

FULL 3

Siendo el principal cometido de los Campos, la construcción de carreteras, 
al alejarse los tajos de trabajo se impone la necesidad de trasladar el Cam-
pamento, lo que se hace en 1º de mayo a las inmediaciones de la Colonia de 
Campos, y en la 1ª del actual año.

SON CATLAR
Situado a 6 km de la ciudad de Campos, aproximadamente a la mitad del 
trozo de carretera a construir que partiendo del km. 37 de la carretera de 
Sineu-Baños a Llobet se dirige a Cabo Blanco.

Capacidad: 400, internados actualmente 220, alojados en una sola nave. 
Alumbrado: farolas de gasolina y aceite.

Agua suficiente.

Teléfono más próximo Campos a 6 km.

Comandante Militar: Un alférez de la Guardia Civil retirado. Auxiliar: Un 
brigada de dicho Instituto.

Destacamento: un cabo y diez individuos de la Guardia Civil. Guardia: una 
clase y diez y seis milicianos de 2ª linea.
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Establecidos convenientemente los servicios higiénicos en este Campamen-
to, como en sus dos emplazamientos precedentes, se envían a éste todos los 
prisioneros civiles de nuevo ingreso, hasta que sufriendo una observación y 
seguro de que no tienen enfermedades contagiosas, insectos ni parásitos, se 
mezclan con los antiguos o van destinados a otros Campos, según las necesi-
dades de los trabajos a realizar.

A este campamento van en prácticas de servicio los Oficiales destinados a 
otros Campos con el fin de estudiar su funcionamiento.

PUERTO DE SÓLLER
Empezó a funcionar en 17 de diciembre último. Situado en el lazareto del 
Puerto.

Capacidad: 220, actualmente 108

Alumbrado eléctrico.

Agua: se transporta periódicamente en tanques de la Ciudad llenando los aljibes.

Teléfono: en la Comandancia del Campo

Comandante Militar: el mismo del poblado.

Auxiliar: un cabo de la Guardia Civil que a su vez es Jefe del destacamento de 
seis individuos de dicho Instituto.

Guardia: una clase y doce milicianos de 2a linea.

SON GRANADA
Empieza a funcionar en 14 de julio próximo pasado. Situado a 6 km del 
Arenal en las inmediaciones de la carretera que se construye, Arenal-Regana.

En edificio aislado compuesto de bajos, piso y desván. Capacidad: 200, ac-
tualmente 178.

Alumbrado: faroles de gasolina y aceite.

Agua: suficiente en el Campo y abundante en las inmediaciones. Teléfono 
más próximo en el Arenal.

Comandante Militar: un teniente de la Guardia Civil retirado.

Auxiliar: un cabo de dicho Instituto Jefe del destacamento de diez individuos. 
Guardia: una clase y ocho individuos de Milicias de 2a linea.
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FULL 4

CAPDELLÀ
Exclusivo para prisioneros de guerra. Empezó a funcionar el 29 de enero 
último, con prisioneros civiles.

Este Campamento por orden de la Superioridad de fecha 25 julio último, 
quedó habilitado para prisioneros de guerra.

Situado a 800 metros del pueblo. Edificio aislado compuesto de bajos, piso y 
desván. Capacidad: 150, actualmente 44

Agua suficiente a 300 metros.

Teléfono más próximo, Calviá a 4 km.

Comandante Militar: un alférez de la Guardia Civil retirado.

Auxiliar: un cabo de dicho Instituto que es a su vez Jefe del destacamento 
compuesto de seis individuos.

Guardia: una clase y ocho hombres de Milicias de 2ª linea.

PUERTO POLLENSA
Empieza a funcionar en 21 de febrero próximo pasado. Situado a un kilóme-
tro del Poblado.

Capacidad: 150, actualmente 108.

Alojados en el desván de un edificio aislado, garaje y un barracón de madera. 
Alumbrado eléctrico.

Agua: transportada en cubas desde el Poblado.

Teléfono: en la Comandancia del Campo.

Comandante militar: un teniente de Infantería retirado.

Auxiliar: un sargento de la Guardia Civil, Jefe del destacamento de diez in-
dividuos de dicho Instituto.

Guardia: una clase y diez individuos de Milicias de 2a linea.

ALIMENTACIÓN
Se atienden los Campamentos a lo dispuesto en la orden de la Comisión 
Directiva del Tesoro Público, de 24 de agosto último (B.O. n.º 11), que de-
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termina que tendrán el haber del soldado y ración de pan sin los veinticinco 
céntimos en concepto de sobras. En las cocinas y en sitio visible se coloca 
una pizarra en la que diariamente se anota la papeleta de rancho y lista de las 
comidas, disponiéndose de báscula y balanzas para poder pesar los artículos 
en cualquier momento.

SERVICIOS HIGIENICOS Y SANITARIOS
La jefatura de Sanidad Militar ha nombrado un Oficial Médico Inspector de 
estos servicios, quién nombra a su vez el personal facultativo encargado del 
mismo en cada Campamento, el que pasa reconocimiento, autoriza las bajas 
por enfermos y los pases al Hospital.

Se hace constar que tienen preferentemente atención los servicios higiénicos 
habiéndose conseguido que no existan en ningún Campamento enfermos de 
sarna ni parásitos, a pesar de ingresar algunos con dichos males.

Palma, 15 de agosto de 1937. II T. El Teniente Coronel Inspector, Enrique 
Jiménez Porras

FULL 5

NORMAS POR LAS CUALES DEBERÁN REGIRSE LOS COMAN-
DANTES DE LOS CAMPOS DE CONCENTRACIÓN DE PRISIONE-
ROS DE LA ISLA DE MALLORCA

1ª- Los prisioneros a su llegada al Campamento serán inmediatamente 
reconocidos por el Médico, el que deberá fijar especial atención en 
aquellos individuos que padezcan enfermedades contagiosas o parasi-
tarias, para proceder a su aislamiento.

 Una vez reconocidos, serán filiados extendiéndose a cada uno de ellos 
la correspondiente ficha, en la que constará el número de orden, nom-
bre y dos apellidos, nombre de sus padres, edad, naturaleza, estado, 
profesión u oficio, religión y fecha de su detención o prisión si fuesen 
en Campamentos de prisioneros civiles, y empleo, arma y cuerpo a que 
pertenecían y lugar donde fueron capturados si se tratara en Campos 
de prisioneros de guerra.

 Para el trabajo de las obras que hayan de llevarse a cabo por los prisio-
neros, se elegirán preferentemente los que sean oficiales apropiados a la 
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clase de obra que se efectúe, no podrán exceder de la edad de 60 años, 
deberán tener aptitud física necesaria y no padecer enfermedad que les 
impida trabajar, extremos ambos que deberá justificar el facultativo.

2ª- Por cada 100 prisioneros se formará un grupo que será mandado por 
un individuo de los que constituyen la guarnición permanente del des-
tacamento que presta servicio de vigilancia. El jefe de grupo será auxi-
liado por otro individuo de Milicias.

 Siempre que exista una fracción de 25 prisioneros se nombrará un se-
gundo auxiliar y si excede de 50 otro Jefe de grupo. Por los Jefes de 
grupo y sus auxiliares se establecerá el servicio de vigilancia interior. 
Será inspector de este servicio, la clase que designe el Jefe del Campa-
mento. No llevarán armas de ninguna clase y si un silbato que usarán 
arregladamente a las instrucciones que previamente recibirán del Jefe 
de Campamento. Los individuos que constituyen la guarnición, no po-
drán entrar en el recinto interior sin una misión señalada y les estará 
prohibido terminantemente entablar conversación con los prisioneros.

 Los prisioneros a la voz de “a formar” lo harán en dos filas y por el or-
den en que hayan sido filiados. Es decir, que el número 1 será cubierto 
por el 2 y así sucesivamente.

 Los prisioneros respetarán y obedecerán en todo lo concerniente al 
servicio al Jefe de grupo y cuando tengan necesidad de acudir a él lo 
harán precisamente descubiertos.

FULL 6

 De todas las faltas que los prisioneros cometan, se dará inmediato co-
nocimiento al Jefe del Campamento, quién graduará la falta e impon-
drá el castigo, dando cuenta al sr Inspector.

 Los Jefes de grupo tendrán lista nominal de todos sus componentes 
por orden numérico. En dichas listas anotaran diariamente la hora de 
salida para el trabajo, la de retorno, las faltas de asistencia y los motivos. 
Datos que han de vaciarse en el libro de trabajo.

 Los expresados Jefes pasarán diariamente las listas reglamentarias. 
Llamarán a los prisioneros por el número y estos contestarán clara-
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mente por su primer apellido – de todas las novedades darán cuenta 
aquellos al Jefe del Campamento.

3ª- COMIDAS.- Para la confección de las comidas se dispondrá del haber 
a que se refiere la Orden de la Comisión Directiva del Tesoro Público 
de fecha 24 de agosto último (BO n.o 11), que determina que tendrán 
el haber del soldado y ración de pan, sin los veinticinco céntimos en 
concepto de sobras.

 El reparto de las comidas será presenciado por el Jefe del Campamento 
o por el Jefe del destacamento. Para el orden de distribución formarán 
cada día en cabeza los múltiples de diez, pasando a la cola los que el día 
anterior formaron en cabeza.

 No se permitirá a los prisioneros reciban comida de fuera del Cam-
pamento. El Jefe Administrativo observará lo dispuesto sobre el Pla-
to-Único.

4ª- VESTUARIO.- Del haber se descontará 0,10 pesetas por día y plaza 
para atender necesidades, cuyas adquisiciones tendrán que ser autori-
zadas por la Inspección.

5ª- DINERO.- A los prisioneros les será recogido el dinero que posean 
a su llegada al Campamento y les será canjeado por fichas cuyo valor 
nominal oscilará entre cinco céntimos hasta cinco pesetas. Con estas 
fichas adquirirán en la cantina los artículos que les sean necesarios. 
Semanalmente se hará un recuento de las fichas en circulación.

FULL 7

6ª- CANTINA.- De la cantina, instalada precisamente fuera del recinto 
interior para uso del personal de vigilancia, se desplazará un artefacto 
ambulante que entrará en el Campamento a las horas señaladas por el 
Jefe del mismo.

 No podrá expender el cantinero ninguna bebida alcohólica en el inte-
rior del Campamento y se le prohibe en absoluto la venta de toda clase 
de armas o herramientas.

 Al entrar en el recinto interior el cantinero o empleados (dos como 
máximo), lo harán sin armas, sin dinero y siempre a la vista de uno de 
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los individuos encargados de la vigilancia interior. El cantinero cum-
plirá respecto a la aplicación en las consumiciones del sello pro-paro.

 Diariamente y por la noche efectuará el cantinero en la administración 
del Campamento el canje de fichas por moneda y llevará una libreta en 
la que figurará detalladamente el importe de la venta diaria. La canti-
na podrá ser inspeccionada por el jefe del Campamento o persona en 
quién delegue, siempre que lo estime conveniente.

7ª- Con el loable fin de establecer un régimen de relativa igualdad entre 
los prisioneros, se constituiré en el Campamento la denominada “Co-
misión de Socorro”. El mínimum de componentes de dicha Comisión, 
con su Presidente será de tres, uno de ellos será nombrado cartero y 
otro escribiente, nombramientos hechos entre los prisioneros por el 
Jefe del Campamento, quién tendrá en cuenta los antecedentes y com-
portamientos de los nombrados. La principal misión de esta

 Comisión de Socorro es atenderá los indigentes y sobre todo aquellos 
que por no tener familiares en la Isla no reciban envíos de ropa, taba-
co o dinero. Los donativos que hagan los prisioneros pudientes, serán 
anotados en un libro especial para en todo momento saber su proce-
dencia. El beneficio integro obtenido en la venta de las tarjetas postales 
reglamentarias donde escriban los prisioneros, ingresará en los fondos 
de esta Comisión.

 Todas las peticiones que los prisioneros deban hacer al Jefe del Cam-
pamento, lo serán por mediación del Presidente de la Comisión de 
Socorro y por conducto del jefe de grupo.

8ª- PAQUETES.- Solo permitirá recibir ropa limpia, tabaco y latas de 
leche condensada, pero no se admitirán lotes de fabricación casera y 
los de “marcas” no han de llevar soldaduras extrañas a las de origen.

 Los paquetes, una vez sometidos a una minuciosa revisión, serán en-
tregados a la Comisión de Socorro para su distribución. Se llevará nota 
detallada de los paquetes recibidos, su procedencia y sus destinatarios, 
con expresión de la fecha de entrada. Queda prohibido el envío de 
paquetes a otros lugares.
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9ª- CORRESPONDENCIA Y PRENSA.- La correspondencia y pren-
sa, será entregada, después de una minuciosa revisión y censura, al car-
tero, para que proceda a su reparto, siendo advertidos de que cualquier 
escrito que se encuentre entre la ropa, intentando burlar la censura 
serán severamente castigados; debiendo darse noticia al mencionado sr 
Inspector de lo que pueda ser objeto de sanción para que éste lo ponga 
en conocimiento de la Autoridad Militar, cuando la gravedad del caso 
lo requiera.

FULL 8

10ª- LAVADO DE ROPA.- Los prisioneros lavarán su ropa en los lava-
deros instalados en los Campamentos. Los que deseen que les laven la 
ropa fuera, podrán hacerlo, siendo de su cuenta los gastos.

11ª- EXPEDICIÓN DE TARJETAS POSTALES.- Todos los domin-
gos se pondrán a la venta en el local donde actúa la Comisión de So-
corro, tarjetas postales del tamaño y tipo reglamentario, adoptado en 
todos los Campamentos, pudiendo escribir una sola tarjeta y hasta diez 
líneas. Estas tarjetas, que serán escritas precisamente con lápiz, se en-
tregarán a la hora de la lista de la tarde al Jefe de grupo y después de 
sometidas a previa censura serán cursadas.

 Se prohibe a los prisioneros dirigir correspondencia a los otros Cam-
pamentos.

 Cuando se trate de algún asunto de negocio o familia, solicitarán del 
Comandante Militar del Campamento, autorización para poder escri-
bir con mayor extensión y bajo sobre, dando cuenta a la Inspección.

12ª- SERVICIO RELIGIOSO.- Establecido este servicio en todos los 
Campamentos, podrán los prisioneros que lo deseen, cumplir con sus 
deberes religiosos.

 El Capellán del Campamento dirigirá la palabra a los prisioneros en 
los dias que crea oportuno, para exhortarles al cumplimiento de aque-
llos deberes y una vez por semana dará conferencias que versarán sobre 
religión y moral y procurará hacer comprender a sus oyentes por me-
dios sencillos, fáciles y persuasivos las ventajas que les ha de reportar 
una oportuna y sincera regeneración.
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13ª- La rotura de cristales y manchas en las paredes, daños en los edificios, 
etc., etc., causados por los prisioneros, serán reparados por su cuenta.

