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PRESENTACIÓ

Éric Jareño, batle de Llucmajor; Bartomeu Carrió, presentador; Miquel Àngel Tortell, pregoner, i Maria Francisca Lascolas,
regidora de Cultura, el dia del pregó.

El pregoner de les festes de Sant Cristòfol de s’Arenal (Llucmajor, 2019) va néixer a
Muro el 1977. D’arrels de trencadors per part del seu padrí, sempre li ha interessat aquest
tema. Va estudiar Filologia Catalana a la Universitat de les Illes Balears i a la Universitat
de Barcelona, on es llicencià l’any 2001. És professor d’adults (ESPA), en els tres darrers
cursos a l’IES Aurora Picornell de Palma, tasca que ha compaginat amb el periodisme, la
investigació, la traducció i la correcció de llibres i publicacions. A més, és una persona
implicada cívicament en diferents entitats i en la colla de dimonis del seu poble.
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Ha estat periodista de la revista Sa Plaça, d’àmbit comarcal, amb seu a Inca, així com en
gabinets de comunicació de la Conselleria d’Economia, Comerç i Indústria del Govern de
les Illes Balears i del Consell de Mallorca.
Va ajudar en la coordinació i l’edició d’un volum sobre la història de la premsa local a les
Illes Balears, com també d’un altre sobre els estudis locals fets poble a poble, i ha participat
en jornades d’estudis locals en temes d’antroponímia i toponímia. Té publicats articles i
llibres tals com El Mundo contra Mallorca (2007), Guia de dimonis, diables i bèsties de foc de
les Illes Balears (2011), Paper Blanc! Els darrers mesos de la República i la Guerra Civil a Santa
Margalida (amb tres autors més, 2013), Capellans, hereus del Braç del Comú i les Puntes (2016)
o el Conreu de l’arròs i l’explotació a l’Albufera de Muro i sa Pobla (2018).
Miquel Àngel Tortell és un jove amb mirada escrutadora. Així el vaig conèixer els
anys de les manifestacions de les camisetes verdes. I així el recordava, també per altres
curolles, fins que el gener de 2019 va fer un comentari a un article del meu blog referent als
trencadors de ses Cadenes, concretament a Guillem Gayà Bonet (de malnom en Serro o en
Paciència), que segons les fonts orals va morir assassinat per un falangista santjordier, «el
seu millor amic», en paraules d’una de les seves netes.
I aquí començàrem a intercanviar informacions alhora que em va mostrar la causa
81/1936, a través de la qual vaig tenir una visió més global dels motius de les morts d’alguns
republicans que jo investigava per la relació que poguessin tenir amb Sant Jordi, aleshores
el nucli més conservador i catòlic de tot es Pla de Sant Jordi fins a s’Arenal i es Coll d’en
Rabassa. Un territori comprès de localitats i pobles del terme municipal de Palma i en part
del de Llucmajor. Després d’haver tractat més en Miquel Àngel, vaig poder comprovar que
aquesta mirada, que vol veure més enllà i que analitza cada detall, la projectava, de manera
directa, a la investigació històrica i actual, com corrobora la seva ja important bibliografia.
Entre aquests republicans investigats es troba Bernat Mas Mas, un comunista nascut a
Campos i casat a Sant Jordi, on tenia família de la seva dona, a través de la qual vaig poder
saber-ne noves. Bernat Mas, que vivia a ses Cadenes, fou un dels assassinats a s’Arenal i
nexe rellevant de la nostra connexió de recerca.
Amb tot això, topàrem que a ses Cadenes, s’Arenal i es Pil·larí, lloc d’atracció laboral
de gent de molts de pobles de l’illa i fins i tot de fora, hi havia una sèrie de relacions amb
el món de trencadors i pagesos d’aquestes mateixes localitats que a la vegada enllaçaven
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amb falangistes de la zona, fossin de s’Arenal i ses Cadenes, Llucmajor, Sant Jordi o es Coll
d’en Rabassa, que tengueren un paper tràgic en la repressió i l’assassinat, especialment, de
trencadors.
La «figura» d’en Manolo de ca sa Poblera en el cas de s’Arenal, amb parents a Sant
Jordi, i la d’en Tomeu Gallineta (aquest no surt a la causa) en el de Sant Jordi, són centrals
per entendre la repressió. També, les d’altres santjordiers com en Llorenç es Carter. De
fet les distàncies de totes aquestes localitats del municipi de Palma, i una de, en part, del
de Llucmajor, eren de no gaire més de set quilòmetres en el cas de les més llunyanes, i les
comunicacions de camins, carreteres i ferrocarril eren molt bones aleshores. A s’Arenal,
com en altres llocs, hi havia certs «personatges», en el mal sentit de la paraula: taverners,
mercaders del marès, algun municipal, empleat, etc. Els maonesos, el garriguer de Son
Verí de Baix i el cacic Pep Butxaca tengueren el paper que els correspon per aconseguir fer
fracassar, com veurem, un intent de revolta com el que ens descriu.
Tot això Miquel Àngel ho ha estudiat, a partir del procés judicial, l’esmentada causa
judicial 81/1936 del Jutjat Togat Militar Territorial núm. 33 de Palma. El nostre pregoner
de s’Arenal, per tant, ens permet assolir unes informacions fins al moment poc intuïdes,
especialment pel que fa als pobles o llogarets de ses Cadenes, s’Arenal i es Pil·larí, nuclis
actius, aleshores, d’organització de l’esquerra política i sindical.
Els principals eixos en què es basen els resultats de les seves investigacions són:
•

La relació de tots els assassinats i encausats.

•

L’aportació al paper dels dirigents republicans davant el cop d’estat de 1936, en
especial d’Emili Darder (batle de Palma).

•

La lluita de classes (trencadors i mercaders sobretot) i les forces conservadores
en general; senyors, capellans, frares, monges, policia i exèrcit, així com els seus
«subalterns» i seguidistes de menys rang econòmic i estatus social.

•

L’actuació coordinada de falangistes i militars.

•

La importància estratègica militar de s’Arenal. El Fort des Cap Enderrocat…

Aquesta informació, a més, ens permet reconèixer el patrimoni històric del nostre
territori i difondre’l per inserir-lo en el conjunt de la història general i com a memòria
col·lectiva, per tal d’assolir la restitució de l’honorabilitat dels trencadors, revoltats contra
els rebels, i treballar per la democràcia i els drets humans.
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Hilari Raguer, monjo de Montserrat i especialista, entre d’altres, de la Guerra Civil,
parlant d’una conversa que tengué amb l’historiador hispanista Paul Preston, ens fa veure
com n’és d’interessant i necessària la feina dels historiadors, l’anàlisi del passat que en el
nostre cas, tot i ser precisament local, és una contribució a la història general d’àmbits
successivament més extensos. Cal fer-ne esment perquè no és un conflicte, la Guerra Civil,
que s’hagi superat. I això que molts insisteixen que els fills i nets dels protagonistes no
són responsables ni culpables de res. A més, la majoria som descendents dels diferents
sectors enfrontats i, així i tot, encara n’hi ha que demanen silenci. Aquesta visió que els
investigadors més professionals o actius tenen molt clara, no la hi té gran part de la nostra
societat. Amb tot, una part important de la societat mallorquina, des Pla de Sant Jordi i
s’Arenal, se sent descendent dels guanyadors de la guerra i durant massa anys ha volgut,
pel motiu que fos, donar a entendre que «allò va ser una guerra» i que, «ja se sap, en una
guerra hi ha dos bàndols i tots dos tenen les seves coses dolentes». És aquí on esmentam
Paul Preston, un dels historiadors més ben informats de la repressió durant la Guerra Civil
Espanyola, que, en una conferència, va ser interpel·lat per un compatriota anglès que li
retragué el fet de no haver estat imparcial quan tractava el tema de la Guerra d’Espanya.
Preston li contestà que no volia ser imparcial, que no era la seva feina com a historiador,
que el que ell volia era ser honest.
D’això es tracta, i això és el que fa Miquel Àngel Tortell, com la majoria d’historiadors
que tracten la Guerra en especial a Mallorca i en aquest espai local en particular. No hem
de culpar ni exculpar ningú dels descendents de la contesa. Hem de cercar què va passar i
arribar fins al moll de l’os si cal.
Massa sovint hem rebut, d’altra banda, una visió d’uns republicans molt tous, que
patiren una repressió sense saber bé el perquè, llevat de dir que havien estat comunistes,
socialistes, d’esquerres o sindicalistes, a més de catalanistes alguns. Una visió que ens
mostrava com aquests «rojos» (rojos per imposició de la terminologia feixista), aquests
republicans o demòcrates la majoria, es varen topar amb un cop d’estat que no esperaven i
que els sorprengué a tots. Un cop d’estat al qual no varen saber o no volgueren resistir-s’hi,
llevat de petits nuclis comptats. Tortell ens dona una altra visió d’un d’aquests nuclis, del
de ses Cadenes.
Els falangistes, i els franquistes en general, justificaren el seu cop d’estat, al qual no
anomenaven així, per l’existència d’una conspiració «judeo-masónica, rojo-separatista»:
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«una conspiració dels comunistes i dels separatistes per a destruir Espanya». L’Espanya,
però, que ells consideraven «l’autèntica i única»: la del catolicisme integrista, dels
privilegis dels grans propietaris i dels grans capitalistes, la dels cacics, l’Espanya de cultura
exclusivament castellana, l’Espanya d’un exèrcit antidemocràtic, l’Espanya imperial que ja
quasi no existia.
D’això ja se n’ha parlat molt. I la insurrecció militar i civil està ben clar qui la va
començar, per molt que els feixistes predicassin el món al revés. Però d’aquí no hem de
deduir que, en el cas de Mallorca, hi hagués una submissió generalitzada a l’aixecament
militar de 1936. Com tampoc que alguns dels col·laboradors del feixisme, en especial la
dreta regionalista, s’hagués d’adaptar per por al nou règim nacional catòlic. Però això ja són
figues d’un altre paner.
L’aixecament militar dels dies 17 a 19 de juliol de 1936, com ja han dit els diferents
historiadors, no va ser tan inesperat. Sobretot, en els ambients de les esquerres polítiques i
sindicals ja es veia venir. No se sabia exactament l’abast que tendria però se sospitava.
La historiografia de la Guerra Civil és de cada vegada més extensa, i en el cas de
Mallorca hi ha molts d’investigadors locals que l’han treballada en aquest àmbit. Hauríem
de fer menció de bastants historiadors que l’han tractada en general i de l’esforç i la
dedicació de professors de la Universitat de les Illes Balears especialment. En tot cas, els
noms de Josep Massot, Llorenç Capellà (el Diccionari Vermell dels noms de la repressió a
Mallorca, que formen part de l’estudi de Miquel Àngel Tortell) o Margalida Capellà (de
les dones represaliades) són destacables dins l’àmbit general mallorquí. Moltes són les
persones que s’han dedicat a investigar sobre aquests punts, i darrerament cal destacar
la tasca de Bartomeu Garí, molt difosa i de gran transcendència. El tema més acostat als
comunistes de Mallorca —que, al cap i a la fi, ho eren molts dels trencadors de ses Cadenes
resistents contra el cop d’estat—, és David Ginard qui l’ha treballat. També disposam de
diferents trobades, jornades, estudis i feina de divulgació impulsats per Sebastià Serra des
de la Universitat de les Illes Balears, i més gent. Pel que fa al nostre àmbit geogràfic, el
1986 Damià Quetglas ja ens avançà la repressió en el seu article «Un remolí de mort a les
pedreres» a «Memòria Civil» del diari Baleares.
Recentment, joves investigadors com Pau Tomàs i Dídac Martorell han publicat i fan
feina d’investigació al voltant de s’Arenal. I ara Miquel Àngel Tortell, des de Muro i els
treballadors del marès, s’hi ha acostat en aquest treball sobre la revolta dels trencadors els
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primers dies del cop d’estat i la posterior cacera, captura i repressió amb morts, tortures i
presó d’aquests trencadors, de gent de l’ensenyament com Julio Sanz o l’inspector assassinat
Fernando Leal i d’altres com el dirigent comunista Ateu Martí, lligat al sindicalisme de
s’Arenal i ses Cadenes. Amb tot, Tortell ens presenta l’espai concret, (les pedreres, el torrent
des Jueus), de la resistència abans, durant i després dels dies inicials del cop d’estat i les
esperances d’aquest col·lectiu en una propera recuperació de Mallorca per a l’Espanya
republicana.
He de dir, en el meu cas, que sempre m’havia demanat com era que la violència, la maldat
en grau tan elevat, havia pogut aparèixer entre veïnats i de vegades fins i tot amics. Ja sabem
que des de les altes esferes de la política i les relacions de treball això existia. Però que tants
fossin els que s’apuntassin a l’extrema violència era més difícil. Manifestacions de violència
de baixa intensitat n’hi havia i n’hi ha hagut en el temps fins i tot presents. Però el fet que
persones de dretes, en el nostre cas, acabassin perseguint, torturant o assassinant els seus
amics i veïns republicans era una qüestió a plantejar-se. L’enquadrament en organitzacions
paramilitars com els falangistes i els tradicionalistes i les instruccions de les autoritats
militars i policials contra els defensors de la legalitat republicana i democràtica vigent
ajudaren a considerar tots els esquerrans com a enemics als quals abatre en qualsevol de
les modalitats possibles de fer-ho, i en un principi sense remordiments. En un principi, per
a molts, només.
Miquel Àngel Tortell, amb aquest pregó, fa una gran aportació a la història mallorquina
i d’aquesta petita comarca. Ell i tots els historiadors que hi habitam, tant de prop com
d’enfora, encara tenim més feina a fer, molts de temes i aspectes a tractar de la vida dels
represaliats que tornaren vius a casa seva i de les seves famílies, dels assassinats o no, en
especial sobre la vida de les dones i els seus fills, així com també intentar esbrinar com tot
plegat afectà pares i mares. Una història posterior de patiment i tristesa que durà molts
d’anys i encara perdura en moltes famílies per causa d’una transició democràtica que no
volgué o no pogué reconèixer la seva memòria.
Bartomeu Carrió Trujillano
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LA REVOLTA DELS
TRENCADORS DE LES
CADENES
Proemi
Bon vespre a tothom i moltes gràcies per la convidada a fer un acte simbòlic tan
important com és el pregó de festes d’un poble, l’Arenal. He de donar les gràcies en especial
al regidor sortint, Miquel Àngel Serra, que és el responsable que avui sigui aquí des de tan
lluny, Muro, per provar d’aportar un poc de llum a un dels períodes històrics de l’Arenal
de Llucmajor —i de Palma—, la Guerra Civil, que hi va haver a l’Estat entre 1936 i 1939.
Gràcies, també, a l’Ajuntament de Llucmajor, a la regidora Francisca Lascolas, per prendre
amablement el relleu de la tasca feta per l’anterior equip de govern perquè, al capdavall,
tots som poble.
Evidentment, mostr agraïment també al presentador d’avui, Tomeu Carrió, molt
sensibilitzat i implicat en l’estudi dels fets històrics d’aquesta contrada, gràcies al qual he
pogut aprofundir en molts dels aspectes de la investigació que avui vos present.
Segurament, dins vosaltres mateixos vos demanareu què fa un murer aquí per parlar de
l’Arenal. Puc dir, amb sinceritat, que he arribat a l’Arenal tot cercant murers. També puc
dir que som admirador dels pregons de festes de l’Arenal i, en general, de les publicacions
que se fan a Llucmajor. Vos he de lloar la bona feina que s’ha fet en el coneixement de la
història local i, de forma especial, en la dignificació de l’ofici de trencador de marès en
aquestes contrades.
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De fet, jo som d’una colla de dimonis, els Dimonis de sa Pedrera, que ens deim així
perquè el nostre poble és un dels que té més pedreres de Mallorca. També, i, talment
a l’Arenal, aquest ofici ha marcat la història del poble de Muro. Des dels dimonis hem
investigat les pedreres i la seva història.
Per altra part, jo mateix som net de trencadors de marès i la meva infància està plena de
records de pedreres. I les he investigades ferm. Aquí teniu, per tant, la primera coincidència
entre Muro, Llucmajor i l’Arenal: l’interès per les pedreres.
I coincidència pura, hi va haver estius de la meva infància que vaig passar a Son
Granada, amb uns amitgers —la tia Maria i el conco Damià—, isolats enmig de cinc-centes
quarterades. D’aquell temps en guard un molt bell record. Mai he tornat a estar tan en
contacte amb la natura, la terra i els animals com llavors.
A part de la fascinació per les pedreres, des de fa anys tenc una curiositat infinita per
desxifrar el que va passar durant la Guerra Civil al meu poble i, per extensió, a Mallorca.
En aquest sentit, he de dir que som un dels redactors del llibre Paper blanc, la Guerra Civil
a Santa Margalida, gràcies al qual vaig tenir els primers contactes amb les causes judicials
despreses del cop d’estat militar del 18 de juliol de 1936. I fa poc vaig fer una conferència
sobre la causa judicial d’un murer, Vicenç Bennàssar Ramis, que era el principal element
de telègrafs de Mallorca, el qual també deixà la pell en defensa de la República.
Així, en els darrers anys, he anat investigant moltes causes judicials, en especial les que
afecten Santa Margalida i Muro. Però també la d’Emili Darder i la d’Antonio Espina. I a
poc a poc, he pogut discernir com funcionava aquesta branca de l’aparell repressor del nou
règim militar.
Va ser precisament cercant el rastre de murers en causes judicials que vaig arribar, de
rebot, a l’Arenal, amb dos germans —Joan i Llorenç Moragues Martorell—, trencadors de
marès, tancats a Can Mir.
Ja sabia, perquè m’ho ha contat molta gent major, que hi havia murers que venien a
trencar marès a l’Arenal, i que n’hi ha que hi feren fortuna. D’altres, anaven i venien. El que
no sospitava era el paper que feren els trencadors en aquell temps.
Per què tenia tanta curiositat per aquests murers? A causa d’una història familiar; una
que em contava la meva padrina Francina Fons —dona seriosa i severa, que mai reia ni deia
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mentides. Idoi, la padrina Francina em contà un episodi de la Guerra Civil a Muro: de com
un veïnat seu, Rafel Moragues Ruallet —o Raüllet— estava amagat dins una cisterna a veïnat
de ca seva —carrer de la Justícia, abans de Santa Catalina Thomàs— i que una veïnada,
madò Sóller —amb qui estava barallat—, el delatà als falangistes, que hi anaren i el feren
sortir a força de pegar tirs dins la cisterna, davant l’escàndol i la indignació de madò Sóller,
que no volia que li trencassin la cisterna, que era relativament nova. Sí, tan nova que la hi
va fer l’amo en Ruallet, que s’hi havia amagat justament perquè la coneixia i sabia el relleix
on podia estar amagat. «Cara de puta! No hi deus haver pixat?» «Quatre gotetes.» Record
que la padrina m’ho contava amb una certa indignació. A Muro, en canvi, quasi ningú no
coneix aquesta història.
Aquest episodi, ara ja sé que va tenir lloc el mes de febrer de 1937. Com també sé
que l’amo en Rafel Moragues Ruallet va ser el penúltim detingut d’una llarga llista de
37 persones que formaven part d’una causa, la 81/1936, que perseguia, eminentment,
trencadors de marès acusats de ser comunistes de les Cadenes, l’Arenal i el Pil·larí. I els
trencadors, en tant que pobres i en gran nombre analfabets —12 dels 29 que quedaren
vius—, han romàs arraconats de la historiografia de la Guerra Civil —a excepció digna de
l’Arenal.
Heu de tenir present, ara ja, que els trencadors de marès de tot Mallorca compartien
inquietuds i iniciatives i tenien un perfil molt similar. De fet, a Muro, el secretari de la
societat de trencadors era Rafel Gamundí Terrassa,1 que va ser durament perseguit i passà
llarg temps a la presó i per camps de concentració. Talment els trencadors de l’Arenal.
En el seu cas, afortunadament, amagà zelosament la llista dels membres de la societat de
trencadors murera.
I aquesta és la veta que m’ha conduït avui a contar-vos una història de gent humil de la
qual es coneixen molts episodis dispersos, com el de la persecució de l’amo en Pau Salvà
Muleta o la tragèdia dels germans Roig Pons Garbes Clares i el fill Francesc; les d’Ateu Martí,
1
Rafel Gamundí Terrassa va ser durament represaliat. Condemnat per la causa 325/1938, era secretari
de la societat de trencadors de Muro i va ser membre de la junta gestora després de les eleccions de febrer de
1936. Ell, Miquel Perelló Capó Gavella i Josep Tauler Perelló Tofolí són assenyalats com els principals dirigents
comunistes de Muro, que directament volia fer afusellar l’ecònom de Muro, Rafel Santandreu. Tots tres patiren
tortures i vexacions a la Casa del Poble, segons el testimoni de Josep Tauler a la revista Algebelí.
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Pere Martí Vila, Bernat Mas, Jaume Morey, Bernat Ramis, Andreu Riera, Josep Bauzà,
Miquel Noguera Rigo, Sebastià Monserrat Nadal...
Amb això, roman a la memòria sense gaire ordre aquesta idea de repressió desfermada
i de persecució per motivacions diverses. Queden com un impacte emocional els successos
que colpiren terriblement aquesta contrada, amb una intensitat repressora elevada en
comparació amb la resta de Mallorca, com podrem constatar.
Una de les metonímies que evidencien aquest arrasament dels trencadors la tenim aquí
mateix, ara fa un any, amb l’homenatge que vàreu fer —i al qual em sum— a les trencadores
de marès, que hagueren de prendre la responsabilitat de l’explotació de les pedreres
durant els anys que els marits foren absents, tancats en un periple de presons i camps de
concentració per espai d’entre quatre i setze anys.
I als homes, què els va passar? Vaig pensar tot d’una quan vaig veure la notícia i el vídeo
de l’homenatge. Vaig intuir que la memòria era tapada per un vel dens i boirós perquè, al
final, més enllà dels fets —tortures, presó, assassinat, afusellament, oli de ricí— ningú sabia
exactament quina era l’acusació que es feia a cadascú. Quina era l’excusa repressiva.
I, casualitats de la vida, ja ho he dit, trescant noms de murers represaliats vaig arribar, a
través dels valuosos arxius del Jutjat Togat Militar ‒ —on he consultat també altres causes—‒,
a Joan i Llorenç Moragues, que resultaren ser fills de l’amo en Rafel Ruallet, encausats en el
consell de guerra ordinari núm. 81/1936, per uns fets ocorreguts en un indret denominat
les Cadenes i en un altre dit el Pil·larí, amb la implicació també de l’Arenal.
I em vaig trobar amb una autèntica revolta de trencadors, amb un moviment comunista
molt actiu, que treballà decididament en defensa del règim legal republicà i per la unificació
de totes aquestes forces. Una causa molt voluminosa, de més de 800 folis, que afectava
37 encausats, sense comptar la llarga llista de declaracions de persones d’aquell entorn.
Una causa que, com comprendreu, resulta difícil de sintetitzar-vos. Però que és fascinant,
perquè se’n desprèn una fotografia humana, social i política d’aquells temps fatídics.
Una causa que servirà com a eix central de la purga social i política per l’Arenal i les
Cadenes. Un pal de paller d’una història que presenta moltes respostes i enceta dubtes. Per
això, també seguirem els camins d’altres causes judicials que complementen i justifiquen el
relat que us present avui.
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Introducció a la
causa judicial
Es diu, en la historiografia entorn de la Guerra Civil, que hi va haver poca resistència
davant el cop d’estat militar que tengué lloc a Mallorca a les 7.30 h de dia 19 de juliol de
1936, a partir del ban de guerra dictat pel general Goded. Tenim coneixement de petites
resistències a Esporles o Alaró. I de carrabiners a Llucmajor, la Pobla i Pollença. També hi
hagué moguda a Manacor, el Pont d’Inca... Però sempre han estat considerats com a fets
puntuals que no responien a cap estratègia més global.
De la mateixa manera, també s’ha assumit que el cop d’estat ens agafà com per sorpresa,
sense capacitat d’organitzar la resistència. Les evidències, en canvi, s’entesten a assenyalar
que durant tot el mes de juliol ja es tenia coneixement que es preparava una revolta feixista
i militar amb l’aixopluc de l’Església i del poder dels cacics. I que els falangistes feia mesos
que elaboraven llistes d’elements «perillosos». Per contra, els republicans també provaven
d’organitzar-se i de mantenir a retxa els falangistes. L’ambient de tensió es respirava des de
les eleccions generals de febrer de 1936, quan guanyà el Front Popular republicà a l’Estat,
però no a Mallorca. És més, les tensions anaven covant des dels Fets d’Octubre de 1934 i
s’intensificaren a partir de les eleccions de febrer de 1936.
Aquella primavera de 1936 va ser especialment intensa. Es reactivaren societats i
cooperatives, s’inicià un procés d’unificació de sindicats i partits polítics; hi hagué tres
vagues —una, després de les eleccions; una segona a causa de l’atemptat feixista a la
Casa del Poble, i una tercera, amb el cop d’estat militar. Les tres vagues, secundades pels
trencadors d’aquesta contrada—; i, a part de les vagues, també hi hagué manifestacions
importants, com la de dia Primer de Maig, amb un centenar de manifestants a l’Arenal, la
qual cosa equivalia a la meitat de la població censada aleshores a l’Arenal de Palma.
Fins i tot, els dies previs al cop d’Estat militar tenim constància per diferents bandes que
hi va haver reunions per organitzar la resistència o atac contra un possible cop d’estat. En
el nostre cas, varen tenir lloc a casa de Bartomeu Matas, des Vincle, al Pil·larí, al local del
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qual hi anà un dels motoristes del batle Emili Darder. Una cosa per l’estil surt a la causa, la
qual cosa confirma els fets.
És plausible pensar que aquest possible intent de cop d’estat hauria pogut ser neutralitzat
pel Govern legítim. I que aquest fos el sentiment regnant per les Cadenes, l’Arenal i el
Pil·larí. És més, l’esperança d’un desembarcament per aquella zona —arribat el cas— era la
vasa que havien de jugar per defensar el territori de falangistes, militars i Guàrdia Civil. I,
evidentment, ningú podia albirar aleshores les conseqüències de defensar intensament la
República.
És en aquest context que es pot explicar que, davant la presència de vaixells estrangers a
la costa llucmajorera els primers dies de conflicte bèl·lic, els líders de la zona (Ateu Martí,
Àngel Cristóbal, Antonio Espada i Bartomeu Matas) cridassin a la revolta per mantenir
a retxa falangistes i militars. Trencaren els llums del poble —el Pil·larí— i es parapetaren en
pedreres i punts de vigilància estratègics com la fàbrica de corrent. I així ho feren, almanco
durant la primera setmana, fins a les festes de Sant Jaume. Eminentment trencadors, i
en nombre considerable, les pedreres i els figuerals de les Cadenes varen ser un punt de
resistència important contra els colpistes. Anaven armats amb pistoles, escopetes, destrals,
barrobins. I no anaven de bromes. I manco encara, quan sabien que hi havia una golondrina
que feia viatges de l’Arenal cap a Bellver. I que els avions bombardejaven Ciutat.
Hi hagué un dinar dia 24 de juliol a casa de Sion Simó, organitzat per Pere Roig Pons
Garbes. Va ser transcendental. Hi havia els principals caps de la revolta que, des del dinar,
anaren a amagar-se pel torrent tota la nit, devers can Conquet i el Tancat Prim, ben a prop
de la cova d’en Durí —on diuen que es parapetà Ateu Martí. Després, a partir de dia 26 de
juliol, s’anaren amagant, escampats arreu. I, a partir d’aquí foren caçats, literalment, d’un
en un.
Quina era la notícia que els va fer desmobilitzar? N’hi pot haver diverses. Una teoria
que desenvoluparem un poc és la presa frustrada del Fort de Regana, aquell dia, per part
d’Antoni Zanoguera Garcias, Miquel Monserrat Nadal i Guillem Gayà Nicolau. Tots tenien
una relació molt especial amb l’Arenal. I el mestre Guillem Gayà hi passava els estius. De fet,
era a l’Arenal quan esclatà la guerra.
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I sí, la presa del Fort d’Enderrocat podria ser un dels objectius estratègics importants
dels republicans perquè, si neutralitzaven el fort, obrien les portes a un desembarcament
republicà en aquella zona de la badia de Palma, perquè era un dels quatre punts de defensa
estratègics. Però d’això, les autoritats colpistes mai no en varen ser conscients.
O bé, alerta que no fos la detenció d’Ateu Martí, abans de dia 29 de juliol...
I una darrera qüestió que us present: quin degué ser el motiu de l’acarnissament durant
la segona setmana d’agost per aquestes contrades? La resposta segurament la trobarem en
el desembarcament republicà de Porto Cristo.
A tot això, qualcú deu haver pensat en diversos personatges que possiblement podrien
formar part de la present causa. Parlam del centenari Gabriel Riera Sorell, autor de
Crònica d’un presoner mallorquí als camps de concentració, que tenia desset anyets quan tot
això va passar. No surt a la causa, però tant el seu recorregut, com sobretot el de son pare,
ens indiquen que ben bé en podrien formar part.
El que és cert és que una personalitat cabdal és la d’Ateu Martí, que sí que surt
esmentat com un dels dirigents principals dels comunistes i dels trencadors, encara que no
estigui encausat, possiblement perquè ja sabien que era mort. Tenia experiència i autoritat
per organitzar una resistència. I, de més a més, una relació directa amb les societats de
trencadors, com evidenciarem.
I un darrer, encara més d’actualitat, Julià Fullana Mas, el cos del qual ha estat exhumat
recentment del Pou de l’Àguila. Tampoc no surt citat a la causa, si bé tant la ideologia
esquerranosa com el seu ofici de trencador per l’Arenal també el situen en el context
ideològic i de moviment polític.
Altrament, hi ha molta més gent que perfectament hi cabria, en la causa estudiada, que
també desgranarem. És més, a part de la causa que ens serveix d’eix per fer el pregó, també
n’hem investigades d’altres que matisen i augmenten el relat i li donen consistència, alhora
que eixamplen els protagonistes.
Per entendre-ho millor tot plegat, també serà necessari contextualitzar l’Arenal mesos
abans de la Guerra Civil i com s’hi feia la vida a bars i tavernes, l’activitat de les associacions,
cooperatives i partits polítics per intentar trobar una explicació al desencadenament de tal
repressió. D’aquí, veureu el resultat d’un centenar de represaliats i una trentena de morts
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que, poc o molt, tenien a veure amb aquest teixit social i familiar d’aquesta contrada. A tots
els trobareu explicats, d’un en un, al final d’aquesta investigació.
Així les coses, comencem pel final:
Dia 20 de juliol de 1937, tenim 29 empresonats i 8 desapareguts (assassinats) relacionats
amb la causa 81/1936, que transcorre per la via ordinària i, encara més, a fora temps i amb
endarreriments per causa del col·lapse dels jutjats i, sobretot, per l’alt nombre relatiu de
persones acusades. Amb tot, el fiscal jurídic militar feia la següent acusació i proposava una
condemna de cadena perpètua a mort:
El Fiscal Jurídico Militar en la calificación provisional de la presente causa núm. 81
del pasado año de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 542 del Código de Justicia
Militar, dice:
1. Que en el caserío del Arenal y en las inmediaciones de los lugares denominados el
Pilarí, Los les y Ses Cadenas, residian numerosos canteros organizados en sociedades
de tipo comunista, controladas por el extremista Ateo Martí. Estos individuos
influenciados por las disolventes teorias que les infiltraban el ya citado Ateo Martí,
Antonio Espada y Ángel Cristóbal, recibieron con marcado disgusto el advenimiento
del movimiento Nacional y convinieron oponerse decididamente en la medida de
sus fuerzas al triunfo del mismo, y a tal efecto celebraron reuniones, organizaron
emboscadas armados con escopetas, pistolas, hachas, toscas granadas de mano,
ocupando algunas de las canteras y lugares estratégicos, desde donde pretendian
hostilizar las Fuerzas del Ejército.
Estos Hechos dentro de la variedad delictiva que en su desarrollo pudiera apreciarse,
aparecen como constitutivos de un delito de rebelión, previsto y penado en el párrafo
2º del artículo 238 del Código de Justícia Militar.
2. Son responsables en concepto de autores del referido delito, los procesados en esta
causa, paisanos:
Bartolomé Matas, Gabriel Pons, Julián Salvà, Miquel Rosselló, Pedro Roig, Francisco
Roig, Pedro Martí, Melchor Simó, Miguel Coll, Juan Rigo, Jerónimo Taberner,
Montserrat Cantallops, Miguel Taberner, José Marí, Miguel Cladera, Rafael Moragues,
José Bauzá, Guillermo Cardell, Damián Cardell, Bartolomé Cladera, Sebastián Cladera,
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Juan Moragues, Lorenzo Moragues, Juan Mulet, Juan Marí, Martín Martí, Pablo Salvà,
Miguel Noguera i Sebastián Montserrat, todos ellos de malos antecedentes.
5. Procede se imponga a los procesados la pena de reclusión perpetua a muerte a
excepción del citado Joan Moragues que se le impondrá la que resulte aplicable a los
demás rebajada en un grado.
7. En concepto de responsabilidades civiles les responderan con toda la totalidad de
sus bienes para hacerse efectivas en la medida, forma y quantia que determinen los
preceptos especiales que regulan la materia. (20 de juliol de 1937)
Tots els acusats foren proposats a cadena perpètua a mort. Un any després, el 3
d’octubre de 1938, la sentència fou així de dura: catorze penes de mort, tretze cadenes
perpètues, una condemna a vint anys i una absolució.
Dues de les penes capitals foren executades arran d’un telegrama secret de Governació.
Sí, dia 5 de setembre de 1939 executaven Miquel Noguera Rigo i Josep Bauzà. Als altres
condemnats a mort no els mataren, però estigueren un any i mig amb una condemna de
mort damunt les espatles. I n’eren conscients.
Així les coses, quan es dicta sentència ja hi ha, almanco, 8 morts relacionats directament
amb la causa. Vuit, assassinats durant els primers mesos de l’aixecament militar, amb
especial incidència el mes d’agost de 1936 (10 si comptam Ateu Martí i Francesc Roig
Pons). A part, desenes de detinguts als quals els esperaria tot un periple per camps de
concentració, presons de Mallorca, Formentera, Alcoi, Catalunya... i més enllà. I hi ha molts
casos especials.
I si aquesta causa té 37 protagonistes, no seria evident pensar que, per extensió, la
repressió a la zona de l’Arenal va ser molt més dura? I per quin motiu? Gràcies a l’anàlisi de
la causa, l’acarament de les declaracions de cadascun dels declarants, tant els acusats com
els acusadors, hem pogut abstreure com es varen esdevenir els fets a l’Arenal entre el mes
de gener de 1936 i la sentència de 1938. I hem pogut eixamplar notablement aquesta llista
d’acusats que, d’una manera o altra, van lligats al gruix dels fets jutjats.
Per la llarga causa de més de 800 folis hi transcorren una quarantena de testimonis
acusadors i una altra tanda d’acusats, a més dels testimonis diversos que són citats
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a declarar. En total, un centenar llarg de veus que parlen dels fets que s’esdevingueren.
Informació que he pogut contrastar amb nombrosa bibliografia i altres fonts, fins a ajuntar
unes 400 persones. I un fet curiós: fent feina per separat i sense conèixer-nos, amb Pau
Tomàs, pregoner de 2017, hem arribat a unes conclusions molt similars.
I de tot plegat us faré un relat del que va passar a l’Arenal aquell 1936 perquè es pugui
entendre, poc més o manco, el context de tensió i ebullició que hi havia a l’Arenal, que
desembocà en una repressió terrible i una macrocausa que engloba la major part de la
repressió a l’Arenal, les Cadenes i el Pil·larí.
Per tant, és important que es tengui en compte que la reconstrucció del succés està
feta, eminentment, usant els testimonis del procés judicial, que he anat acarant amb altres
fonts —que s’indiquen en els peus de pàgina. Fins i tot, segurament notareu contradiccions
entre els diferents relats, i se us despertaran dubtes i preguntes. Això ha de ser així, perquè
no pretenem fer un relat definitiu dels fets, sinó donar elements de judici i reflexió a partir
dels recursos d’interpretació que tenim. Entre aquests elements de judici hi ha la posada
en relació amb altres causes judicials, que també han estat consultades íntegrament, el
contingut de les quals tampoc ha estat publicat. En aquest sentit, en la figura d’Ateu Martí
o de Guillem Gayà hi trobareu exemples paradigmàtics.
Abans, però, és necessari fer-vos cinc cèntims de com funcionaven les causes judicials,
perquè és això que m’ha duit aquí avui.