14ª- Los Comandantes de los Campamentos evitarán por cuantos me-
dios estén a su alcance –dando a las fuerzas de vigilancia las oportunas 
consignas– que persona alguna se acerque a las alambradas del Campo 
o tajos de trabajo, y no permitirán bajo ningún concepto sean visitados 
los concentrados, sin autorización expresa visada por el sr Inspector.

TRABAJOS realizados hasta 15 agosto del 37. II Triunfal. Ordenó su ejecu-
ción el Excmo. Señor General Comandante Militar de Baleares.

Dirección técnica: Ingenieros Militares o de Caminos nombrados por la Co-
mandancia de Ingenieros o por la Jefatura de Obras Públicas.

FULL 9

CAMPO DE SON CATLAR
Empieza el trabajo en 2 de diciembre, estando emplazado el Campamento 
en Baños de San Juan, donde se alojan 300 concentrados, que divididos en 
tres equipos, uno se dedica a la extracción de piedra de las canteras, otra a 
mejora de trazado y otro a machacar piedra. En 1o de mayo se traslada el 
Campamento a las inmediaciones de la Colonia de Campos, quedando solo 
160 hombres, dando por resultado que en 20 de julio del año actual queda 
mejorado el trazado y reparado el firme de los siguientes caminos:

1- Carretera de Puerto de Campos a Porto-Petro … 7 km
2- Id. prolongación de la de Sineu a Baños de San Juan … 3,6 km
3- Camino de Salinas al km 37 de la anterior … 4,5 km
4-  Desde la entrada en el pueblo de Salinas hasta la estación de ferrocarril 

y otro trozo en la Colonia de Campos … 1 km
Total … 16,1 km

En el tercer tramo se ha mejorado el trazado construyendo un nuevo trozo 
de 500 metros y suprimiendo dos pasos a nivel, en uno de los cuales ocurrian 
con frecuencia accidentes desgraciados.

Desde el actual emplazamiento –Son Catlar– 220 hombres trabajan en el 
trozo de camino comprendido entre el referido km 37 a Llobet hacia Cabo 
Blanco y en una longitud de 9,8 km.
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CAMPO PUERTO DE SÓLLER
Empieza el trabajo en 17 de diciembre con 52 hombres, se dedican a habilitar 
para carretera el camino de carros de Muleta que arranca del Puerto y termi-
na en el Faro, de 2 km de longitud, por ser terreno rocoso y de gran pendiente 
hay que salvarla a fuerza de barrenos, siendo de importancia las obras de fá-
brica construidas y a construir, por lo que resulta lenta su realización … 2 km.

Otro equipo trabaja en el camino que partiendo de Sóller para por Sa Figuera 
y termina en el Puerto … 2 km

FULL 10
CAMPO SON GRANADA
Empieza el trabajo en 22 de diciembre con 144. Estando emplazado en Re-
gana se construyó la carretera de Regana a Punta Llobera y emplazado en 
este último lugar se sigue a Cabo Blanco hacia Llobet, habiendo terminado 
una nueva carretera de una extensión de 6,6 km.

En Son Granada con 167 hombres se dedican a la reparación del firme de la 
carretera que partiendo del Arenal conduce a Regana, habiéndose ya repara-
dos en una longitud de 6 km.

Cuando quede reparado hasta Regana se trasladará otra vez el Campo a las 
inmediaciones de Cabo Blanco para continuar la construcción de la carretera 
hasta Llobet, encontrándose aquí con los del Campo de Son Catlar.

CAMPO DE CAPDELLA
Empieza a funcionar en 29 de enero con 100 hombres. En 3 del actual queda 
mejorado el trazado y reparado el firme del camino vecinal de Capdellá a 
Andraitx, que queda convertido en carretera, en una longitud de 7 km.

En construcción la carretera de Capdellá al kilómetro 23 de la de Palma a 
Andraitx, de extensión 5,8 km.

CAMPO PUERTO DE POLLENSA
Empieza a funcionar el 21 de febrero con 100 prisioneros. Se construye la 
carretera del puerto de Pollensa a Alcudia de 7 km de longitud. Terminado 
3,5 km a partir del Puerto de Pollensa hacia Alcudia, habiéndose construido 
5 tajeas. En la parte construida han tenido que ejecutarse terraplenes de bas-
tante altura, algunos de tres metros, para salvar la parte pantanosa del primer 
kilómetro de carretera.
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Actualmente se está construyendo un paso provisional para salvar el lago de 
la Albufereta, paso que servirá para poder dar acceso inmediato a los vehícu-
los desde el Puerto de Pollensa a Alcudia. Después se utilizará el paso provi-
sional como plataforma para la ejecución del paso definitivo.

Con esta carretera se salvará en breve en 7 km la que hoy cuesta 18.

Una Junta de propietarios afectados por el trazado de esta carretera –con 
intervención de los Ayuntamientos de Pollensa y Alcudia y administrados 
por ellos mismos– aportan los materiales necesarios para las obras de fábrica 
que se ejecutan.

FULL 11

RESUMEN
De los trabajos terminados,
Mejora de trazado, reparación del firme y construcción de 7,1 km de nuevas 
carreteras. Son Catlar … kilómetros 16,1
Sóller … id. 2
Son Granada … id. 12,6
Capdellá … id. 7
Puerto de Pollensa … id. 3,5
Total: 41,2
En los distintos caminos en construcción hay extendida piedra en una exten-
sión de diez kilómetros.

FULL 12

DELEGACIÓN DE LOS CAMPOS DE CONCENTRACIÓN DE 
PRISIONEROS Y UNIDADES DE TRABAJDORES DE BALEA-
RES
Memoria de los trabajos realizados hasta el 30 de junio de 1938-II T., por 
los concentrados en los distintos Campos de concentración y Unidades de 
Trabajadores afectos a esta Delegación.

Trabajos efectuados por los internados en los distintos Campos de Concen-
tración y Unidad de Trabajadores, hasta el 30 de junio de 1938. II.T., según se 
ordena en las normas de la Inspección, de 15 de diciembre de 1937.
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CAMPO DE SON CAL·LAR (SON CATLAR) 
(situado antes en Baños de Campos y a Ca Farinetas)
Dirección Técnica: Jefatura Obras Públicas. Capacidad: 400- Internados en 
30 de junio: 160 individuos.
Prolongación de la carretera de Sineu a Baños hasta Puerto de Campos … 
4,000 km
Sobre el trazado del camino vecinal de Salinas al km 36 de la carretera de 
Sineu a Baños … 10,000km
Circuito estratégico.- Desde el cruce de la carretera de Sineu a Baños hasta el 
torrente de Son Albertí … 14,000 km
Mejora de la carretera de Puerto de Campos a Porto-Petro y una tajea … 
1,500 km
En la rectificación del trazado del camino vecinal de Salians, se construyó un 
trozo de nueva carretera de 500 m suprimiendo dos pasos a nivel y 1 muro de 
cerca de 1 metro de altura por 500 de longitud.

FULL 13

CAMPO DE CAPICORP 
(antes Regana, Punta Llobera y Son Granada)
Capacidad: 250 –Internados en 30 de junio: 178 individuos.
Arenal a Regana … 12,000 km 
Circuito Estartégico-Regana a Cabo Blanco una tajea y … 6,500 km 
Id. Cabo Blanco a Capicorp … 5,000 km
Id. Capicorp a Torrente de Son Albertí … 3,000 km
Total: 26,500 km

CAMPO DEL PUERTO DE POLLENSA 
Capacidad: 150– Internados en 30 de junio: 92 individuos.
Carretera de Alcúdia al Puerto de Pollensa (explanación … 7,000 km)
Se han consolidado 500 metros de firme y se han construido dos puentes 
provisionales, uno de 8 metros y otro de 6 metros de luz: un muro de defensa 
de 125 metros de longitud, 8 tajeas, 6 alcantarillas, 7 sifones, 42 pilotes de 
hormigón armado para los dos puentes definitivos en construcción, y macha-
cado de 3.000 m3 de piedra.
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CAMPO DEL PUERTO DE SÓLLER
Dirección Técnica de los Trabajos: Comandancia de Obras y Fortificacion. 
Capacidad: 220– Internados en 20 de junio: 41 individuos.
Suma y sigue: 72,000 km

FULL 14

Se ha habilitado para carretera el camino de carro de La Muleta que arranca 
del Faro y termina en el Puerto; terreno rocoso y gran pendiente, son de 
importancia las obras de fábrica construidas … 2,000 km
Otro camino que partiendo de Sóller termina en el Puerto … 2,000 km 
Total: 4,000 km

CAMPO DE S’ESPINAGA
Capacidad: 130 – Internados en 9 de junio: 50 individuos.
Circuito estratégico.- De Hospitalet al km 58,2 carretera de Palma a Por-
to-Colom, explanación y afirmado … 5,800km
Se ha construido un puente de 4,5 m de luz (hormigón), una alcantarilla de 
2,5m y 3 tajeas de 0,80m. Hay además acopio de 800 m3 de piedra macha-
cada

CAMPO DE CAPDELLÁ 
Exclusivamente para prisioneros de Guerra
Capacidad: 150 – Internados en 30 de junio: 48 individuos.
Sobre el trazado del camino n.º 539 de Capdellá a las Playas de Paguera … 
7,300 km 
Camino n.º 541 de Capdellá a Andraitx … 8,400 km

FULL 15

SECCIÓN DE CAP-GROS
UNIDAD DE TRABAJADORES
Dirección Técnica del trabajo: comandancia de Obras y Fortificación de 
Baleares.
Capacidad: 160 – Internados en 30 de junio: 65 individuos.
Hasta el 20 de junio que se ha trasladado a Sóller … 3,000 km



121

Annex

SECCIÓN DE ALBERCUITX
De igual capacidad que la anterior – Internados en 30 de junio: 100 indivi-
duos. Sobre terreno rocoso … 1,200 km
Total: 4,200 km
Suma Total: 101,700 km
Dado cuenta en 31 de marzo: kilómetros 79,200
Construido de 31 de marzo a 30 de junio: kilómetros 22,500 
Total construido: kilómetros 101,700
Palma de Mallorca, a 30 de junio de 1938.
- III. A.T.El Teniente Coronel Primer Jefe, Enrique Jiménez Porras

Font: AIMB 1781-1 Comandancia general de Baleares (Almudaina)
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2. Primer full de la carpeta de la ICCP

Font: AIMB 1781-1 Comandancia general de Baleares (Almudaina)



123

Annex

3. Mapa dels camps de concentració a Mallorca i les ca-
rreteres fetes pels batallons de treballadors

Font: AIMB 1781-1 Comandancia general de Baleares (Almudaina)
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4. Unitat de treballadors secció de Cap Gros

• Carta del comandant de la unitat de treballadors de la secció de Cap Gros 
(Alcúdia) Pedro Sastre Caimari. Carta a “Comandancia de Ingenieros”, 
Carta núm. 2188 del comandant militar de Balears: se comunica que han 
llegado a la Unidad de Trabajadores de la Sección de Cap Gros 15 detenidos 
procedentes del Fuerte de Illetas. 9 de septiembre de 1937.

• Carta del comandant de la unitat de treballadors de la secció de Cap Gros 
(Alcúdia) Pedro Sastre Caimari: se comunica que han llegado 77 detenidos 
procedentes del fuerte de Illetas i Cap Enderrocates. 30 de agosto de 1937.

• Carta del comandant general de Baleares comunica, de part del cap de 
regiment d’infanteria núm. 36, que: los señores sargento Miguel Ascó y cabo 
José Bennassar Mulet i Jaime Obrador Bonet pasen a prestar sus servicios a la 
Unidad de Trabajadores. 27 de agosto de 1937.

• Carta del comandant de la unitat de treballadors de la secció de Cap Gros 
(Alcúdia) Pedro Sastre Caimari, comunica que: a día 23 de agosto se ha ter-
minado la instalación del barracón para la sección de Cap Gros (Alcúdia) y que 
pueden ser trasladados hasta finales de mes los individuos de la lista siguientes:

Guillem Arrom Truyol Infanteria reg. nº36
Jaume Alcina Sancho Infanteria
Guillermo Abrinas Esteva Infanteria
Juan Bover Ques Infanteria
José Bernat Bisquerra Infanteria
Andres Bestard Ballester Infanteria
Antonio Coll Taulo Infanteria
Antonio Crespi Martorell
Lucas Deyá Companys
Miguel Dalmau Estelrich
Miguel Fornés Garau
Miguel Gelabert Homar
Manuel Gilabert Villalonga
José Llober Torrandell
Antonio Lladó Terrassa
Francisco Lladó Gayá



125

Annex

Antonio Llabrés Jaume
Antonio Buades Socias
Antonio García Payet
Pedro Martorell Cuart
Bartolomé Masanet Bernat
Juan Nicolau Font
Juan Enseñat Pastor
Pedro Pons Cladera
Guillermo Pons Mayol
Mauricio Pañonzie Martín
Juan Pascual Cantó
Rafael Pons Pons
Angel Soler Serra
Luis Sastre Vidal
José Sans Chavarria
Sebastian Tomás Bayena
Luis Vidal Colom
Guillermo Vanrell Mascará
Antonio Villalonga Cañellas
Antonio Ramon Mas
Bartolomé Cifre Orell
Leonardo Llodrá Ferrer
Antonio Ferrer Dalmau
Juan Martorell Alemany
Gabriel Muntaner Cerdá
Miguel Torres Vicens
Eduardo López Bermejo
José Salas Roca
Miguel Buades Riber
Juan Fornés Riera
Francisco Font Carbonell
Vicente Sastre Seguí
Cayetano Rigo Ripoll
Bartolomé Amengual Coll
Juan Veny Nicolau
Miguel Buades Ribas
Lorenz Calafat Hernández
Juan Deyá Companys
Juan Fornés Riera
Leonardo Martorell Mora
Pedro Payeras Pastor
Bartolomé Fullana Ballester Artilleria
Antonio Gili Far Artilleria
Guillermo Mas Cardell Artilleria
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Bartolomé Cañellas Morey Artilleria
Andrés Mateu Serra Artilleria
Mateo Ramis Bestard Artilleria
Pedro Vidal Cerdá Artilleria
José Alomar Mas
José Terras Fornés
Guillermo Cabanellas Cerdá
Gabriel Pujol Vich
Cristóbal Cunill Avellá
Bartolomé Amengual Sastre
Antelmo García Mulet
Luis Stenger Bosca
Mateo Adrover Suñer
Rafael Vidal Bujosa Detenidos en Cap Enderrocat
José Bonet Mari Detenidos en Cap Enderrocat
Jerónimo Valens Vaquer Detenidos en Cap Enderrocat
Tomás Ayarte Mas Detenidos en Cap Enderrocat
Lorenzo García Ginestra Detenidos en Cap Enderrocat
Bartolomé Arques Muñoz
Adolfo Montesinos Latorre
Francisco Sánchez Alonso
Antonio Roig Torres
Juan Torres Roig
Antonio Cardona Mari
Bartolomé Martí Desclaux
Mariano Enfedaque Valls
Bartolomé Ferrer Rayo Ingenieros
Bartolomé Juliá Barceló Ingenieros
Antonio Aguilera Tomás Ingenieros
Miguel Francisco Segura Ingenieros
Francisco Santamaría Cruces Ingenieros
Miguel Bonnín Fuster Sanidad
José Llabrés Mut Infanteria
Rafael Pericás Oliver Infanteria
Jaime Coll Pieras Infanteria
Antonio Mudoy Sastre Infanteria
Guillermo Adrover Artigues Infanteria
José Pinto Zapatero Infanteria
Guillermo Lliteras Canoves Infanteria
Miguel Munar Llabrés Infanteria
Antonio Bujosa Jaume Infanteria
Bartolomé Ramon Jaume Infanteria
Francisco Salas Llobera Infanteria
Miguel Corró Alorda Infanteria
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Miguel Mulet Rosselló Infanteria
Vicente Sastre Seguí Infanteria
Francisco Font Carbonell Infanteria
Cayetano Rigo Ripoll Infanteria
Pedro Torres Ribas Infanteria
Suma total 109

Firmado a día 23 de agosto de 1937 a Palma del comandante de la Unidad 
Pedro Sastre Caimari

• En un telegrama del Ministeri de l’Exèrcit de la Inspecció General de 
Fortificacions i Obres, a dia 5 d’abril de 1940: es comunica que «por 
orden del señor Ministro ha dispuesto que puede utilizar la fuerza de 
los Batallones de Trabajadores en las obras que se ejecuten por gestión 
directa, con arreglo a las siguientes instrucciones: Primera: las coman-
dancias de Obras y Fortificaciones, podrán utilizar el citado personas, 
bien a jornal o a destajo, en las condiciones que cita la orden mencionada 
pero en tajos independientes de los obreros libres y nunca a disposición 
de destajistas civiles. Segunda: en los trabajos a jornal, el Jefe del batallón, 
formulará por quincenas relación duplicada de jornales, que aprobada por 
el Ingeniero Comandante, será la abonada a los tipos iguales a los de 5 de 
marzo. Se reintegraran al Tesoro, en la forma que se menciona en la dis-
posición citada, las diferencias entre lo que hubiera correspondido abonar, 
dada la obra realizada, de haberse empleado personal civil de la localidad 
y la suma de jornales abonados al personal del Batallón de Trabajadores. 
Tercera: en cuanto a accidentes del trabajo, la fuerza será considerada 
como personal civil, abonándose el correspondiente seguro en la forma 
establecida para el personal libre.

• Carta de dia 13 d’abril de 1940 del coronel en cap de les “Obras y Forti-
ficaciones de Baleares”. Relatiu a “Campos de Concentración de prisio-
neros y unidades de Trabajadores de Baleares”, com diu el mateix timbre. 
«En cumplimiento de las disposiciones vigentes, reiteradas por la Inspec-
ción de Campos de Concentración (Madrid), precisa que cada Batallón 
de Trabajadores, al remitir quincenalmente el diario de trabajo acompañe 
al mismo el informe técnico del Jefe o encargado de las obras que se efec-
túan por el personal de aquellas segun dispone el art.133 del Reglamento 
Provisional para el Régimen interior de los Batallones de Trabajadores. 
Y como el Capataz encargado de las obras que realiza la Compañía de 
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Es Rafal, manifiesta no tienen instrucciones para dar el citado informe 
técnico, me creo en el deber de ponerlo en conocimiento de usted por si 
tienen a bien disponer que por quien designe, se expidan quincenalmente 
los informes técnicos de todas las bras que se realizan por lo Batallones 
de Trabajadores y cuyos informes deberán entregarse a los jefes de los 
Campos o a los Jefes de los Batallones 32 y 139, que tienen sus oficinas 
en Palma y en la Puebla respectivamente».

• Carta o telegrama de dia 9 de març de 1940 del “coronel de Ingenieros”: 
«tengo la distinción de informar a su Autoridad que el personal de los Ba-
tallones y Unidades de Trabajadores de Mallorca se emplean actualmente 
en las obras a cargo de esta Comandancia parece hallarse en condiciones 
análogas al personal militar de tropa, puesto que no devenga jornal algu-
no, disfrutando unicamente del haber señalado; y como para cubrir los 
riesgos de accidentes del trabajo del personal de tropa que trabaja en las 
obras militares, no es necesario su inscripción en el Instituto Nacional 
de Previsión, parece que tampoco ha de ser necesaria para el personal 
de las Unidades de Trabajadores de esta isla. Sin embargo, teniendo en 
cuenta que según las normas dictadas para la utilización de prisioneros 
de Guerra en las Industrias Militares, de fecha 13 de agosto de 1938, el 
obrero prisionero victima de un accidente de trabajo, se considerará para 
su asistencia médica, hospitalización e indemnización en iguales condi-
ciones que un obrero libre, parece que en este sentido haya de proceder 
hacer la inscripción del personal de las Unidades de Trabajadores en el 
seguro obligatorio del Instituto Nacional de previsión; si bien en este caso 
es necesario hacer constar el jornal que percibe el obrero a efectos de la 
indemnización que le corresponda durante el tiempo que permanezca 
de baja para el trabajo; y como el repetido personal de las Unidades de 
Trabajadores de esta isla no devenga jornal alguno, no parece por tanto 
estar comprendido de lleno en las disposiciones vigentes sobre el Seguro 
Obligatorio de Accidentes del Trabajo.»

• Còpia d’un telegrama del subinspector de Camps de Concetració de Pre-
soners de Guerra i Unitats: «los referidos trabajadores, trabajan actual-
mente en la construcción del trozo de circuito estratégico Santanyí-Porto 
Colom en el trozo que comprendido desde el km 58,2 carretera de Pal-
ma a Porto Colom, inmediaciones de Portocristo; camino de la carrete-
ra Formentor a la Atalaia, y camino en construcción des de la carretera 
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Palma-Sóller por Deyá, des del lugar conocido por Rambleda hasta la 
Batería de Muleta. 7 de enero de 1940 el teniente coronel subinspector, 
Enrique G. Porras. Al comandante General de Baleares.

• Còpia d’un telegrama de la Inspecció de Camps de Concentració de Pre-
soners: «para el empleo de Prisioneros de Guerra, tanto en las Indus-
trias Militares o Militarizadas y en obras de carácter civil, como en la 
reconstrucción de Regiones devastadas, se servirá de ordenar, que con 
toda exactitud, cuantos Batallones o Grupos de Prisioneros dependan de 
esa subinspección, se atengan a las instrucciones siguientes: 1- Todos los 
jornales devengados por los individuos que componen los Batallones o 
Grupos de Trabajadores, deberán ser justificados mediante los impresos 
de liquidación que se remesan a esa subinspección, en paquete aparte, 
y que distribuirá convenientemente entre las distintas unidades que de 
V. Dependan. 2-Esas liquidaciones deberán ser enviadas quincenalmente 
a V., a fin de que a la vista de los efectivos de lso Batallones y Grupos 
correspondientes, se compruebe si todos los prisioneros ocupados en tra-
bajos, tienen justificado el jornal en tales liquidaciones. Una vez realizada 
dicha comprobación enviará V. esas a esta Inspección después de firmar-
las prestando su conformidad. 3- Dispondrá V. lo conveniente para que 
las referidas referidas liquidaciones lleguen a esta Inspección: la de la 1ª 
quincena del mes, antes del día 25 10 del mes 25 del mismo. Las de la 
2ª quincena, antes del día 10 del mes siguiente. 4- Las liquidaciones se 
harán de todos los jornales devengados a partir del 1 de Enero de 1940, 
con la sola excepción de aquellos que ya hubieran sido justificados debi-
damente en esta Inspección y cuya liquidación no se precisa repetir en 
arreglo al impreso de que antes se hace mención. A los efectos de cumpli-
miento de todo lo anterior, le remitimos además de los estados impresos 
en suficiente número, las instrucciones con la forma de llenae los mismos, 
y a las que deberán atenderse. Igualmente le incluyo en el mismo paquete, 
ejemplares de las Normas de 13 de agosto de 1938, 13 de noviembre de 
1938 y el Decreto 552 de 25 de abril de 1938 para que las haga llegar a 
los Batallones y Grupos de Trabajadores que las necesiten. Firmado por 
M. Pinillos. 23 de febrero de 1940.

• Còpia d’un telegrama de la Inspecció de Presoners de Guerra: «Para dar 
cumplimiento a la orden de 5 de marzo de 1940, y al escrito comple-
mentario de 5 de abril del mismo año, del inspector General de Fortifi-
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caciones y Obras del Ministerio del Ejército, se servirá de tener presente: 
Primero: todos los trabajadores utilizados en las obras a que se hace re-
ferencia en aquellos, devengerán el jornal señalado para la tropa, es decir: 
Trabajadores que posean el oficio de Oficial de albañil, carpintero, etc., y 
trabajen como tales, a 2,50 pesetas; el resto de los trabajadores 2 pesetas. 
Segundo: Los jornales devengados por los trabajadores se ingresaran en 
la Cuenta Corriente del Banco de España en Madrid, abierta a nombre 
de «Inspección de Campos de Concentración de Prisioneros, obras y tra-
bajo» dando cuenta a esta Inspección, cada vez que se realice un ingreso 
y enviando relación nominal de los trabajadores empleados así como, de 
los jornales trabajados, para el debido control. Tercero: Los Jefes de Ba-
tallones, cuidarán de que todo el personal de su mando, que se encuentre 
realizando trabajos en estas condiciones sea asegurado como si se tratase 
de personal civil, es decir, que esté a cubierto contra el riesgo de acciden-
tes. Madrid 6 de junio de 1940. El coronel Inspector accidental José Co-
sado. Subinspector de Batallones de Trabajadores de la Comandancia de 
Baleares. Palma de Mallorca. Inspección de Campos de Concentración. 
Subinspección de Baleares. Palma, 25 de junio de 1940.

• Còpia de telegrama de la Inspección General de Fortificacions i Obres. 
El Inspector General al Jefe de la Comandancia de Obras y Fortificacio-
nes de Palma. Con esta fecha se dice al Comandante General de estas 
islas lo siguiente: En atención a las apremiantes circunstancias actuales, 
en orden de resolver con rapidez los problemas que plantea la ejecución 
de numerosas obras exigidas para el acuartelamiento provisional de las 
fuerzas; el Señor Ministro ha tenido a bien autorizar, con carácter excep-
cional y transitorio, a las Comandancias de Obras y Fortificaciones para 
que, siempre que lo interese el Jefe del Cuerpo ocupante de un edificio y 
previa autorización de V.E. pueda dicho cuerpo ejecutar, como destajista, 
obras menores de de 50.000 pesetas, con arreglo a las condiciones si-
guientes: 1- Una vez aprobados los proyectos o presupuestos de una obra 
de reparación de un cuartel, o de un acuartelamiento provisional, y siem-
pre que el Cuerpo ocupante del cuartel lo solicite, y con la autorización de 
la Autoridad Regional, podrá ejecutar las obras en las mismas condicio-
nes técnicas y legales que las que se hubiesen de imponer a un destajista. 
2- Los destajos deberán comprender unidades de obra completa, inclui-
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dos los materiales, las que abonarán mediante certificaciones de obras en 
igual forma que se establece en el pliego general para ejecución de obras 
por contrata a cargo del Cuerpo de Ingenieros, aprobado por R.D. de 
23 de abril de 1919. 3- El jefe del Cuerpo, que será siempre responsable 
de la gestión completa de la ejecución de las obras, designará como de-
legado suyo a un Jefe, u oficial, que se relacionará con la Comandancia, 
manteniendo con los Ingenieros que reglamentariamente intervienen en 
las obras, las mismas relaciones, derechos y obligaciones que la legislación 
vigente señala para el contratista y su apoderado. 4- La cuantía de las gra-
tificaciones o jornales abonables a la tropa, será la siguiente: por cada día 
completo de trabajo: sargentos, empleados en la vigilancia de los soldados 
con obligación de estar presentes todas las horas de trabajo, tres pesetas. 
Cabos empleados como capataces y soldados que posean categoría de 
Oficial de Albañil, carpintero, etc. trabajando como tales, 2,50 pesetas. 
Todos los demás soldados, dos pesetas. 5- Con objeto de que la economía 
obtenida con los menores jornales de tropa redunde en beneficio del Es-
tado, se adjuntará a cada certificación de obra ejectuada, una relación de 
jornales de tropa, certificada por el Jefe del Cuerpo y a la vista de la cual, 
se formará por la Comandancia de Obras, otra de diferencias entre los 
jornales de tropa y los normales respectivos en la localidad, descontán-
dose este importe de la liquidación correspondiente y reintegrándose al 
Tesoro. 6- Los Cuerpos quedan facultados para adelantar de sus fondos 
reglamentarios, las cantidades necesarias para esta gestión, de cuya admi-
nistración será directamente responsable el Jefe del Cuerpo respectivo. 
7- También quedan facultados los Cuerpos para adelantar de sus fondos, 
con la autorización de la Autoridad Militar Regional correspondiente, 
los necesarios para la ejecución de obras que tengan proyecto aprobado y 
no se puedan ejecutar por falta de consignación. El coronel Segundo Jefe, 
Vicente Rodríguez. Palma 25 de junio de 1940.