Les causes judicials, una altra eina
de repressió
D’entrada, s’ha de posar de relleu que els jutges eren, en realitat, els militars que havien
pegat el cop d’estat, iniciat a Mallorca a la matinada del 19 de juliol de 1936. I els acusats,
els defensors del règim legalment establert, la República. I la justícia era militar, no civil. El
món al revés.
L’associació Memòria de Mallorca ha fotografiat la majoria de causes judicials i les
hauria de posar a disposició del Govern, amb la condició que siguin fàcilment consultables
pels investigadors. Així ho indica la subvenció que es va rebre. Són 2.795 causes (1.350 el
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1936; 738 el 1937; 560 el 1938; 147 el 1939. Font: Manel Suárez), que afecten, com a mínim,
4.653 encausats. El nombre real és molt superior.2
Queda, en aquest sentit, un camí important per recórrer, que segur que matisarà i
modificarà part de les teories entorn del conflicte bèl·lic d’aquells anys, i que donarà llum a
personalitats com les que avui ens han reunit aquí.
A aquesta xifra, s’hi han de sumar molts empresonaments preventius: les detencions.
I, especialment, un bon nombre de persones assassinades a sang freda: les famoses
desaparicions i tretes. Les xifres de morts són notables: prop de 1.800 persones a fosses
comunes, segons el cens de Bartomeu Garí lliurat al Govern. Massa morts per tan poca
guerra com hi va haver a l’interior de Mallorca.
El procediment d’una causa judicial solia ser aquest: detenien sospitosos de ser defensors
de la República —desafectos— de partits polítics i sindicats; passaven uns dies a l’antiga Casa
del Poble de Ciutat o al centre de Falange en el cas dels pobles —a l’Arenal era comú passar
per Ca sa Poblera i les mans de Manolo Soler— i eren exposats a maltractes, tortures i
vexacions de tot tipus, i obligats a beure oli de ricí —o coses pitjors. I d’aquí anaven a
parar a qualcuna de les presons o camps de concentració habilitats. Després de detinguts,
amb el temps, se’ls anaven obrint investigacions per poder concretar els suposats delictes
que haguessin pogut cometre. I quan s’acabà la guerra, encara obriren més procediments
repressors, com ara el 1939, amb el Tribunal de Resonsabilidades Políticas, que jutjava les
actuacions de cadascú per fets anteriors al juliol de 1936.
A la causa que ens afecta, entre el 27 de juliol i el 5 de desembre de 1936, només hi havia
imputades dues persones: Gabriel Pons, de la Pobla, i Bartomeu Matas, de Porreres. Així i
tot, ja hi havia 8 morts i 14 detinguts per aquelles dates. Segurament, considerats contraris
a l’aixecament militar i, sobretot, a la ideologia que es volia implantar. I més concretament,
formaven part de les llistes que repartien els falangistes de persones que pertanyien a
partits polítics, cooperatives i associacions republicanes. Aquest punt tan rellevant, us el
demostraré aviat.
En el judici, dividien els fets investigats en dues parts. Primer: actuacions de l’acusat
des de dia 19 de juliol. En aquest punt, cercaven qualsevol incompliment del ban de guerra
dictat pel general Goded, que suposava la mort, sota acusació d’«auxilio a la rebelión»,
2

Lliurades al Govern de les Illes Balears el gener de 2019. Font: Diario de Mallorca 20-01-2019.
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expressió important. Per tant, en el cas que ens ocupa, els revoltats s’havien declarat
en vaga, organitzat per resistir, amb armes —i barrobins— contra carrabiners, Falange i
Guàrdia Civil. I en un gran nombre, 37 com a mínim.
I segon: Se’ls jutjava per accions anteriors al cop d’estat militar, cosa absolutament
contrària al dret. En aquest punt trobarem les diferents vagues organitzades pels
trencadors, els conflictes personals, anticlericalisme, activisme polític, la pertinença a
cooperatives, associacions, partits republicans... I, d’entre tots, ja ho veureu, destaca el Radi
Comunista de les Cadenes, un dels més actius de Mallorca, amb Pere Martí Vila i Àngel
Cristóbal Sanchis al capdavant. I la societat de trencadors, La Renovación, com a eina per
trencar cadenes.
El procés d’investigació se sustentava en les fonts següents: batlia, el rector, la Guàrdia
Civil, Falange i qualque persona destacada del poble. I, en el cas dels presos governatius,
a més, informes de la Comissaria de Vigilància que dirigia el fosc Comissari Barrado. I
és precisament de boca del comissari Barrado que sabem que Antonio Espada i Àngel
Cristóbal, dos personatges destacats de la revolta, havien estat detinguts però després
«havien desaparegut». Juntament amb aquestes «fonts oficials» també transitaven per la
causa tot de falangistes, delators, veïnats, comerciants… que permeten fer un retrat, en el
cas de l’Arenal de forma molt especial, del que era la societat i el poble en aquell temps.
Finalment, en tot procés judicial d’aquestes característiques les garanties eren molt
minses. Començant pels defensors —molt pocs, ben poc preparats i massa ocupats en les
múltiples causes— als quals es recorria un cop s’havien fet totes les investigacions i muntat
l’acusació. A tot això, s’hi ha de sumar que la poca parcialitat seguia amb els jutges mateixos,
molt preocupats per protegir i promocionar la pròpia carrera militar i política.

El procediment de la causa 81/1936.
Consell de guerra ordinari. 37 acusats
Dia 29 de juliol del 36 es dona curs a la denúncia adreçada al comandant militar de
Balears. Havien detingut primer Gabriel Pons i, dies després, Bartomeu Matas. El primer
delator, un treballador de la fàbrica d’electricitat, Jordi Cabrer. El 27 d’octubre de 1936
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dicten una interlocutòria de processament contra Bartomeu Matas i Gabriel Pons per
infracció de l’article 3r del ban militar del 19 de juliol de 1936, dictat pel general Goded.
Segueix la via de consell de guerra ordinari, la via lenta.
Dia 16 de novembre de 1936 acaben les diligències prèvies i hi ha indicis que la causa
pot ser delictiva i es du a l’Auditoria de Guerra. Dia 5 de desembre retorna la causa al jutge
instructor i s’acceleraran les detencions. El jutge, José Saiz Cañellas, primer, i Jerónimo
Saiz de Gralla, després.
Les primeres declaracions acusatòries són de Felipe Hernández Pamboli, carrabiner;
Jordi Cabrer Mas, de la fàbrica d’electricitat; Antoni Servera, gerent del cine Cas
Comte; Bartomeu Serra, fuster; Francesc Coll Febrer, frare de La Porciúncula; Bernat
Bonet García, banquer de la Banca March —diuen si un dels homes de confiança—;
Joan Matamalas; Joan Duran Portell, guàrdia rural del Pil·larí; Bartomeu Duran Rigo,
arrendador, testimoni que amplia la causa a les emboscades a altres llocs.
El desembre del 36, l’emboscada esdevé plural; augmenta el nombre d’acusadors i
acusats. S’evidencia que a les Cadenes hi havia altres emboscats, a part dels detinguts al
Pil·larí. I sí que en troben testimonis. Tornen a recuperar el testimoni de Bartomeu Duran
Rigo. I a partir d’ell, identifiquen els principals sospitosos: Sion Simó, Pere Antoni Roig
i el seu fill Francesc, Miquel Rosselló Perelló, Pere Martí Vila, Julià Salvà Cardell...
Aquest darrer testimoni, juntament amb els posteriors de Bartomeu Cladera Terrassa
—soldat detingut per la causa— i Rafel Moragues —també encausat— seran determinants
per conèixer els fets contrastats. Sion Simó, per la seva part, confirmarà els assistents al
dinar de Sant Jaume, a casa seva, i molta altra informació essencial. I més important encara,
Martí Martí Vila —un dels encausats i únic absolt— serà el delator d’on hi ha enterrades
les llistes dels rojos i trencadors de la zona, dins una pedrera.3
En una comunicació del 9 de gener de 1937, el batle de Palma diu que de la gent de les
Cadenes i l’Arenal era quasi desconeguda. Diu que són d’esquerres però poca cosa més.
En canvi, dia 28 de gener del 37, la Guàrdia Civil informa dels antecedents dels veïns de
les Cadenes i el Pil·larí, dels quals diu en general que estan afiliats o pertanyen al Partit
3

Vegeu el capítol «El destí de la resta d’encausats».
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Comunista i són addictes al Socorro Rojo Internacional. Molt perillosos i exaltats. Així
consta en la causa 81/1936.
El mes de gener de 1937 continuen les detencions i s’eleva a presó la situació dels
detinguts. Encara quedava per saber on paraven tant Rafel Moragues Ballester com
Sebastià Monserrat Nadal Set.
Els dos darrers encausats, detinguts el març del 37, són Sebastià Montserrat Nadal i
Miquel Noguera Rigo, aquest segon, detingut des de l’agost del 36, però encausat a partir
de març de 1937, quasi el darrer. Sebastià Montserrat, en canvi, és el darrer detingut, aquell
mateix mes.
El procés, com observam, és llarguíssim. Dura més de dos anys. Entre l’agost de 1937
i fins dia 10 de setembre, els presenten els càrrecs i els demanen si volen al·legar res (ho
trobareu a cadascuna de les breus biografies quasi al final). El 4 de desembre acaba el
període de plenari de la causa del Consell Ordinari de Plaça. El comandant general Enrique
Cánovas Lacruz li dona tràmit al fiscal jurídic militar. Dia 14 de desembre insisteixen que
no s’ha donat sortida a la causa dins el termini per mor de la càrrega de feina. Fins que dia
6 de febrer de 1938 lliuren la causa de 306 folis, amb diligències prèvies 139 de 1936.

Consell de guerra ordinari
Es convoca per al 23 de març de 1938 el Consell de Guerra Ordinari de Plaça contra
Bartomeu Matas Melià i 28 més, per delicte de rebel·lió militar. El signa el comandant
general Cànovas. Se celebra a l’Escola Superior d’Arts i Oficis de Palma. Però dia 14 de
maig de 1938, l’auditor anul·la la sentència per defectes de forma tals com que els acusats
no eren presents al judici. Per tant, es torna enrere part del procediment. I dia 30 de juny
de 1938 es du a terme novament el consell de guerra ordinari, amb canvi de tribunal inclòs.
Però tampoc no fruita. Aquesta vegada el motiu era la indisposició de Gabriel Pons Crespí,
que havia hagut de ser ingressat de tuberculosi pulmonar. No es reprendrà el consell de
guerra fins que Pons no estigui en condicions.
Finalment, dia 3 d’octubre de 1938 hi torna a haver un altre consell de guerra, el tercer,
amb nou canvi... de tribunal. I una sentència molt més dura que la primera.
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La defensa
Per parlar del paper que tenia la defensa, necessitaríem un capítol extens. Ens limitarem
a dir que els acusats foren defensats per diversos advocats, molts dels quals anaren
renunciant a exercir la defensa. Un ball de nomenaments i excusats certament elevat. En
aquest punt s’evidencia el col·lapse del sistema judicial militar. Per això just resumirem
l’al·legat d’un dels defensors que millor coneixia la causa.
En la seva defensa, Ricard Adrover diu que l’acusació és molt nebulosa, plena
d’imprecisions i llacunes. Admet que els acusats estaven influenciats per les teories
extremistes que envaïren la classe obrera i que per això no havia estat ben rebut pels
encausats. Però li crida l’atenció que no hi hagués cap casta de prova concloent sobre
la suposada emboscada, ja que Jordi Cabrer denuncià en boca de tercers, i que Antoni
Servera i Bartomeu Serra ho feren sobre una suposada revolta de la qual just circulaven
rumors i no testimonis directes. Per tant, no es pot dir amb certesa que hi hagués cap
emboscada en sentit militar; que l’emboscada pintoresca de què parlava Bartomeu Cladera
l’havia sentit dir de paraula, vuit dies abans del cop d’estat. A més, es tractava d’una
conspiració comunista de la qual tothom havia sentit a parlar.
Així mateix, no es pot tenir en compte la declaració de Joan Vaquer Baster, per fals
testimoni i per tenir interessos familiars entremesclats. L’advocat defensor recela del
nombre d’emboscats sota les figueres, que varia en boca del mateix Bartomeu Duran, que
passa de vuit a quinze i, finalment, arriba als cinquanta homes.
Posa en valor el testimoni de Josep Sagreras de l’alarma que s’havia creat al poble
entorn de la notícia que venien cotxes a endur-se els homes; que per això, en efecte, Matas
rompé la bombeta a l’entrada del Pil·larí i fins i tot Josep Bauzà anava armat, però en
un ambient confús. Diu, Adrover, que hi havia un bram popular, que els obrers tenien la
sensació que els feixistes els volien assassinar, violar les seves dones, incendiar les seves
cases i immolar els seus fills. Apel·la també l’escassa formació dels encausats —molts dels
quals, analfabets—, que creien per cert tot el que els deien. Per això, el fet d’armar-se en
defensa pròpia davant l’arribada d’uns desconeguts tendria una certa justificació. Descriu
els seus acusats com «ignorantes y fanáticos».
Mentre que, del dinar famós a can Sion on confluïren els principals acusats i que suposà
un punt d’inflexió important —es parapetaren armats a Can Conquet i al Tancat Prim—, diu

Pregó de les Festes de Sant Cristòfol 2019. Miquel Àngel Tortell Frontera

-

27

el defensor que, com que es veien perseguits, decidiren desaparèixer. De les senalles amb
dinamita a Can Conquet, assevera que just veieren les senalles i no el contingut. Quant a
l’assalt a La Porciúncula, afirma que tan sols és una demostració dels antecedents de les
idees dels acusats abans de l’esclat de la guerra.
Amb tot, admet com a cert que incompliren el ban de guerra del 19 de juliol, però el
desconeixien els processats. Tot i això, és conscient que el desconeixement de la norma
no eximeix de culpa, fins i tot en cas de portar armes. Però s’ha de tenir en compte que
just un testimoni havia vist amb armes Taberner i d’altres, a més, a Josep Bauzà, la nit dels
bombardejos.
Finalment, rebutja l’acusació d’adhesió a la rebel·lió, perquè era necessari que els
acusats estiguessin dirigits militarment, cosa que no va passar. I insisteix que just s’hauria
d’haver encausat els dirigents de l’alçament amb armes, de l’esquadra. En aquest sentit,
acusa Ateu Martí i Antonio Espases o Espadas —Espada, també—, dels quals diu que estan
desapareguts.

La sentència
«EL CONSEJO FALLA, condenando a los procesados, B. Cladera, B. Matas, D. Cardell,
F. Roig, G. Cardell, J. Taberner, J. Bauzá, J. Marí Gomila, J. Rigo, M. Coll, M. Noguera, M.
Rosselló, P. Martí y P. Roig, a la pena de muerte.
Y a los procesados G. Pons, J. Marí, J. Mulet, J. Salvà, Ll. Moragues, M. Simó, M. Cladera,
M. Taberner, M. Cantallops, P. Salvà, R. Moragues, S. Cladera y S. Monserrat, a la pena
de reclusión perpetua con las accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil
durante la condena. Y al procesado Juan Moragues Martorell, a la pena de veinte años
de reclusión temporal, por ser menor de diez y ocho años. (...) Se absuelve libremente al
procesado Martín Martí Vila, por falta insuficiente de prueba en su actuación delictiva.»
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Com s’arriba fins aquí.
El context de l’Arenal
L’Arenal era, als anys trenta, una terra d’oportunitats, amb un creixement notable de
persones que hi confluïen de tot Mallorca. Aquest creixement poblacional es deu a diversos
motius: la connectivitat que oferia la línia de ferrocarril Palma — l’Arenal — Llucmajor
— Campos — Santanyí (del 1916 fins al 1964). I el 1921, arriba el tramvia, dit Carrilet; un
tramvia de benzina, no de sang. Pel camí passava pel Coll d’en Rabassa, Son Sunyer, Son
Verí i Son Eriçó.4 Ajuntat, això, amb la febre constructora de Palma i un turisme de segones
residències incipient.
Aquest context afavoreix que durant els anys trenta aquell sigui un espai d’oportunitats
en què conviuen diferents visions i estils de vida. D’una banda, el de la Mallorca tradicional,
dels senyors, amos, missatges i garriguers, aixoplugats per l’Església; de l’altra, els petits
emprenedors tant urbanístics com d’espais recreatius; per descomptat, el costum dels
estiuejants de classe mitjana, funcionaris, polítics i empresaris, que tenien debilitat per
les possibilitats de l’Arenal. I també, un sector, els dels trencadors —i gent del món de la
construcció—, molt nombrós, que acudien a rendibilitzar l’àrdua feina de treure cantons
d’una pedrera, amb una parada de tren arran que traginava els maresos cap a una Ciutat
que en demandava molts. La importància dels trencadors la comprovam amb el nom de
l’església de l’Arenal, Nostra Senyora de la Lactància, que és la patrona dels trencadors. No
debades, durant aquesta investigació, he recopilat uns cent setanta noms de trencadors —i
qualque picapedrer—, d’una població molt disseminada entre petits nuclis de població que
no superaven les mil persones censades.
L’Arenal, les Cadenes —o Los Ángeles— i el Pil·larí —o San Francisco— eren —i són— un
espai de trobada de gent molt diversa amb orígens ben diferents. És una de les senyes
d’identitat d’un nucli que sempre ha viscut una mica al marge, de forma autònoma. I la
4
«Malgrat això, els anys no passaven debades. L’arribada del tren l’any 16, les escoles l’any 18, l’electricitat
l’any 20, el tramvia o trenet l’any 21, les monges l’any 24, fins i tot el mollet nou l’any 27, endemés de l’obertura
de nous comerços, ferreries... transformaren per bé el nostre poble.» (Pregó de les Festes de Sant Cristòfol, 2000).
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gent de qui parlam es mereix un homenatge pel fet que tornaren gairebé tots a viure aquí
després del periple per les presons. Parlam, per tant, de persones arrelades a l’Arenal.
Tornem als trencadors. És aquest col·lectiu, els dels trencadors, un dels principals
protagonistes de la present causa i de l’Arenal d’aquell temps. No debades, en pocs anys, a
la zona hi havia més de dos-cents trencadors afiliats a la cooperativa La Renovación. Una
xifra molt destacada en comparació amb la població total de la zona. I venien, molts, de fora
poble (Campos, Santanyí, Biniali, Sant Joan, Porreres, Algaida, Muro, la Pobla, Alcúdia...).
De fet, en paral·lel, tenim elaborat una llista de més de 170 trencadors, com he dit.
Per això, abans de continuar el relat, convé fer una mica de perfil de quin tipus de
persones eren els trencadors. Sociològicament, el col·lectiu de trencadors diferia dels
jornalers. Treballaven a compte propi en grups reduïts de tres o quatre; llogaven qualque
tros de terra o bé anaven a escarada per a altri. Vivien o bé de lloguer a casetes de dins
l’Arenal a fora vila, o bé a dins barraques improvisades i fins i tot a coves. Tot els feia jaç.
A diferents punts de Mallorca als trencadors se’ls identifica com a persones de categoria
social baixa, sovint analfabets; i també com a antireligiosos, flastomadors; habituals de les
tavernes quan no treballaven; forçarruts, perquè l’ofici de trencador és un dels més durs.
Per tant, irreverents i gens sotmesos al poder dels cacics imperant. En aquest perfil hi
podem trobar la base del motiu de la persecució que patiren les societats de trencadors
com la de Muro, Santa Margalida i l’Arenal. Perquè era un dels col·lectius més perillosos.
I perquè plantaven cara als cacics i s’enfrontaven amb l’Església. Comunistes i trencadors.
Quasi res.
Anem a pams.

Les tavernes, hostals i bars
Els bars, les fondes, les sales de festa, els teatres, els centres culturals... eren l’epicentre
del moviment social a la dècada dels anys trenta. Allà s’hi trobava —i s’hi topava— el
moviment social que bullia. Aquests espais acollien setmanaris, cooperatives, mítings,
reunions i tota casta d’actes polítics i culturals amb una intensitat superior a la mitjana
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de Mallorca. No debades, la presència de gent com Ateu Martí, Julio Sanz... tenien un pes
específic en aquella república incipient.
Amb els bars es destriava la gent més dretana i més esquerrana.

LES CADENES
Bar Can Nuu —les Cadenes—, Jeroni i Pere Taberner Rado, una de les seus dels
trencadors. Els tancaren.
Cafè Cas Fornet —les Cadenes. En el temps en què va ser regentat per Bernat Mas,
era el lloc on es reunien els trencadors i el Radi Comunista. De fet, a Pere Martí Vila
també li diuen des Fornet. Ara bé, el propietari Antoni Rigo el va voler recuperar o bé per
impagament o bé per golafreria… i la conseqüència —una de possible—: va ser l’assassinat a
Can Manolo de Bernat Mas. El bar passà a dir-se bar Can Rigo.5

L’ARENAL
A Ca na Grina —a l’Arenal, Sant Cristòfol, 4— regentat per Maria Garcias Garau i
Gabriel Servera, també hi havia reunions i celebracions d’esquerranosos, i s’hi organitzà
la que havia de ser una cooperativa elèctrica. L’assassinaren.
A Can Nofre6 —a l’Arenal, Sant Cristòfol, 3—, hi havia la seu de la revista satírica Foch y
Fum. L’assassinaren.
Així, Ca n’Espirut, dit Can Caragol —Miramar, 1—, regentat des de 1923 per Margalida
Clar Puigserver i Damià Coll Coll, Caragol, acollia la Societat de Trencadors, propera al
socialisme. L’amo va ser detingut.
5
Carrió, B. «Bernat Mas Mas i la resistència republicana dels trencadors de ses Cadenes al cop d’estat
feixista a Mallorca». Vilaweb, 17-02-2019.
6
Lluc Tomàs Salvà figura com a regent i amb aquesta adreça. Havia estat, abans i després, Can Lluc.
Regentat per Catalina Garcias Garau, la seva esposa i víctima de la repressió.
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Ca sa Petrera, regida per Isabel Torrens i Gabriel Santandreu —plaça de l’Estació, 3.
Seu de la societat de trencadors La Actividad. Durament represaliats el 1938. A la mateixa
plaça que Catalina Tomàs Rubí i Catalina Garau Tomàs regentaven una taverna —potser
la mateixa.
Com ho eren, de dretans, Ca sa Poblera, o Bar Marina —a l’Arenal, Sant Cristòfol, 30—,
regentada per la viuda Margalida Montaner Torrens. Seu de Falange, liderada pel regent
Manolo Soler Montaner.
Mentre que Ses Enramades — Miramar, 9—, de Jerònia Vaquer Fullana, era el centre de
les forces dretanes. Jerònia era germana d’un controvertit falangista, Joan Basté.

EL PIL·LARÍ
I al local cultural Es Vincle —al Pil·larí—, de Bartomeu Matas —amb barberia inclosa—
s’hi congriaven els més destacats dirigents republicans. Aquesta, en concret, era una
associació de la qual parlaré un poc més endavant. El tancaren.
Cas Comte —Antoni Servera—, el Pil·larí, dretà, prop d’Es Vincle. Acusador.
Però durant la II República a l’Arenal hi havia altres cafès: cafè Can Negre, d’Onofre
Mas; cafè Can Capellà, de Miquel Thomàs; cafè Can Jeroni, de Josep Marí. És important
tenir-los tots ressenyats perquè eren epicentres del moviment social.

Les societats i cooperatives
La vida associativa de l’Arenal, com la de Llucmajor, era molt activa. Els trencadors
estaven organitzats en una societat dita La Renovación des de 1931, sota l’impuls de Mateu
Martí —Ateu—, amb seu inicial a Can Caragol. Aquesta societat vetlava pels interessos
del preu del marès que extreien manualment. Hi hagué, a més, la cooperativa obrera de
producció de cantons La Actividad, lligada a La Renovación (vegeu Bernat Mas Mas). És
a La Actividad on veim molt clarament els lligams d’Ateu Martí amb els trencadors per tal
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com en surt assenyalat com la persona que es dedica a la direcció econòmica de la societat,
amb seu a Ca sa Petrera.7
Els pagesos —i els veïns en general— s’organitzaren en la cooperativa agropecuària
Son Suñer, que abastia els socis de tot tipus de queviures, roba i combustible. I els veïns
en general, s’organitzaren a can Gabriel Servera —Ca na Grina— el 1935 per posar en
marxa una cooperativa elèctrica que acabàs amb el servei abusiu i deficient de l’aleshores
distribuïdor de la Fàbrica de Los Ángeles, dita després FEBO.
També hi havia Es Vincle, societat cultural dirigida per Bartomeu Matas, on es deia
que s’hi congriaven els comunistes del radi. Un radi, el comunista, ben actiu que, després
de les eleccions del febrer del 1936, treballà incansablement per aconseguir la unió de les
cooperatives i partits i entitats polítiques que simpatitzaven amb la República i el Front
Popular. I funcionà, a tenor del resultat. Constatam com abunden els acusats de pertànyer
al Socorro Rojo Internacional. I que les Cadenes tenia delegat i tot de Nuestra Palabra, Pere
Martí Vila. No hem de deixar de comentar, tampoc, els punyents articles de la revista Foch
y Fum, amb seu a Can Nofre.
És en aquest context descrit fins ara on trobarem els motius de la dura repressió o, si
més no, els principals represaliats.

Cooperativa La Renovación, Obreros y Canteros y
similares (1931)
Associació constituïda legalment el 27 de juliol de 1931. Objectius: reduir la jornada
de feina. Ensenyar moralment i material els socis. Admetien els majors de catorze anys;
ajudaven els companys a l’atur. La societat pertanyia a la Unió General de Treballadors
i a la Federació Nacional de l’Edificació.8 Rafel Rigo i Bartomeu Pérez actuaven com a
president i secretari organitzadors el 1931.
Directiva primera:
7
8

Causa 174/1938. Vegeu el capítol «Madò Grina i sa Petrera, tancades per llenguerudes».
La família de Bernat Mas ens ha facilitat uns estatuts de la cooperativa de producció de cantons La
Actividad, de les Cadenes que, en principi, per ser-ne part havies de ser de la societat La Renovación. Era el 1933.
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President: Sebastià Salvà Mas, Los Àngeles (carretera del Fort, 51); vicepresident: Pau
Taberner Tomàs9; secretari: Pere Sancho Galmés10; vicesecretari: Joan Ribas Cantallops,
carrer de Sant Francesc, 13 —assassinat—; comptable: Mateu Quetglas Salvà;11 tresorer:
Pere Taberner Radó, carretera del Fort —l’Arenal, 43. Maçó del bar Nuu.12. (El 1931, el
comptable era Baltasar Ferrer).
Vocals: Joan Mulet Salvà Genovoi, 104. 58 anys;13 Llorenç Mesquida Servera, carretera
del Fort, 34 (l’Arenal, 36); Josep Dimas Expósito, carretera del Fort, 80, Can Dimas, 129,
57 anys; Julià Salvà Cardell, carretera del Fort, 69 (l’Arenal, 33) —encausat—; Guillem
Roig Marí, carretera del Fort, 21 (l’Arenal, 22);14 Pere Puigserver Cantallops.
La directiva de la Societat de Trencadors, a partir del 3 de març de 1936, un cop
reactivada l’acció sindical i el treball per la unitat dels trencadors, va quedar així, segons el
document signat pel president Bartomeu Moll i el secretari Sebastià Manresa:15
President: Pere Roig Pons Garbes (imputat)
Secretari: Antonio Espada Muñoz (imputat i mort)
Vicepresident: Julián Bortón Tomàs16
9
Sanllorente, Fco. Represión económica de los derrotados. Pere Taberner Tomàs. Llucmajor. AP/
SOBRESEÍDO. Vocal del Partit Socialista; va ser detingut governatiu a Can Mir almanco el 1937 (com Pere
Antoni Taberner Tomàs Ponset, detingut per esquerrà per ordre de Momediano i amollat un cop acabada la
guerra. Vidal, A. Guerra Civil a Llucmajor).
10
11
12
13
14

El seu germà Antoni Sancho Galmés serà de la següent directiva.
Sanllorente, Fco. Represión económica de los derrotados. Palma. TRP/100 ptas.
El seu germà, Jeroni, va ser el primer detingut de la causa 81/1936.
Pare de Joan Mulet Oliver, encausat. Habita Can Genovoi també.

Guillem Roig, 40 anys. Viu amb Antònia Bauzà Bou, de 40 anys. Per tant, cunyat de Josep Bauzà Bou,
assassinat de la causa.
15 Aquest document el localitzàrem en una carpeta equivocada, la de la societat maçònica La Renovación,
el secretari de la qual era, justament, Ateu Martí.

16 Dia 4 de setembre, el mateix jutge instructor remetia un altre ofici a l’Ajuntament de Llucmajor en què
demanava informes sobre altres membres de l’associació de trencadors que havia actuat durant la II República a
l’Arenal: «Ruego a Vd. tenga a bien manifestar a este Juzgado (Cuartel de Caballeria), caso de que sea factible, los nombres
propios y residencias actuales de los individuos que se citan: Julian Borton (Arenal) (Palma) vicepresidente de la sociedad
de canteros del Arenal. Lorenzo Lladó, en Lluchmayor ignorando la calle, secretario de la misma. Bartolomé Moll en (“Las
Cadenas” Palma) vicesecretario. Martín Font, se cree que vive en el Arenal (Palma) contador. Francisco Roig Pons en Arenal
Lluchmayor, tesorero». (Tomàs, P. La República a s’Arenal).
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Vicesecretari: Llorenç Lladó Puig, de Llucmajor
Vicesecretari: Bartomeu Moll, de les Cadenes17
Comptable: Joan Taberner Garcia (o Martí Font18)
Tresorer: Francesc Roig Pons (assassinat)
Vocals: Antoni Quetglas Carrión; Martí Font Noguera; Joan Nicolau Sorell19; Pere
Martí Vila (imputat); Pere Sancho Galmés; Francesc Clar Cardell20
Per contra, l’altre sindicat de trencadors anomenat com a Unió de Trencadors era
presidit per Antoni Puig,21 amb Àngel Cristóbal de secretari.22

El Radi Comunista de les Cadenes
El Radi Comunista de les Cadenes va ser molt actiu i estava ben organitzat. Els seus
membres eren, alhora, socis de diferents cooperatives i societats, i la seva activitat política
era també molt important.
Dia 8 de juny de 1936 havien tengut una reunió molt important a casa de Pere Martí
Vila, al núm. 65 de la carretera de l’Arenal. Hi havia els fundadors i principals dirigents:
Àngel Cristóbal, Pere Martorell, Bernat Ramis, Pere Martí, Antoni Espada, Bernat Mas,
Francesc Mas, Francesc Roig, Bernat Torres (?), Sebastià Taberner ‒trencador‒, Gabriel
Riera, Llorenç Coll... constituïren la societat. El secretari, el comptable i el tresorer,
17
18

Segurament Bartomeu Moll Sancho, 36 anys, C. Arenal, 20.
Martí Font era el comptable, segons declara Pere A. Roig en la causa 188/1936. El jutjat també el cerca,
a Martí Font, amb altres dirigents de la societat de trencadors.
19 Joan Nicolau, en esclatar la guerra, fugí a Sant Joan. Un germà seu, Mateu, va estar tancat. Veg. el capítol
«Altres detinguts».

20
21
22

Jaume Clar Cardell figura entre els trencadors de l’Arenal. Pregó de les Festes de Sant Cristòfol 2006.
Puig, Antoni. AP/Archivo. Desconocido. Sanllorente. La repression econòmica de los derrotados.
Tomàs, P. La República a l’Arenal. Pregó de les Festes de Sant Cristòfol 2017. No obstant això, no sabem
si el sindicat dit Unió de Trencadors tenia aquest mateix nom, o bé si era per la tradició d’anomenar-se així mateix
com el sindicat més antic de Llucmajor... I en realitat pogués ser la cooperativa de producció La Actividad.
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interins, eren: Àngel Cristóbal, Pere Martí i Bernat Ramis. (Miquel Llabrés ‒dirigent del
Partit Comunist‒ en signa la còpia).
D’altra banda, el 16 d’abril de 1936 surt la subscripció pro Nuestra Palabra de les Cadenes,
la més important en proporció de Mallorca, destacada pel setmanari mateix Nuestra Palabra.
Surten 128 números venuts, més que Inca.23
Val la pena explicar qui eren, perquè va ser precisament contra aquest col·lectiu que es
varen acarnissar més. Vuit membres del radi foren assassinats: Àngel Cristóbal, Antonio
Espada, Bernat Mas, Bernat Ramis, Francesc Roig, Joan Roig, Francesc Tomàs, Onofre
Arbona. I set, varen ser imputats: Pere Martí Vila, Pere Roig, Jeroni Taberner, Miquel
Rosselló, Josep Marí… Gabriel Riera, Llorenç Coll.
D’entre els que sobreviuen destaca Pere Martí Vila, que va continuar l’activitat
comunista des de la clandestinitat, cosa que li suposà un llarg temps de presidi.

Es Vincle, societat cultural
El 1933, es constitueix la societat Cultura Social. L’objectiu era «fomentar la cultura
de sus componentes mediante veladas literarias y artísticas y reuniones que tiendan a elevar su
condición moral». S’ubicava al carrer de Roncal i tenia aspiració d’interactuar amb totes
les associacions afins. Per ser-ne soci, dos membres l’haurien de proposar. Inicialment,
pagaven 0,30 ptes.
Crida l’atenció l’article 7: «Todo individuo después de ser admitido se le proveerá de una
contraseña que le acreditará como socio de esta sociedad, siendo obligación de satisfacer la cuota
que ser fije por la misma». La contrasenya és el pseudònim amb què participaven o eren
23 Suscripción pro Nuestra Palabra. Organizada por el radio comunista de Ses Cadenes. ¡Trabajador, ayuda a tu
semanario! Àngel Cristobal, Antonio Espada, Bartomeu Moll, Bernat Ramis, Bernat Mas, Jeroni Taberner, Francesc
Puigserver, Gabriel Riera, Joan Roig, Gabriel Riera, Francesc Gri, Miquel Rosselló, Julià Bostern, Francesc Tomàs,
Onofre Arbona, Pere Roca, Rafel Guasp, Josep Rosselló, Sebastià Salvà, Guillem Tomàs, Gabriel Vanrell, Bartomeu
Clar, Pere Martí, Pere Roig, Joan Marí Caner (o Janer?), Joan Roig, Miquel Martí Pionero, Joan Nicolau, Miquel
Munar, Francesc Roig, Bartomeu Baden, Antoni Rebassa, Sebastià Taberner, Pere Pujol, Antoni Vicenç, Josep
Sampol, Pere Joan Taberner i Josep Marí. Hi hem de comptar Andreu Sorell, que escrivia sobre la reforma agrària
a Nuestra Palabra.
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esmentats dins l’associació, un malnom, similar a la mecànica seguida per les societats
maçòniques. El director de l’escola, Julio Sanz, participava activament de la societat i hi
destacava en oratòria ‒assenyala son fill, a les seves memòries.
D’aquesta societat, en foren encausats Joan Mulet Oliver, Guillem Cardell Pastor, Joan
Monserrat Radó. I en va ser assassinat Joan Ribas Cantallops.
La directiva es disposava de la següent manera:
President: Joan Mulet Oliver, carrer de Genovoi, Son Sunyer (encausat)
Vicepresident: Maties Roca Matamales, carrer del Pont, Son Sunyer
Secretari: Gabriel Cardell Puigserver, carrer del Pont, Son Sunyer. Trencador
Vicesecretari: Josep Jaume Tomàs, Can Monjo, Son Sunyer
Tresorer: Andreu Oliver Trobat, Ca l’Amo en Pau, Son Sunyer24
Comptable: Joan Ribas Cantallops, carrer del Pont, 13, Son Sunyer (assassinat)
Vocals: Guillem Cardell Pastor, carrer de la Muntanya, 1, Son Sunyer (encausat); Joan
Monserrat Radó, Can Morlà, Son Sunyer (encausat); Pere Ribas Cantallops, carrer del
Pont, 13, Son Sunyer; Joan Tomàs Oliver, Can Verinet, Son Sunyer (picapedrer, 40 anys.
Carrer de la Marina, 15); Bartomeu Sagreras Carlos, Cas Porrerenc, Son Sunyer; Miquel
Mir Radó, Can Menut, Son Sunyer; Gabriel Oliver Mas, carrer de la Muntanya, Son
Sunyer.

Cooperativa Agropecuària de Son Sunyer
El 6 d’abril de 1933 es constituí legalment la Cooperativa Agropecuària Son Sunyer, que
havia de servir menjar, combustible i roba als associats. Regentada per Pau Salvà Muleta,
un home major, era a més d’una cooperativa pagesa un punt en què hom ajudava a trobar
feina. Els estatuts formen part de la causa 81/1936. Es dedicava a la venda directa, però
també a ajudar els socis a trobar feina.

24

Un germà seu, Magí Oliver, era de la cooperativa Son Sunyer, vocal.
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La cooperativa era filial de la Junta de Son Sunyer, de l’Associació Provincial de Ramaders
de Balears. Tenia la seu al carrer de la Muntanya, 2, a la possessió de San Francisco. Tenia
per objecte la compravenda, fabricació i transformació de tota casta de productes aptes per
al consum. Per tant, subministrava tota mena de productes als associats. Tenia potestat per
posar en funcionament maquinària de transformació, panificació, fusteria... I mitjançava
en la col·locació de socis que cercassin feina a fora vila. Fomentava escoles i biblioteques i,
fins i tot, l’ensenyament agrícola pràctic. Tenia potestat per muntar una secció d’estalvis. I
es podia correspondre amb la resta de cooperatives per a l’intercanvi de productes.
Els socis cada any havien d’aportar 50 ptes. L’administraven set persones que anaven
rotant de tres en tres cada dos anys, i just el secretari cobrava per la feina. Es reunia, com
a mínim, un cop al mes. Hi havia un règim d’incompatibilitats. I tenien oberta la possibilitat
de contractar un gerent. La mercaderia es lliurava en un termini de pagament de trenta
dies i a un preu just. El 50 % dels beneficis es repartia entre els socis, la resta a despeses
habituals, inversions, amortitzacions... El mínim de socis era de vint. En cas de dissolució,
el capital líquid hauria d’anar a l’Associació de Ramaders Junta de Son Sunyer, que eren
els fundadors, els quals el podrien donar per a finalitats benèfiques o destinar-lo a fons de
reserva. Es guardava el caràcter apolític de la Junta Agrària. I podien establir crèdits.25
D’aquesta societat just se n’acusà el president, Pau Salvà Caldés.
President: Pau Salvà Caldés (encausat)
Vicepresident: Pere A. Sastre
Secretari: Guillem Mut Serra26
Tresorer: Joan Ferretjans Noguera
Vocals: Francesc Rigo Rigo; Magí Oliver Trobat;27 Francesc Ramis Ballester28
25 Era el 1874, els antecedents del que seria la Cooperativa de Son Sunyer. Aquesta era la societat La
Felicidad, societat de treballadors del camp presidida per Pau Salvà, i era secretari Maties Salvà.
26 De Sant Jordi, cunyat de Manolo Soler, el cap de Falange de l’Arenal. I vocal del centre de lectura Ramon
Llull, de Sant Jordi.
27 De ca l’amo en Pau. 1913. Algaida. Als 4 anys ja va l’Arenal. I hi fa de trencador i marcador de pous.
28 Hi assistiren, a més: Bartomeu Monserrat, Miquel Coll, Francesc Rigo Rigo, Pere A. Ferretjans Rebassa,
Gregori Carbonell Clar, Josep Garí Moragues, Antoni Vich Bibiloni, Damià Tomàs, Francesc Sastre, Rafel Cladera
Soler, Bernardí Ramis, Sebastià Capó Seguí, Bernat Vidal Clar, Miquel Salvà Caldés, Joan Oliver Catany, Ignacio
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Cooperativa Popular Elèctrica de Ca na Grina
Impulsada el 1935 a Ca na Grina, amb la intenció de convertir la fàbrica d’electricitat en
una cooperativa popular per tal de fer front als abusos de preus i mal servei que imposava,
primer, Francesc Busquets Ramis i després Gabriel Alzamora. Fins i tot es va lliurar una
fiança per aconseguir la gestió del corrent el 1935.29 I d’aquí la pregunta suscitada: quina
relació té aquest fet amb la denúncia que inicia la causa 81/1936 contra tot de trencadors
de les Cadenes per part de Jordi Cabrer, treballador de la central elèctrica Los Ángeles?
I amb la mort del propietari de Ca na Grina, Gabriel Servera? No debades a la taverna, i
sota impuls del propietari, es va organitzar la Cooperativa Popular Elèctrica. Era, a més,
una de les seus de la societat Unió de Trencadors.
Una crítica a la fàbrica de llum de Busquets ‒o Alzamora‒:
S’Arenal per Ses Cadenes
Es dia 19 a vespre
tot s’Arenal vaig trescar
12 bombilles vaig comptar
que en lloc de feina feien festa.
No hi estarien si en anar a cobrar,
enlloc de dar-li doblers
li dassen bona llandera
per sa part de darrera
i l’enviassen a passejar.
(Foch y Fum, 1935, 4)

Jaume, Mateu Gayà Bonet -germà de Guillem-, Damià Cardell, Gabriel Grimalt Adrover, Mateu Salvà Salvà,
Llorenç Llompart Cantallops, Bernat Vidal Ballester i Pere Josep Jaume. Joan Sirerol Monserrat, Pere Antoni
Salvà, Antoni Pou Martorell, Joan Jaume Tomàs, Miquel Salvà Noguera, Bartomeu Cardell Tomàs, Francesc Sastre
Solivellas, Bartomeu Monserrat Quetglas, Gabriel Bujosa Ripoll.
29 Tomàs, P. La república a l’Arenal. 2017

Pregó de les Festes de Sant Cristòfol 2019. Miquel Àngel Tortell Frontera

-

39

El setmanari Foch y Fum
El setmanari Foch y Fum tenia una trentena de subscriptors a l’Arenal el 5 de juliol de
1935.30 I la seu, a Can Nofre,31 carrer de Sant Cristòfol, 3. Joan Garau ‒trencador‒ i Joan
Noguera Rutxí ‒secretari dels socialistes‒ són els corresponsals més actius de l'Arenal i les
Cadenes respectivament. Hi signen amb pseudònims diferents: Araña Blanca, Moscard de
Grifó, Un Camarada, FN, El Corresponsal... Però no són els únics. Això sí, ambdós sembla que
es poden escapolir de la repressió, tot i que els col·laboradors del setmanari eren perseguits
per les controvèrsies generades els anys anteriors. Noguera havia de partir a fora el febrer
de 1936, mentre que Joan Garau deixà la corresponsalia el mes de març d’aquell any.
Un escrit en defensa dels trencadors associats de 1934:
«(...) Diuen que hi ha una associació de trencadors de per ses Cadenes i s’Arenal, que són
uns vagos i maleants. Però jo vull donar a comprendre que la societat té dos-cents i pico
de socis i una existència de material de dotze mil carretades, que valdrien unes quaranta
mil pessetes. I l’han sabut vendre bé. (...) Ja me direu qui són es vagos, es qui saben guanyar
per sa vida i pagar ses quotes de sa Societat i avançar material, o aquests qui han de cobrar
cada setmana i per endavant i a ca seva mala cara? (Signa, Un Socio)». Foch y Fum, 21 de
setembre de 1934.

Grup escolar les Cadenes de l’Arenal32
«g) Acaparaba la primera enseñanza pública una nube de Maestros laicos preparada
por la logia Pitágoras mediante un tribunal formado por el H. José María Olmos,
professor de la Escuela Normal, el Inspector de enseñanza primaria D. Fernando Leal
(fusilado después) y el izquierdista Catedràtico de segunda enseñanza D. Docmael
López Palop». Informe de l’arquebisbe Miralles al Nunci.
30
31
32

Foch y Fum núm. 236 ‒ 1935.
Foch y Fum núm. 238 – 1935.
Aquest bloc és una síntesi -en bona part- del llibre A l’ombra de la pissarra: de l’escola de les Cadenes a la de
l’Arenal (Aulí, A; Carbonell, J; Serra, J. AMEIB. 2011).
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A l’inici de la República, l’educació a les Illes Balears era molt minsa i en mans de
l’Església. Les escoles estaven dividides per sexes, amb un sector femení molt discriminat
i vetat. L’analfabetisme superava el 80 % de la població. Precisament la pugna perquè
l’educació fos generalitzada, pública, laica i unitària s‒ egons recollia la Constitució‒ va ser un
dels grans cavalls de batalla de la República amb els poders fàctics de l’Estat ‒amb l’Església
de forma especial‒ i va tenir un desenllaç tràgic.
Els reptes de l’impuls de la sanitat i l’educació tenien en la figura d’Emili Darder un
veritable emblema. De fet, el Grup escolar de les Cadenes va ser engegat per Darder, el 1931.
S’inaugurà el 25 de desembre de 1933, i va ser el primer acte d’Emili Darder com a batle,
amb la presència de les principals autoritats ciutadanes i provincials. Hi havia de mestre
interí Pere Rotger Fullana, d’Alaró (1914-73). L’arquitecte, Porqueres. El constructor fou
Antoni Mut Jaume.33 El solar havia estat donat per Josep Aguiló Cortès.
S’ha de destacar el paper higienista de les colònies d’estiu, en què es combinava l’esport,
una bona alimentació i el desenvolupament intel·lectual. La tasca per al desenvolupament
integral de l’infant. I l’entorn de les Cadenes era ideal, tant per la proximitat al mar com
amb l’entorn natural. Un model ben actual.
Julio Sanz Jimeno, que va ser director de les Cadenes, arribà a Mallorca el 1934. Treballà
intensament des de l’Arenal en defensa de l’escola única que suprimia les barreres socials
i econòmiques. Fins i tot participà en conferències en defensa d’aquest model d’escola al
Teatre Principal de Palma, amb Fernando Leal a principi de 1936. Era, a més, anticlerical,
per tal com entre els seus records d’infància hi havia els maltractaments durant els anys al
seminari de Belchite, a causa dels quals acabà amb pèrdua de sentit en una orella per una
galtada. Volia un altre model educatiu, diferent del de «la letra, con sangre entra».
Les tensions entre l’escola pública i la religiosa s’incrementaren a partir de març de 1936,
amb l’ordre de tancament de nombrosos centres religiosos. En el cas que ens afecta, a les
Cadenes feren tancar ca les monges, perquè hi havia oferta suficient amb l’escola de les
Cadenes. I això també tendria conseqüències. Com els pasquins aferrats per les parets i el

33 Un treballador seu, Antoni Tomàs Ferretjans, és acusat a l’inici de la guerra de fer proclames a favor de
la vaga general, com havien fet els trencadors. Mut li dona cobertura. Veg. La Guerra Civil a Llucmajor, d’Antoni
Vidal. Segons Represión económica, condemnat a 30 anys per la Justícia Militar.
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barrobí llençat al patí de ca les Monges des de ca sa Petrera a l’Arenal, que més endavant
explicaré.
El doble procés de depuració de mestres afectà prou les Cadenes. No debades l’inspector
en cap, Fernando Leal, un dels grans odiats pels sollevats, residia a la zona. Com ho seria
també el director Sanz.
Julio Sanz era amic personal de Fernando Leal, ferm defensor de l’escola

•

com a transformadora de la societat que havia de defugir del caciquisme i de
l’Església. A l’Arenal, era habitual de Ca na Grina, bar que el fill defineix com
a nucli d’esquerranosos, entre els quals destacava com a orador. Quan esclatà
el Moviment, amb Fernando Leal s’amagaren en un bosc proper, fins que decidí
lliurar-se als carrabiners el 23 de juliol. D’allà va ser traslladat al Cap Enderrocat,
als militars. I d’Enderrocat, tot d’una al Castell de Bellver, tot partint del bar dels
falangistes, Ca sa Poblera. I altra vegada al camp de concentració de Regana, al cap
Enderrocat, amb altres intel·lectuals, vexat. Un any després passaria a Can Mir. I
quan el tancaren, passà a la presó Provincial, situada al convent dels Caputxins. La
salut, però el feu recalar a l’hospital de la Sang, on es feu amic d’un altre director,
de l’institut de Felanitx en aquest cas, Andreu Crespí Salom.34
Sanz va ser condemnat a trenta anys en Consell de Guerra, el 1941. Va estar tancat a la
presó Provincial fins el 1944. Total, vuit anys de reclusió. Entre les acusacions, la del cap de
Falange, Manuel Soler, que deia de Julio Sanz que «ha encontrado su nombre en múltiples
listas del Socorro Rojo y tenían formado un grupo de célula comunista con los niños de la
escuela. Era muy malo. Iba a los mítines comunistas».
Paral·lelament, hi ha el procés de depuració com a director, càrrec del qual el destituïren
el primer de setembre de 1936. Va passar a ser detingut governatiu i, per tant, separat de
feina i sou. El 1937, la comissió depuradora el considerà afiliat al Sindicat de Treballadors
de l’Ensenyança, de la UGT; militant actiu del partit socialista. Dia 24 de setembre de 1940
li comunicaren la seva separació definitiva i la baixa del Magisteri Nacional.
34 Andreu Crespí també era un activista que col·laborà en el filtratge dels plànols de fortificacions militars
(veg. «Presa frustrada del fort de Regana»).
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Un cop alliberat, el 1944, Julio Sanz partí de l’illa amb la seva dona que tant l’havia
cuidat, Ángeles Royo Mateo, cap al seu municipi Puebla de Híjar. Allà hi impartí classes
particulars amb tanta dedicació, constància i bon èxit que el centre d’EGB del poble va ser
batejat amb el seu nom. Fins al 1976 els seus drets de mestre no foren reconeguts. Ja era
mort.
•

Leal Crespo, Fernando,35 Madrid, 1896. Residia a l’Arenal. Catedràtic i
inspector d’Educació. D’ERB. S’amagà a l’inici de la guerra. I fou assassinat el
27 d’agost de 1936.