Fuente: AIMB 615/1 Comandancia de Obras.
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5. Llista del batalló de treballadors núm. 153

BATALLÓN DE TRABAJADORES NUMERO 153
Relación nominal de los trabajadores de este Batallón perteneciente a los re-
emplazos de 1936 al 1941 ambos inclusive, con expresión del cupo por donde 
fueron alistados y partido judicial.
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Francisco Talvera Cuberes 1936 Ventosas Lerida Balaguer
Francisco Toledo López 1936 Quintanar Orden Toledo Quintanar Orden
Juan Villodres Macias 1936 Torrá Granada Mocli
Ricardo Suárez Suarez 1936 Grado Asturias Pravia
Salvador Solaz Martínez 1936 Chelva Valencia Chelva
Rafael Zembrana Aragó 1936 Cullera Valencia Sueca
Juan Turpin Sánchez 1936 Rigote Murcia Sieza
Luis Pol Millán 1936 Barcelona Barcelona Barcelona
Pedro Ormazabal Amezaya 1936 Vergara Guipuzcoa San Sebastian
Antonio Recio Extremo 1936 Madrid Madrid Madrid
Ramon Tomás Garcia 1936 Villarrobledo Albacete La Roda
Luis Bengoa Lopetegui 1936 Munguia Vizcaya Munguia
Fermín Atienza Navarro 1936 Corrales Utiel Valencia Requena
Gines Canovas García 1936 Alhama Granada Totana
Manuel del Rey Sánchez 1936 Canjaya Almeria Almeria
Ramon Rodríguez Vigil 1936 Barrio Campino Asturias Oviedo
Adrian Alarcon Espinosa 1937 Huelma Jaen Huelma
Alfredo Vélez Ruiz 1937 Santander Santander Santander
Jaime Ruano Sibina 1937 Barcelona Barcelona Barcelona
José Soriano Gil 1937 Sonejas Castellon Castellon
José Viñolo Lorente 1937 La Linea Cádiz Algeciras
Narciso Verdú Cañadell 1937 Corbins Lerida Lerida
Pedro Vico Vico 1937 Gor Granada Guadix
Vicente Terol Suárez 1937 Alcoy Alicante Alcoy
Amadeo Llopis Mora 1937 Gerona Gerona Gerona
César Pañeda Menéndez 1937 Morella Asturias Oviedo
Gregorio Pérez García 1937 Portillo Toledo Torrijos
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José Luis Gómez Lizarbe 1937 San Sebastian San Sebastian San Sebastian
José Pérez de Dios 1937 Jaén Jaén Jaen
Juan González Mateo 1937 Alicante Alicante Alicante
Salvador Pérez Rubio 1937 Valencia Valencia Valencia
José Alvarez Biescas 1937 Gijon Asturias Gijon
Manuel Blas Notario 1937 Junquera Enares Guadalajara Guadalajara
Angel Álvarez Villarin 1937 Madrid Madrid Madrid
Francisco Verchili Valls 1937 Castellón Castellón Castellón
Eduardo Alfonso Rodríguez 1937 Lillo Leon Villfranca Rierzo
Luis Cantero Simon 1937 Valencia Valencia Valencia
Alberto Sarto Monterde 1937 Villar Navarros Zaragoza Zaragoza
Juan Retanal Corchado 1937 Don Alvaro Badajoz Merida Badajoz
Jorge Rodriguez Vizcaino 1937 Vicalvaro Madrid Alcalá Henares
Blas Simon Simon 1937 Oria Almeria Oria
Juan Segarra Fabregat 1937 Salsadella Castellón Castellón
Salvador Sánchez Hernández 1937 Monovar Alicante Alicante
José Sánchez García 1937 Alcantarilla Murcia Alcantarilla
Juan Sanceloni Magranet 1937 Tabermes Vallin Valencia Alcira
Francisco Salinas Delgado 1937 Ecrmilan?? Granada Granada
Antonio Salazar García 1937 Cabeza Mesada Toledo Toledo
José Sala Planes 1937 Lerida Lerida Lerida
Gregorio Ros González 1937 Alcalá de Henares Alcalá de He-

nares
José Romero Palma 1937 Azuaga Badajoz Badajoz
Francisco Serrano Pegalajara 1938 Jaén Jaen Jaen
Francisco Tajuelo Cañones 1938 Andujar Jaén Andujar
Guillermo Torrero Roca 1938 Tarragona Tarragona Tarragona
Juan Antonio Collado Arretero 1938 Tobarra Albacete Hellin
Juan Murillo Porcuña 1938 La Guardia Jaen Jaen
Luis Zamora Ortiz 1938 Tarazona Albacete Tarazona
Manuel Tigre de la Guia 1938 (?) Muñoz C.Real Alcázar de San Juan
Pablo Ubeda García 1938 Malagon Ciudad Real Malagon
Paulino López Sánchez 1938 Laudete Cuenca Cañete
Santiago Vidal Ordoñez 1938 Madrid Madrid Madrid
Agustin Puertas Escribano 1938 Valdeolmos Madrid Alcalá de Henares
Bonifiacio Perea Custodio 1938 Castuera? Badajoz Catuera?
Florentino Zumaquero Peña 1938 Monda Málaga Coin
Joaquin Muñoz Martin 1938 Villamayor Calatrava Ciudad Real Almodovar Campo
Juan Rodríguez Gallardo 1938 Campañario Badajoz
Ramon Prim Prim 1938 Torre de Segre Lerida
Remigio Pérez Pérez 1938 Jorcas Teruel Aliga
Teodoro (G)arcia (F)erreiro 1938 Oviedo Asturias Oviedo
Valeariano Vizoso Javiera 1938 Morata (?)ajuña Madrid Chinchón
Diego Sánchez Requena 1938 Alcúdia Granada Granada
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Pablo Ruiz Capilla 1938 Zarazcapilla Badajoz Villanueva Sere...
José Ros Consesa 1938 Murcia Murcia Murcia
Diego Rodríguez Caparro 1938 C.Almanzora Almeria Almeria
Francisco Parra Sanz 1938 Ribatejada Madrid Alcalá de Henares
Jesús Lidon Abadia 1938 Orihuela Alicante Orihuela
Pascual Clofent Aleixandre 1938 Villavieja Castellón Castellón
Fernando Carmona Pineda 1938 Posadas Córdoba Córdoba
Antonio Brocal Martínez 1938 Perón Almeria Almeria
Jesus Banciella Fernández 1938 Buenavista Asturias Oviedo
Antonio Salinas Arlandiz 1938 Santander Santander Santander
German Caneiro Ferreiro 1938 Reboreda Orense Allariz
Joaquin Bernardo Corres 1938 Berzocana Cáceres Logrosan
Alejandro Rincon Sánchez 1938 Orellana Vieja Badajoz La Puebla Al..
Agustin Cladera Echevarría 1938 Madrid Madrid Madrid
Crescencio B(e)nito Grande 1939 Tomelloso C.Real Tomelloso
Arturo Busto Bango 1939 Tanon arreño? Oviedo Gijon
Casimiro G(ó)mez García 1939 Quintana Rey Cuenca La Motilla
José Alcaina Rubio 1939 Guadalupe Múrcia Múrcia
Pedro Benítez Mora 1939 Adamuz Córdoba Montoro
Desiderio Dengra González 1939 Almacines Granada Huesca
Tomás (H)ernández Herbas 1939 Vilches Jaén La Carolina
Rafael Robles (V)argas 1939 Adra Almeria Berja
Mariano Cabrera Hita 1939 Zeguin Murcia Murcia
Saturnino López Corral 1939 Valdilecha Madrid Alcalá de Henares
Vicente Salinas Martínez 1939 Requena Valencia Requena
Juan Bergada Marimon 1939 Rocallaura Lerida Cervera
(J)aime Clusellas Casellas 1939 Badalona Barcelona Barcelona
Tomas Frigola Fayet 1939 Peratallada Gerona La Bisbal
Segundo Alcaldo Ortiz 1939 Bilbao Vizcaya Vizcaya
Antonio Ruiz Hurtado 1939 Alqueria Almeria Borja
Diego Castro Soler 1939 Pino de Veda Almeria Vera
Francisco Pérez Chaves 1939 Flores de Avila Avila Arevalo
Mariano García Fernández 1939 Madrid Madrid Madrid
Jaime Morens Gómez 1939 Játiva Valencia Játiva
José Prades Castellón 1939 Onda Castellón Nules
Avelino Gómez García 1939 Albacete Albacete Albacete
Ángel Guillen Ciscar 1939 Piles Valencia Gandia
Antonio Sánchez Aguilar 1939 Benajoan Málaga Ronda
Mariano Gallardo Alcántara 1939 Illescas Toledo Toledo
Antonio Vicente Gálvez 1939 Campanar Valencia Valencia
Tomas Ruiz Barbero 1939 Villanueva del Duque Córdoba Pozoblanco
Manuel Rodríguez Peropadre 1939 Ch. de Cinca Huesca Huesca
Antonio Rivera Bejar 1939 Villafranca Córdoba Córdoba
Vicente Recatala Romero 1939 Villavieja Castellón Castellón
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Esteban Pujolar Pizart 1939 Montagut Fluviá Gerona Gerona
Francisco Oriola Celda 1939 Puig Valencia Valencia
José Nerin Beztue 1939 Barcelona Barcelona Barcelona
Antonio Nicolas Soler 1939 Arboleas Almeria Almeria
Salvador Latas Muñoz 1939 Campanar Valencia Valencia
José Grau Duran 1939 Reus Tarragona Reus
Pascual Castro Tenorio 1939 Bailen Jaen Ubeda
Juan Cano Molinero 1939 Cardeña Córdoba Córdoba
Juan Bertolí Ubia 1939 (P)arets del Vallés Barcelona Barcelona
Gregorio Braojos Cogolludo 1939 Gálvez Toledo Toledo
Antonio Ayza Beyerri 1939 Peñíscola Castellón Castellón
Antonio Berdayés Pérez 1939 Tarano Asturias Cangas de Onis
Antonio (Z)apata Arellano 1939 Los Barrios Cadiz Algeciras
Antonio Ballesteros Valero 1939 Casas Ibañez Albacete Casas Ibañez
Alejandro Morcillo García 1939 Ambroca Toledo Toledo
Ángel Sánchez (G)arcía 1939 --- --- ---
Antonio Quintana (G)arriga 1939 Palau de Sabardera Gerona Figueras
Antonio Santamaría Gimeno 1939 Higueras Castellon Viver
Agustin Moral(e)s Ciudad 1939 Calzada Calatrava C.Real Almagro
Bernardo Poblet Acha 1939 Barcelona Barcelona Barcelona
(C)arlos Puig Vidal 1939 Rotova Valencia Gandia
Felipe Sánchez Conque 1939 Munera Albacete La Roda
Francisco Pérez Martínez 1939 Madrid Madrid Madrid
Francisco Sondalinas Pérez 1939 Campos Arenoso Castellón Viver
Joaquin Sánchez Flores 1939 Puerto Segura Jaén ---
José Orona Arbiol 1939 Calaceite Teruel Valderrobles
José Pomares Aznar 1939 Crevillente Alicante Elche
José Soler Casasempere 1939 Sabadell Barcelona Sabadell
Juan J. Rodríguez Fernández 1939 Begi(j)ar Granada Ujijar
Manuel Herreria Hernánde(z) 1939 Cangas Onis Asturias Cangas de Onis
Miguel Soto Marcos 1939 Bejijar Jaén Buena
Ramon Cabrera Sanz 1939 Amolla Tarragona Perelló
Valero Hurtado Romero 1939 Infantes Ciudad Real Infantes
Vicente Parals Salva 1939 Sant Feliu de Boada Gerona La Bisbal
Antonio Tamayo Benítez 1939 (T)alamea de la Serena Badajoz Castuera
Demetrio Peña Vazquez 1939 Calvez Toledo Navahermosa
Diego Zamorano Torres 1939 Villafranca Córdoba Montoro
Enrique Moure Alonso 1939 Barande Orense Berin
Francisco García Cogolludo 1939 Galvez Toledo Navahermosa
Francisco Rodríguez Pizarro 1939 Manzanares Ciudad Real Manzanares
Jaime Torres Barnés 1939 Madrid Madrid Madrid
Juan José Castilla Paredes 1939 Quesada Jaén Cazorla
Juan Vizacaino Villanueva 1939 Montealegre Albacete ---
Miguel Solans Falcón 1939 Gelsa Zaragoza Pina
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Pablo Dondarza Escobar 1939 Ciudad Real Ciudad Real Ciudad Real
Pascual Martínez Teruel 1939 Badalona Barcelona Badalona
Ramiro Torrent Oro 1939 Torre de Segre Lerida Lerida
Rogelio Moreno Medina 1939 Albuñol Granada Albuñol
Tomás González Córdoba 1939 Tearril Cáceres Navalmoral Mata
Abel Álvarez García 1940 Mosteiro Lugo San Roman
Ambrosio Arroyo Gimeno 1940 Bijalance Córdoba Bujalance?
Antonio Martínez Vallecillos 1940 Ferreira Granada Guadix
Antonio Montes Vargas 1940 Albuñel Granada Albuñel
Arturo Martínez Solera 1940 Caudete Albacete Almansa
Cristóbal Zarzuela Cuiros 1940 Benabarral Málaga Gausin
Daniel Ruiz Gaulda 1940 Jorairatar Granada Ujijar
Dimas González Bustamante 1940 Cal(?)ada de Calatrava C. Real Almagro
Domingo Muñoz Ortiz 1940 Mazarrón Murcia Cartagena
Esteban González Torres 1940 Tomelloso Ciudad Real Tomelloso
Felipe Fernández de Ana 1940 Lechosa Montes Badajoz Herrera del Duque
Fernando Martínez García 1940 Jarisate Granada Benoquica
Francisco Granados Llerena 1940 Huercal Overa Almeria Huercal Overa
Francisco Vilardell Vila 1940 (C)astelltersol Barcelona Barcelona
Jesús Doctor Triviño 1940 Torralba Cala. Ciudad Real Daimiel
José Diez Mateo 1940 Barcelona Barcelona Barcelona
José González Fabri 1940 Velez Málaga Málaga Velez Málaga
José López García 1940 Castellón Castellón Castellón
Juan Vidal Saladie 1940 Tivisa Tarragona Falset
Luis Larreola Arsac 1940 Barbastro Huesca Barbastro
Indalecio González Vera 1940 Almeria Almeria Almeria
José Rodríguez Zubardo 1940 Portman Murcia Murcia
Antonio Rivas Mellinas 1940 Sevilla Sevilla Sevilla
Sebastian Ibáñez Zaragoza 1940 Villavieja Castellón Castellón
Alberto García C. Plaza 1940 Madrid Madrid Madrid
Jesús Casaló Luez 1940 Albalate Arzobispo Teruel Teruel
Aurelio Blasco Fonfria 1940 Manzanera Teruel Teruel
Antonio Sevillano Pla 1940 Premiá de Mar Barcelona Mataró
Antonio Moreno Madueño 1940 Bujalance Córdoba El Carpio
Alfonso Pérez Cano 1940 La Lienea Cádiz Algeciras
Bartolomé Alonso Jerez 1940 Puerto Lumbreras Murcia Lorca
Bienvenido Pérez Barnés 1940 Almeria Almeria Almeria
Diego Solá Mires 1940 Igualada Barcelona Igualada
José Zuriaga Martínez 1940 La Yesa Valencia Chelva
José Pérez Gázquez 1940 Cartagena Murcia Cartagena
Justo Chinchilla Miranda 1940 Notaz Granada Albuñol
Manuel Adan Martínez 1940 Mazarrón Murcia
Martín Pérez Pascual 1940 Yecla Murcia Yecla
Pedro Taberna Mauricio 1940 Vilobi de Oña Gerona Santa Coloma
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Rosendo Santamaría Riera 1940 Manresa Barcelona Manresa
José Piazuelo Sancho 1940 Caspe Zaragoza Caspe
Crisostomo Larrazabal Elor 1940 Sopelana Vizacaya Guecho
José Argente Rius 1940 Barcelona Barcelona Barcelona
Juan Pejoan Capdevila 1940 Cardona Barcelona Berga
Antonio Ruiz Fernández 1940 Dalías Almeria Berja
Agsustín Berenguer Mataix 1940 Alcoy Alicante Alcoy
Ramon Pons Sañe 1940 La Puebla de Lillet Barcelona Berga
José Pons Ferras 1940 Valderrobles Teruel Valderrobles
Eudaldo Pujol Bernádez 1940 Navas Barcelona Manresa
Sebastian Miró Fortuny 1940 Tarragona Tarragona Tarragona
Benito Ortega de Francisco 1940 Quero Toledo Toledo
Jesús Mateos Cuadrado 1940 Lorca Murcia Lorca
Vicente Safont Moreno 1940 Barceloneta Barcelona Barcelona
Aquilino Peino Pañeda 1941 Noreña Asturias Oviedo
Luis Quintin Maynart 1941 Mediana Aragon Zaragoza Pina
Constantino Carmona Clem. 1941 Tolosa Guipuzcoa Tolosa
Carlos Bondias Manedo 1941 Calanda Teruel Alcañiz
Juan Ortigosa Arija 1941 Alhama Granada Alhama
Alejandro Clerencia Royo 1941 Torrigo Cañada Zaragoza Ateca
Jesús Manuel Alonso San(...)ir 1941 Oviedo Asturias Oviedo
Felix Samoano Otero 1941 Sardedo Asturias Oviedo
José Moliner Blanco 1941 Barracas Castellón Segorbe
José Fernández Fernández 1941 Castandiello Asturias Morcin
José Antonio Vidal Ferrer 1941 Traiguera Castellón Castellón
Antonio Tudo Andreu 1941 Oliete Teruel Hijar
Ciaraco Sainero González 1941 Pantoja Toledo Toledo
José Maria Sancho Margueli 1941 La Codoñera Teruel Alcañiz
Joaquin Salvador Oller 1941 Cretas Teruel Valderrobles
Vicente Roca Nierga 1941 Viladeseus Gerona gerona
Benigno Piquero Diaz 1941 Gijon Asturias Gijon
Pedro Piazuelo Sanz 1941 Caspe Zaragoza Caspe
Joaquin Pla Verge 1941 Santa Barbara Tarragona Tortosa
José Piazuelo Sanz 1941 Caspe Zaragoza Caspe
Antonio Polo Valencia 1941 La Puebla Hijar Teruel La Puebla Hijar
Emilio Latre Piazuelo 1941 Caspe Zaragoza Caspe
Miguel Garcia Quilez 1941 Andorra Teruel Teruel
Enrique García Oñoro 1941 Madrid Madrid Madrid
Antonio Galiano Suarez 1941 Avilés Oviedo Aviles
Manuel Fusté Lazaro 1941 Ulldecana Tarragona Tarragona
Agustín Fibla Verdiella 1941 Alcanar Tarragona Tarragona
Horacio Camporro Muñiz 1941 Avilés Asturias Avilés
Estebas Brosed Pisa 1941 Robres Huesca Barbastro
Antonio Barberan Gascon 1941 Caspe Zaragoza Caspe