«Caciques y lacayos» de l’Arenal,
Pep Butxaca i Manolo Soler
Entre els homes forts de la societat de cacics, segons Nuestra Palabra, hi havia Josep
Rosselló Oliver (l’Amo en Pep Butxaca, casat amb Maria Duran Rigo, Murera) que actuava
de cacic o home fort de dretes, i al seu costat s’hi alineaven el Carter, Llorenç Mas Paniza,
en Manolo Soler Montaner de Ca sa Poblera36 ‒també carter‒ i el municipal Joan Duran
Portell. Tots els esmentats, ben presents a les cròniques de Nuestra Palabra i al Foch y Fum.
A més de Guillem Jaume Tomàs Monjo ‒carnisser que feia parella amb Manolo Soler‒ i
el Maonès; i Joan Vaquer Fullana, Baster. I el cap de Falange del Pil·larí, Gabriel Bujosa
Ripoll de Can Capó ‒perseguí Pau Salvà, a qui acusava de tenir una arma.37 Com també hi
feia vida per allà Bartomeu Garcías Fiol Gallineta, de Sant Jordi.
No hem de perdre de vista, tampoc, Llorenç Roses Siragusa, el senyor de Son Verí
de Baix ‒emparentat políticament amb el banquer Joan March‒, de l’ombra estant, que

35 Per conèixer detalls sobre Fernando Leal vegeu aulí [et al.]. A l’ombra de la pissarra: de l’escola de ses
Cadenes a la de s’Arenal (pàg. 34-40, 69-72) i, en general, tota l’obra.
36 Manolo Soler (1894-1960). Casat amb Magdalena Mut. Fill de carrabiner i de Margalida de Cas Fusteret,
que regentava la taverna La Marina, que també era estanc i estafeta de correus. Va ser cap de Falange de l’Arenal
i, també, batle del llogaret.
37 Martorell, Dídac. El cançoner de Pau Rander. Edició, estudi i contextualització. TFG.
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controlava a través dels seus sequaços, com el Garriguer, Mateu Matas Gayà (1890)38,
protagonista d’una polèmica molt important reflectida al Foch y Fum.
I d’altres, que encara que llucmajorers, esdevindran repressors importants: Jaume
Garí Ximelis es Xofer de don Mateu de sa Taverna i Pere Servera Noguera Carreró. Aquest
darrer, segurament esperonat pel dur enfrontament que tenia amb els germans Garba
a conseqüència de la cooperativa de trencadors. I, en tant que trencador ‒possiblement
associat‒ es veu que els coneixia molt bé. I així ho va demostrar.
La colla de falangistes que conformaven Carreró i Garí varen ser els protagonistes d’una
llarga llista de detencions ‒i qui sap si d’assassinats‒: més de vuit (Jeroni Taberner Radó,
Miquel Rosselló, Pedro Roig Pons i Francisco Roig Llull, tots a la llista que els havia
passat el capità Zaforteza, cap de Falange). Gairebé tots detinguts durant el mes d’agost de
1936. I el 1937, també detingueren Sebastià Montserrat Set. A més d’aquests esmentats,
Carreró reconeix haver detingut també Pere Martí a
‒ gost de 1936‒; Josep Bauzà 3
‒ d’agost de
1936‒; Miquel Coll ‒25 de setembre de 1936 v; i Damià Coll; i va veure com detenien Josep
Marí Gomila, el 16 d’agost de 1936.
Bartomeu Duran Rigo, guàrdia municipal, detindrà també Francesc Noguera Mas
Denits, algutzil, i Antoni Moragues Tomàs Moneieta.39
Qui eren els maonesos? Aquesta és una pregunta que encara no du un nom propi.

38 De Sant Joan. Casat amb Maria Serra Carrió. EL 1938 tenia 48 anys i en feia deu que residia a l’Arenal.
Addicte al Moviment.
39
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Vidal, A. La Guerra Civil a Llucmajor. 2019.
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Els moments previs
al cop d’estat
Ara ja hem vist quins eren uns i quins eren els altres. Facem una cronologia ràpida dels
fets que ja hem anat apuntant.
Els trencadors de marès, com hem vist, suposaven una part importantíssima de la mà
d’obra d’aquella contrada. La gran majoria professava una ideologia socialista o comunista i
anticlerical, enfrontada obertament als patrons i cacics. I, sobretot, eren molt actius. També
eren molt activistes, els trencadors. No debades, duim comptades un grapat de vagues. Des
de la de 1934, arran dels terribles fets d’Astúries. Però és el 1936 que es comptabilitzen
tres vagues generals importants (que ja hem comentat dessús): la primera, després de les
eleccions de febrer de 1936, quan van a fer volta per pobles de Mallorca; la segona, després
de l’atemptat amb bomba a la casa del poble, dia 4 de juny del 36; i la tercera, després del
cop d’estat militar.
Per aprofundir en aquest context i per tal de conèixer millor la figura d’Ateu Martí, us
recoman la segona edició de La II República a s’Arenal. Una visió municipal, de Pau Tomàs,
com també els estudis realitzats per David Ginard. Ara, em restringiré a parlar de fets
puntuals que, en conjunt, descriuen l’ambient de tensió i activitat que hi havia per l’Arenal,
les Cadenes i el Pil·larí.

Desembre de 1935. El garriguer de
Son Verí i un plet amb subscriptors
El garriguer de Son Verí és un dels personatges sinistres, esmentats amb més por i terror
per part dels represaliats. A través del setmanari Foch y Fum podem constatar l’animadversió
que aixecava per la contrada. El desembre de 1935 ens hi trobam un article titulat així: «Per
al garriguer de Son Verí i la seva guarda». Acusa el garriguer de fer denúncies falses i que
Don Llorenç Roses, de Son Verí de Baix, li envia advocats de Ciutat a ajudar-lo.40
40

Setmanari Foch y Fum núm. 258 – 1935.
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Febrer de 1936. Crítiques al
garriguer de Son Verí de Baix
El febrer, nova crítica contra el garriguer de Son Verí. En aquest cas, per haver denunciat
un home que volia caçar qualque conill. I acusa el garriguer de fer-lo anar a la presó de
forma injusta. I denuncia que un vespre el garriguer prengué la carrabina a l’acusat, que
cercava un germà seu. Apuntat amb una carrabina i denunciat ‒primer davant el senyor de
Son Verí‒, clama venjança. Signa «El cañon de tu carabina». (Foch y Fum núm. 267 ‒ 1936
febrer 7). Aquest incident podria haver tengut lloc amb Gabriel Santandreu, propietari de
Ca sa Petrera.41 Encara que segurament no va ser l’únic. També hi ha indicis d’un conflicte
del garriguer amb Jaume Morey Jaumot, al qual assassinaren a les Cadenes a primeries
d’agost.

Les eleccions de 1936, l’inici
de la revolta
Al pregó La II República a s’Arenal. Una visió municipal se’ns explica: «A Llucmajor hi
havia 7.175 electors, dels quals exerciren el seu dret a vot 5.616. Les dretes aconseguiren
3.349 vots, i les esquerres, 2.267. Segons els resultats d’aquelles eleccions de 1936, les
forces d’esquerres agafaren una mica de terreny a les de les dretes respecte a les de 1933 i
convertiren Llucmajor en un dels pobles de l’illa on l’esquerra tenia més representativitat.
Aquells 2.267 vots representaven el 40,36 %. A escala estatal el Front Popular, format
per partits d’esquerres, havia guanyat les eleccions, però a Mallorca, tot i aquest avanç,
s’imposaren les dretes amb quasi el 69 % dels sufragis. S’Arenal continuava enquadrat
dins el districte 3r, secció 4a, on també guanyava l’esquerra.»42. Hem de pensar, però, que
una part de la zona estudiada pertanyia a Palma, enquadrada dins la secció 7a districte

41
42

Causa 174/1938. Vegeu el capítol «Ca sa Petrera».
Tomàs, P. La II República a s’Arenal. Una visió municipal. Pregó de les Festes de Sant Cristòfol 2017 (pàg.
320 aprox.).
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4t. Mentre que al districte 4t ‒amb 4.721 electors‒ guanyava la dreta (2.186 vots de la dreta,
enfront dels 1.186 vots de l’esquerra), al districte 3r a
‒ mb 9.582 electors‒, el veïnat, guanyava
àmpliament l’esquerra (2.341 vots de la dreta, per 4.725 vots de l’esquerra).43 Una victòria
del Front Popular que també es repetia al districte 7è; ambdós de la perifèria palmesana,
amb població de gent pobra del sector secundari.
El setmanari comunista Nuestra Palabra, en el número de 27 de febrer de 1936 (núm. 124)
parla del malestar i la vaga que organitzaren els trencadors contra la victòria de les dretes a
Mallorca. Però també de l’esperança que tenien en la victòria estatal del Front Popular. Una
esperança que els trencadors de les Cadenes, amb un camió, passejaren per molts pobles de
Mallorca: Algaida, Campos, Sant Joan, Felanitx, Manacor... Dels darrers pobles, la Guàrdia
Civil els tragué a coces, indica el setmanari. El conductor, Damià Cardell.

Març, reactivació dels trencadors i
unió sindical
A principi de març44 arenguen els trencadors de marès perquè s’activin i ajuntin. I no
només això, comença una campanya per tal d’unificar tots els sindicats esquerranosos de
la contrada. De fet, dia 2 de març el mateix sindicat de trencadors La Renovación ja havia
canviat la junta directiva, amb Pere A. Pons Roig al capdavant. I per dia 19 d’abril encara
van més enllà: convoquen tots els sindicats de trencadors a una reunió a la Casa del Poble
per tal d’unificar totes les societats de trencadors. A les Cadenes, donen exemple. S’ajunta
la Unió dels Trencadors i la Sociedad de Canteros La Renovación. Àngel Cristóbal, un
dels més significats comunistes de les Cadenes, que era també el secretari de la societat de
trencadors Unió de Trencadors, va ser un dels instigadors principals del procés d’unificació
sindical a través del setmanari Nuestra Palabra. Demanava la unió dels trencadors de Son
Sunyer, Son Verí i el Coll d’en Rabassa:
43
44

Araujo, J.O. Las elecciones del Frente Popular en Baleares. Cuadernos de la Faculta de Derecho, 13 (1986).
Nuestra Palabra, 12-3-36, núm. 127.
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Ses Cadenes: MÍTING COMUNISTA AMB AURORA PICORNELL
Dia 2 d’abril del 36 hi ha un míting comunista a les Cadenes: Las Alianzas Obreras y
Campesinas en marcha. Pere Martí Vila, presideix. Hi parla Àngel Cristóbal, Aurora
Picornell i A. Díaz. Al final, la meitat dels beneficis, al Socorro Rojo. En una segona part
de la notícia, s’explica la unió dels diferents sindicats de les Cadenes, excepte els socialistes.
Organizando las Alianzas Obreras y Campesinas
Como dijimos en el número anterior las A.O.yC. están en marcha en Ses Cadenes.
Hemos recibido la adhesión de la Cooperativa «l’Unió dels Trenquedors» el Club
Juvenil «Salud y Cultura», la sociedad de obreros canteros «La Renovación» el
equipo local del S.R.I. Cada sociedad ha nombrado sus dos delegados que con los dos
del radio principiarán inmediatamente a elaborar un plan de trabajo. Lamentamos que
la sección socialista local ponga reparos para nombrar sus delegados pero a pesar de
esto confiamos que vendrán a discutir con sus hermanos de clase.

Manifestació nombrosa de dia 1 de Maig
Dia Primer de Maig, Festa del Treballador, hi va haver pels carrers de l’Arenal una
manifestació que superava el centenar de persones. L’ambient era tens. Aquests germans
murers que us deia al principi, Joan i Llorenç de Can Ruallet, fills Rafel Moragues, de fet són
acusats de dur aquest dia una corbata roja amb la falç i el martell.45 Una acusació germana
la trobam a Santa Margalida, en aquest cas, per les festes patronals.46

45

Causa 81/1936. Els esdeveniments que no surten referenciats a peu de pàgina són extrets directament de

la causa.

46 Bergas, F. [et alter]: Paper Blanc. Els darrers mesos de la República i la Guerra Civil a Santa Margalida. 2013.
En el cas de Santa Margalida, les corbates roges lluïdes pels republicans durant les festes de Santa Margalida
quedaren a la memòria com una llegenda viva.
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Vaga i assalt del convent franciscà
de La Porciúncula
L’anticlericalisme dels trencadors era prou manifest, potenciat en part per la influència
exercida per Ateu Martí. A principi de juny de 1936, després de l’atemptat amb bomba a la
Casa del Poble per part de falangistes, els trencadors de les Cadenes s’ajuntaren a la vaga.
I anaren més enllà, amb un «registre» a La Porciúncula fet de mala manera. El registre,
que es prengué com un assalt, venia, en part, com a venjança per l’atemptat falangista; i,
en part, perquè hi havia rumors que els frares amagaven un arsenal d’armes. Per això els
envoltaren el convent i uns quants hi entraren a fer un registre, segons es desprèn de la
causa. Altrament, segons el fill de Jaume Morey, sentí a dir aquells dies per les Cadenes:
«Demà pegaran foc a La Porciúncula».47
Segons l’acusat Rafel Moragues Raullet, en aquest assalt hi havia Pere Roig, Pere
Martí, Miquel Rosselló, Sebastià Cladera, Joan Moragues, Bartomeu Matas, Miquel
Coll i Miquel Cladera. No és l’únic que ho confirma.
Altrament, les befes contra els religiosos es concreten en un altre succés: el robatori de
pa a un frare per part de Gabriel Pons, que surt contrastat a la causa.
I un altre punt, que surt en una altra causa, la 174/1938, la qual detalla l’exhibició de
cartells antireligiosos al bar de Ca sa Petrera, que després penjaren pel convent i per
l’església de l’Arenal. I, a més, des d’allà diuen que llançaren un barrobí al pati del mateix
convent. Un dels possibles implicats podria ser Ateu Martí.

47 Morey Rabassa, Jaume. Pregó de festes de la Mare de Déu dels Àngels a la parròquia de la Mare de Déu de la
Mamella, 1989. Publicat a la Revista s’Arenal, núm. 177.
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El motorista d’Emili Darder visita el
bar de Can Matas
En la causa judicial 978/1936, que portà a l’execució d’Emili Darder, s’hi indica
que un dels dos motoristes de confiança del batle Darder i de Ferretjans i Ateu Martí ‒
Obrador i Salas‒ varen fer nombrosos trajectes dins l’illa. Les motocicletes anaren a Can
Penasso, Sencelles, Biniali... Però la que ens crida l’atenció és la que va fer el motociclista
Obrador ‒vuit dies abans de la guerra‒ a casa de Bartomeu Matas, a Son Sunyer, que, com
comprovam, va ser un dels epicentres de la revolta dels trencadors de marès. Hi va estar
un parell d’hores bones. L’acusat, Obrador, està assenyalat com un dels contrabandistes
d’armes que suposadament s’anaven repartint per Mallorca amb la finalitat de fer front als
colpistes militars i falangistes. Per la seva part, Emili Darder coneixia força aquell territori.
No debades va ser l’impulsor del grup escolar de les Cadenes.
Bartomeu Matas era el quart en discòrdia dels dirigents comunistes de la zona, després
d’Ateu Martí, Espada i Cristóbal. El seu bar e
‒ l centre cultural Es Vincle‒ és assenyalat entre
declarants de la causa com a punt de reunió preparatòria ja vuit dies abans del Moviment.
Eren conscients que se’n preparava qualcuna d’important. Diuen que en aquella reunió hi
havia Gabriel Pons, Joan Ribas, Josep Bauzà, els germans Cardell i Joan Moragues.
Paral·lelament, en la causa judicial 174/1938 s’acusa els propietaris del bar Ca sa Petrera
d’acollir reunions secretes instigades per Ateu Martí, poc temps abans de la guerra. Un
bar i un personatge lligats als trencadors.48 Per tant, tot indica que hi podria haver una
organització prèvia i la consciència d’un imminent cop d’estat militar.

48

50

Vegeu capítol «Madò Grina i sa Petrera, tancades per llenguerudes».
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Croquis
dels llocs
dels fets
a les
Cadenes

Croquis dels llocs de
devers les Cadenes on se
suposa que es varen dur
a terme els fets jutjats
segons la causa 81 de 1936.
Aporta molta informació
ben

interessant

per

interpretar els fets relatats
al pregó. Reproducció de
Pere Bernat Sastre.
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Mapa toponímic de la zona

Can Conquet i el Tancat Prim. Lloc, a prop del torrent, on es parapetaren els trencadors després del dinar de Can Sion
el 24 de juliol de 1937. Sector 33. Mascaró Passarius. Mapa general de Mallorca
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Cova d’en Durí. Lloc, a prop del torrent, on es parapetaren els trencadors després del dinar de Can Sion el 24 de juliol de
1937, on es diu que es podria haver amagat Ateu Martí. Sector 34 Mascaró Passarius. Mapa general de Mallorca.
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L’esclat de la guerra, 19 de
juliol de 1936. L’incompliment
del ban de guerra
Dia 20 de juliol, en vaga i amb escopetes
L’horabaixa de dia 19, com hem comentat, un camió de falangistes cercava el suport dels
carrabiners (als quals Queipo de Llano havia visitat a principi d’any), que de tot d’una s’ho
pensaren. No hi havia unanimitat en els cossos d’ordre i sí molta incertesa.
Per la seva banda, els trencadors secundaren la vaga general que s’havia convocat a
Palma i no tornaren a fer feina d’ençà de l’esclat de la guerra. Amb por i determinació
alhora, els trencadors s’organitzaren per fer emboscades i plantar cara als falangistes que
els volguessin anar a detenir. Romangueren emboscats per pedreres, figuerals i figueres
de moro per les Cadenes i el Pil·larí durant els primers dies, organitzats en grups de tres
‒talment com feien feina. Els bombardejos generaven tensió i esperança a parts iguals.
Tant la vaga sostinguda en el temps com l’organització en grups per fer resistència i la
possessió d’armes els situaven en una situació molt delicada, al marge de la legalitat. I, en
especial, amb un incompliment flagrant del ban de guerra. S’exposaven a la mort.
Dia 20 de juliol s’havien divisat vaixells de guerra estrangers que es pensaven que eren
dels republicans. Ambdós vigies, Espada i Cristóbal, digueren a Bartomeu Matas que
es preparassin per oposar-se al Moviment. Poc després organitzaren una emboscada i
trencaren els llums del carrer. I Matas mateix es va armar amb una escopeta.
De fet, l’endemà de l’esclat de la guerra, són acusats d’anar amb escopeta Campaner,
Rafel Moragues i Bartomeu Matas. N’és testimoni Miquel Cardell, milicià de dretes, que
avisà Josep Sagreras.
La resistència instigada per Espada i Cristóbal desperta una incògnita: la revolta a la
qual apel·laven, tenia a veure amb la possibilitat de desembarcament de republicans en
aquella zona? Tendria molt sentit, especialment si tenim en compte la causa d’Antoni
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Zanoguera del tímid intent de prendre el cap Enderrocat, que explicarem d’aquí a un poc.
O també dos fets més, posteriors: l’albirament el mes de juliol de dos submarins a la costa
‒que assenyala Pau Tomàs. I la ràtzia feixista durant quinze dies per aquella zona.

Armats a la porxada de can Rigo i en
un figueral, dia 23 de juliol
La casa de Joan Rigo, ubicada a les Cadenes, i un figueral de davant varen ser els llocs de
concentració dels emboscats, que hi preparaven les armes. Se’ls descriu com funcionaven
en grups de tres, escampats per diferents llocs.
Hi identifiquen Francesc Roig, Pere Roig, Jeroni Taberner, Miquel Taberner, Miquel
Rosselló, Pere Martí, Josep Marí, Àngel Cristóbal, Bernat Ramis, Bernat Mas, Julià Salvà,
Sion Simó, Jaume Morey ‒pistola‒, Miquel Coll, Llorenç Coll ‒no encausat‒, Montserrat
Cantallops, Joan Marí, Andreu Riera, Pere Martí i Jeroni Taberner.
Per una altra banda, també veuen Bartomeu Matas amb una destral, Gabriel Pons,
Cantallops, els germans Guillem i Damià Cardell, Josep Bauzà, Bartomeu Cladera, Joan
Moragues.
De les acusacions dels dessús dits crida l’atenció que no hi ha testimonis excessivament
directes, sinó que «diuen pel poble»; i crida poderosament l’atenció que diferents acusadors
reciten la mateixa llista en el mateix ordre en dues ocasions, la qual cosa indica que la llista
estava preconcebuda.

Bombardejos d’avions. Gent
escampada, gent arreplegada
És molt important per a la causa 81/1936 constatar els bombardejos d'avions republicans
dels primers dies d'aixecament militar, en què hi havia molta confusió. I és important
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ressenyar que el primer atac d'avions va ser dia 23 de juliol, dia en què es concentren les
principals acusacions a trenta-set persones.
D’una banda, el vol d’avions era l’esperança dels republicans. De l’altra, un motiu
d’alarma que empenyé la gent de l’Arenal cap a fora vila, a resguardar-se de possibles
bombardejos. I un bon grapat de nervis per als revoltats. En són nombrosos els testimonis,
en aquest sentit. A l’Arenal, n’hi havia que aprofitaven per escapar i amagar-se, mentre
grups de famílies es concentraven en cases a fora vila.
A poc a poc, tothom tornà cap a casa. Els vols d’avions republicans, però, persistiren
fins dia 23 d’agost, amb un total de quinze bombardejos,49 la majoria amb conseqüències
menors. Fins que amb l’ajut del banquer Joan March i la confiscació d’or a la població
pogueren pagar els avions italians, molt més moderns, per tal de neutralitzar l’aviació
republicana. Cosa que feren de forma aclaparadora.

Dinar a Can Sion, dia 24 de juliol, dissabte
de Sant Jaume
Aquest és un dinar molt important, en què es decidí l’estratègia a seguir i s’analitzà en
quina situació es trobaven. Els noms dels participants al dinar de la casa de Sion Simó
Gelabert varien força. Al final, però, és com si hi fossin tots, els trenta-set processats en la
causa 81/36.
Els integrants del dinar afirmen que era una trobada de companys organitzada per Pere
Roig Pons. S’excusaren que, en vista de la situació bèl·lica, estarien temps a poder-se tornar
a veure. Però, si analitzam amb detall els membres presents, hi trobarem els principals
encausats i la majoria dels assassinats inclosos en la causa (assenyalats amb negreta).
Segons el mateix Sion Simó, al dinar hi havia: Gabriel Pons, Bartomeu Matas, Pere A.
Roig, Francesc Roig, Miquel Coll, Andreu Riera, Bernat Mas, Miquel Rosselló, Julià Salvà,
Bernat Ramis, Antonio Espada, Àngel Cristóbal, Pere Martí, Jaume Morey, Josep Bauzà.
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Massot, J. Els bombardeigs de Mallorca durant la Guerra Civil (1936-1938).
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Després del dinar, s’emboscaren al torrent dels Jueus, devers el Tancat Prim i Can
Conquet ‒prop de la cova d’en Durí‒, i hi romangueren tota la nit armats amb escopetes,
pistoles i bombes de mà. Hi trobam Julià Salvà, Jaume Morey, Pere Roig, Francesc Roig,
Bernat Mas, Àngel Cristóbal i Antonio Espades. D’aquests, Julià Salvà diu que va fugir la
matinada.
A partir d’aquest moment hi ha una escampadissa de gent que fugí a amagar-se als llocs
més diversos: pedreres, coves, fora vila, casetes, barraques, d’altres pobles... I, possiblement,
qualcun fes front a l’envestida de falangistes, milícies i Guàrdia Civil, des d’on es varen
parapetar, entre Can Conquet, el Tancat Prim i el torrent. Devora la cova d’en Durí i tants
altres amagatalls que coneixien tan bé. D’altres, romangueren a casa, atents i tensos.
El motiu d’aquesta desaparició sobtada, potser, el trobem en la presa frustrada del Fort
d’Enderrocat. I, a més, tal vegada, amb la detenció, tortura i assassinat d’Ateu Martí el 29
de juliol del 36.

Bombes de mà, barrobins dins senalles
Precisament, hi ha unes diligències afegides a la causa 81/1936, de setembre ‒139/1936‒,
que giren entorn de la troballa, per aquell indret, de les granades de mà tosques que se
suposa que manejaven els trencadors. Barrobins.
El 20 de setembre, Antoni Garcia declara que anava a caçar conills amb Miquel de Can
Butxaca i trobà al pinar de Can Set, de la finca de Can Conquet, nou bombes de mà dins una
senalla. Eren petites, amb forma de pera; hi havia dues metxes d’encenedor i una capsa de
mistos. Estaven tapades amb mantes i una americana. Les va dur al quarter de Falange de
l’Arenal, que era a Ca sa Poblera.
Conta, Garcia, que durant els primers dies del cop d’estat, quan hi havia els bombardejos
d’aviació republicana, aquell pinar va estar ple de gent d’esquerres que, de cop, desaparegué.
I que una vegada que trobaren una americana, davant la sospita que qualcú hi anàs a dormir,
posaren vigilància per comunicar-ho als carrabiners o falangistes. El tinent de carrabiners,
Joan Martí Quetglas, anà a veure-ho amb els carrabiners Felipe Hernández i Felipe Antón.
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Dugueren les granades al Fort d’Enderrocat. Agafa el tema Saiz de Gralla. El capità
d’Artilleria, Francisco Fuster Rosselló, diu que les bombes varen ser fetes a mà, de
nitroglicerina, i tenien una situació inestable. Pesaven 300 grams i eren ben perilloses. Les
desactivaren. Tancaren el procediment sense acusacions concretes el 2 de març de 1937.
S’havia iniciat el 9 d’octubre de 1936.

La presa frustrada del Fort d’Enderrocat
En aquest punt, feim un parèntesi de la causa 81/1936, però consideram molt convenient
explicar uns esdeveniments molt interrelacionats amb aquesta revolta de trencadors, que
es preparaven per organitzar la resistència contra falangistes, Guàrdia Civil i carrabiners.
Guillem Gayà Nicolau, Miquel Montserrat Nadal Set i Antoni Zanoguera Garcias
foren aglapits en una caseta de Son Granada devers el 26 de juliol, juntament amb altres
quatre persones, a les quals sembla que no els passà res greu ‒per aquell incident. Varen ser
víctimes d’una delació del garriguer. Trobaren una pistola Star a Zanoguera p
‒ resident de les
joventuts socialistes de Llucmajor i del sindicat de picapedrers de Llucmajor La Edificación‒
i també confiscaren una altra pistola Smith al secretari del Radi Comunista de Llucmajor, a
Guillem Gayà.50 Zanoguera passà a ser un detingut governatiu i patí un consell de guerra
sumaríssim que acabà amb afusellament, dia 11 de març de 1937, a les Illetes51. Declarà que
tenia la pistola enterrada de feia anys; que treballava a l’Arenal. I que era el president del
sindicat de picapedrers La Edificación de Obreros Albañiles, afiliada a la UGT.52
D’altra banda, els detinguts Guillem Gayà Nicolau ‒mestre i dirigent comunista‒, i
Miquel Monserrat Set ‒comptable de La Unión de Campesinos‒, després de passar per un
interrogatori amb tortures a la Casa del Poble, varen ser conduïts a la carretera de Gènova
amb intenció d’executar-los, aquell 28 de juliol mateix. Ambdós havien estat elements molt

50 Gayà Nicolau, Guillem, 33 anys ‒1902. Vivia a Jaume III P, 12. Mestre nacional. Cens electoral de 1935.
Llucmajor.
51 Causa penal 65 de 1936, judici sumaríssim. AJTT33. Consell de guerra per deserció i auxili a la rebel·lió.
Tenia 26 anys. Era picapedrer. Condemnat per adhesió conscient i voluntària a la rebel·lió.
52 Vidal, A. Guerra Civil a Llucmajor.
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actius durant els aldarulls del 14 d’abril a Llucmajor, que provocaren que els falangistes i el
Marqués de Zayas s’haguessin hagut de refugiar a la Casa de la Vila.53
Però Guillem Gayà aconseguí escapolir-se de la mort, corrent, i ho pogué contar. Així i
tot, en aquell moment el donaren per mort. En aquest punt, és molt important ressenyar
que, segons Gayà, ni els falangistes ni els governants no sabien res de les seves intencions
reals, que no eren precisament amagar-se, com es pensava un dels que els detingueren,
Jaume Garí Ximelis.
Els republicans detinguts havien fet el servei militar al Fort de Regana ‒cap Enderrocat‒
i el coneixien, com també els militars que hi havia. Estaven resolts a convèncer-los. No
debades és un fort estratègic molt important, un dels quatre que defensa la badia de Palma.
Si ho haguessin aconseguit per aquelles dates, atenció, possiblement haurien facilitat el
desembarcament de les forces republicanes per aquella contrada, a tir de pedra de Palma,
que haurien pogut dominar amb relativa facilitat. Així ho assenyala Guillem Gayà: «Vàrem
reunir un aplec de joves socialistes, tots militants, i varem decidir dirigir-nos de vespre cap
al Fort d’Enderrocat, perquè alguns hi havien fet el servei militar i coneixien bé la situació.
El pla era: El dematí, un de nosaltres havia d’anar a cridar el sergent que n’era el cap efectiu
perquè el capità mai no hi era. Llavors, li deixaria una nota meva dient-li que sortís i ens
deixàs entrar, a un grup d’amics, per prendre possessió del fort sense vessar sang. Amb el
fort ocupat, mitjançant l’emissora ens hauríem comunicat amb el govern de Barcelona.
El fort dominava amb els seus canons tota la badia de Palma. En parlar amb el govern de
Barcelona, intentaríem aconseguir un desembarcament a s’Arenal, prop del fort. Qui sap
què hauria pogut passar llavors? La moral dels militars era baixa.»54
Al llibre Guerra Civil a Llucmajor, d’Antoni Vidal, es completa la llista de les set persones
que eren en aquella caseta aquell vespre: El que hi romania, Gabriel Tomàs Terrola, que
arreglava les parets seques. Tres, dits picapedrers de l’Arenal, que havien anat a visitar
Tomàs. Hi havia Antoni Llompart Barceló55 ‒vocal de La Edificación‒ i Gabriel Llompart,
germà seu, trencadors que declaren que hi havia vaga per les Cadenes.56 A més de Joan
53
54
55
56

Com Joan Vidal Mulet, picapedrer igualment processat. Vidal, A.: Guerra Civil de Llucmajor.
Shlalekamp, J. D’una illa hom no en pot fugir.
Picapedrer. Ap/Sobreseído. Sanllorente, F. Represión económica de los derrotados.
Jaume Llompart Barceló, que era al bàndol republicà en esclatar la guerra, també va ser condemnat per
deserció. Guerra Civil a Llucmajor. A. Vidal.
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Taberner Coll,57 que quedava a romandre en aquella caseta de Son Granada. Tots, amb
processos de repressió durant la guerra. Altrament, el falangista Ximelis declara que dos
s’escaparen. Però segurament es podria referir a Guillem Gayà i a Miquel Monserrat, que
s’endugueren a la Casa del Poble, on foren torturats ‒en presència del dirigent Marqués de
Zayas‒ per, entre d’altres, un dels germans Barberà, falangista destacat de Llucmajor, que
poc temps després moriria al desembarcament de Manacor.
Les conxorxes de Guillem Gayà, amb tot, seguiren temps després. Segons la causa
1279/1939 contra Guillem Gayà Nicolau i Lluïsa Vilardell, sabem que Gayà, que s’havia
refugiat a Camp de Mar, gràcies a l’ajuda del director d’escola Andreu Crespí. Ambdós
tramaren ‒juntament amb el govern de València‒ fer arribar al bàndol republicà un conjunt
d’informació sobre la capacitat de defensa i plànols dibuixats de les fortificacions de l’illa.
Convenceren un jove mecànic, el pobler Pau Seguí Moyà ‒i un altre que morí en l’intent‒,
perquè escapàs nedant de Mallorca amb plànols de fortificacions mallorquines dins una
bossa d’aigua calenta per tal de fer-los arribar al bàndol republicà. Arribà a un torpediner
francès ‒Nerdun‒ l’abril de 1937, que el dugué a Marsella. I es reincorporà poc temps després
a l’exèrcit a Barcelona.
Aquell mateix any, tornarien a detenir Gayà, reconegut per un falangista de Llucmajor.58
De la causa 1279/1939, que investiga dirigents polítics ‒amb un policia secreta infiltrat
que rep confidències de la Sra. Lluïsa Vilardell, esposa de Guillem Gayà‒, es desprèn que
Gayà, a la presó d’Estacions, formà part dels organitzadors de la resistència republicana,
amb comunicacions constants amb l’exterior del presidi en què transmetien consignes i
directrius polítiques. L’altra acusada és Lluïsa Vilardell Alfaro. Es comunicaven amb un tub
de vidre submergit dins un termo de llet. Gayà seria condemnat a mort, novament. Passà
per presons de Mallorca i de la Península fins al 1952. El 1965 el tornaren a detenir per
reorganitzar el Partit Comunista en la clandestinitat.

57
Forma part de la llista de persones desterrades de Llucmajor amb indicació de la localitat on quedaven
confinades per ordre del Govern Civil a causa dels fets de l’enterrament d’Enrique Sanmartín el maig de 1940 a
Llucmajor. 29 anys, Algaida. Vidal, A. Guerra Civil a Llucmajor.
58 Causa 574/1937.
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La repressió
Cronologia de les detencions de la causa
81/1936
Tornam a la causa. Ja hem explicat que poc després del dinar a Can Rigo i de l’emboscada
al torrent devers Can Conquet, tots els revoltats varen desaparèixer. Es varen amagar. Així,
una setmana justa després del cop d’estat, a partir de dia 26 de juliol, començava una
terrible cacera. El mateix dia de la detenció de Zanoguera, Monserrat i Gayà, que no són
esmentats en la causa.
Podem afirmar que una part significativa dels trenta-set acusats de la causa 81/36
varen ser detinguts o assassinats abans de ser encausats. Això indica que eren considerats
ja perillosos i formaven part de les diferents llistes que repartia el dirigent de Falange i
factòtum de la repressió, Marqués de Zayas; a més dels odis i les rancors múltiples que es
comproven en el creuament de dades i informació que es desprèn de la causa.
Si bé la causa s’inicia amb la detenció el 27 de juliol de Gabriel Pons Crespí, aquesta
no es desenvolupa decididament fins al mes de desembre del mateix any. Això no obstant,
per aquelles dates ja hi havia vint-i-dues persones o bé detingudes o bé assassinades. I una
altra dada curiosa és que, entre aquestes persones, es concentren les penes de mort (14) i
els assassinats (11), dos dels quals executats per la sentència a mort.
Gabriel Pons va ser detingut mentre treballava en una pedrera de Matas, el 26 o 27
de juliol. Jeroni Taberner Radó ‒bar Can Nuu‒ fou detingut dia 24 de juliol a les pedreres
on s’havia amagat. Pere Roig Garbes ‒president de la cooperativa de trencadors‒ i son fill
Francesc Roig foren també detinguts dia 27 de juliol, a Llucmajor, al local de moral dubtosa
El Gato Negro, que regentava la seva germana, al carrer de la Bandera. Pere Martí Vila
‒Radi Comunista‒ fou detingut dia primer d’agost a la pedrera de Can Blanquet. Bartomeu
Matas Melià ‒Es Vincle‒ fou detingut a Petra, el 10 d’agost, on s’havia refugiat a casa de
parents de la dona; Miquel Rosselló Perelló Campaner, detingut l’11 d’agost per la colla de
falangistes ‒escopeters, els deien‒ Garí i Servera i el garriguer de Son Verí.
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Possiblement el 14 d’agost arribà a l’Arenal una golondrina amb un escamot de falangistes.
La colla de gent que es reunia a Ses Enramades, declaradament de dreta, els acompanyà per
les Cadenes i el Pil·larí. Varen omplir la barca de gent detinguda. Els menaven al Castell de
Bellver.
Miquel Noguera Rigo Barrera va ser detingut el 14 d’agost, delatat pel germà de Joan
Bibiloni Monet, d’Algaida. A Josep Marí Gomila el detingueren el 16 d’agost, quan es
presentà a files, aconsellat pel falangista Servera.
Els germans Guillem i Damià Cardell Pastor foren detinguts el 13 de setembre devora
del mercat Nou dels Hortolans per tres falangistes, dos dels quals eren Llorenç Garleta i
Llorenç Mas Paniza, de 56 anys, Carter jove i vell ‒fill i pare. Dia 25 de setembre, detenen
Miquel Coll Caragolet, germà de Damià Caragol, regent del bar que duia aquest nom.
I, com hem dit, entre final de desembre i final de gener detenen altres catorze persones
en grups de set o vuit. Aquests, ja sí, a conseqüència directa de la causa que m’ha duit fins
aquí avui.
Quedaven, encara, dues detencions més: la de Rafel Moragues Raüllet, que fou trobat
dins una cisterna a Muro, l’11 de febrer. I Sebastià Monserrat Nadal Set, que havia tornat
de l’amagatall per poder-se reintegrar altra vegada dins la societat llucmajorera a través
dels requetès; detingut el mes de març.

Els assassinats incontrolats. Pedreres
tenyides de sang
Entre el juliol i el setembre de 1936 hi va haver un regueró d’assassinats premeditats,
orquestrats. Tant és així que durant la nit els camions i cotxes confiscats pels falangistes
anaven fent volta pels llocs assenyalats per tal de recollir cadàvers i dur-los al cementeri,
especialment de Palma i al punt quilomètric 3 de la carretera de Sóller, a Son Pardo. Així
es desprèn de la llista de morts i trobats al cementeri de Palma i de nombrosos testimonis
orals.
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D’aquesta causa, tot i la quantitat de condemnes a mort ‒14‒, tan sols dos foren executats
en compliment de la sentència, el 5 de setembre de 1939: Josep Bauzà Bou i Miquel
Noguera Rigo. El motiu, un telegrama secret de governació que ordenava l’execució
immediata de la condemna a ambdós. El signava el 17 d’agost de 1939 Alfredo Kindelan
Duany, comandant general de Balears.59
Per altra banda, dels trenta-set encausats inicialment, vuit varen morir abans de ser
detinguts: Bernat Mas, Bernat Ramis, Andreu Riera, Antonio Espada, Àngel Cristóbal,
Jaume Morey, Joan Ribas Cantallops i Guillem Gayà Bonet. Tots aquests, juntament amb
el germà de Pere Garbes, Francesc Roig Pons, foren assassinats el mes d’agost.
La majoria d’assassinats varen tenir lloc entre dia 18 d’agost i el 29 del mateix mes. No
sabem si el primer detonant va ser la delació de Felipe Bibiloni, el milicià que informà
sobre desenes de persones amagades per les Cadenes. O bé la suma amb un altre fet: la
batalla de Manacor. Els comandaments militars s‒ egons indica Pau Tomàs a La II República a
s’Arenal. Una visió municipal‒ tenien sospites que hi pogués haver un desembarcament per la
costa de Llucmajor i, per això, enviaren les columnes de Llucmajor a fer guàrdia de costa,
del 18 al 29 d’agost. Sens dubte, seran aquests els dies més sagnants de tots.
Anem, un per un, amb els assassinats, per ordre aproximat de defunció:
Ramis Amengual, Bernat. Biniali. 34 anys. Habitava per les Cadenes al carrer de l’Arenal,
89. Ofici, trencador. Actiu del Socors Roig. Declarat en rebel·lia primer, desaparegut a
partir de febrer de 1937, segons la causa 81/1936.
Era a l’emboscada del torrent. Assassinat el 1936, segurament a Son Coletes.60 Germà
de Jaume. Casat amb Francisca Llinàs Planici, que estava censada allà mateix que Jaume i
Bernat. Si hem de fer cas de la declaració a la causa de Sion Simó, va ser mort a Manacor.
ACUSACIÓ: 3. Bernardo Ramis Amengual. Los tres, (amb Bernat Mas i Andreu Riera)
paisanos comunistas del Socorro Rojo, están procesados en rebeldia y tomaron parte
en todos los hechos.
59 Un candidat frustrat a ministre d’Aviació. I després, capità general de Catalunya. Monàrquic, arribà a
estar molt enfrontat amb Franco.
60 En recuerdo de todas las víctimas. Llibre virtual de memòria històrica, en què figuren tots els represaliats
de l’Estat espanyol. A partir d’ara, Enrecuerdode.
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El 12 d’abril de 1943, el vicari general de la diòcesi de Mallorca, Joan Rotger Niell,
publicà un edicte segons el qual Francisca Llinàs Planisi volia tornar a casar-se i es feien
diligències per declarar la mort del seu marit. «Bernat Ramis Amengual, natural de Biniali,
ofici trencador, que habitava les Cadenes de l’Arenal. Amb els primers bombardejos de
Palma va anar al Port de Manacor, on va ser detingut tres dies abans del desembarcament
republicà ‒13 d’agost‒ i tancat a la presó de Manacor. Dies després va desaparèixer sense
saber què n’ha estat ni on para».61
Segons Ixent,62 Bernat Ramis va ser «assassinat a Son Coletes el 24 d’agost, juntament
amb els manacorins d’Esquerra Republicana Francesca Llull Font, Llorenç Llull Duran
de Sant Llorenç i el sabater Bartomeu Nadal Vadell. Antoni Mas Llabrés, trencador, el
veterinari Joan Nadal i l’industrial Jaume Amer Roig. Tots eren manacorins. I amb ells va
morir també Rafel Nadal Carrió, menescal d’Artà».
Morey Font, Jaume, Jaumot. 33 anys. Les Cadenes, l’Arenal. Originari de Sant Llorenç
del Cardassar. Casat amb Magdalena Rabassa i Vicenç, de Pollença. Tenia cinc fills: Jaume,
Antoni, Francisca, Gabriel i Joan, que foren donats a la Misericòrdia ‒la Inclusa, 17-101936. Declarat en rebel·lia. És assassinat a les Cadenes entre el 18 i el 19 d’agost de 1936.
Mort al pinar de Cas Frares, devora La Porciúncula ‒en una pedrera, diuen altres fonts,
tot i que podria ser el mateix‒; però Riera Sorell diu que arribà a un molí. Dos falangistes
discutien per qui l’havia mort abans, conta. En record seu, marcaren una creu al pi de
devora l’Estació, al camí fondo del Molinar. El document administratiu on es recollia la
seva mort va ser trobat fet «una bolla de paper arrugada i indesxifrable». Oficialment, era
donat per desaparegut el febrer del 37. Era al dinar de Sion Simó.63
ACUSACIÓ: 14. Jaime Morey Pont Jaumot cabecilla, procesado en rebeldia.
El seu fill Jaume narrà així la mort de son pare: «... Un cadáver trobat amb una senalleta
devora, dins la qual hi havia un rosegó de pa, uns cigarrets, un encenedor de metxa i
61
62
63

Aspectes de la Guerra Civil a les Illes Balears. J. Massot i Muntaner.
Buades Castell, L. Ixent Cultural. Cronologia mallorquina. A partir d’ara, Ixent.
No surt al registre web Enrecuerdode. Però sí al registre del cementeri de Palma: Jaume Morey Font.
Trobat a les Cadenes. Ingressa al cementeri a les 11 hores de dia 20 d’agost. Enterrat dia 21. Dia 20 havien trobat
un cos sense identificar a Son Pardo.
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una dotzena de pessetes. El cadàver va aparèixer, baix dels pins prop del Convent dels
pares franciscans de La Porciúncula, afusellat com un conill dins la seva pròpia lloriguera.
Les seves despulles, com les de tants d’altres, varen esser tirades a la fossa comuna del
cementeri de Palma, junt al qual, al “paredón de la muerte” altres havien caigut deixant la
vida cosida de bales».64
Mas Mas, Bernat. 1899, Campos. De sa Taverna. Vivia a les Cadenes. Carrer de l’Arenal,
18. Declarat en rebel·lia, va ser assassinat l’agost 1936. Havia comprat casa i taverna a Toni
es Tort. Era membre del Radi Comunista i un acusat molt actiu, subscriptor de Nuestra
Palabra, setmanari comunista que, com hem vist, tenia molta presència a les Cadenes. Era
al dinar de Sion Simó.
Donat per desaparegut el febrer de 1937. No el trobaven. Segons es desprèn de la causa,
Bernat Mas anava amb escopeta aquells primers dies de guerra i s’emboscà dins el torrent
dels Jueus. I d’una declaració de Sion Simó es desprèn que Bernat Mas havia estat trobat
mort a la platja.
Segons el relat familiar que ens fa arribar Bartomeu Carrió,65 Bernat Mas partí a Pòrtol,
a cals sogres, amb el pretext d’anar a espolsar ametles. L’hi detingueren el 19 d’agost. I,
després de torturat, assassinat a Can Manolo ‒centre de Falange, i deixat davant els xalets
d’en Moner, amb un altre cos sense vida, si hem de fer cas del registre del cementeri de
Palma, dia 21 d’agost.
ACUSACIÓ: 4. Bernardo Mas Mas, Los tres, (amb Bernat Ramis i Andreu Riera)
paisanos comunistas del Socorro Rojo, están procesados en rebeldia y tomaron parte
en todos los hechos.
El 1979, la seva vídua, Margalida Cañellas Carrió ‒1902‒ i el seu fill Joan Mas Cañellas
demanaren l’acta de processament del seu marit per acollir-se a la viduïtat. Eren de

64 Morey Rabassa, Jaume. Pregó de festes de la Mare de Déu dels Àngels a la parròquia de la Mare de Déu
de la Mamella, 1989. Publicat a la revista S’Arenal de Mallorca, núm. 177 (agost 1989). Morey, sacerdot, era fill de
Jaume Morey, assassinat. I narra, així, veladament, la mort de son pare. Se sap per la biografia feta per Joan Antoni
Torres Planells, El pare Morey Rebassa. El capellà de la Joventut d’Eivissa (2009).
65 Carrió, T. Relats i visions d’una guerra. Blocs de mesvilaweb.cat.
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Marratxí. Vivia al carrer Arrabal, 12, Pòrtol. Al recurs explicà que el seu marit va ser
executat el 20 d’agost de 1936 devers les Cadenes i en demanà el certificat de defunció.
Molts anys després, a ca seva hi trobaren ‒els familiars‒ els estatuts d’una cooperativa
obrera de producció de cantons, La Actividad, creada el 5 d’agost de 1933, amb seu a les
Cadenes ‒Los Àngeles, carretera del Fort, núm. 18. Feien reunions setmanals. I obligava ‒tot
i que el punt fos anul·lat‒ que els socis de la cooperativa també ho fossin de la societat de
trencadors La Renovación. És en relació directa amb aquesta societat que hi trobam Ateu
Martí com a assessor econòmic.
Roig Pons, Francesc, Garba. Germà de Pere Roig Pons. Trencador. Vivia a l’Arenal
de Palma. Segons el cens, al carrer del 14 d’abril, 11. De 28 anys; la seva dona, Margalida
Servera Roig. Allà mateix hi vivien Martina Servera Roig i Maria Servera Roig, de 22
anys. Encara que no surti a la causa, hi està lligat de forma molt estreta.
Era el tresorer de la societat de trencadors. Detingut dia 26 juliol a Llucmajor. El
trobaren mort. Afusellat al cementeri de Palma el 20 d’agost de 1936.66 Testimonis
afirmen que el deixaren mal ferit al cementeri i el dugueren al manicomi, on morí.67 Va ser
assassinat el mateix dia que Antoni Sastre Garcias.
Riera Ensenyat, Andreu, Andritxol i Batabanó. Les Cadenes. Trencador. Declarat en
rebel·lia. Assassinat l’agost de 1936. Donat per desaparegut el febrer del 1937. Segons
Gabriel Riera Sorell (Ginard, 2014 vol II), venia de Cuba. El va veure en un pinar ferit,
encara no era mort. Després comprovà com el deixaren davant el portal de la ferreteria de
son pare. Riera era al dinar de Sion Simó.
ACUSACIÓ: 5. Andrés Riera ‘Andritxol’. Los tres (amb Bernat Ramis i Bernat Mas),
paisanos comunistas del Socorro Rojo, están procesados en rebeldia y tomaron parte
en todos los hechos.
66
67

Enrecuerdode. Registre web.
Diccionari Vermell. I Miquel Femenias Mas. I un altre mort sense identificar a Son Pardo -carretera de
Sóller, km 3. També consta així en el registre del cementeri de Palma.
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Gayà Bonet, Guillem, Paciència o Serro. 1898. Llucmajor. Nascut a Sant Jordi. Vivia
a l’Arenal; carrer de Can Cifre, 41. Trencador. Casat amb Maria Mulet Canyellas Rius,
amb qui va tenir tres fills. També va viure al camí de Muntanya, avui número 428. Va
ser detingut a la finca Son Racó, del Pil·larí. Participant potser de l’emboscada. Duia una
escopeta. Socialista. En constaten la mort en declaracions de gener de 1937 per part del cap
de Falange del Pil·larí, Gabriel Bujosa.
Segons el registre del cementeri de Ciutat, mort a la paret del cementeri nou dia 11 de
setembre de nit, a les 0 hores. Enterrat al Paredón, 51-1. Aquell mateix dia 11, havien trobat
a Son Sunyer un cos sense identificar, que entrà al cementeri a les 16 hores.
ACUSACIÓ: 35. Guillermo Gayá Bonet, comunista revolucionario, paisano; intervino
en los preparativos del Café Matas y está procesado en rebeldía.
Segons Bartomeu Carrió, a partir de fonts orals familiars, «Un amic seu, podria ser dels
més amics ‒Bartomeu Garcias Fiol, Gallineta68‒, el va matar el dia 10 de setembre de 1936
sortint del cafè de Ca s’Arrosser del Pil·larí. L’excusa, no haver fet la salutació feixista com
a contesta a un “Viva España”. Va ser a unes passes del cafè, just a l’altre cantó davant de
ca ses Monges. Avui, entre els carrers Muntanya i Josep Tomàs de Renteria. En el camí per
arribar a ca seva hi havia el cafè de Can Comte A
‒ ntoni Servera‒ (que donava a la sala de
ball Saló Moderno69) i també el Saló Es Vincle».

Assassinats i desapareguts
Desconeixem com es produí la mort de Joan Ribas Cantallops, trencador, secretari de
la societat de trencadors La Renovación el 1932; i tresorer de la societat Es Vincle; i altres
dos: Antonio Espada i Àngel Cristóbal. Els tres són destacats, a tenor dels càrrecs que
ocupaven en la vida associativa: sobretot relacionats amb les societats de trencadors, el

68 Bartomeu Garcias Gallineta va ser un destacat dirigent falangista de Sant Jordi i en va ser batle els
primers anys de la dictadura franquista, a les dècades dels anys cinquanta i seixanta.
69 El 1935 trobam un poema al setmanari satíric d’un que signa com «Un hombre casado» que qualifica el
propietari de gaviota i que perd la clientela. Foch y Fum 255 - 1935.
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Radi Comunista i Es Vincle. Espada i Cristóbal eren secretaris de la directiva de societats
de trencadors i del Radi Comunista.70
Cristóbal Sanchis, Àngel. Les Cadenes. Era dirigent del Radi Comunista de les Cadenes
i secretari de la societat de Unió dels Trencadors. Un dels principals instigadors de les
emboscades. Era al dinar de Sion Simó. Segons la Guàrdia Civil, va ser detingut per la força
governativa de Palma. No se sap quan ni a quina presó el menaren, segons la Direcció
General de Seguretat informa el 7 de gener del 37. Diu que el detingueren i l’amollaren
perquè no hi havia causa contra ell. Donat per desaparegut i declarat en rebel·lia el febrer
del 37. Ho signa el comissari Barrado.71
ACUSACIÓ: 9. Ambos (amb Antonio Espada), dirigentes de los trabajadores
procesados en esta causa, tomaron parte activa en todos los hechos perseguidos,
dirigiéndolos y están procesados en rebeldía.
Espada Muñoz, Antonio. Les Cadenes. Trencador. Un dels instigadors de les
emboscades. Era al dinar de Sion Simó. Trencador i dirigent del Radi Comunista de les
Cadenes. Afiliat al Partit Comunista. Declarat en rebel·lia i amb tota seguretat, assassinat.
A principi de gener de 1937 se’l suposava mort, per part de la Guàrdia Civil. Donat per
desaparegut el febrer del 37. Duia una pistola. Durant el dinar, Espada i Àngel Cristóbal
comentaren que arribarien vaixells i avions rojos i s’apoderarien de l’illa. I els demanaren, a
la resta, que s’amagassin.72
ACUSACIÓ: 8. Antonio Espadas. Ambos (amb Cristóbal Sanchis), dirigentes de los
trabajadores procesados en esta causa, tomaron parte activa en todos los hechos
perseguidos, dirigiéndolos y están procesados en rebeldía.

70 Com a comptables hi havia Miquel Monserrat Nadal, de la Unión de Campesinos; Miquel Monserrat
Parets, de La Nueva Vida, o Pere Ramon Puigserver Pastor, tresorer del Partit Socialista, també executats.
71 No consta a Enrecuerdode. Sí que consta a Represión económica de los derrotados, com a represaliat.
72 No consta a Enrecuerdode.

68

-

La revolta dels trencadors de les Cadenes

Ribas Cantallops, Joan, del Pil·larí. Trencador, secretari de la societat de trencadors La
Renovación el 1932. I tresorer de la societat Es Vincle. Germà de Pere Ribas Cantallops,
de 25 anys, que habitava al carrer del Pont, 13;73 trencador, vocal de la societat Es Vincle.
Habitava amb Pere Joan Ribas Mudoy, el pare, i la mare, Maria Aina Cantallops Mut.
Inculpat en la present causa 81/1936, Joan Ribas es trobava «desaparegut». I a partir de
febrer de 1937, en rebel·lia. Considerat un dels caps de la trama, com així indiquen diversos
testimonis d’aquesta causa (vegeu Bartomeu Cladera). Anava amb una escopeta a la mà. A
final de gener del 37 encara el cercaven. Ja era mort.
ACUSACIÓ: 33. Juan Ribas Cantallops, paisano, cabecilla de todos los hechos
efectuados y procesado en rebeldía.

Josep Bauzà i Miquel Noguera, els dos
assassinats per sentència
Bauzà Bou, Josep, Santjuaner. 1887. Natural de Sant Joan, resident al Pil·larí, carrer de
la Muntanya, 27. Trencador; analfabet. Fadrí. La seva partida de naixement l’anomena Pere
Josep, nascut a Mancor el 1887. El detingueren, dia 3 d’agost de 1936, Carreró i Borronat;
primer fou duit a la presó de Bellver, després, a partir del 27 de gener, a Estacions.74 Deien
que anava a emboscar-se a les nits per una pedrera, armat amb el seu company Matas i els
germans Cardell.
ACUSACIÓ: 23. José Bauzá Bou Sanjuané paisano comunista de acción y de pésimos
antecedentes, peligroso y del S. R. I.; era de los que asistia a las reuniones preparatorias
del Café de Matas en el Pilarín; anduvo armado y emboscado por las canteras y se le
vió con otros dos formando un grupo que recorría las distintas emboscadas, al parecer
como pelotón de enlace.
73
74

A la mateixa adreça que Pere Ribas Cantallops, també trencador. I de Pere Joan Ribas Mudoy, trencador.
No surt al llibre La presó de Can Mir. Santana, M. Ni a Enrecuerdode per una errada en el segon llinatge,
ja que surt Pou en comptes de Bou, al Diccionari Vermell de Llorenç Capellà.
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Condemnat en un primer moment a reclusió perpètua, després serà condemnat a mort;
sentència que es ratificarà el 3 d’octubre i executarà dia 5 de setembre de 1939, a la paret
del cementeri de Palma, juntament amb Miquel Noguera Rigo. Entraren en capella a les
4 de la matinada. Noguera li escriví la carta de comiat. Després, davant vint soldats, foren
executats i enterrats aquell mateix dia.
Era una família sencera, la de Bauzà Bou. Al carrer de la Muntanya hi vivia amb
Magdalena, de 23 anys; Joan, de 32; i Guillem, de 29. Hi vivien amb Catalina Bou Barceló,
de 66 anys. I una Antònia Bauzà Bou, de 40 anys, que vivia a carrer de l’Arenal, 22.
Noguera Rigo, Miquel, Barrera. 1901. D’Algaida.75 Vivia al Pil·larí. Ofici, trencador;
picapedrer d’una capella del Pil·larí quan s’esdevingué el cop d’estat militar. Casat amb
Maria Oliver Amengual. Detingut el 16 d’agost de 1936. Empresonat a Bellver, primer.
Després, a Estacions, provinent del camp de concentració de Campos (16-2-37). És un dels
dos executats per la sentència 81/1936.
Participà de l’emboscada al torrent dels Jueus. El detingueren a Algaida Miquel
Janer Rafal, carnisser que feia de guàrdia municipal, i Joan Sanmartí Fullana, agent de
la companyia arrendatària. Segons les seves declaracions, sospitaven que Noguera era
contrari al Moviment Nacional. Varen rebre ordres del cap de la Guàrdia Civil per esclarir
el rumor que hi havia pel poble que duia menjar a unes persones que havien escapat i
estaven amagats devers el Pil·larí. El detingueren el dia que es preparaven per anar a
Manacor i el dugueren a l’ajuntament algaidí, al guàrdia municipal Miquel Janer perquè el
conduïssin a Palma. Abans s’aturaren pel Pil·larí per veure si podien descobrir res, però no
pogueren. I el dugueren a Inspecció i Vigilància de Palma. També declararen que els cafès
als quals fa referència Rigo, Caragol i un altre, són d’esquerres.
José Munar, batle d’Algaida, de Miquel Noguera Rigo deia que era una persona de
mals antecedents, poc formal i gandul. Que a l’Havana va patir condemna per robatori. En
aquesta vila deien que havia falsificat documents. Era del Partit Socialista i propagandista.
De la Comandància de Vigilància, Barrado deia que li constava la detenció sota l’acusació
75

Rafel Antich. MEMÒRIA als republicans algaidins víctimes de la repressió feixista a Algaida durant la Guerra Civil

de 1936.
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d’haver duit menjar cada dia als que havien fuit d’Algaida. I també d’haver patit pena de dos
anys i mig per estafa a l’Havana.
Però de totes les acusacions, la més tràgica la va destapar Felipe Bibiloni Capellà, un
algaidí milicià de 23 anys, fadrí, que va precipitar potser la tragèdia. Declarà que a principi
d’agost ‒1936‒ era en un figueral seu i hi anà Miquel Noguera Barrera per demanar-li per
entrar a casa del germà del declarant, el qual havia fuit i el jutjat li havia precintat la casa
(segurament era Joan Bibiloni, Monet76); i s’hi va negar. Aleshores Barrera li contà que al
seu germà i a d’altres, devers una vintena, els tenia amagats a diferents cases de fora vila i
horts de devers el Pil·larí, que els atenia i que si triomfaven ja no tendria necessitat de fer
feina per viure. Al Pil·larí, Barrera li mostrà la casa on vivia el germà del declarant, amb un
altre. Al cap de cinc o sis dies d
‒ evers dia 18 d’agost‒, el caporal de la Guàrdia Civil li demanà,
al milicià Bibiloni, que l’acompanyàs a fer les detencions dels fugits, on trobaren el germà
del denunciat i un altre. Afirmaven que Noguera era el principal dirigent d’aquella zona
i un dels principals del Pil·larí. L’hort era el de Can Buscaneta, de Damià Tomàs. És on
aglapiren Joan Monet, al qual assassinaren de forma crua.
ACUSACIÓ: 36. Miguel Noguera Rigo Barrera, paisano, mala conducta, informal,
pendenciero y holgazán de vida depravada, condenado a 7 años de presidio por robo
y a 2 años y 6 meses por estafa; ha falsificado documentos públicos; es comunista
exaltado; fué detenido por llevarles la comida a los huidos de Algaida; era uno de los
cabecillas de las emboscadas de las canteras e iba armado de escopeta. En los primeros
dias de agosto le propuso a un miliciano entrar en una casa que estaba sellada por el
Juzgado, diciéndole que en diferentes casas tenia escondidas hasta veinte personas.
Condemnat primer a reclusió perpètua. Després el sentenciaran a mort i executaran el
veredicte el 5 de setembre de 1939, a les 6 del dematí, a les tàpies del cementeri de Palma,
davant un escamot de vint soldats. Enterrat a les 10 del mateix dia.
76
Joan Bibiloni Capellà era trencador de marès també. Estava amagat al Pil·larí, amb d’altres. «Sempre
s’ha dit que els falangistes li requisaren el cotxe i que l’empraven per anar a assassinar homes; fins i tot, hi va haver
qui va veure, en una plaça de Manacor, dins el seu cotxe, alguns algaidins que foren morts a Son Coletes.» Com
també volien assassinar el nin de l’hort de Can Buscaneta, que donava llet d’amagat dels seus pares. Un nin de
dotze anys -fill de Damià Tomàs Sidral, que va ser testimoni de l’assassinat de Bibiloni. Antich, R. MEMÒRIA als
republicans víctimes de la repressió feixista a Algaida durant la Guerra Civil de 1936.
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El 31 de gener de 1979, la vídua, Maria Oliver Amengual, sol·licita la causa per poder-se
acollir a les ajudes per viduïtat. Vivia al carrer de la Beata, 2, d’Algaida. Es volia acollir al
Decret 35/1978, de 18 de novembre.