138

Esclaus a l’illa de la calma

Alfredo Álvarez Álvarez 1941 Oviedo Asturias Asturias
José Aloso Güemez 1941 Rioseras Burgos Burgos
Ángel Sánchez García 1941 San Javier Murcia Elche
Andrés Marin Duarte 1941 Carcelén Albacete Casas Ibáñez
Antonio Pérez Mateo 1941 Barcelona Barcelona Barcelona
Isidro Solanas Escartin 1941 Leciñena Zaragoza Zaragoza
Joaquin del Castillo Domenez 1941 Madrid Madrid Madrid
José Galvez Rubert 1941 Manises Valencia Torrente
José Torres Padilla 1941 Andujar Jaén Andújar
Juan Ortiz Palau 1941 Barcelona Barcelona Barcelona
Juan Oliveras Cot 1941 Cañamás Barcelona Barcelona
Juan Saura Vera 1941 Pozoestrecho Murcia Cartagena
Juan Vallespí Martí 1941 Maella Zaragoza Caspe
Manuel Redondo Guerrero 1941 Barcelona Barcelona Barcelona
Pedro Clopes Massaguer 1941 Massanet Selva Gerona Santa Coloma Farnés
Agustín Serrano Camps 1941 Zaragoza Zaragoza Zaragoza
Amadeo Oliveras Camps 1941 Manresa Barcelona Manresa
Ángel Álvarez Álvarez 1941 Santianes Asturias Oviedo
Emilio Manzano Giménez 1941 Murta Granada Ujijar
José Fernánez Fernández 1941 Morcin Asturias Mieres
Juan Vandellós de Toro 1941 Barcelona Barcelona Barcelona
Manuel Esteban Ganin 1941 Figueras Gerona Figueras
Manuel Murias García 1941 Muros de Nalón Asturias Muros de Nalón
Manuel Torrejon Marin 1941 Altura Castellón Segorbe
Santiago Romero Moya 1941 Puerto Príncipe Ciudad Real Infantes
Valero López Salvador 1941 Aliaga Teruel Aliaga

Font: Arxiu Municipal de sa Pobla 561. Allistaments de 1934-1942
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6. Llista dels oficials i suboficials del batalló de treballa-
dors núm. 153

Relación nominal de los oficiales, suboficiales y Tropa de escolta, que prestan 
servicio en este Batallón y pertenecen a los reemplazos de 1936 al 1941 am-
bos inclusive.
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Alferez D. Manuel Echevarri Romero 1936 Lodosa Navarra Estella
Alferez D. Pedro Fernández Vidaurre 1940 Pamplona Navarra Pamplona
Sargento D. Porfirio Parra Llamas 1937 Dormillas Zamora Puebla de Sanabria
Sargento D. Alejandro Colina López 1940 Busto de Bureba Burgos Briviesca
Sargento D. Vicente Zuñiga Pintaner 1937 Pamplona Navarra Pamplona
Sargento Juan Barberia Elizalde 1938 Tiebas Navarra Aoiz
Sargento Emilio Asius Monte 1941 --- --- ---
Sargento Candido Benito Ruiz 1936 Trujillo Cáceres Trujillo
Cabo Aurelio Bueno López 1938 Cueva de Manzanedo Burgos Villarca
Cabo Emilio González Linares 1939 San Felipe Santander Santander
Cabo Pedro Olivera González 1940 Hospital de Orbigo León
Cabo Ángel Durana Espaurren 1938 Orduña Vizcaya
Cabo Luis Diaz Roces 1938 Pola de Siero Asturias Pola
Soldado Jesus Abad Herreros 1938 Autol Logroño Calahorra
Soldado Enrique Blasco Dacauti 1938 Barcelona Barcelona
Soldado Luis Diaz Diaz 1938 Cabezón de la Sal Santander Cabuerniga
Soldado Fabian Eguiarte Costa 1938 Gorocica Vizacaya Guernica
Soldado Salustiano Espejo Núñez 1938 Espinosa de Cervera Burgos Salas de los Infantes
Soldado Manuel Fernández López 1940 Oca Pontevedra Estrada
Soldado Félix Fernández Pérez 1938 Jerez de la Frontera Cádiz Jerez de la Frontera
Soldado Manuel García Arias 1938 Santander Santander ---
Soldado Bernardo Gil Cebrian 1940 Urries Zaragoza
Soldado Tomás González Zamanillo 1939 Pradilla Burgos Sedano
Soldado Joaquin Ladano Broto 1941 Los Molinos S. Victoriano Huesca
Soldado Salvador Laviuda Andrés 1941 Burgos
Soldado Benito López García 1940 Criales Burgos Villarcayo
Soldado Juan Mena Martínez 1938 Los Villares Jaen Jaen
Soldado Benjamin Quilez Valero 1940 Langa del Castillo Zaragoza Daroca
Soldado Felipe Vinacua Barcos 1939 Ruesta Zaragoza Sos
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Soldado Francisco Vinacua Zamboran 1940 Baguez Zaragoza Sos
Soldado Adolfo Arenal Edesa 1938 Castañeda Santander Villacarriedo
Soldado José Andrés Bulbao Urrutia 1938 Algorta Vizacaya Algorta
Soldado Julio Cerro de la Rubia 1938 Almagro Ciudad Real Almagro
Soldado Gabriel Francisco Delgado Turor 1939 Soria
Soldado Antonio Esnoc Ricalde 1938 Urtasún Navarra Aoiz
Soldado Ricardo Lafuente Cantos 1941 Castellón de la Plana
Soldado Mariano Lahuerta Uriol 1939 Sabiña Zaragoza Calatayud
Soldado Alejandro Leal Sancho 1939 Atienza Guadalajara Atienza
Soldado Agustin Monge Saez 1938 Gallarta Vizacaya Gallarta
Soldado Manuel Ricarte Mur 1941 Murillo Sierra Huesca Boltaña
Soldado Pacifico Saiz Saiz 1938 Villacarriedo Santander Villacarriedo
Soldado Julian Gálvez Arguedas 1940 Godojos Zaragoza Ateca
Soldado Miguel Baguena Rubio 1940 (?)añizo Zaragoza Cariñena
Soldado Anastasio Martínez Fernández 1938 Cuesta Edo Burgos Burgos
Soldado Francisco Frias Garcia 1938 Prescencio Burgos Lerma
Soldado Isaac Pascual Tarancón 1939 Biena de Duero Soria Almazan
Soldado Luis Martínez Aznarez 1939 Hecho Huesca Jaca
Soldado Agustin Torres Serrano 1938 Villardompardo Jaén Marto
Soldado Antonio Blanco González 1941 Murtas Granada Ugijar

José Sanromá Ardenuy 1941 Tierrantona Huesca Boltaña
Ignacio Lanao Fortuny 1941 Viu Huesca Boltaña
Basilio Rufas Layo 1941 Furingales Huesca Boltaña
Antonio Fernández García 1938 Torre Cardela Granada Iznayor
Joaquin Solano Larranona 1941 Porarreva Huesca Benabarre
Emilio Villas Lacambra 1941 Troncedo Huesca Boltaña
Emilio Fumanal Bañars 1941 Charo Huesca Boltaña
Ignacio Mozún Miguel 1941 Alberite Logroño Logroño
Luis Costa Badia 1941 Nocellas Huesca Benabar
Domingo Pérez González 1938 Las Fraguas Santander Torrelavega
Rogelio Conde Marquina 1938 Vilar Orense Baude
Marcelino Oceja Madrazo 1938 Cicero Santander Santoña
Enrique González Martínez 1938 Murcia Murcia Murcia
Gerardo Garde Escalada 1938 Milagro Navarra Tafalla
Vicente López Ortega 1938 Riocorvo Santander Torrelavega
José Telleria Zarate 1938 Mañaria Vizcaya Durango
Vicente Escorihuela Pons 1939 Villazumes Castellón Castellón
José López López 1939 El Pedregal Guadalajara
José López Donado 1939 Valdepeñas Ciudad Real Valdepeñas
Anastasio Rodríguez Nuñez 1939 Rueda Sierra Guadalajara Molina Aragón
Juan Rivas Gómez 1939 Las Torres Almeria Nijar
Clemente Vela Sierra 1939 Quintanar Orden Toledo Quintanar Orden
Basilio Monforte Pallarés 1941 Cantavieja Teruel Castellote
Francisco Lequerica Biascoa 1941 Navarnuez Vizacaya Guernica
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Leandro García Esparza 1941 Cadreita Navarra Tudela
Ramon Lancuentra Lancuentra 1941 Seus Huesca Boltaña
Salvador Olacia Bistec 1941 Roncedo Huesca Boltaña
Celestino Laguna Pueyo 1941 Panticosa Huesca Jaca
Vicente Francisco Mascaray 1941 Beseans Huesca Benabarre
Ramon Fumanal Albuzara

Firmado el capitán Agustín Fernández

Font: Arxiu Municipal de sa Pobla 561. Allistaments de 1934-1942.
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7. Revisions del batalló de treballadors núm. 153

BATALLÓN DE TRABAJADORES N.º 153 REEMPLAZO DE 1936 
A 1941 AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA REVISIONES DE 1940
Relación de todos los mozos procedentes del reemplazo de 1936 a 41 que 
están sujetos a revisión.
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1 Luis Bengoa Lupetegui (1936) Norberto/ Vicenta D.Físico 1,750 0,94 I.Total
35 Pedro Ormazabal Amezaya (1936) Santos/Florentina D.Físico 1,632 0,98 S.auxiliares
202 Luis Pol Millán (1936) Ramiro/María H.Vidua 1,631 0,88
50 Antonio Recio Extremo (1936) Luis/Julia H.vidua 1,780 0,95
36 Ramon Tomás García(1936) Manuel/Isabel H.vidua 1,612 0,89
79 Juan Turpin Sánchez(1936) Antonio/María P.sexag. 1,593 0,93
168 Juan Villodre Macias (1936) Francisco/MªJosefa P.impedido 1,562 0,93
29 Eduardo Alfonso Rodríguez (1937) Antonio/Carmen D.físico 1,737 0,90
337 José Alvarez Viescas (1937) Manuel/Rosa D.físico 1,610 0,96 Inútil total
338 Manuel Blas Notario (1937) Mariano/Josefa D.físico 1,621 0,96 Inútil total
300 César Pañeda Menéndez (1937) Agustin/Maximina D.físico 1,604 0,89 Inútil total
288 Antonio Salazar García (1937) Justiniano/Carmen H.Vidua 1,701 0,93
(esborrat) Francisco Salinas Delgado (1937) Antonio/Carlota H.vidua 1,620 0,89
283 Salvador Sánchez Hernádez (1937) Antonio/Remedios P.sexag. 1,562 0,87
270 Juan Sanceloni Mangranell (1937) Santiago/Gertrudis D.físico 1,555 0,90 S. Auxiliares
256 Juan Segarra Fabregat (1937) Juan /Tarsila D.físico 1,610 0,87 I.total
279 Alfredo Valez Ruiz (1937) José/Susana D.Físico 1,635 0,88 I.total
334 Juan Banciella Fernández (1938) Marcelino/María D.físico 1,564 0,89 I.total
331 Joaquin Bernardo Corres (1938) Matias/María H.vidua 1,646 0,91
39 Agustín Cladera Echevarria José /Patricia D.físico 1,669 0,86 I.total
18 Luis Díaz Díaz (1938) Arturo/Lorenza H.vidua 1,715 0,88
301 Bonifacio Perea Custodio (1938) Pedro/Juliana H.vidua 1,544 0,86
44 Remigio Pérez Pérez (1938) Blas/Pascuala H.vidua 1,644 0,89
267 Diego Rodríguez Caparron (1938) Diego/María D.físico 1,605 0,95 S.auxiliares