Ateu Martí, assenyalat com a cap
de la trama
Mateu Martí Miquel,77 Ateu Martí (1889-1936). Petit empresari, activista social i
polític, periodista, maçó vigilant —Liberluz— de la lògia La Renovación núm. 20 (1924),78
líder del moviment anticlerical, esquerrà, lliurepensador, feminista, polemista. Fundador
de la Lliga Laica (1930) —amb Gabriel Alomar com a president d’honor— i membre de la
Liga Atea (1932); director de la publicació La Sotana Roja (1931) i després del setmanari
comunista Nuestra Palabra; col·laborador d’El Obrero Balear. Militant comunista. També
va ser vocal del Socors Roig Internacional (1933). Promotor de la societat de trencadors
La Renovación (1931) i gestor econòmic de la cooperativa de producció de trencadors
La Actividad (1933). Funcionari de l’Ajuntament de Palma, a recaptació d’impostos. Petit
empresari majorista. Promotor d’homenatges a Catalina Tarongí, que va ser assassinada per
la Inquisició, per no renegar de la religió jueva.
Quan entrà la República (1931) va fer servir la seva experiència com a sergent de l’exèrcit
que havia estat fins al 1913 per pacificar la Ciutat. A més, fou mentor d’Aurora Picornell,
mítica activista feminista i comunista. La seva intensa activitat política per l’Arenal el situa,
segons la causa, com un dels líders de la trama, encara que no l’hi imputin. Segurament
perquè sabien que ja era mort. El 1934 ja havia estat empresonat, acusat de tinença d’armes,
però en fou absolt. I a l’estiu de 1935 va ser atacat amb arma de foc quan tornava a casa
d’un míting comunista.

77 Ginard Feron, D. «Ateo Martí y el anticlericalismo durante la Segunda República (1931-36)». Revista
de Historia Contemporánea Hispania Nova, 18 (2020), pàg. 141-172.
78 ARM. GC 1616/1620.
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Totes aquestes circumstàncies indiquen que Ateu Martí era l’autèntic cap d’una revolta
integrada per trencadors i comunistes, dos col·lectius amb els quals estava ben lligat. És
ben plausible que després del dinar de dia 24 de juliol, anàs a parapetar-se amb la resta de
trencadors a prop de Son Tetè i Son Monjo o Can Conquet i el Tancat Prim. Com també
que fos un dels organitzadors i estrategues d’aquells primers dies de resistència en què
tenien l’esperança d’una intervenció republicana ràpida, a la qual volien ajudar.
Segons les indagacions de David Ginard hi ha una doble versió entorn dels darrers
dies de Mateu Martí. Una part diu que s’amagà a la cova d’en Durí,79 ubicada entre Son
Tetè i Son Monjo. Guàrdia Civil i carrabiners el cercaven pertot. Gaspar Garreta li portava
coses mentre estava amagat. A la cova, diuen, s’hi refugià amb sis o set homes dels quals
desconeixem el nom.80 Seguint amb Ginard, un testimoni dit Andreu Salom Amengual
afirmà que es lliurà voluntàriament al guarda de l’Aranjassa, amb promeses que no li
passaria res (vegeu Rafel Tomàs Barceló). No se sap cert el motiu pel qual es lliurà, però sí
que Ginard (2017) recupera la memòria familiar, segons la qual Ateu Martí estava amagat
a prop del seu xalet i que es lliurà per salvar la seva esposa. Fou aleshores quan els colpistes
li saquejaren el xalet i l’hi destrossaren.
El que és cert és que la cova d’en Durí és molt a prop del lloc on es parapetaren els
trencadors després del dinar a Can Sion, devers Can Conquet i el Tancat Prim, com podreu
observar al mapa. I també resulta curiós que la cova prengui nom d’un bandoler llucmajorer
del segle xix, Joan Puig Durí, nom que s’usava per fer por als infants.81
Ateu Martí va ser una de les primeres víctimes de la repressió. Després de tortures i
humiliacions, va ser assassinat el 29 de juliol de 1936 a la barriada de Gènova de Palma.
Però consta al certificat de defunció dia 11 d’agost. A més, està inscrit al cementeri dia 7
d’agost, provinent del Coll de la Creu.82 Ca seva fou assaltada i saquejada. I la seva memòria,
atacada reiteradament per diferents processos judicials un cop mort i tot: li incoaren un
79 Segons diu Damià Quintana (1986), s’amagà amb cinc o sis homes més. David Ginard també explica que
s’hi amagà amb altres companys.
80 Si hi hagués hagut supervivents entre els que acompanyaren Ateu, possiblement ho sabríem. Hi ha
moltes possibilitats que entre aquests acompanyants hi hagués dirigents d’aquesta zona. Ens atrevim a assenyalar
uns noms, la mort dels quals és molt confusa: Àngel Cristóbal, Antonio Espada, Joan Ribas...
81 Carrió, P. El Bandoler Durí. Pomes d’Or. Consultable a la xarxa.
82 Cementeri de Palma: M. Martí. Mort al Coll de la Creu. 52 anys -aparents. El cos arriba al cementeri dia
7 d’agost. L’enterren als «hoyos».
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expedient de responsabilitat política (TRP) el 1939; i el 1945, formà part d’un altre sumari
en contra seu del Tribunal Especial per a la Repressió de la Maçoneria i el Comunisme.

El destí de la resta d’encausats, un per un
Els protagonistes de la causa encara segueixen. Els vint-i-set supervivents tengueren
sorts i implicacions molt diverses. Les detencions s’allargaren entre el juliol de 1936 i
el març de 1937. S’observa molt clarament que hi ha diferències de dies entre els que es
declaren com a detinguts i el moment en què consten com a tals. Eren els dies que passaven,
com intuïu, en els centres de tortura falangista per aconseguir, mitjançant tortura i
vexacions, confessions, delacions de companys i autoinculpacions.
La sentència no arribà fins al 3 d’octubre de 1938. Dotze penes de mort, tretze cadenes
perpètues, una condemna a vint anys i una lliure absolució. Especialment, les penes de
mort pesaven molt en l’ànim dels condemnats. Al mateix temps, el periple que patiren
pels diferents presidis és molt similar. Des de les presons de Bellver i Can Mir —Estacions—
cap al camp de concentració de Formentera i, després, cap a Alcoi i València. Alguns
condemnats patiren presó a d’altres camps de concentració.
Amb tot, també podreu comprovar com s’interrelacionen moltes històries personals i
familiars i es teixeix la trama de la vida d’aquest entorn. Per això mateix té molt de sentit
que, després d’aquest darrer bloc de protagonistes de la causa 81/1936, hi expliquem les
relacions entre aquests trenta-set encausats i altres desenes de represaliats que tenien a
veure, d’una manera o altra, amb aquest moviment de resistència activa que estudiam, ja
sigui per lligams familiars, d’ofici o ideològics.
Aquí hi trobareu d’un en un els darrers vint-i-set encausats, seguint l’ordre cronològic
amb què varen ser detinguts —o encausats—, que no coincideix amb el número d’acusació
ni, evidentment, amb l’ordre segons el llinatge:
Pons Crespí, Gabriel (1905). Fadrí. De la Pobla. Vivia al Pil·larí. Ofici, trencador.
Analfabet. Socialista, segons la Batlia de Palma. El primer detingut, dia 26 o 27 de juliol,
mentre treballava a la pedrera de B. Matas, al Pil·larí. Posat a disposició judicial dia 3
d’agost de 1936. Ingressa primer al vaixell Jaume I. A la presó d’Estacions, l’hi trobam dia 1
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de gener de 1939, si bé passa molts períodes a l’hospital, sobretot el 1938. Tenia tuberculosi
pulmonar.
El sergent carrabiner Felipe Hernández Pamboli fa detenir Pons al Pil·larí. L’acusa
d’haver fet una emboscada als carrabiners perquè aquests no poguessin detenir ningú en
els reconeixements que feien. L’assenyalen com un element molt perillós. El detenen al bar
—o a una pedrera— de Can Tomeu Matas. El carrabiner rep la confidència d’un treballador
de l’empresa elèctrica dit Jordi Cabrer Mas. Pons és acusat de planificar un atemptat amb
força d’armes contra falangistes i carrabiners. Definit com a amic inseparable de Bartomeu
Matas. I també d’haver fet befa d’un frare de La Porciúncula, al qual prengué un sac de pa.
ACUSACIÓ: 2. Gabriel Pons Crespí, Paisano de ideas extremistas al decir de los testigos,
aunque sus antecedentes oficiales no son malos; es amigo inseparable de Matas; en
cierta ocasión robó el pan a los frailes diciendo que era del pueblo; a la vista de los
barcos de guerra que suponian rojos comentaba con satisfacción que venían a apresar
a los fascistas; tomó parte en la emboscada a que se refiere el anterior.
Condemnat a perpètua. Permutada per una pena de trenta anys, rebaixada a 8 —
comunicada el maig del 43. En llibertat des del juny del 39 a causa segurament de l’estat
de salut precari. En llibertat condicional el 2 de juny de 1941. Pena que s’extingí el 1944.
Indultat el 1947.
Matas Melià, Bartomeu, des Vincle (1897), Porreres. Vivia al Pil·larí; carrer de la
Muntanya, 37. Ofici, trencador i fuster. Regentava una societat cultural, Es Vincle,
assenyalada com la seu dels comunistes. Casat amb Francisca Frau, de Petra, amb qui
tenia tres fills. Es definia com a votant d’ERB. Tenia pedreres en explotació, una serradora
de cantons, un hort, un cafè i set cases.
Va ser el segon detingut de la causa 81/1936, assenyalat inicialment com un dels
principals organitzadors del Pil·larí —segons informes de la Guàrdia Civil—, impulsor de
les emboscades, hereu de lideratge d’Ateu Martí, Espades i Cristóbal. Aplaudia vaixells i
avions enemics. Detingut el 10 d’agost de 1936 a Petra i reclòs al vapor Jaume I. I d’aquí, a
la presó de Can Mir.
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Admet que el dilluns 20 de juliol del 36 trencà el llum de davant ca seva amb una canya
de pescar per por que els avions no poguessin tirar bombes. Confessa que el juliol, com que
els treballadors de les pedreres feien vaga, anà a ajudar la família a fora vila a Petra; era el
25 de juliol. Que d’aleshores ençà havia estat a casa de Rafel Canta, oncle seu. També havia
estat a casa del fuster dit el Bon Jesús, oncle seu. I del nebot Joan Gasparó. Tots parents
de part de dona. A un falangista de Petra li digué que havia fuit de l’Arenal perquè hi
tenia poques feines. I diu desconèixer ningú de llinatge Leal (Fernando). Inicialment, tot i
definir-lo «d’idees avançades» no tenien res en contra seva.
Quant al robatori de pa de La Porciúncula, diu que no va ser un robatori sinó que el
conductor li va dir que el pa era del poble i se’l va endur a casa seva. Quan el frare anà a
reclamar-lo l’hi retornà. El pa l’hi va dur Gabriel Pons.
ACUSACIÓ: 1. Bartolomé Matas Melia, paisano y dirigente del partido comunista
en el Pilarín. Es el dueño del café donde se reunian los elementos más exaltados del
Caserío. Mucho antes del Movimiento, ya intervino en un registro practicado por ellos
en el convento, siendo costumbre en él insultar a frailes y monjas; ocho dias antes del
glorioso 19 de julio, de acuerdo con Cristóbal y Espadas preparaban la revolución,
buscando afiliados y tratando de centralizar en su café las armas y dinamita que
dispusieran. En los primeros dias del Movimiento y a la vista de los barcos de guerra
y de aviones rojos, aplaudió diciendo que ya eran los «amos» porque venían los suyos.
El 20 de julio antes de emboscarse, rompió personalmente la bombilla del alumbrado
público.
Condemnat a mort, pena que li commuten amb la perpètua i més tard a trenta anys. En
presó des del 10-8-1936. Pena commutada per una de dotze anys de presó major. Sortiria
el 2-8-1948. Dia 3 de gener de 1941 va ser traslladat a Formentera per complir condemna
de trenta anys. En presó atenuada el 31-3-1943 de la cel·lular de València. Tancat a la presó
d’Alcalá de Henares, d’on l’amollaren el 15 d’abril de 1943; en condicional, el 22 d’agost
d’aquell any. S’establí a Son Sunyer, al carrer de la Muntanya, 37. Vigilat per la Guàrdia
Civil. Per comunista.83
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Apareix a Sicut Oculi,84 assenyalat com l’hereu intel·lectual d’Ateu Martí i cap dels
comunistes del Pil·larí, les Cadenes, el «Riu», l’Aranjassa i part de l’Arenal. Vivia al carrer
de la Muntanya. Havia estat condemnat a mort. Va estar tancat cinc anys i indultat perquè
demostrà que havia pertangut al partit polític de Joan March. Se sap que el 1944 clamava
venjança contra els que el feren empresonar. I que el seu fill, Montserrat Matas Frau, era
republicà i insinuaven que matà falangistes per l’esquena quan era al front.
Taberner Radó, Jeroni, Nuu85 (1888). El Coll d’en Rabassa, Palma. Pares de Llucmajor
i Santanyí. Vivia a les Cadenes, Arenal 43. Ofici, jornaler, trencador i regent de bar (figura
com a comerciant al cens). Maçó de la lògia La Renovación. Detingut el 24 o 25 de juliol
de 1936 pel sergent dels carrabiners i duit al Fort d’Enderrocat, al qual s’havia presentat.
El seu bar era la seu de la Societat de Trencadors, o així ho diuen acusats i acusadors, en
especial Pere Taberner, regent del bar. Però no l’únic bar de trencadors. L’acusaven de ser
el que vigilava dia 23 darrere la fàbrica d’electricitat, devora can Joan Rigo.
ACUSACIÓ: 17. Jerónimo Taberner Radó Nu paisano comunista, y del S. R. I.; estaba de
vigia cuando los revolucionarios cargaban sus armas en el cobertizo de la casa de Rigo;
era dueño de un Café que cerró huyendo al campo y tomando parte de la emboscada
de las chumberas.
Detingut al Fort de Regana fins al gener del 37, quan ingressa a Estacions, dia 30.
Condemnat a mort. El 16 d’octubre de 1940 el traslladen a Formentera. El 6 d’abril de
1943 era a la presó habilitada d’Alcoi. Extingí la pena i va a viure al carrer de Sant Pere,
53. Vigilat per la Guàrdia Civil. AP/sobreseído (Sanllorente, Fco. Represión económica de los
derrotados).
Martí Vila, Pere, des Fornet (1910). Alcúdia; vivia al carrer de l’Arenal, 65, de Palma.
Ofici, trencador. Fadrí. Dirigent del Radi Comunista. Venedor de Nuestra Palabra. Fill de
Catalina Vila Pericàs. Detingut a la pedrera de Can Blanquet. Admet ser al dinar de Sion

84 Duran, M. Sicut Oculi: Un tiempo pasado que no fue mejor. Vigilantes y vigilados en la Mallorca de la
Postguerra, 1941-1945. Miquel Font Editor. Palma, 1992. En endavant, Sicut Oculi.
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Simó i indica altres onze persones; també corrobora que pertany al Partit Comunista.
Entrà a la presó de Bellver el primer d’agost de 1936. A finals de gener del 37, dia 29, passà
a Estacions.
ACUSACIÓ: 12. Pedro Martí Vila Des Fornet paisano de mala conducta y antecedentes,
comunista peligroso, de S.R.I, vendedor del periódico «Nuestra Palabra»; asistió a las
emboscadas de las chumberas y de las higueras, así como a la comida de casa Sion
y no se prueba que estuviera en la emboscada del Torrente, por mas que todos los
comensales allí fueron después de terminada la comida. Es de los que aplaudían los
aviones rojos.
Condemnat a mort, pena que es veuria rebaixada fins als vuit anys. Va ser a Formentera
el 1940. I després, a Alcoi. El 1943, ja lliure, fou novament detingut i desterrat a Catarroja,
com Pere A. Roig. La seva activitat en els triangles GUOS comunistes —amb els Garbes—
el dugueren a la presó el 1945, condemnat a tretze anys, que hauria de complir a Alcoi.
Alliberat el 1960, de la colònia penitenciària d’El Dueso, Santonya. Acabà vivint al mateix
lloc, a la carretera Militar, 105. Tenia 51 anys.
Roig Pons, Pere Antoni, Garbes Clares (1898). Llucmajor. Vivia a l’Arenal, 5; Palma.
Ofici, trencador de marès. Tenia tres fills; casat amb Joana Aina Llull Duran. Pere Antoni
Roig era president de la societat de trencadors, propera a UGT, La Renovación. Un dels
personatges més destacats. Detingut entre el 27 i el 29 de juliol de 1936 per la colla de
falangistes Garí i Noguera i traslladat al vapor Jaume I el 4 d’agost. El 3 de setembre encara
hi era. A Estacions l’hi trobam el mes d’octubre. Estigué imputat en una altra causa, com
el seu fill Francesc, per haver fuit dels falangistes a Llucmajor quan sabia que el cercaven.86
També estava acusat d’anar amb una escopeta i sense sarró fora temporada de caça els
primers dies del cop d’estat. I de ser un dels principals promotors tant de les emboscades
com del dinar a casa de Sion. Admet que era al dinar i que feia vaga perquè «la ràdio deia
que no hi havia feina».
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ACUSACIÓ: 10. Pedro Roig Pons Garbes, paisano, de mala conducta y antecedentes,
comunista peligroso, del S.R.I. y comisionado para Palma para asuntos sociales, dirigió
personalmente el registro practicado en el Convento; es el iniciador de la comida y el
que solicitó permiso para efectuarla al dueño de la casa; participó de las emboscadas
del Torrente, chumberas e higueras; es uno de los que llevaban armas y bombas; y
coaccionó a las masas en cuántas ocasiones le pareció propicio.
Condemnat a mort. La commutaren amb una de trenta anys. Aquesta passà a ser de
dotze anys de presó major, que s’extingí el 20-12-1948. En presó preventiva des de 28-121936. Traslladat a Formentera el 16 de setembre de 1940, a complir pena de trenta anys. El
5 de maig de 1941 és posat en llibertat condicional. Però dia 31 de març de 1943 era a la
presó cel·lular de València, a Alcoi, d’on el posaren en presó atenuada el 6 d’abril de 1943.
Aleshores anà a viure al carrer de l’Arenal, 6. Vigilat per la Guàrdia Civil. Dia 1 de juliol de
1943 n’ordenaren la detenció i l’ingrés novament a la presó, el 12 de juliol. A Alcoi. El 8
d’agost de 1943 el posaren en llibertat condicional, amb desterrament fins a l’octubre de
1943. En aquest temps visqué a Catarroja, València. El llicencien definitivament el 20 de
desembre de 1948.87
Roig Llull, Francesc, Garbes Clares (1917). Llucmajor. Vivia al carrer de l’Arenal, 5;
de Palma. Ofici, trencador i traginador de cantons. Segueix el mateix camí que son pare.
Confirma que s’escaparen perquè sabien que els cercaven i que era al dinar de l’amo en
Sion. Indica que Espada duia una pistola i que comentaven l’arribada de vaixells amb Àngel
Cristóbal.
ACUSACIÓ: 11. Francisco Roig Llull Garbas hijo del anterior —Pedro Roig Pons—,
paisano; tiene los mismos antecedente que su padre y tomó parte en los mismos hechos
que él, siendo ademáas elemento que en todos los paros coaccionaba a los obreros y
que en las manifestaciones del 14 de abril llevaba la bandera comunista.

87 Vivia a la carretera Militar, 8, a les Cadenes. Figura a la relació de «destacats» de la Presó Provincial.
Duran, M. Sicut Oculi: Un tiempo pasado que no fue mejor. Vigilantes y vigilados en la Mallorca de la Postguerra, 19411945. Miquel Font Editor. Palma, 1992. Sanllorente. Represión... TRP AP/SOBRESEÍDO.
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Condemnat a mort; pena que li commuten amb perpètua i, després, a trenta anys i a
dotze. El 28 de novembre de 1941 va ser traslladat a Formentera. El 28-5-1941 l’ingressaren
a l’hospital de Palma. El 14-7-1941 entra a la presó provincial de Palma. I dia 1 de desembre
el tornaren a remetre a Formentera. El 9-11-1942 el traslladaren a la presó habilitada de
les Missions, a València. El 30 de novembre el traslladaren a la presó d’Alcoi. Del centre de
reclusió d’Alcoi en sortí amb presó atenuada aquell 6 d’abril de 1943. Va anar viure al carrer
de l’Arenal, 8. Vigilat per la Guàrdia Civil.
Com Pere Martí Vila, Francesc Roig va ser novament detingut i processat el 1948.88
Possiblement els antecedents els trobem el 1943, quan detingueren Pere Martí acusat de
formar part d’una cèdula comunista. Juntament amb Miquell Coll Coll, conformaven un
triangle GUOS. Amb aquests dos hi havia Pere A. Roig Pons, que seguí la mateixa penitència.
Rosselló Perelló, Miquel, Campaner (1899). Campos. Gocho. Son pare era de Felanitx,
Cas Concos. Les Cadenes; carrer de l’Arenal 75. Trencador. Vidu amb dos fills petits.
Segons la causa, president d’una societat comunista de les Cadenes. Sí que admet que va
ser present al registre del convent. Detingut dia 11 d’agost de 1936 pels falangistes Garí i
Noguera, després de ser cridat pel garriguer de Son Verí. Tancat als Caputxins. Després, a
Bellver (no consta en el llibre dels presos); i a Estacions des del 29 de gener de 1937.
ACUSACIÓ: 7. Miguel Cladera Campaner, paisano, comunista, del S.R., Presidente de
una Sociedad comunista de Las Cadenas, asistió en días sucesivos a las emboscadas de
las higueras, chumberas, tomando parte en la comida de casa de Sion y trasladandose
despues al Torrente.
Condemnat a mort. El 1940, traslladat a Formentera un any, després del qual aconseguí
la condicional. Però al novembre de 1942 fou novament ingressat a València, primer al
Palau de les Missions i després a la presó d’Alcoi... Fins que el juny de 1943 aconseguí la
presó condicional. S’establí novament a les Cadenes.
Marí Gomila, Josep, Vaca (1912). Palma, el Coll d’en Rebassa. Fill de Joan Marí Mulet.
Habitador de les Cadenes. Trencador, i caporal d’artilleria a Bellver. Fadrí. Els primers
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dies de guerra, Pedro Servera Carreró l’envià a presentar-se davant els carrabiners, que
l’amollaren perquè no el cercaven.
ACUSACIÓ: 20. José Marí Gomila Vaca Cabo de Artilleria, significado comunista y del
S.R.I.; coaccionador en los paros obreros; es uno de los emboscados en las chumberas;
posteriormente se incorporó al ser movilizada la quinta del 1933 a la que pertenece y
fué detenido gubernativo por sus antecedentes.
Condemnat a mort. El 1940 passà a Formentera, des de la presó Provincial. Dos anys
més tard, al Palau de les Missions de València. I el 1943 a Alcoi, des d’on sortí en llibertat
condicional aquell mateix any. S’establí allà mateix, a la carretera Militar.
Cardell Pastor, Damià, Penasso (1910). Carrer de la Muntanya, 2; Palma; descendent de
Llucmajor; margalidà per part de mare. D’ofici xofer i trencador de marès. Exclòs total per
al servei militar. Viu al Pil·larí. El detingueren el 13 de setembre. Pere Munar diu d’ell que
recorria amb camió Mallorca per fer mítings comunistes. Potser es refereixi a la volta per
Mallorca després de les eleccions, esmentat a Nuestra Palabra.
ACUSACIÓ: 25.-Damián Cardell Pastor Penasso, paisano, en un todo igual a su
hermano el anterior procesado, tanto en su actuación como en sus antecedentes, por
mas que este figura al folio 76 que, el año 1931 fué procesado por hurto.
Condemnat a mort. El 1940 ingressa a Formentera. D’aquí a la presó de les Missions el
1941. I un any després, a la presó de Mataró. Tornà a viure al Pil·larí.
Cardell Pastor, Guillem, Penasso (1904). Carrer de la Muntanya, 46. De Palma; germà
de Damià Cardell. Casat; d’ofici, barber en un cafè. Tancat a Estacions el 12 de setembre del
36. Dia 25 d’agost ja el volien detenir per perillós. Sa mare és Antònia Pastor Llull.
ACUSACIÓ: 24. Guillermo Cardell Pastor Penasso paisano, comunista revolucionario,
interventor del Frente Popular en las últimas elecciones; del S.R.I.; y que andaba huído
por el campo; dijo en el Café de Matas que iban a recoger todas las escopetas para
hacer frente a los falangistas, parapetándose tras de una pared en la entrada del
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pueblo; anduvo emboscado por las canteras y formó parte del grup de tres que iban
recorriéndolas; abandonó el trabajo durante los primeros días del Movimiento.
Segueix el periple de condemnes i presó com el seu germà. Torna al Pil·larí, però acabarà
a la Soledat.
Coll Coll, Miquel, Caragolet i Caragol (1913). Llucmajor; residia a l’Arenal de Palma. Ofici,
trencador i taverner a Ca n’Espirut o Can Caragol. El regentava el seu germà Damià. Assistí
al dinar convidat per Cristóbal. Detingut el 25 de setembre de 1936.
ACUSACIÓ: 15. Miguel Coll Coll Caragol, paisano comunista y del S.R.I.; tomó parte en
el registro del Convento, amenazando previamente al encargado de la Fábrica eléctrica
para que no encendiera las luces porque les estorbaban para trabajar de noche;
intervino en las reuniones preparatorias celebradas en el café de Matas para el acopio
de armas y preparación de explosivos; amenazaba frecuentemente a los elementos de
derechas y asistió a las emboscadas de las canteras y torrente y a la comida.
Condemnat a cadena perpètua, commutada. El 1943 era a la presó de Figueres, d’on
l’amollaren el mes d’abril. Anà a viure a les Cadenes.
Salvà Cardell, Julià, Gocho (1898). De Llucmajor. Vivia al carrer de l’Arenal 33; de
Palma. Ofici, trencador; amb instrucció. Casat. Va ser directiu de la societat de trencadors
La Renovación. Era al dinar de Sion Simó, convidat per Espada, amb dotze més, que
anomena. Com també assenyala que Roig, Morey i Cristóbal duien senalles amb dinamita
i dues escopetes, preparats per fer front a la força pública. Diu que escapà tot d’una que
pogué. Detingut el 27 de desembre de 1936.
ACUSACIÓ: 6. Julián Salvà Cardell Gocho, paisano de mala conducta y antecedentes,
comunista, del Socorro Rojo, elemento peligroso. Tomó parte en la emboscada
preparada el 23 de julio en las chumbreras de las Cadenas; asistió a la comida de casa
de Sion, emboscándose luego en el Tancat Prim.
Condemnat a cadena perpètua, que s’aniria rebaixant fins als vuit anys. A Formentera,
l’octubre de 1940. En llibertat condicional el juliol de 1941. S’instal·là a les Cadenes.
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Rigo Febrer, Joan, Maonès (1899). Santanyí (no hi constava la fe de naixement). Vivia
a les Cadenes, 28.89 Ofici, carreter; i picapedrer per a l’Ajuntament de Palma. Conrador.
Analfabet. Tancat a Estacions. El detingueren dia 27 de desembre de 1936 una colla de
falangistes que els deien els Matons.90 Ingressà dia 31.
Propietari de la casa on se suposa que preparaven l’emboscada. El detingueren perquè
estava acusat de no haver lliurat una escopeta, de la qual deia que tenia la culata rompuda,
que va regalar a Montserrat Cantallops. Li demanaren qui eren aquells amb escopetes a la
porxada de ca seva i després devers les figueres de moro, el 23 de juliol.
ACUSACIÓ: 16. Juan Rigo Febrer Maonès, paisano, comunista peligroso, del SR.I.; el
cobertizo de su casa estuvo cargando las armas con otros varios de los procesados;
tomó parte en las emboscadas de las chumberas e higueras; no aparecen ni su partida
de nacimiento ni la de bautismo. Huelguista.
Condemnat a mort, pena que s’aniria reduint. El 1940, traslladat a Formentera. El 1943
era a la presó cel·lular de València. En presó atenuada des d’aquell any. S’instal·la a les
Cadenes.
Cladera Terrassa, Bartomeu (1914). Palma. Ascendència de Santanyí amb cama
campanera. Germà de Sebastià i Miquel. Resideix al Pil·larí. D’ofici picapedrer. Fadrí.
Tancat al calabós del quarter del Carme, dia 4 de gener de 1937. El tanquen a les Illetes
a partir del 12 de febrer de 1937; pertanyia al batalló de Maó. També estigué a la presó
d’Estacions el 1937. Però tornà aviat a les Illetes, on romania, encara, el 1939.
Declara, el gener de 1937, que es preparava una emboscada perquè ho havien declarat
els que la preparaven. Vuit dies abans del cop d’estat, al bar de Bartomeu Matas, a la
barberia, va sentir parlar Joan Ribas Cantallops, Bartomeu Matas, Gabriel Pons, Josep
Bauzà, Guillem Cardell, Damià Cardell i Joan Moragues, que preparaven armar-se i
defensar-se si la força pública anava a detenir-los. I que demanaven a tothom que tengués
armes i dinamita que les duguessin a Joan Ribas i a un tal Caragolet —Miquel Coll. I que els
primers dies d’esclatat el Moviment, Matas, Pons i Ribas anaven pel poble cercant homes
89
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Un germà seu, Antoni Rigo Febrer, viu a l’Arenal 53; i és trencador.
Garí i Carreró.
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per armar-los per fer front a la força pública. I que Joan Ribas l’havia volgut armar i no
volia i que va partir corrents. I que varen anar a cercar-lo devers la una de la matinada per
emboscar-se devers la carretera de l’Arenal. Afirma que a la serradora de Matas hi tenien
les armes i municions. Confirma que sempre hi havia grups de tres persones que vigilaven
si arribava la Falange.
Identifica Miquel Coll Coll com Caragolet. A l’emboscada hi va veure Joan Moragues
—era també a l’assalt a La Porciúncula amb Matas—, Llorenç Moragues —no sap si hi era—,
Joan Morey, Martí Martí —no el coneix—, Joan Mulet Genovoi —a l’emboscada i armat—,
Joan Ribas —un dels caps—, Pau Salvà —no el coneix—, Guillem Gayà, Miquel Noguera
Barrera —emboscat i un des caps. Reconeix Joan Mulet Genovoi en una fotografia (aquest
havia volgut confondre).
ACUSACIÓ: 26. Bartolomé Cladera Terrassa, Soldado de Infanteria, de mala
conducta y antecedentes, comunista peligroso y del S.R.I.; participaba de las reuniones
preparatorias del Café Matas; anduvo emboscado por las canteras. Y armado recorría
con otros grupos las distintas emboscadas de las canteras. No tiene documentación
por pertenecer al Regimiento de Mahón.
Condemnat a mort. Traslladat el 1940 a Formentera. El 1942, a la presó de Mataró.
Alliberat el 1943, quan treballava al campament penal de Torelló.
Cladera Terrassa, Miquel, Campaner (1903). De Campos, amb cama de Santanyí; carrer
del Pont, 27, el Pil·larí, l’Arenal de Palma. Trencador i pagès. Analfabet. Germà de Sebastià.
Detingut el 27 de desembre per la força i duit a la presó. La Guàrdia Civil el deté dia 1 de
gener de 1937 (dia 3, consta al llibre presos de can Mir). Confessa que dia 23 de juliol, quan
tornava de treballar, va veure grups al carrer, devers les nou de la nit. Va veure Rafel Raüllet.
També hi havia Josep Bauzà Santjoaner.
ACUSACIÓ: 21. Miguel Cladera Terrassa Campane paisano de mala conducta y
antecedentes, comunista peligroso y del S.R.I.; estuvo emboscado en las canteras y
aunque lo niega diciendo que estuvo a dicha hora junto al transformador con Rafel
Moragues, éste declara al f. 130 v. Que aquél le encargó que así lo dijera, no poniéndose
de acuerdo en el careo efectuado; estuvo también en el Tancat Prim y por consiguiente

84

-

La revolta dels trencadors de les Cadenes

es lógico pensar que tambien estuviera en la comida en la que se decidió tal emboscada,
pero no se prueba en autos.
Condemnat a cadena perpètua. El 1940 és duit a Formentera. Surt en llibertat
condicional el setembre de 1941. S’establí al Pil·larí.
Cladera Terrassa, Sebastià (1909). Campos. Son pare, de Santanyí; resident al Pil·larí,
l’Arenal de Palma; carrer de la Muntanya, 10; a la mateixa casa que son pare, Miquel
Cladera Ferrer. Germà de Miquel, encausat. Ofici, trencador. Tancat a Estacions des que
el detingueren a Palma dia 27 de desembre de 1936 (hi ingressà dia 31-12-1936 segons el
llibre de Can Mir).
Es presentà el 28 d’agost del 36 a files, perquè era del reemplaçament del 30. Dia 23
de novembre, com que era casat, va sortir i es va apuntar a les milícies ciutadanes. El mes
d’abril del 37 el coronel del regiment d’Infanteria creu que Sebastià encara pertany a les
milícies.
ACUSACIÓ: 27. Sebastián Cladera Terrassa, paisano, sin antecedentes desfavorables
en la Alcaldia y Policia, pero comunista peligroso y del S.R.I. Según la Guardia Civil;
estuvo emboscado en las canteras y con otros las recorría formando grupos.
Condemnat a cadena perpètua. El 1940, enviat a Formentera. Sortí en llibertat
condicional el juliol de 1941. S’establí al carrer Muntanya.
Cantallops Jaume, Monserrat, Merris, de 31 anys, de Llucmajor i natural de Sant Jordi;
residia a l’Arenal de Palma, carrer de l’ Arenal, 26. D’ofici trencador de marès i picapedrer.
Analfabet. Tancat a Estacions, el detingueren a Palma dia 27 de desembre de 1936 (hi
consta des de l’1 de gener). És acusat de tenir una escopeta —que diu que ha venut a Jaume
Morey— per Maria Duran Murera (dona del falangista Josep Rosselló). Cantallops nega
haver lliurat una escopeta a Bernat Mas dia 23 de juliol. Diu que la va vendre a Andreu
Riera quinze dies abans de la guerra. Indica que les acusacions que li fan provenen d’una
venjança personal del falangista Josep Rosselló Oliver, per una discussió amb Maria
Duran, la qual li etzibà: «Ja veuràs com es meu homo ajustarà comptes».
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ACUSACIÓ: 18. Monserrate Cantallops Jaime Merris, paisano, comunista, del S.R.I.;
estuvo emboscado en las chumberas armado con una escopeta.
Condemnat a cadena perpètua. Traslladat a Formentera el 21 de maig de 1941. En
llibertat condicional el 5 de juliol de 1941. Visqué a Los Àngeles, carretera Militar, 23. TRP
sobreseído.
Simó Gelabert, Sion, Sion (1885). Molí des Ferro, 11, Palma. (Carrer del Fletxa Roca,
23, San Francisco. Palma). Trencador i Conrador. Analfabet. Tenia avior d’Andratx, Calvià
i Algaida. Vivia a l’Arenal de Palma. Ofici, trencador, sense instrucció. Casat amb Catalina
Barceló Marimon. Diu que treballava al Puigderrós, al camí de Regana. Detingut el 27 de
desembre de 1936. Entra a presó dia 1 de gener de 1937.
Al ca seva hi tengué lloc el dinar sospitós en què s’organitzà la resistència; com també
sospitaven que al seu soterrani hi va amagar gent. Declara que Pere A. Roig Garbes anà
a veure’l devers dia 24 de juliol per demanar-li permís per fer un dinar a l’envelada de ca
seva. Destacam la seva declaració perquè evidencia moltes de les afirmacions que s’han
fet. El dinar tenia per motiu la situació política del moment. I que hi dinaren i partiren
devers les tres, en haver dinat. Hi havia Andreu Riera s’Andritxol, —diu que assassinat—;
Bernat Ramis —també mort a Manacor, afirma—; Bernat de Campos —Mas—, mort a la
platja de l’Arenal; Miquel Rosselló —detingut als Caputxins—; Antonio Espada —que duia
una pistola i ha desaparegut del poble—; Àngel Cristóbal —també desaparegut—; Pere
Antoni Roig i el fill Francesc —detinguts a Estacions—; Pere Martí Vila —detingut a
Bellver. Considera Espada i Cristóbal comunistes actius; la resta, esquerrans. En una altra
declaració l’abril de 1937, diu que l’únic que duia una pistola era Espada, que l’havia vista
quan s’havia llevat l’americana. Així mateix, Julià Salvà Rosselló, que també era al dinar,
confessa gairebé el mateix.
ACUSACIÓ: 13. Melchor Simo Gelabert Sion, paisano de mala conducta y antecedentes,
comunista peligroso y del S.R.I. Es el dueño de la casa en que se celebró la comida; tomó
parte de las emboscadas de las chumberas, higueras y torrente; parece ser aunque no
está probado que, durante algún tiempo mantuvo ocultos a sus compañeros en un
amplio sótano de su casa. Iba armado.
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Condemnat a cadena perpètua. El 1940, és a Formentera. En llibertat condicional des de
1941. S’instal·là al Pil·larí.
Salvà Caldés, Pau, Muleta (1870-1948), de Llucmajor, president de la Cooperativa
Agrària Son Sunyer. Vivia a Can Pau Muleta, 83; el Pil·larí. Ofici, empeltador i exsecallador.
Segons els informes de la Guàrdia Civil, Salvà en va ser fundador, de la Cooperativa, i
president fins dos mesos abans que esclatàs el Moviment. El va substituir Damià Jaume
Ferretjans. També diu, la Guàrdia Civil, que la cooperativa és apolítica, encara que Salvà
hagués intentat parlar en qualque ocasió de política, sense resultat.
El detingueren dia 6 o 7 de gener de 1937, quan va ser cridat a declarar al quarter de
Falange. I l’amollaren fins dia 14 d’aquell mes, que fou cridat novament a vigilància, des
d’on el conduïren a Estacions.
ACUSACIÓ: 34. Pablo Salvá Caldés, paisano, socialista des de hace años, extremista,
presidente del partido socialista, pero de conducta prudente y moderada dentro de su
doctrina, intervino en las conversaciones preparatorias del Café de Casa Matas.
Condemnat a cadena perpètua. Dia 1 de gener de 1939 és a Bellver. En llibertat
condicional el maig de 1941.
Moragues Martorell, Joan, Murero (1918). De Muro; residia al Pil·larí. Ofici, trencador.
Analfabet. Detingut el 27 de gener de 1937. Dia 1 de gener de 1939 encara era a Estacions.
Son pare, Joan Moragues Ballester, i el seu germà Llorenç també estan imputats. Sa mare,
Maria Martorell Ballester, també era de Muro —i tres germans més.
ACUSACIÓ: 28. Juan Moragues Martorell Murero, paisano, comunista revolucionario,
del S.R.I.; intervino en el registro del Convento y anduvo emboscado en las canteras.
Condemnat a vint anys per ser menor de devuit anys quan es produïren els fets. El 1943
encara estava tancat a la presó provincial. I el 1944 a Estacions, dels darrers. S’establí a Can
Pere Antoni.
Moragues Martorell, Llorenç, Murero (1916). De Muro. Residia al Pil·larí. Ofici,
trencador. Analfabet. Detingut el 27 de gener de 1937. Dia 1 de gener de 1939 encara era a
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Estacions. Ambdós germans estaven assenyalats de ser dels comunistes que dia 1 de Maig
lluïen corbates roges amb els símbols comunistes de la falç i el martell. Declara que va estar
dues setmanes sense anar a fer feina perquè hi havia vaga general. Nega haver duit cap
corbata comunista.
ACUSACIÓ: 29. Lorenzo Moragues Martorell Murero hermano del anterior y de sus
mismos antecedentes, tomó parte de los mismos hechos exceptuando el registro del
Convento, en el que no parece que interviniera.
Condemnat a cadena perpètua. En llibertat condicional el 1941, però el 1944 consta com
a detingut a Estacions. S’establí al Molinar.
Martí Vila, Martí (1913). D’Alcúdia. Vivia a les Cadenes, segurament al carrer de l’Arenal,
65. Germà de Pere. Ofici, trencador. Fadrí. Detingut el 27 de gener de 1937. L’únic que va
ser declarat absolt. Alliberat dia 1 de novembre de 1938. Va ser acusat, presumptament en
fals, per Joan Vaquer Baster, falangista amb el qual estava enfrontat per motius familiars
—estava casat amb una filla seva i li havia guanyat un plet.
En defensa seva hi havia Manolo Soler, principal dirigent falangista, que surt en defensa
de l’acusat Martí, del qual diu que sempre va tenir bon comportament, diferent dels seus
germans, que sí que eren d’esquerres. I sí, Vaquer era falangista de l’Arenal que va ser
expulsat per fer al declarant, cap local de Falange de l’Arenal, informes tendenciosos
i falsos contra les persones que eren enemics seus. Sí que va trobar llistes als registres
domiciliaris, però Martí Martí no era a cap i el sorprenia que estigués tancat i tot. Ho veia
com una venjança del sogre. És més, apuntà que els primers dies del Moviment fins que el
detingueren ben entrat el gener, Martí va ajudar eficaçment els falangistes fins que va ser
detingut. Aquesta col·laboració era, entre d’altres, l’ajut per trobar llistes dins una pedrera.
ACUSACIÓ: 32. Martín Martí Vila, paisano, sin antecedentes desfavorables en el
Ayuntamiento y Policia, es considerado como comunista peligroso y simpatizande del
S.R.I. Por la guardia Civil; coaccionó a los obreros no dejándoles trabajar.
Absolt lliurement.
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Marí Mulet, Joan, Vaca (1887). Palma. Carrer de l’Arenal, 24. Trencador de la societat.
Analfabet. Els pares, de Santa Eulàlia d’Eivissa i de Son Sardina, amb una cama a Alaró i
l’altra a Orient per part de padrins materns; i també una de Sant Pere d’Eivissa. Vivia a
Palma, al Coll d’en Rabassa. Casat amb Maria Gomila Salvà. Era membre de la societat
de trencadors. Secundà la vaga convocada per causa de la guerra. Confessà que votava
les esquerres. I que estava enemistat amb Joan Vaquer, veí de prop. Bartomeu Cladera
es desdiu d’haver acusat Joan Marí Mulet, a qui no coneix. Mulet afirma que s’amagà per
la finca de Can Soler, amb la família. Tancat des del 27 de gener de 1937. Dia 1 de gener de
1939 encara era a Estacions.
ACUSACIÓ: 31. Juan Marí Mulet Vacas, paisano, de malos antecedentes, comunista y
del S.R. I.; intervino en las emboscadas de las canteras, yendo armado y además estuvo
en el Tancat Prim con el grupo que comió en la casa de Sion, por cuyo motivo es de
suponer que estuviera tambien en la comida.
Condemnat a cadena perpètua. En llibertat condicional el juliol de 1941. S’establí a les
Cadenes.
Mulet Oliver, Joan, Genevoi (1904). Llucmajor. Residia al Pil·larí, Can Genevoi, 67
(San Francisco). Ofici, picapedrer. Fadrí. President de la societat Es Vincle. Fill de Pere
Mulet Salvà, directiu de la societat de trencadors. Testimoni del cas del robatori de pa a
un frare de La Porciúncula. Detingut el 25 de gener de 1937. Dia 1 de gener de 1939 encara
era a Estacions. Al·lega que representava una orquestrina que col·laborà en una missa a
l’Aranjassa, amb el falangista Bernat Rigo Martí.
ACUSACIÓ: 30. Juan Mulet Oliver Genevoy paisano socialista exaltado según el
Alcalde de Palma y comunista peligroso del S.R.I. Según la guàrdia civil; tomó parte
de las emboscadas de las canteras siendo reconocido en una fotografia por uno de sus
denunciantes, al pretender que se les confundia con otro individuo de igual nombre y
apodo. Al serle robado el pan a los frailes, fue recuperado por su intervención personal.
Condemnat a cadena perpètua. En llibertat condicional el març de 1941. S’establí al
Pil·larí.
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Moragues Ballester, Rafel, Raüllet (1883). Muro. Vivia al Pil·larí. Ofici, trencador.
Analfabet. Casat amb Maria Martorell Ballester, amb qui tenia cinc fills. El desembre de
1936, el cercaven per Muro. Havien publicat una ordre de cerca. Va ser trobat dins una
cisterna del carrer de la Justícia de Muro i delatat als falangistes per madò Sóller, que es
temé que l’aigua de la cisterna havia tornat tèrbola. Detingut el 3 de febrer de 1937 pels
falangistes de Muro. Dia 11 de febrer de 1937 ingressà a presó. Dia 1 de gener de 1939
era encara a Estacions (no consta en el llibre). Raüllet va ser al registre del convent i a
l’emboscada. Va ser declarat en rebel·lia i va ser aglapit.
Les fonts orals de Muro indiquen que Rafel Ruallet (o Raüll) s’havia amagat dins ca
seva, a Muro, al carrer de la Justícia, lluny de les Cadenes, «on passaven desastres d’ençà
de l’inici del Moviment». Va ser delatat i anaren a cercar-lo a ca seva. Va tenir temps de
fugir pel corral i botar dues cases. Aleshores s’amagà dins una cisterna de madò Sóller. La
cisterna, l’havia feta ell mateix i tenia un relleix en el qual amagar-se sense estar en remull.
Però l’aigua tèrbola de la cisterna el delatà. Avisats els falangistes, fonts orals apunten que
hi pegaren dos trets i madò Sóller, indignada, digué: «me cagon mil llamps, no me rompeu
s’olla de sa cisterna!». «No ens haguéssiu cridat», li respongueren. Per tant, Raullet va ser
detingut pels falangistes de Muro l’11 de febrer de 1937.
Moragues afirma que la vaga la feren a conseqüència de la detonació d’una bomba a la
Casa del Poble. I que els vaguistes anaren a la pedrera de can Llorenç Xoroll. I d’allà anaren
al convent de La Porciúncula, on anaren per assaltar-lo i fer un registre, segons ha sentit
dir. I el que semblava el cap era Pere Roig. Hi havia Pere Martí Vila, alcudienc; Miquel
Rosselló Perelló, de Cas Concos, Felanitx; Sebastià Cladera, de Santanyí; Miquel Cladera,
de Campos, però son pare és de Santanyí.
ACUSACIÓ: 22. Rafael Moragues Ballester Raullet paisano de mala conducta y
antecedentes, comunista peligroso y del S.R.I.; estuvo en la emboscada de la cantera del
Pilarín; ya habia estado también en el registro del Convento; fué declarado en rebeldia
por no presentarse en el plazo señalado en la oportuna Requisitoria que se publicó al
no ser hallado por la Policia y Guardia Civil y aprehendido después.
Condemnat a cadena perpètua. En llibertat condicional el maig de 1941. S’estableix a les
Cadenes.
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Monserrat Nadal, Sebastià, Set (1907). De Llucmajor; vivia a l’Arenal de Palma. Ofici,
sabater i trencador, de la Societat de Trencadors. Afiliat al Partit Comunista de l’Arenal.
Es dedicava a serrar cantons per Son Sunyer. És germà de Miquel Monserrat, que va
ser assassinat.91 Era fill de Coloma Nadal, casat amb Jerònia Clar i cunyat de Sebastiana
Lascolas. Vivien tots allà mateix.
Detingut el 15 març de 1937, per la colla d’escopeters Garí i Carreró. El tingueren al
dipòsit municipal fins a l’abril del 37. Vuit dies abans intentava fer-se dels requetès. Havia
desaparegut a l’inici del Moviment i el trobaren a ca seva, al carrer del Purgatori, 59. Va
ser delatat per sa mare mateix, que es pensava que tot anava per bon camí. Monserrat volia
sortir de l’amagatall —una soll— i incorporar-se als Requetès, els catòlics tradicionalistes.
Però li passà per alt que estava casat civilment i tenia un fill de tres anys sense batiar. La
mediació del notari Manuel Baraibar per redreçar la situació no va ser suficient. Després
d’un parell de trobades amb el rector Bernat Trobat va ser finalment detingut.
Confessà haver-se afiliat al Partit Comunista. Declarà que s’amagà a principi del
Moviment perquè tenia por de represàlies perquè ell era esquerrà. Va estar amagat a ca
seva i també a cases de devers Son Sunyer, l’Arenal, on anava a serrar cantons i on vivia.
Manuel Soler Montaner, cap de Falange, assenyalà Sebastià Monserrat com un
comunista revolucionari, «cabecilla de toda la canalla que habia en este Caserio del Arenal;
en una palabra un pájaro de cuenta». I Miquel Contestí Gamundí Borronat afirma que el
veié armat el 19 de juliol amb sis o set homes. Nofre Llinàs també el situa a l’escenari de les
emboscades.
ACUSACIÓ: 37. Sebastián Monserrat Nadal Set paisano, comunista y de ideas
exaltadas, anduvo armado y tomó parte en la emboscada del Tancat Prim, después se
escondió en casa de su madre en Lluchmayor, siendo detenido en una porqueriza y se
hallaba tramitando el ingreso en el Requeté al ser detenido.
Condemnat a cadena perpètua. Passà pels camps de concentració de Pollença i Campos.
El 1939 era a Estacions. El 31 de març assolí la llibertat condicional. S’establí novament a
Llucmajor.
91

Vegeu «Presa frustrada del Fort de Regana».

Pregó de les Festes de Sant Cristòfol 2019. Miquel Àngel Tortell Frontera

-

91

Altres represaliats,
relacionats amb la causa
A continuació hi ha una relació de persones que tenen un lligam directe o indirecte
amb la causa. Ja sigui perquè són familiars directes dels encausats, ja sigui perquè també
formen part de les organitzacions represaliades —Radi Comunista, societat de trencadors—
i, sobretot, perquè compartien un mateix ofici, el de trencador. Els trobareu per ordre
alfabètic.
Cardell Font, Damià. Palma. 55 anys. Carrer de la Muntanya, 2.92 Trencador. El Pil·larí.
Pare de Damià i Guillem Cardell Pastor. I un tercer fill, Miquel. Damià fou condemnat a
sis anys i un dia.93
Coll Coll, Damià, Caragol. Llucmajor; trencador. Residia a l’Arenal de Palma, carrer de
Miramar, 11. Regentava la taverna de Ca n’Espirut o Caragol, que era la seu de la Societat de
Trencadors de Marès, propers al socialisme. Estava casat amb Margalida Clar Puigserver
Fogona, ambdós llucmajorers. Arrendaren Ca n’Espirut el 1924 a la família de Magí Oliver.
Vivia a la mateixa casa que Catalina Clar.
Damià Coll fou reclòs a Bellver tres mesos i onze dies. El tancaren el 24 de juliol de
1936. En sortí el 31 d’octubre.94 Quan l’amollaren destruí totes les llistes de la cooperativa
i tota la documentació que el pogués comprometre. Abandonà el negoci. Sotmès a llibertat
vigilada.95
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Cens electoral 1933. Secció 7, l’Arenal. Palma.
Duran, M. Sicut Oculi: Un tiempo pasado que no fue mejor. Vigilantes y vigilados en la Mallorca de la
Postguerra, 1941-1945. Miquel Font Editor. Palma, 1992. A partir d’ara, Sicut Oculi. AP/Sobreseído.
94 Canyelles, T. i Ferrero, A. Bellver, presó franquista.
95 Sicut Oculi.
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Coll Coll, Francesc, Llucmajor; trencador. TRP/ 25 pts. JM/ Cadena perpètua. 96
(Trobam un llucmajorer, Julià Coll Coll, de Llucmajor, condemnat a cadena perpètua —font,
Sicut Oculi).
Coll Coll, Llorenç, 29 anys. Llucmajor; residia a l’Arenal, carrer de Tessino, 12.
Trencador. Participava de les subscripcions de Nuestra Palabra. Va ser assenyalat de
participar a la concentració de Can Rigo. Llorenç Coll fou detingut el primer d’agost de
1936 i duit a Estacions. De Llucmajor diuen que és «de filiación comunista, frecuente
alborotador, actuaba de cabecilla al frente de grupos izquierdistas en manifestaciones;
también incitaba a los de su oficio que abandonasen el trabajo en términos exaltados y
frases propias de gente de baja ralea».97
El mes d’abril de 1936 Llorenç Coll envia crítiques a un esquerrà que festeja a cal
vicari. I que en comptes de llaurar el taular de darrere la casa es dedica a festejar. Aquest
jove està enfadat i vol denunciar l’articulista. Es veu que el festejador l’havia amenaçat i
el volia denunciar. L’al·lota, germana del vicari Sebastià de Sant Jordi, Assumpció, també
denuncia.98 Coll rebutja les crítiques i fa un glosat a qui el pretén denunciar. Acabarà
empresonat.
Jo voldria que Déu fes
un miracle qualque dia
i aquesta farsanteria
a n’es seu punt los dugués
que no hi valguessin doblers
ni enxufes de cap classe
i així s’acabaria sa raça
des maleïts des llucifers.
(...)
96
97
98

Sanllorente, F. Represión económica de los derrotados.
Tomàs, P. La II República a s’Arenal. Una visió municipal. Pregó de les Festes de Sant Cristòfol 2017.
Foch y Fum, 278 - 1936.
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Va per un molt desfrassat
que a n’es vicari sol anar
a n’es Foch y Fum el posà
Llorenç Coll anomenat
i quan s’escrit va ser publicat
tot d’una llei va dur a mostrar.
Seria traslladat a Formentera el 3 de gener de 1941 per complir condemna de trenta anys,
que li rebaixaren de la perpètua. I el Tribunal de Responsabilidades Políticas el condemnà
a pagar 25 pessetes.
Martí Vila, Sebastià, que també ingressà a Bellver el 24 de setembre de 1936. Va ser
alliberat dos mesos després, el 19 de novembre de 1936. Germà de Pere i de Martí Martí
Vila.
Nicolau Sorell, Mateu. Palma. Carrer de la Muntanya 17, San Francisco. Condemnat a
trenta anys.99 De la Societat de Trencadors. Germà de Pere i Joan, represaliats.
Nicolau Sorell, Joan. El Pil·larí. Directiu de La Renovación. Fuig de l’Arenal cap a
Sant Joan a final d’agost i és detingut a principi de setembre de 1936. Germà de Mateu —
condemnat— i de Pere, assassinat.
Frau Munar, Margalida. El Pil·larí. Casada amb Joan Sorell, directiu de la Societat de
Trencadors de les Cadenes. Escriu, a les seves memòries, cartes als fills sobre la duresa
d’aquells dies. Vivien al Pil·larí amb Andreu i Mateu.100

99 Sicut Oculi.
100 Garí, B. La repressió feixista a Mallorca durant la Guerra Civil i la postguerra. Pàg. 275.
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Oliver Rosselló, Bartomeu. Palma. Carrer de la Muntanya 37, baixos, San Francisco.
De Menorca. Condemnat a mort, pena que li fou commutada.101 Té la mateixa adreça que
Bartomeu Matas abans de la guerra.
Salvà Caldés, Pere (1870). Llucmajor. Vivia al Pil·larí, San Francisco. Germà de Pau
Muleta. Era de la Cooperativa Agropecuària de Son Sunyer. President del Partit Socialista
a l’Arenal. Tancat a Estacions.102
Taberner Garcias, Pere Joan, Figó. Can Figó, 109. Casat amb Jerònia Ramonell Caldés,
de Can Ramonell, de Llucmajor. Estaven a Son Sunyer i feia de trencador de marès. Morí
devers l’any 1963.103
Clar Salvà, Bartomeu (1904). Llucmajor. Residia a l’Arenal, plaça de l’Estació, 2. Casat
amb l’alaronera Francisca Amengual Rosselló i amb un fill, Miquel. Trencador pobre.
Trobam dos possibles germans seus, Jaume i Joan, tancats a la presó de Can Mir.