271 Pablo Ruiz Capilla (1938) Alejandro/Petra
Huerfano con 
hermanos

1,734 0,95

186 Guillermo Torrero Roca (1938) Isidro/Pura D.físico 1,733 0,90 I.total
95 Santiago Villar Ordoña (1938) José/Inés D.físico 1,613 0,80 útil
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20 Segundo Alcalde Ortiz (1939) Segundo/Purificación D.físico 1,554 0,86 I.total
328 José Arcaina Rubio (1939) José/Josefa D.físico 1,634 0,88 I.temporal
2 Fermín Atienza navarro (1939) Segundo/Ignacia D.físico 1,620 0,95 I.total
330 Arturo Busto Bango(1939) Maximino/María D.físico 1,692 0,95 S.auxiliares
(esborrat) Mariano Cabrera Hita (1939) Ginés/Juana D.físico 1,704 0,91 I.total
46 Ramon Cabrera Sanz (1939) Arturo/María D.físico 1,620 0,87 Útil
109 Pablo Dondarza Escobar (1939) Alejandro/María D.físico 1,703 0,89 Útil
70 Teodoro García Ferreiro (1939) Francisco/Manuela D.físico 1,735 0,91 I. total
238 Angel Guillen Ciscar (1939) Facundo/Milagros D.físico 1,690 0,88 I.total
199 Manuel Herrerin Fernández (1939) Antonio/Balvina D.físico 1,680 0,93 Útil
165 Salvador Llatas Muñoz (1939) Salvador/;aría P.sexag. 1,681 0,91
293 Francisco Pérez Martínez (1939) Tomás/Francisca H.vidua 1,664 0,91
162 Vicente Recatala Romero (1939) Francisco/ Teresa P.sexag. 1,617 0,90
160 Antonio Rivera Bejar (1939) Antonio/Antonia H.vidua 1,669 0,87
22 Juan Rivas Gómez (1939) José/Anamecia H.vidua 1,635 0,82
98 Miguel Solans Falcó (1939) Francisco/Manuela D.físico 1,598 0,93 S.auxiliares
307 Antonio Santamaria Gimeno (1939) Fernando/Vicenta P.sexag. 1,605 0,88
194 Miguel Soto Marcos (1939) Fernando/Catalina H.viuda 1,615 0,98
175 Jaime Torres Barrio (1939) Jaime/Isabel H.vidua 1,734 0,83
220 Antonio Verdayes Pérez (1939) Vidal/Virtudes D.físico 1,664 0,86 S.auxiliares
158 Antonio Vicente Gálvez (1939) José/Antonia H.viuda 1,601 0,79
281 Abel Álvarez García (1940) Pascual/Carmen H.viuda 1,649 0,89
152 Aurelio Blasco Fonfria (1940) Constantino/Eugenia D.físico 1,682 0,83 S.auxiliares
197 Justo Chinchilla Miranda (1940) Juan/Matilde H.viuda 1,643 0,90
184 Jesus Doctor Triviño (1940) Juan/Isabel D.físico 1,584 0,85 S.auxiliares
291 Felipe Fernández Deana (1940) Inocencio/Saturnina Padre inútil 1,614 0,81
282 Esteban González Torres (1940) Joaquin/Carmen D.físico 1,620 0,93 Util
292 Dimas González Bustamante (1940) Cruz/Bonifacia D.físico 1,635 0,82 Inutil total
167 Luis Larreola Arsac (1940) Medardo/Trinidad D.físico 1,695 0,86 I.temporal
265 Domingo Muñoz Ortiz (1940) Andrés/Juliana Pies planos 1,650 0,83 Util
164 Bienvenido Pérez Barnés (1940) Antonio/Angustia Padre inútil 1,680 0,88
230 Ramon Pons Sañé (1940) Francisco/Ramona Defecto f. 1,660 0,94
155 Antonio Rivas Mellinos (1940) Avelardo/María D.físico 1,663 0,88 I.total
192 José Rodríguez Zubardo Gabriel/María D.físico 1,749 0,93 I.total
207 Alfredo Alvarez Alvarez (1941) José/Marina Padre inútil 1,695 0,89
171 Juan Bandelló de Toro (1941) José/Carmen D.físico 1,685 0,94 I.total
101 Antonio Blanco González (1941) Federico/Ana H.viuda 1,619 0,83
226 Alejandro Clerencia Royo (1941) Pedro/Concepción D.físico 1,687 0,90 I.total
180 José Fernández Fernández Emilio/Mercedes D.físico 1,734 0,85 I.total
56 Miguel García Quilet (1941) Miguel/Salvadora D.físico 1,641 0,79 S.auxiliares
5 Celestino Laguna Pueyo (1941) Celestino/Juana D.físico 1,715 0,85 I.total
107 Benito López García (1941) Faustino/Amparo D.físico 1,589 0,86 Util
132 Basilio Monforte Pallarea (1941) Rafael/Manuela D.físico 1,694 0,87 Util
37 Manuel Murias García (1941) Antonio/Filomena D.físico 1,536 0,83 I.total
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131 Salvador Olacia Bistec (1941) Joaquin/Antonia D.físico 1,608 0,82 Util
58 Pedro Piazuel Sanz (1941) Antonio/Pilar D.físico 1,560 0,85 Util
8 Benigno Piquero Diaz (1941) Benigno/Eloisa D.físico 1,634 0,80 I.total
193 Manuel Redondo Guerrero (1941) Francisco/Catalina H.viuda y D.físico 1,639 0,79 I.total
103 Basilio Rufal Layo José/Bernarda H.viuda 1,633 0,81

Font: Arxiu Municipal de Sa Pobla 561. Allistaments de 1934-1942.
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8. Ferrocarril de sa Pobla-Alcúdia

• Telegrama postal des de Burgos (Cuartel General del Generalísimo) de 
la Sección Primera a dia 5 de febrero de 1938 al Comandante General de 
Baleares: «Con esta fecha digo al Jefe de la Dirección de Movilización, 
Instrucción y Recuperación lo siguiente: He dispuesto quede sin efecto 
mi escrito nº2329, Sección 1ª, de fecha 28 de febrero ppdo., por el que se 
ordenaba el envio de 500 prisioneros a Palma de Mallorca.-

• Remito a V.U; anteproyecto de ferrocarril militar de la Puebla al Puerto 
de Alcudia presentado por el Comandante Inspector de los Ferrocarriles 
de mallorca debidamente informado por la Comandancia de Obras y 
Fortificación de Baleares a fin de que con devolución de dichos documen-
tos se sirva con urgencia informar por lo que respecta a los aeródromos 
participándole que se está terminando idéntico estudio de Ferrocarril de 
Alcudia al Puerto de Pollensa. Dios guarde a V.S. muchos años. Palma 13 
de octubre de 1938. 3ºT. El Comandante General.

• COPIA DE ESCRITO DE LA JEFATURA DE FUERZAS AE-
REAS DE BALEARES. Hay un membrete que dice: Jefatura Fuerzas 
Aéreas de Baleares. -nº 2886.- Excmo. Señor.- Dado el caracter de es-
tabilidad que tiene la Base Aérea de Pollensa, que en sus instalaciones 
comprende la Base de pollensa, propiamente dicha, el Radio-Centro Al-
cudia y el Aerodromo de Alcúdia con una Base eventual de hidros a el 
anexa, el volumen de las obras de construcción a realizar en la misma, 
asi como los aprovisionamientos de aquella base, lo mismo en material 
que en combustibles y en bombas y el gran movimiento de personal de 
la misma que por unas razones y otras debe desplazarse a Palma, seria 
de gran conveniencia el Ferrocarril que se propone, especialmente una 
vez terminado su último raval Alcudia-Puerto Pollensa.-La Base Aérea 
de Pollensa, arrastra como consiguiente un desplazamiento numeroso de 
familias de obreros y personal militar que debe habitar dicho lugar. Las 
habitaciones hoy existentes son a todas luces insuficientes y con las facili-
dades de transporte aumentarian también las facilidades de construcción 
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que resolverian dicho problema.- Nuestras necesidades en Alcudia por 
si solas, no justifican la construcción del citado ferrocarril, pero las de la 
Base Aérea del Puerto de Pollensa, por los motivos expuestos, sí la justi-
fican, en unión de las otras necesidades militares de defensa de la bahía 
y de las necesidades de aquella Base Naval.- Los medios de transporte a 
motor de gasolina hoy insuficientes quedarian reducidos a un justo térmi-
no con gran economía en el consumo de combustibles y del material casi 
todo de procedencia extranjera y de difícil sustitución hoy en día.- Dios 
salve a España y guarde a V.E. muchos años. Palma 23 de octubre de 
1938. III. T. El Teniente Coronel Jefe.- Ramon Franco.- Rubricado.- Al 
pie: Excmo. Señor Comandante General de Baleares.- Plaza.

• COPIA DE ESCRITO DE LAS FUERZAS BLOQUEO MEDI-
TERRANEO. Hay un membrete que dice: Fuerzas Bloqueo Medite-
rráneo.-Almirante.- 3ª Sección, nº2377.- Excmo. Señor.- Recibido en 
unión de su escrito nº10 de fecha 13 del corriente, el Anteproyecto de 
Ferrocarril Militar de La Puebla al Puerto de Alcudia, me complazco en 
devolver adjunta a V.E. conforme interesa, el citado Ante-proyecto, sig-
nificandole que encuentro muy acertada la construcción de dicho ferroca-
rril, no teniendo que hacer ninguna objección al mismo ni al trayecto que 
ha de recorrer, asi como considero conveniente la construccion del ramal 
al Puerto de Pollensa.- Dios guarde a V.E. mucgos años.- Palma 15 de 
octubre de 1938 III Año triunfal.- El Almirante Jefe de las Fuerzas del 
Bloqueo del Mediterráneo.- Francisco Moreno.- Rubricado.- Hay un se-
llo en tinta que dice: Fuerzas de Bloqueo Mediterráneo- Almirante.- Al 
pié:Excmo. Señor Comandante General de Baleares.

• «...Asimismo si pudiera conseguir el envío de quinientos prisioneros, los 
presupuestos de estas obras quedarian reducidas a casi a la mitad y nos 
solucionaría el problema de la falta de brazos debida al número de reem-
plazos en filas. Dios guarde a V.S. muchos años. Palma 25 de octubre de 
1938 III.T. El Comandante General.

• Hay un escudo de España.- Ministerio de Defensa Nacional-Subsecre-
taría del Ejercito.- Telegrama postal.- Sección Asuntos Generales.-Ne-
gociado Ingenieros.- Número 54101.- Burgos 22 noviembre de 1938 III. 
Año Triunfa.- El General Subscretario del Ejército.- A Comandante ge-
neral de Baleares. Palma de Mallorca.- En cumplimiento de un escrito 
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de S.E. el Generalísimo con el que remite Anteproyecto de Ferrocarril 
Militar de la Estación de La Puebla a Puerto Alcudia en la Isla de Ma-
llorca, importante pesetas 1.993.319,17, y copia de los informes emitidos 
todos favorables, manifiesto a V.E. que examinado dicho anteproyecto 
responde a una necesidad sentida hace tiempo, apreciando que tiene un 
doble carácter: estratégico, por unir la Capital con las bahías de Alcudia y 
Pollensa; y comercial, por atravesar una de las zonas más ricas de la Isla.- 
Por estas razones especialmente le primera, que se refiere al punto de vista 
militar, se deduce el gran interés que tiene la construcción del ferrocarril 
de que se trata, por lo que he resuelto aprobarlo devolviéndosele adjunto 
para los efectos del Apartado 2º de la orden de Contabilidad de 25 de 
Octubre de 1936 (BO nº16), significándole que debe remitirse una copia 
de él para constancia en esta subsecretaría.- Transmítese.- De Orden de 
S.E..- El Coronel 2º Jefe.- Pedro Ortega.- Rubricado.- Hay un sello 
en tinta en que se lee: Ministerio de Defensa Nacional subsecretaría del 
Ejército.

• Con fecha 12 de enero ultimo interesaba de V.E. el envío a esta Plaza 
de quinientos prisioneros de guerra para la continuación del Ferrocarril 
de La Puebla al Puerto de Alcudia. Al liberarse la Plaza de Mahón, en 
10 de febrero ppdº, el número de prisioneros que deberán quedar en la 
Unidad de trabajadores, han de superar a la petición que con anterioridad 
hice, hallándose los Campos de Concentración de Mallorca y Menorca 
al completo y se encuentran con dificultades materiales por el aumento a 
éstos de los 500 que en telegrama postal de 28 de febrero último nº2336 
me da cuenta de haber ordenado a la Dirección de Movilización Instruc-
ción y Recuperación para que sean enviados a mi disposición. En virtud 
de la anterior consideración, me he permitido interesar de la Dirección de 
Movilización, Instrucción y Recuperación, suspenda el envío de los 500 
prisioneros, por si procediera que por V.E. quedase aplazado el referido 
envío. Dios guarde a V.E. muchos años. Palma 2 de marzo de 1939 III 
A. T. El Comandante General. Excmo. Sr Generalísimo de los Ejércitos 
Nacionales. Burgos.

• Con fecha 22 de noviembre último ha sido aprobado por la Subsecretaría 
del ejército, el ante-proyecto de Ferrocarril militar de La Puebla al Puerto 
de Alcudia y en la aprobación se exigía estuviera terminado en el plazo 
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de un año. Se ordenó por esta Comandancia se encargase de dichas obras 
la Comandancia de Obras y Fortificación de Baleares, llevándose a cabo 
precisamente por fuerzas del Batallón de Ingenieros de Mallorca. Para 
que dicho Batallón pueda ejecutar la referida obra en el corto plazo de 
tiempo señalado y que fija dicho anteproyecto, el numero de obreros que 
habrá de emplearse, ha de ser superior a 500, los que no pueden conse-
guirse con el sólo empleo de la fuerza disponible del referido Batallón, si 
ha de continuar atendiendo con una parte de sus efectivos a otras obras 
en curso de ejecución como son el camino a Cabo Pinar y el de la Batería 
a Aucanada, para las que no es conveniente reducir el personal que trabaja 
en ellas, sino más bien aumentarlo, con el fin de dar una mayor actividad 
a los trabajos. Por estas razones es necesario organizar nuevas unidades de 
trabajadores, ya sea con soldados de Infantería de los últimos reemplazos 
movilizados, o con prisioneros, pero sin utilizar para la construcción del 
nuevo ferrocaril las Unidades de Trabajadores y de prisioneros existentes 
que se hallan ocupadas en las obras de los caminos de Bateria AA. De 
Muleta, Posición de Albercuitx y Circuito Estratégico, para no disminuir 
actividad de los trabajos en atención a la importancia militar que tienen. 
En vista de lo expuesto considero de necesidad se envíen 500 trabajadores 
a esta Isla toda vez que los 500 que existen están dedicados a construcción 
de caminos y obras de defensa de la misma, no habiendo tampoco obreros 
civiles que puedan dedicarse a dicho objeto, por la escasez de mano de 
obra que sólo puede suplirse empleando estos prisioneros. Dios guarde a 
V.E. muchos años. Palma 12 de enero de 1939 III A.T. Excmo. Señor: El 
Comandante General.

• En cumplimiento de los ordenado por V.E. en su superior escrito 
E.M.Sección 4ª de fecha 2 de diciembre último, en cuanto se refiere al 
plan de trabajos a seguir en la construcción del ferrocarril Militar de La 
Puebla al Puerto de Alcudia, y vistos los informes emitidos por el Jefe del 
Batallón de Ingenieros y por el Delegado Militar en Ferrocarriles, el Jefe 
que suscribe tiene el honor de exponer a la consideración de sus respeta-
ble Autoridad, lo que sigue:

 Para que el Batallón de Ingenieros pueda ejecutar la obra en el corto 
plazo de tiempo de un año, que señala el anteproyecto aprobado por la 
Superioridad, estima el Jefe que suscribe que el numero de obreros que 
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habrán de emplearse, ha de ser superior a 500, lo que considera muy 
difícil de conseguir con el solo empleo de la fuerza disponible del Bata-
llón de Ingenieros, si ha de continuar atendiendo con una parte de sus 
efectivos a otras obras en curso de ejecución como son el camino a Cabo 
Pinar y el de Batería de Aucanada, para las que no es conveniente reducir 
el personal que trabaja en ellas, sino más bien aumentarlo, con el fin de 
dar una mayor actividad a los trabajos. Por estas razones cree el Jefe que 
suscribe que seria muy conveniente organizar nuevas Unidades de Tra-
bajadores, ya sea con soldados de Infantería de los últimos reemplazos 
movilizados, o con prisioneros, pero sin utilizar para la construcción del 
nuevo ferrocarril las Unidades de Trabajadores y de prisioneros existentes 
que se hallan ocupadas en las obras de los caminos de bateria A.A. de 
Muleta, Posición Albercuitx y Circuito Estratégico, para no disminuir 
la actividad de los trabajos en atención a la importancia militar que tie-
nen. Las nuevas Unidades de Trabajadores podrían encuadrarse con el 
personal especializado del Batallón de Ingenieros, corriendo a cargo de 
otro Cuerpo el servicio de custodia y vigilancia de aquellas unidades, para 
no distraer en dicho servicio el personal del mencionado Batallón. En 
cuanto al plan a desarrollar para la ejecución de las obras del ferrocarril, 
considera el Jefe que suscribe que debe empezarse por el replanteo de la 
traza y nivelación, formando enseguida el plano parcelario, en donde con 
todo detalle se indiquen las fincas a expropiar debidamente numeradas 
con los nombres de los propietarios y colonos y los apodos de los mismos 
que se usan ordinariamente en los pueblos de Mallorca, así como tam-
bién la debida clasificación en solares o clases de cultivo a que se dedican. 
Al propio tiempo y simultáneamente se deberá proceder a estudiar con 
toda exactitud los emplazamientos de als obras de fábrica principales, 
que convendría construir lo antes posible, dejando para más adelante las 
de aquellas que por encontrarse en terrenos encharcados durante el in-
vierno, permitan su construcción en seco durante el verano. En cuanto 
a los movimientos de tierras convendrá empezar por los desmontes de 
mayor importancia como son los de la «Estación de Alcudia» de «Ca na 
Lloreta» y de «Bisutria» de las vertientes de las alturas «Son Fe» y «Son 
San Martí». Las obras de fábrica deberán replantearse y construirse en el 
orden que exijan los terraplenes, para que al llegar a ellas se pueda utilizar 
el paso, a no ser que convenga demorar la construcción de aquellas por 
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estar el terreno encharcado. Las cimentaciones de las obras de fábrica 
situadas en la finca denominada «La Albufera», deberán ser objeto de 
un concienzudo estudio pues el terreno de asiento hay que suponer que 
solamente admite presiones bastante inferiorres a 0,50kg por m2. Con el 
fin de poder utilizar la explanación de la via para facilitar el transporte 
de los productos de los desmontes y su aplicación a los terraplenes, con-
vendrá colocar provisionalmente la via sobre traviesas, sin esperar a que 
esté extendido el balastro, para lo cual deberán realizarse las gestiones 
convenientes, desde los primeros momentos, para la dquisición de las tra-
viesas necesarias ya sean procedentes de la Península o de esta Isla, y ene 
ste caso, proceder a su creosotado en los talleres de la Compañia de los 
Ferrocarriles de Mallorca. Todo lo que me honro en someter a la consi-
deración de V.E. para la resolución que estime pertinente. Dios guarde a 
V.E. muchos años. Palma 3 de enero de 1939. III Año Triunfal. Coronel 
Ingeniero Comandante. Al Comandante General de Baleares.

• Carta de l’Ajuntament d’Alcúdia en què s’exposa el rebuig del traçat del 
tren: «presente estancia, presentada por varios vecinos del puerto de esta 
Ciudad, en suplica de que sea modificado el trazado de la via férrea que 
de la población llega hasta el puerto en construcción, en el sentido de que, 
en vez de pasar entre las casas del puerto y el mar, pase por detrás de las 
casas del mencionado puerto. La Comisión Gestora del Ayuntamiento 
de mi presidencia veria con suma satisfacción el que se atendiera la peti-
ción de dichos vecinos porque de no modificarse dicho trazado, no sólo 
perjudicaría a la industria hotelera que vive exclusivamente del turismo, 
sino que también a los numerosos pescadores que se verían privados de 
poder extender sus redes a la orilla del mar para proceder a su arreglo, 
obligados a trasladarlas a sitio muy alejado del puerto. Alcudia 21 Enero 
de 1939. El Alcalde.

• La Población Civil, Comercio y Industria Hotelera del Puerto de Alcudia 
a V.Ex. Con el máximo respeto y consideración dirige el presente escrito 
en; SUPLICA de que el ramal del ferrocarril que se esta llevando a efecto 
entre la Ciudad de Alcudia y dicho Puerto sea desviado el trazado de 
la cual proyecto o sea entre la población y el mar (Paseo Marítimo) por 
el exterior de la misma a campo travieso con el único fin de no llevar a 
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la ruina los comercios y industrias que viven gracias al único ingreso El 
TURISMO a que este seria un obstáculo a fomentar tan grande base de 
riqueza, más que por su privilegiado emplazamiento lejos del ruido y su 
hermosa playa será de futuro el Puerto numero uno y más que reducido 
en calles y paseos es el único que queda de la población de parque a los 
niños. Como no se trata de una linea provisional de guerra para la que 
en este caso estamos dispuestos a dar todo y sacrificar lo máximo, pero si 
un ferrocarril definitivo es el motivo porque llevamos a junto de V.Ex. Y 
apreciación en la confianza de podernos ver atendidos lo que esta pobla-
ción jamás poderá olvidar y agradecer. GRACIA que esperamos alcanzar 
de la justicia y recto proceder de V.Ex. Cuya vida Dios guarde muchos 
años para bien de España UNA GRANDE Y LIBRE. Saludo a Franco. 
Arriba España. Viva España. Puerto Alcudia 14 de Enero de 1939. III 
Año Triunfal.

• En cumplimiento de lo ordenado por V.E. en su superior escrito, Es-
tado Mayor, Sección 4ª, Negociado 1º, número 1, de fecha 25 de enero 
último y una vez vistos los informes del Comandante Delegado Militar 
en los Ferrocarriles de Mallorca y del Comandante Jefe del Batallón de 
Ingenieros, el Jefe que suscribe tiene el honor de informar a su respe-
table Autoridad lo siguiente: El trazado del Ferrocarril Militar de La 
Puebla al Puerto de Alcudia va casi completamente ceñido al terreno en 
las inmediaciones de dicho Puerto en un recorrido de 935 metros, pues 
sus cotas máximas de terraplen son de 0,39 metros y las de desmonte de 
0,90 metros. La forma en que se ha proyectado la linea del Ferrocarril, 
siguiendo la orilla del Puerto, lo más cerca posible del mar, es la que 
menos ha de molestar a las pocas casas y hoteles que allí existen. Si el 
Ferrocarril tiene como objeto principal servir al Puerto y llegar a la esco-
llera actual, no cabe otra solución más que asentarse sobre los terrenos y 
muelles de aquel en l’última parte de su corrido, y cualquiera otra solución 
que se adoptara, siempre se perjudicarían algunas de las pocas casas que 
existen actualmente. Para conseguir el objeto principal del Ferrocarril es 
necesario que los vagones lleguen hasta el borde mismo de los malecones 
del Puerto, para hacer desde ellos la carga y descarga de los buques, por 
consiguiente tendré que llegar un momento en que cualquiera que sea el 
trazado que se elija, será necesario que pase la linea entre el caserio y el 
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mar. Con el trazado proyectado para el Ferrocarril, se consigue poder ser-
vir no solamente al Puerto actual, sino que también permitirá facilmente 
prolongar la linea para el servicio del nuevo Puerto, pudiendo así servir 
indistintamente a uno y otro. Para desviar el trazado, con el solo objeto de 
que la linea no pase por el espacio comprendido entre las casas y hoteles 
actuales y el mar, seria necesario renunciar a que se cumpliera el principal 
objeto del Ferrocarril que es el de servir al Puerto actual; y para ello seria 
necesario pasar la carretera con un paso inferior, que obligaría a modifi-
carla en una longitud de un kilómetro aproximadamente, para establecer 
las rampas de acceso al puente que habría de salvar la vía férrea, y además 
que el desarrollo de la linea del Ferrocarril por el lado opuesto de la ca-
rretera, originaria desmontes de consideración ya que las cotas del terreno 
están comprendidas entre 10 y 12 metros. Además de los inconvenientes 
apuntados anteriormente que llevaría consigo la desviación del trazado 
del Ferrocarril proyectado, que por si solos son de gran importancia, he 
de manifestar a V.E. que consultado el Alcalde de Alcudia para que ma-
nifieste si los vecinos del Puerto están dispuestos a sufragar los mayores 
gastos que llevaria consigo la desviación del trazado del Ferrocarril, ha 
de manifestado que la situación económica de la industria hotelera, no 
permite contribuir al desvio del Ferrocarril del citado Puerto de Alcudia.. 
Por lo expuesto estima el Jefe que suscribe, el mejor parecer de V.E. que 
conviene conservar el trazado del Ferrocarril Militar de la Puebla al Puer-
to de Alcudia en la forma que se propone en el Anteproyecto aprobado. 
Lo que con devolución de la instancia formulada por varios vecinos del 
Puerto de Alcudia, objeto de este informe, tengo el honor de manifestar 
a V.E. para la resolución que estime procedente. Dios guarde a V.E. mu-
chos años. Palma, 13 de marzo de 1939. III Año Triunfal. El T. Coronel 
Ingeniero Comandante.

• Próximos a llegar de Menorca los prisioneros de aquella isla en número 
no inferior a 1.000 sírvase V.S. proceder a organizarlos de modo que pue-
dan efectuar trabajos en la carretera de Alcudia a Cabo Farruch cuya obra 
no exigirá menos de 500 y para la continuación del ferrocarril de Alcudia 
la que exigirá otros tantos. Dios guarde a V.S. muchos años. Palma 9 de 
1 abril de 1939. Año de la Victoria. El Teniente Coronel Inspector de los 
Campos de Concentración de Baleares.
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• Coronel Inspector Campos de Concentración a T. Coronel Inspector 
Campos de Concentración Palma de Mallorca. Detenidos gubernativos 
hasta tanto no sean depurados Juez Especial Ministerio de Justicia no 
dependen esta Inspección punto absténgase formar compañía alguna ni 
organizar Unidades sin mi orden punto asimismo dejará de suministrar a 
estos detenidos gubernativos poniéndolos disposición Gobernador Civil 
y pasen a la carcel punto procesados y clasificados C y O a las cárceles. Es 
copia El T. Coronel 1r jefe.

• Al ordenarme V.E. en su superior escrito E.M. Sección 4ª, Negociado 
1º, nº fecha 9 del actual, que de los prisioneros de guerra procedentes de 
Menorca destinara 500 para la construcción del Ferrocarril de La Pue-
bla a Alcudia y el resto a construcción de carreteras, consulté al Coronel 
Inspector de los Campos de Prisioneros si para el fin indicado debia or-
ganizar nuevas Compañías afectas a esta Unidad de Trabajadores o nuevo 
Batallón, en cuyo caso le rogaba se destinaran mandos. Recibido en el 
día de hoy el telegrama que me honro en remitir a V.E. copia, por el que 
me ordena el Coronel Inspector me abstenga de formar Compañías ni 
organizar Unidades sin su orden, lo pongo en conocimiento de V.E. para 
la resolución que estime oportuna. Pido al Coronel Inspector aclaración 
a los demás extremos que trata su telegrama, pues en las Unidades de 
Trabajadores existen 150 individuos que figuraban en Campos de Con-
centración o distintas prisiones como detenidos gubernativos y al movi-
lizar sus quintas por orden de V.E. de 16 de junio de 1938 ingresaron en 
esta Unidad de trabajadores. Dios salve a España y guarde a V.E. muchos 
años. Palma, 23 de abril de 1939. Año de la Victoria. El Teniente Coronel 
1r Jefe.

• En fecha 28 de febrero último ordenó V.E. el envío desde la Península 
para trabajar en la construcción del ferrocarril Militar de La Puebla a Al-
cudia de 500 prisioneros; orden esta que fue anulada por petición mía de 
2 de marzo siguiente. El no considerar necesario el servicio de los citados 
prisioneros fue debido a suponer que se podía disponer de igual numero 
de ellos, procedentes de la Isla de Menorca, evitando así el transporte de 
aquellos desde la Península pero al aplicar las instrucciones de V.E. de 
12 de abril último, para clasificación de prisioneros, ha resultado tener 
que poner en libertad gran numero de ellos, no alcanzando los existentes 



154

Esclaus a l’illa de la calma

cifra suficiente para proseguir las obras de construcción y destinar 500 al 
ferrocarril y por otra parte, según me manifiesta el Teniente Coronel Jefe 
de los Campos de Concentración de estas Islas, ha recibido del Coronel 
Inspector de los Campos de Concentración un telegrama en el que le 
ordena se abstenga de formar unidades nuevas de trabajadores sin auto-
rización expresa de dicho jefe. En la actualidad trabaja en la construcción 
del ferrocarril antes citado una compañía del Batallón de Ingenieros de 
Mallorca con personal insuficiente para que al obra quede terminada al 
finalizar el año en curso, y como por otra parte, desde ahora hasta el 
comienzo de la época de lluvias es cuando verdaderamente el trabajo es 
eficaz, ya que por ser zona excesivamente pantanosa, el trabajo es casi 
imposible en la época de lluvias, es sumamente conveniente incrementar 
con urgencia la mano de obra a fin de poder finalizar la construcción de 
tan importante ferrocarril en el plazo previsto, así como otras obras de 
comunicaciones que están en construcción y son imprescindibles en el 
plan de defensa de la Isla. Por todo lo expuesto; ruego a V.E. autorice que 
cuantos prisioneros, en condiciones para ello, existan en las Islas, puedan 
dedicarse a estos trabajos, y además ordene el envío de 500 prisioneros 
de otros batallones de Trabajadores, con objeto de que no queden inte-
rrumpidas las citadas obras. Dios guarde a V.S. muchos años. Palma 19 de 
junio de 1939. Año de la Victoria. El Comandante General.

• Telegrama del “Cuartel General del Generalísimo” al comandant general 
de Balears, de día 23 de juny de 1939, a Burgos: Con esta fecha digo al 
Coronel inspector de los Campos de Concentración de Prisioneros de 
Guerra lo siguiente: Disponga V.S. el envío a Palma de Mallorca de qui-
nientos prisioneros para trabajar en la construcción del ferrocarril militar 
de la Puebla a Alcudia, designando para su conducción la partida nece-
saria que, una vez entregados en su destino, regresará a la Peninsula, pues 
el encuadramiento de estos prisioneros ha de disponerlo el Comandante 
General de Baleares. Lo que traslado a V.E. para conocimiento y efectos 
con referencia a su escrito nº1, Sección 4ª Negociado 1º de 19 actual. El 
General Jefe de E.M.

• Resposta del comandant general a l’arribada de 500 presoners: «ruego a 
V.E. se comunique que al Comandante Militar de Marina la convenien-
cia de que dichos individuos sean desembarcados en el puerto de Alcudia 
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y que se avise a esta Jefatura con la mayor anticipación posible la llegada 
de los mismos. Dios salve a España y guarde muchos años. Palma 3 de 
julio de 1939. Año de la Victoria. El Teniente Coronel 1r Jefe.

• Telegrama de dia 30 de juliol de 1939 de Burgos: Dispuesto por V.E. en 
20 de junio, el envío de 500 prisioneros conducidos por una escolta que 
debía regresar a la Peninsula y habiendo llegado en fecha 13 de la actual 
el batallón de Trabajadores nº139, compuesto por 5 oficiales, 1 capellán, 3 
suboficiales, 97 soldados y 413 trabajadores, ruego a V.E. me diga si este 
Batallón sustituye a los 500 prisioneros y si el personal de clases y solda-
dos debe regresar a la Peninsula o continuará formando parte del citado 
Batallón. Dios guarde a V.S. muchos años. Palma 27 de julio de 1939. El 
Comandante General.

• Consultado a S.E. El Generalísimo el asunto que me interesa en su escri-
to nº165, Sección 2ª de 22 de julio último, dicha Autoridad en telegrama 
de 30 del mismo me dice lo siguiente: Dispuesto por V.E. en 20 de junio, 
el envío de 500 prisioneros conducidos por una escolta que debía regresar 
a la Península y habiendo llegado en fecha 13 de la actual el batallón de 
Trabajadores nº139, compuesto por 5 oficiales, 1 capellán, 3 suboficiales, 
97 soldados y 413 trabajadores, ruego a V.E. me diga si este Batallón 
sustituye a los 500 prisioneros y si el personal de clases y soldados debe 
regresar a la Península o continuará formando parte del citado Batallón. 
Lo traslado a V.S para su conocimiento y efectos, participándole que en 2 
del actual, conteste a dicho telegrama en el sentido de que es conveniente 
el envío de los 500 prisioneros aludidos con objeto de activar obras. Dios 
guarde a V.S. muchos años. Palma 4 de agosto de 1939. Año de la Victo-
ria. De Orden de S.E.

• A las 19 horas de hoy 9 de Agosto de 1939 se ha comunicado por telefo-
no a las Compañias de FF de Mallorca y de Soller que mañana llegarán 
500 trabajadores que han de ser conducidos 350 a Santañy o Llombars 
y 150 a Sóller. A la de Mallorca que vaya antes de las 7 horas un tren al 
muelle para recogerlos a todos y conducirlos a las estaciones. Todo esto se 
ha dicho también al Jefe de Transportes Militares para que lo confirme a 
las mencionadas Compañías de FFCC.

• 10 de agosto 1r Jefe de los Servicios de Intendencia de Baleares. Llega-
dos en el dia de hoy a esta plaza 500 prisioneros, procedentes de Reus 
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custodiados por una sección de Tropa, disponga se efectúe el transporte 
en trenes especiales de: 200 a Llombars (A las 10,45 horas de hoy), 150 
a Sóller(a las 10,30 horas de hoy), 150 a La Puebla (A las 10,30 de hoy). 
Dichos prisioneros irán conducidos con sus correspondientes escoltas. El 
Coronel Jefe de E.M.

• S.E. el Generalísimo en telegrama postal de 3 del actual me dice: “Con 
esta fecha diga al Coronel Inspector de los Campos de Concentración 
de Prisioneros de Guerra, lo siguiente: Como con situación en mi escrito 
nº4902 de fecha 23 de junio proximo pasado referente al envío de 500 
prisioneros a Palma de Mallorca, manifiesto a V.S que no obstante haber 
sido enviado a baleares el Batallón de Trabajadores nº139, deba disponer 
la marcha a dichas islas de los mencionados 500 prisioneros, subsistien-
do respecto a la fuerza necesaria para su conducción, lo ordenado en mi 
citado escrito. Lo que traslado a V.E para su telegrama fecha 2 actual 
referencia nº2784 y 26 y como continuación de mi escrito nº4903 de 23 
de junio, próximo pasado. Lo traslado a V.E para su conocimiento y como 
continuación a mi escrito de 4 del actual. Dios guarde a V.S. muchos años. 
Palma 8 de agosto de 1939. Año de la Victoria. De orden de SE. El Co-
ronel Jefe de E.M.

• Telegrama al comandant general de Balears: En cumplimiento orden re-
cibida de general 4/ a región militar a las 10,15 horas hoy salio vapor cas-
tillo figueras con destino esa isla conduciendo 500 prisioneros de campo 
concentración Reus custodiados por una sección tropa los cuales llegaran 
a las 3 horas aproximadamente de mañana dia 10. Un altre telegrama 
amb un escrit semblant, sense dir més novetats.

• Telegrama de 11 de setembre de 1942 al “Jefe de la Comandancia de 
Fortificaciones y Obras de Baleares”: El Ingeniero Director de la Jun-
ta de Obras del Puerto de palma me dijo lo siguiente: “Debiendo dar 
comienzo, por cuenta del Estado, las obras del Proyecto de terminación 
de las obras de ampliación y mejora del Puerto de Alcudia, adjudicadas 
a la Sociedad Mallorquina de Obras y Dragados S.A., suplico a V.E. se 
digne dar las ordenes oportunas a fin de que las fuerzas a su mando no 
pongan impedimento a su ejecución. Además como entre las obras acce-
sorias necesarias ejecutar, figura un ferrocarril de la cantera de Alcanada 
al arranque del dique para el transporte de escollera que cruza el camino 
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militar de Alcudia a la Alcanada, me permito adjuntarle un plano y perfil 
longitudinal del trazado, esperando merezca de V.E. su aprobación. Lo 
que traslado a V.S. que con devolución del plano que acompaña, se sirva 
informar.

• Telegrama del Govern Militar de Balears: La Junta de Obras del Puerto 
de Palma remitió a este Gobierno Militar en fecha 10 de Septiembre 
del pasado año, un proyecto de terminación de las obras de ampliación 
y mejora del Puerto de Alcudia, solicitando la correspondiente autoriza-
ción para llevar a cabo dichas obras. Hechos los trámites pertinentes, el 
29 de Septiembre, informa la Comandancia de Fortificaciones y Obras 
de Baleares que procede el nombramiento de una Comisión Mixta para 
hacer el estudio de un nuevo trazado del ferrocarril, ya que en el anterior 
se limitaba la acción de varios nidos de ametralladoras. Constituida la 
Comisión Mixta por el Ingeniero Director de las Obras del puerto D. 
Gabriel Roca y el Comandante de Ingenieros D. José García Díaz, y una 
vez realizado el estudio correspondiente, remitió a este Gobierno Militar 
el nuevo proyecto de Ferrocarril del arranque del Dique a la Cantera de 
Aucanada. La Comandancia Naval de Baleares en escrito de 13 de no-
viembre manifestó que las obras en cuestión son de gran interés militar 
y que fueron solicitadas por el Ministerio de Marina de Obras Públicas. 
Todo lo cual tengo el honor de poner en conocimiento de la superior au-
toridad de V.E. adjuntando el referido proyecto acompañado del informe 
emitido por el Jefe de Comandancia de Fortificaciones y Obras de Balea-
res; por si estima procedente cursarlo a la Superioridad para la resolución 
que proceda. Dios guarde a V.E. muchos años. Palma 23 de Febrero 1943. 
Exmo. Señor el General Gobernador Militar.

• El nuevo Proyecto de Ferrocarril del arranque del dique a la cantera de 
Aucanada (Puerto de Alcúdia), aprobado en 22 de junio último, fue re-
dactado en Comisión Mixta por representantes de Obras Públicas y del 
Ramo del Ejército, en virtud de orden de la Dirección General de Forti-
ficaciones y Obras de 20 de abril del corriente año, nº16153, en vista de 
que el trazado del anterior Proyecto, afectaba al campo de tiro del nido 
de ametralladora nº10 construido en la bahía de Alcúdia; por cuya razón 
y en armonía con lo preceptuado en los artículos 13, 14 y 15 del vigente 
reglamento de Zona Militar de Costas y Fronteras, aprobado por R.D. de 
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14 de diciembre de 1916 (CL nº269), la Comandancia de Fortificaciones 
y Obras de baleares estimó conveniente proponer a un Ingeniero para que 
las obras de dicho Proyecto se ejecuten con sujeción al acta aprobada de 
la Comisión Mixta.

• De la capitanía General de Baleares: esta es una obra civil. Para las obras 
del puerto de Alcúdia, era necesario acarrear piedras de la Cantera de 
Aucanada. Para ello se hizo un tendido de ferrocarril, que afectaba a la 
defensa de la zona costera de aquella bahía, por lo que se ordenó suspen-
der las obras y nombrar una Comisión Mixta compuesta de un ingeniero 
Militar (teniente coronel Juliá) y un Ingeniero por Obras Públicas para 
estudiar y redactar un nuevo proyecto para el nuevo trazado de dicho 
ferrocarril. Así se hizo, se redactó, se cursó al Ministerio, y ha venido 
aprobado, con lo que las obras del puerto de Alcúdia han sido reanudadas. 
Ahora el Jefe de Ingenieros de baleares, solicita la inspección de dichas 
obras. Palma a 25 de Agosto de 1943.

• Jefe de Ingenieros de Baleares, 3 de septiembre: Merece mi aprobación la 
Propuesta del teniente Coronel de Ingenieros Don José Julia Arnau, para 
ejercer la inspección en las obras del nuevo proyecto de ferrocarril del 
arranque del dique de la Cantera de Aucanada en el puerto de Alcúdia, 
esta intervención se hará con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento de 
Costas y Fronteras en sus artículos 14 y 15, significándole haber interesa-
do de Obras Públicas la fecha del comienzo de las obras.

• Por considerar de urgente necesidad respecto a fines militares, el ferroca-
rril que ha de seguir de La Puebla a Alcudia, cuya explanación esta hecha 
en algunos trozos, por personal de Batallones de Trabajadores cuando 
aquí residían, y actualmente parados sus trabajos totalmente, ruego a V.E 
solicite de la Autoridad a que corresponda la continuación de la construc-
ción, si lo estima oportuno, ya que reportaría un gran beneficio, para todas 
las atenciones militares de aquel sector. Palma, 21 de agosto de 1943. El 
General gobernador Militar.



159

Annex

CAPITANIA GENERAL DE BALEARES ESTADO MAYOR 
CUARTA SECCIÓN

FERROCARRIL DE LA PUEBLA AL PUERTO DE ALCÚDIA

Extracto del expediente obrante en esta Capitanía General:

Desde 1911 se hicieron estudios para la construcción de un Ferrocarril que 
uniese la línia general de los Ferrocarriles de Mallorca con el puerto de Al-
cúdia, con el fin de convertir a éste en exportador de los productos agrícolas 
del Nordeste de la Isla. A finales de 1938, aumenta la necesidad de este Fe-
rrocarril desde el punto de vista militar al unir rápidamente Palma con las 
Bahías de Alcúdia y Pollensa. Esta necesidad dió origen a un anteproyecto 
que fue aprobado por el Excmo. Sr General Subsecretario del Ministerio del 
Ejército, en Telegrama Postal nº54101, de fecha 22 de noviembre del citado 
año 1938. El proyecto afectó a numerosos propietarios ya que se expropiaron 
187 parcelas de una superficie total de 88.183 metros cuadrados.

Iniciada la construcción de la infraestructura, las obras se paralizan por una 
orden del Excmo. Sr Capitán General de Baleares, según Telegrama Postal 
nº14 de fecha 15 de Mayo de 1940, debido a la necesidad de dedicar el mayor 
número de zapadores a los trabajos de fortificación de campaña en la Isla. 
Posteriormente el notable aumento sufrido por los precios de materiales y 
transportes obligue a una revisión del Proyecto, però las obras no han con-
tinuado habiéndose realizado únicamente la explanación y algunas obras de 
fábrica.

A partir del año 1953 se comienzan a producir peticiones de la población 
civil afectada por las expropiaciones, dada la larga paralización de las obras: 
entre ellas se puede citar la del Ayuntamiento de La Puebla, año 1953, que 
solicita la devolución de los terrenos expropiados pues el ferrocarril afecta a 
los planes urbanísticos de expansión de la Ciudad; petición que fué desesti-
mada al considerarse que seguía teniendo la misma importancia militar. En 
Septiembre de 1961 el Ayuntamiento de La Puebla reitera su petición; ésta 
dió lugar al escrito nº1961, en el que se solicitó del Excmo. Sr Ministro del 
Ejército la entrega del Ferrocarril al Ministerio de Obras Públicas para que 
llevase a cabo su construcción.

La Junta Regional de Defensa y Armamento de este Archipiélago, en la re-
unión celebrada el día 12 de Diciembre de 1967, reconsideró la situación 
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de este ferrocarril y llegó a la conclusión de que su importancia militar ha 
disminuido grandemente en la actualidad según se expone en el acta de dicha 
Junta.

En escrito 4406-H, de 21 de Diciembre de 1967, y tras exponer los anteriores 
antecedentes, se propuso al Excmo. Sr Ministro del Ejército lo siguiente:

-  Se considera urgente y necesario, que el Ministerio de Obras Públicas se 
pronuncie en firme, si le interesa le sean cedidos a los fines expuestos, los 
terrenos expropiados para la construcción de dicho ferrocarril, de acuerdo 
con lo resuelto en Acta de la Junta Regional de Defensa de 13 de Sep-
tiembre de 1961, y sobre lo cual, aún no ha recaído resolución.

- Caso que no le interesara a dicho Ministerio, y teniendo en cuenta las 
características y especiales circunstancias de las parcelas, su gran número, 
pequeñez y escaso valor, se propone sean devueltos los terrenos expropia-
dos, sin más dilación y en la forma más sencilla posible.

Hasta el momento no se ha recibido contestación a dicha propuesta.

Palma de Mallorca, 7 de Mayo de 1968
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9. Mapa del projecte del ferrocarril de sa Pobla-Alcúdia

Font: AIMB 1029-01 Comandancia de Obras.





LAUS DEO

Forma dat esse rei
La forma dóna l’existència a les coses

A la memòria del P. Josep Obrador Socies 
(1914-1997), en fidel testimoniatge a la història 
de sa Pobla, a tots els poblers i pobleres que l’han 

bastida al llarg dels segles.

Aquest llibre fou imprès a sa Pobla als obradors 
de la impremta Gelabert el dia 25 d’abril de 

2019, festivitat de sant Marc.

La composició del text es va fer amb el tipus 
Adobe Caslon Pro i Helvetica Neue LT Std i, 
l’interior s’imprimí sobre paper Creator Vol de 
90 g i les cobertes són de paper Creator Silk de 

300 g. 