Els ferrers dels trencadors
L’activisme sindical a Sóller empenyé la família Riera Sorell i Àngel Cristóbal a una
mena d’exili forçat. I s’instal·laren a les Cadenes. La sort de Cristóbal, la coneixem. La de la
família Riera, també. Però posada en el context d’aquesta causa cobren un sentit nou.
En efecte, Gabriel Riera Llodrà, de Cas Perlos, era de Sóller. I era pare de Gabriel Riera
Sorell,104 un home centenari que ha transmès el testimonis de la repressió a l’Arenal i de
com va viure per nombrosos camps de concentració. Gabriel Riera pare va ser president
d’un sindicat metal·lúrgic de Sóller lligat a la UGT durant la República i el deixaren fora
feina. Hagué d’anar cap a Palma. I s’instal·là, a les Cadenes (1934), amb un taller de ferrer
per adobar eines, que n’hi havia moltes, en aquell Arenal bullent de trencadors.
101
102
103
104

Sicut Oculi.
No consta en el llibre La presó de Can Mir, de Manel Suàrez.
Ens ho conta una neboda seva, Coloma Ferretjans.
Riera Sorell, Gabriel. Crònica d’un presoner mallorquí als camps de concentració (1936-42).
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Va ser detingut pels falangistes el 25 de juliol de 1936 i duit al cap Enderrocat. I al cap
d’uns dies, al vaixell Jaume I. D’aquí, a la presó Provincial, Can Mir. El jutjaren per tinença
il·lícita d’armes i el condemnaren a mort. No obstant això, li commutaren la sentència.
Passà a la penitenciaria de Formentera i, finalment, estigué empresonat a Alcoi. El mateix
recorregut que molts dels condemnats en la causa 81/1936. L’amollaren set anys després
de la detenció.
El seu fill, Gabriel Riera Sorell (1919) havia nascut a Sant Joan i passat la infància
a Sóller. Arribà a les Cadenes el 1934, amb la família. D’ofici, ferrer. Membre de les
Joventuts Socialistes Unificades. Aficionat al futbol i a la boxa. Quan el 25 de juliol de
1936 detingueren son pare, se’n va anar, amb la germana, a Llucmajor a aplegar ametles,
per tal que no els veiessin gaire. Quan tornà a ca seva, ja el cercaven. A final de setembre
—entre el 27 i el 29— el presentà al sergent dels carrabiners, en Pa amb Oli; i el detingueren
els falangistes de les Cadenes, els Maonesos. Havia sentit com mataven Jaumot —Jaume
Morey—, que s’havia refugiat al pinar de cas frares, entre el Pil·larí, les Cadenes i l’Arenal;
trobat mort en un molí. Els falangistes discutiren sobre qui l’havia ferit primer. També va
veure Andreu Riera ferit dins un pinar. I dos morts més a la carretera de l’Arenal que no
coneixia. El jove Gabriel Riera patiria un periple per presons i camps de concentració que
s’allargà fins a 1942.

Els dos casiners, de Can Nofre i Ca na Grina,
un destí comú
Un bon grapat de casiners i gerents de locals socials varen patir una dura repressió: Can
Nofre, Can Caragol, Ca na Grina, Can Nuu, Ca sa Petrera, Es Fornet, Es Vincle... De forma
molt especial, els casiners de Can Nofre i de Ca na Grina —que tenien els negocis un davant
l’altre— foren assassinats. Fins fa poc, s’havien deslligat les causes polítiques de la repressió
que patiren. Ara, però, es pot afirmar tot el contrari. El que no s’ha acabat d’aclarir amb
precisió és quin dels dos va ser duit amb una golondrina des de l’Arenal fins al castell de
Bellver en els primers dies del cop d’estat militar, tal com assenyalen Damià Quetglas, Celso
Calviño i Jaume Morey. El que és cert és que els casiners detinguts aquests primers dies
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foren casiners: Nofre Arbona —23 de juliol—, Jeroni Taberner Nuu i Damià Coll Caragol —24
de juliol.
Arbona Jordà, Nofre, Masseno (1903). De Montuïri, establert a l’Arenal, carrer de Sant
Cristòfol, 3. Taverner. Veïnat de Ca na Grina, negoci que inicialment havia estat tot u. El
segon de cinc germans. Regentava el bar Can Nofre, seu del setmanari Foch y Fum. Era un
bar que servia begudes i refrescs a la platja. Casat amb Catalina Moreno Socias (que tenia
família a Manacor i a la Pobla).
Arbona va ser detingut el 23 de juliol de 1936. Va estar tancat a Bellver; i duit a Estacions
el 9 d’octubre del mateix any. El mes de novembre l’amollaren i el tornaren a detenir
el desembre. La matinada de dia 19 de desembre, dos mesos i mig després de la posada
en llibertat, va ser segrestat a ca seva, juntament amb l’altre casiner, Gabriel Servera, i
assassinats pels falangistes als voltants dels Sis Camins a Son Muntaner, Bunyola. Nofre
era més fornit; Gabriel, més rabassó. Al costat dels cadàvers, quatre casquets de bala. Al
primer, dos trets de bala al cap. El segon, Gabriel, es va cobrir amb el braç esquerre el
primer tret; el segon, a l’occipital, el matà a l’acte. Foren enterrats a Bunyola—inscrits el 21
de desembre—, a la mateixa fossa que altres quinze represaliats.105
Servera Cardell, Gabriel (1882). Palma, del Coll d’en Rabassa. Vivia a l’Arenal, carrer
de Sant Cristòfol, 2; Llucmajor. Regentava el bar Ca na Grina. Casat amb Maria Garcias
Garau. Tenia dos fills. Al seu bar, un dels més neuràlgics, hi havia tot tipus d’activitats,
reunions, homenatges a esquerrans i era seu del que havia de ser la cooperativa de les
Cadenes. Hi ha indicis que podria haver signat articles al Foch y Fum, amb el pseudònim de
Serbi, de contingut anticlerical i en defensa del pobre. De Sant Jordi, denuncia un rector
autoritari i abusador. I critica el rector del Pil·larí que demana almoina per fer un teatre.106
No debades l’Església abominà de cinema i teatre fins que arribà a construir-ne per seguir
controlant la moral i l’ètica del poble.
Se’n deia, de Servera, que ajudà un grup de presoners. Però el fet que el seu local
acollís iniciatives esquerranes segurament va ajudar que fos assenyalat. A més a més, i
105 Tomàs, P. La República a l’Arenal. I revista Llucmajor de Pinte en Ample.
106 Foch y Fum , 232 – 1935.

Pregó de les Festes de Sant Cristòfol 2019. Miquel Àngel Tortell Frontera

-

97

molt important, aquell mateix any volien posar en marxa una cooperativa elèctrica per
recuperar la gestió i racionalitzar el cost del corrent. Fins i tot havien posat la fiança per
participar de la plica. A l’Ajuntament hi consta que l’abril de 1936 hi havia hagut permís per
estendre cablejat.
Tancat a Bellver el 16 d’agost de 1936, l’amollaren el 28 de setembre. I el tornaren
a detenir al desembre. Seguí la mateixa sort que Nofre Arbona, aquell 19 de desembre,
assassinat a sang freda, amb dos trets, que s’esperava després d’haver vist caure el seu amic
Nofre.

Madò Grina i sa Petrera, tancades per
llenguerudes107
El 1938, en plena guerra, l’ambient de l’Arenal era irrespirable. D’una banda, els
repressors campaven descaradament i feien tota casta d’abusos a negocis d’esquerrans,
que ja havien patit ferm. De l’altra, l’angoixa, la ràbia i el malestar covaven entre les famílies
que havien patit aquella purga. I hi hagué un punt d’inflexió molt important: l’enfonsament
del creuer Baleares, la nit del 5 de març de 1938. D’una banda, això provocà el dol entre
les files falangistes, entre les quals destaca el garriguer de Son Verí de Baix, Mateu Matas
Gayà, un fill del qual, Antoni Matas Serra, havia estat una de les fletxes navals mortes en
l’enfonsament del creuer Baleares.108
De l’altra, la notícia fou rebuda, aparentment, de forma alegre pels qui anaven perdent.
Concretament per sa Petrera, Isabel Torrens Monroig, que regentava el bar de Ca sa Petrera,
que a la carnisseria dita Can Lluc —abans dita Ca na Grina— va fer unes declaracions molt
dures, segons la causa 174/1938, en què afirmava: «Així com han estat set-cents, haurien
d’haver estat set mil!» Aquestes suposades acusacions es varen fer davant un nin de nou
anys, fletxa terrestre, Joan Pou Muntaner —de Can Pou—, el qual anà a contar-ho a ca seva
i, en poc temps, s’activaren tant el cap de Falange de l’Arenal, Manolo Soler —acompanyat
107 Causa 174/1938.
108 Antoni Matas Serra, era fogoner de l’armada, mort a l’enfonsament. BOE 2214,, de 3 d’abril de 1941.
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del carrabiner Manuel Méndez—, com el garriguer Mateu Matas, que n’informaren la
Comissaria de Vigilància. A més d’aquestes dues —sa Petrera i madò Grina—, també hi havia
Esperança Gelabert Font i Magdalena Cardell Garcia, de Ca n’Alegria.
I el garriguer Mateu Matas, mentrestant, afegia a la declaració inicial i afirmava que
havia sentit a dir passant per davant del bar de sa Petrera: «A aquests estiuejants que se
n’han anat, Muntaner, Ordinas i Barberà, si tornen a passar l’estiu i això no els va bé —el
Moviment Nacional—, amb la ganiveta de picar carn els he de picar igual que si fos per fer
carn de pilotes». I Esperança Gelabert hi afegí: «Jo t’assegur que si no els surt bé menjaran
fins les seves parts». Això comportà una ració d’oli de ricí a Catalina Garcias, per ofenses
contra Falange.
Aleshores fou quan anaren a remolcar dins el seu passat. Hi destaparen que Ca sa Petrera
era la seu de la societat de trencadors La Actividad, on acudia assíduament Ateu Martí, el
qual, a part de vetlar per la gestió econòmica de la societat, també hi mantingué reunions
secretes abans de la guerra. Per no parlar de la campanya anticlerical amb pasquins que
foren aferrats a les portes de ca les monges i de l’església. I, fins i tot, des del bar mateix es
llançà un barrobí al pati del convent de monges.
Els quatre acusats foren condemnats per delicte d’adhesió a la rebel·lió. Imposaren pena
de reclusió perpètua —trenta anys— a Catalina Garcias, Isabel Torrens i Gabriel Santandreu.
I a Esperança Gelabert, sis anys.
Garcias Garau, Catalina. L’Arenal. Llucmajor. De Ca na Grina, pensió, cafè, fonda, tenda
de queviures i carnisseria —s’esmenta com a Can Lluc. C. St Cristòfol, 2.109 Era cunyada
de l’assassinat Gabriel Servera. Vivia a la carretera Militar, 53. Sense instrucció —que
aprengué a la presó. Acusada d’esquerrana. I, segons el comandant Paulino Manzanares,
íntima amiga d’Ateu Martí. Acusada de dir públicament que havia de vendre el fetge de tots
els falangistes. Durant la guerra, la feren fer donatius en favor del Moviment. La tancaren
dia 16 de maig de 1938, a Can Sales. En llibertat condicional el 7 de maig de 1941 (s’establí
al carrer de Ricardo Ancherman, 154, Palma). Però a final de 1942 era a la presó de dones,
109 A la causa judicial hi surt esmentada, la carnisseria, com Can Lluc, que era un dels noms que havia rebut
l’establiment que, originàriament i popularment, era Ca na Grina.
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Can Sales. El 1944 li concediren la llibertat condicional i la indultaren el 1945 (7 anys, 3
mesos, 14 dies).
Torrens Monroig, Isabel del bar Ca sa Petrera. Petra (1905). Plaça de l’Estació, 4 de
l’Arenal. Analfabeta. D’aquest cafè es diu que s’hi reunia tota la gent esquerrana abans de la
guerra. Acusada, com Esperança Gelabert i Catalina Garcias, d’haver pronunciat paraules
injurioses poc temps després de l’enfonsament del creuer Baleares. Manolo Soler acusa
Torrens que el seu cafè era centre de reunió de comunistes i anticlericals.
Isabel Torrens fou tancada el 5 de maig de 1938 al convent dels Caputxins, a la presó
de dones (carrer de Can Sales, 46). El 1944 era a Biscaia, a la presó central de dones
d’Amorebieta, des d’on sortí en llibertat condicional i s’establí a Petra, amb el seu marit,
Gabriel Santandreu.
Santandreu Torrens, Joan, 12 anys. Fill d’Isabel Torrens Monroig, que amenaçà el nin
delator després de fer la denúncia. També va ser retingut per la mateixa causa.
Santandreu Gelabert, Gabriel, Petrero (1900). Propietari del bar Ca sa Petrera; segons
els informes inicials, la dona duia el maneig del negoci. Trencador. Sense instrucció ‒que
aprendrà a la presó. El bar era la seu de la societat de trencadors La Actividad, afiliada a la
Casa del Poble i a la UGT o la CNT. Era, segons la Batlia de Llucmajor, el bar on concorrien
tots els elements esquerranosos de la zona. I, segons Manolo Soler, era esquerranós en
extrem; tant que aplaudiren el pas dels avions rojos. Declarà, Soler, que Ateu Martí hi tenia
reunions secretes abans de la guerra. Així com també, important, Andreu Barceló Servera
afirma que Santandreu sabia l’hora aproximada en què passarien els avions republicans
cap a Ciutat. Ara bé, Barceló i Santandreu estaven enfrontats per temes de caça. També
s’informa que el processat Santandreu estava enemistat amb el garriguer Mateu Matas, que
el sorprengué caçant sense permís.
Els veïns de Santandreu eren Tomàs Monserrat Llompart, de Llucmajor, picapedrer,
que afirma que hi hagué vaga els primers dies de la guerra i considera Andreu Barceló
esquerranós. Pedro Vich Oliver, d’Algaida, que viu a Llucmajor, cap de la guàrdia municipal
d’allà mateix. El destituïren des de la junta gestora republicana del Front Popular. Per això
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havia exercit de simple guàrdia municipal de l’Arenal. Joaquín Rovira Truyols, comandant
d’Infanteria a les Milícies Nacionals. El militar Miquel Gayà Bauzà, de Sant Joan, germà de
mossèn Gayà —que havia estat rector de Muro. Antoni Monserrat Catany, de Llucmajor,
mestre d’obres que tenia un magatzem de material de construcció allà mateix que Catalina
Garcias Garau. Josep Monserrat Catany, que diu que al seu comerç hi va Esperança
Gelabert, ben esquerranosa. Antoni Monserrat Catany, mestre Toni es Picapedrer. Jaume
Pons Tous, propietari d’un forn. Joan Mercadal, cap d’estacions de l’Arenal.
Josep Ferrer Salas, en Pep de Son Verí ‒«colono» de Son Verí de Baix‒, diu que Santandreu
fou sorprès mentre caçava sense permís per part del garriguer de la finca Mateu Matas. I
confirma que al bar hi anava el cap de Falange. Però també que Ateu Martí feia servir el
bar per a les seves reunions polítiques. Ara bé, segons Santandreu, Ateu Martí hi anava per
parlar de les qüestions de la societat de trencadors, perquè aquest hi tenia molta influència
en els termes econòmics. Ferrer afirma que Santandreu de més jove era esquerrà, fins que
es casà i muntà un negoci.
Santandreu va ser tancat dia 12 de juny de 1938 a Estacions. Va ser enviat a Formentera.
El 1940 era a la presó cel·lular de València; i el 1942 a l’habilitada d’Alcoi. El 1943 és enviat
a la presó de Cartagena per fer feina en un convent de monges religioses adoratrius. El 10
de febrer de 1944 li concedeixen la llibertat condicional. S’instal·la a Petra, al carrer de la
Font, com la seva esposa, Isabel Torrens.
Gelabert Font, Esperança. Son Sardina. Palma. Carrer de Lisboa, l’Arenal. Sense
instrucció. El seu espòs, també esquerrà, ingressà als requetès, segons la Guàrdia Civil. El
militar Miquel Gayà Bauzà ‒de Sant Joan‒ diu que l’espòs ho feia de bona gana. Esperança
Gelabert va ser condemnada a sis anys i un dia.110 La tancaren dia 10 de juny de 1938, a Las
Hermanitas de los Pobres ‒Can Sales. Sortí en llibertat condicional el 14 d’agost de 1940.

110 Sicut Oculi. Provinent de la causa 174/1938 de la Justícia Militar, contra Catalina Garcias Garau,
Esperança Gelabert i Gabriel Santandreu Gelabert.
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Assassinats fora de la causa, però
relacionats amb l’Arenal i els trencadors
La repressió contra els activistes sindicals i polítics a l’Arenal va anar més enllà de les
desenes d’afectats per la causa estudiada. Entre les víctimes que foren o bé assassinades per
aquelles contrades o bé a d’altres llocs, però sempre amb relació amb l’Arenal, és encara
més extensa. Per això les volem referenciar. Segurament, investigacions més acurades
eixamplaran aquesta xarxa que hem començat a construir. Sempre amb la constant de
víctimes que eren principalment trencadors o picapedrers.
Garau Fullana, Joan, Canonge (1902). Llucmajor. Sabater, tresorer de la Societat de
Socors Mutus La Solidaritat. Assenyalat com a president de l’Agrupació Socialista de
Llucmajor.111 President de la cooperativa del calçat La Hormiga. S’amagà per l’Arenal i es
lliurà el 3 de setembre del 36. Dia 9 d’aquell mes va ser mort al semicercle del cementeri
de Ciutat.
Germà de Franciscaina. Trobam també Martina Garau Fullana, de 48 anys. Carrer
d’en Morei, 48. I un Miquel Garau Fullana, trencador, a la plaça de l’Estació, 3, amb
Catalina Garau Tomàs, germana del delegat del setmanari Foch y Fum a les Cadenes, Joan
Garau Tomàs. I també Catalina Tomàs Rubí, de 42 anys, germana de Francesc, assassinat.
Tomàs Barceló, Rafel, Rander, del Pil·larí (1869-1936). Casat amb Lluïsa Caldés
Taberner, amb quatre fills. Garriguer a Son Prim. Glosador. Cooperativista i esquerrà.
Assassinat la nit del 19 al 20 d’agost de 1936 a la carretera d’Andratx, km 8.112 Causa,
hemorràgia pulmonar.
«Rafel Rander fou glosador i publicà la plagueta Sa derrota d’es Crédit y els demés.
Versificada per un Lluchmajoré, plena de crítica contra la fallida del Banc del Crèdit el 1934

111
112
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Ginard, D. El moviment obrer i la Guerra Civil a Mallorca: 1936-39.
Capellà, L. Diccionari vermell. I llibre de defuncions del cementeri de Palma.
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i la repercussió que tengué als petits propietaris. La tradició familiar afirma que el 1936 va
ser assassinat i que fou el senyor de Cas Frares de Llucmajor que manà que el matassin a
Manolo de Ca sa Poblera.»113
Segons el Treball de Final de Grau de Dídac Martorell, Rafel Tomàs havia estat
contrabandista primer i, després, mentre exercia de carrabiner, també feia d’espia secret
de Tabacalera. Quan esclatà la guerra, a l’Arenal hi anà un escamot de militars a mostrar
el suport al cop d’estat militar. El Tancat Prim ‒on feia de garriguer‒ era molt a prop de la
cova d’en Durí, lloc on diuen que s’amagava Ateu Martí i un grapat d’homes més el juliol
de 1936 (recordem que també era el lloc d’emboscada dels trencadors de la història central
d’aquest pregó). I, segons el relat familiar, Rafel Rander va ser un dels qui lliurà Ateu Martí
a les autoritats, amb la promesa que no li passaria res. Setmanes després de l’assassinat
d’Ateu Martí, va ser mort a mans de Manolo Soler, que confessà haver-lo mort per ordres
del senyor de Cas Frares de Llucmajor.
Tomàs Rubí, Francesc, Gal·leta —Garleta. 43 anys. Vivia a l’Arenal, carrer de Sant
Cristòfol, 111; Llucmajor. Trencador. Detingut el 27 d’agost, a casa seva. Assassinat el 29
d’agost per Llucmajor. Altres fonts ‒cementeri de Palma‒ assenyalen que troben el cos a la
carretera de Sóller, km 3 ‒Son Pardo‒ dia 29 d’agost de 1936, a les 0 hores. Hoyos, 5. Germà
de Sebastià Tomàs Rubí, també trencador. (Veg. Joan Garau).
Roig Vidal, Joan, Meco (1916). De Biniali. Vivia a l’Arenal, a les Cadenes. Ofici, trencador.
Subscriptor del Socorro Rojo. Casat. Segons el Diccionari Vermell: Assassinat en el cementeri
nou de ciutat la nit del 31 d’agost, cosit a ganivetades, el trobaren sota un caramull d’homes
morts als quals els fossers es disposaven a cobrir de calç. Va ser mort juntament amb Jaume
Garau Valent, 37 anys. El mateix dia que dos murers, Baltasar Quetglas Moragues i el seu
fill, Quetglas Sansó.

113

Martorell, Dídac. El cançoner de Pau Rander. Edició, estudi i contextualització.
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Caldés Garcia, Jaume, 33 anys. De Llucmajor. Resident a l’Arenal. Trencador. Militant
d’ERB. Ingressa al cementeri a les 5 de la matinada de dia 24 d’agost de 1936. Com Julià
Oliver Sastre, 48 anys.
Nicolau Sorell, Pere. Assassinat a Manacor el 15 d’agost de 1936. Germà de Joan Sorell,
de la directiva de trencadors. I de Mateu, condemnat a trenta anys.
Fullana Mas, Julià. Llucmajor, 30 anys. Del Partit Socialista. Trencador, que havia estat
per l’Arenal. Va ser assassinat al Pou de l’Àguila de Llucmajor. Un pou de 45 metres de
profunditat, on l’han trobat i d’on l’han exhumat amb conhort, juntament amb altres dues
persones sense identificar. Presentava un tret al cap i múltiples fractures òssies. Ho va
testimoniar Julià Oliver, que poc temps després també seria assassinat. Julià Fullana fou
assassinat l’agost de 1936, dies abans que Julià Oliver, de qui se sap que fou executat la nit
del 23 al 24 d’agost d’aquell any.114
Quan aglapiren Julià Fullana, treballava en una pedrera entre Llucmajor i Porreres, a
Son Fullana. Com Bartomeu Barceló Perequel·la, Porreres, el qual també feia jornal a Son
Fullana de Llucmajor, on es defensà a trets de pistola fins a la mort, després de ser delatat
per les pròpies petjades un dia de pluja.115 Tres dels seus companys trencadors també foren
assassinats, dos a Manacor i un a Ciutat.
Julià Fullana reposa amb els seus, des de dia 28 de juliol de 2019, 83 anys després.
Sastre Garcias, Bartomeu, en Cunieta. 26 anys. Casat. Trencador. Company de Pere
Capellà.116 Col·laborava amb la revista Foch y Fum. Acusat d’haver romput una placa de carrer
de Primo de Rivera el 1930. Detingut el 16 d’agost del 36; el traslladaren a l’ajuntament. A
114 Diccionari Vermell.
115 Diccionari Vermell.
116 Pere Capellà (1907-54). La lluita incansable per la llibertat. Pere Fullana Puigserver. Ajuntament d’Algaida,
2005.
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la nit, a ell i a vuit algaidins més, els portaren a Manacor. Moriren a Son Coletes.117 Després
de metrallats, foren llançats sobre un batzers de llenya encesa.118
Alomar Taberner, Joan. L’Arenal de Llucmajor. Desaparegut, víctima d’una treta de Can
Mir.119
Grau, Bartomeu.120 Assassinat. De Llucmajor. Vivia a l’Arenal; era del Partit Socialista.
El trobaren mort a la carretera d’Enderrocat. No formava part dels encausats. El seu cas
podria ser el d’aquell que conten que morí arrossegat darrere un cotxe que anava cap a
Enderrocat amb dos falangistes colcant i rient.
Juan Mulet, Pere. 65 anys. De l’Arenal de Llucmajor. Pastor a Son Pardo. Trobat mort
a Son Usó, a l’Arenal, el 18 de juliol de 1937. Sabia massa?
Sastre Garcias, Antoni. Bugader121 ‒i, possiblement, trencador. Afusellat el 20 d’agost
de 1936 al cementeri de Porreres. Un germà seu, Llorenç Sastre Garcias, 30 anys, era
trencador i vivia al carrer de Sant Cristòfol, 9. I un altre, Antoni, estigué en règim de
llibertat vigilada, segons Sicut Oculi.
Jaume Vidal, Francesc. 25 anys. Sabater. Secretari del Partit Socialista de Llucmajor.
Arrestat el 15 de febrer de 1937. El 24 de març «alliberat» i afusellat a Porreres. També era
tallador de pell i barber.122

117 Eren Llorenç Antich Fiol, Miquel Jaume Fullana, Antoni Llull Fullana, Pere Llull Fullana, Pere Llull
Mudoy, Miquel Mulet Pou, Miquel Oliver Mir, Joan Oliver Sanmartí.
118 Diccionari Vermell.
119
120
121
122

Hi ha un Joan Alomar Bennàssar, de 64 anys, al carrer de la Muntanya, 30, que és trencador.
Enrecuerdode.
Un altre germà d’Antoni, Llorenç Sastre Garcias, era també trencador (Sant Crist, 9).
Hi ha un arenaler, Pere Jaume Vidal, de 28 anys, jornaler. Resideix a Jaume III, 4. Districte 3. Afores de
Llucmajor.

Pregó de les Festes de Sant Cristòfol 2019. Miquel Àngel Tortell Frontera

-

105

Femenies Mas, Miquel. 45 anys. Casat. President del sindicat Unió Ferroviària. Del
Partit Socialista. L’assassinaren a l’Eriçó, l’Arenal, la nit del 9 al 10 d’agost del 36. Entrà al
cementeri dia 10, a les 11 del matí.

Altres condemnats de l’Arenal
La llista de damnificats per aquesta zona, segurament, creixerà. En bona mostra, aquí
teniu altres noms pendents de desenvolupar:
Alemany, Gabriel, Meló. Trencador, va beure oli de ricí. No és part de la causa.123
Guillén Carrió, Francese. Palma. Carrer de Sant Cristòfol 1, 1r. Condemnat a sis anys i
un dia.124
Deyà Marquès, Esteve. Palma. Natural de Sant Esteve de Cornellà (Barcelona).
Carretera de Llucmajor, membre del Partit Comunista i del Socorro Rojo Internacional.
Tancat durant denou mesos al camp de concentració de Campos.125
Vanrell, Guillem. Fuster detingut; amic del mestre J. Lázaro.
Villalonga Huguet, Araceli. L’Arenal. Plaça de l’Estació, s/n. Condemnada a 12 anys.
Com sa germana, Laura.126
Sastre Bauzà, Tomàs, Busca. Llucmajor. Segons Sicut Oculi: «era un albañil vigilado
por socialista, haber estado internado en el Campo de Concentración de Pollença, y por
anglófilo».127

123
124
125
126
127
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Sastre Salvà, Bartomeu, Busca. Llucmajor. Picapedrer de 25 anys. Vigilat per socialista.
Va estar internat al camp de concentració de Pollença. També estigué tancat a Tetuan. I a
Barcelona. En llibertat condicional el 1942.128
Esbert Fortuny, Antoni. Palma. Carretera Militar, 4, l’Arenal. Condemnat a vint anys,
assolí la llibertat condicional. Era de Menorca (Sicut Oculi).
Ferreras Freixas, Joan. Palma. Natural de Maó. Oficial d’Oficines Militars a Maó,
separat de l’exèrcit i condemnat a vint anys, rebaixats. Comptable de la fàbrica de cartró
devora el torrent de l’Arenal (s’hi instal·là el 1939). Rebia visites a altes hores, especialment
dels germans García Peñaranda (Sicut Oculi).
García Molina, Francesc. Palma. Carrer de Lisboa, 9. L’Arenal. Condemnat a deu anys.
Assolí la condicional (Sicut Oculi).
Noguera Mas, Francesc, Denits. Algutzil de Llucmajor. I Antoni Moragues Tomàs
Moneieta,129 detinguts per Joan Duran, guàrdia rural del Pil·larí.

128 Sicut Oculi. I Guerra Civil a Llucmajor. Trobam un Pere Antoni Sastre Salvà Santjoaner, com a vicepresident
de la Cooperativa Agrària Son Sunyer.
129 Surten a Sanllorente, F. La represión económica de los derrotados. I al BOE núm. 257, de 14 de setembre
de 1945. Els tornen a donar lliure disposició dels béns.
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Fotografia: Bernat Mas, Miquel
Noguera i Guillem Gayà, tres
dels assassinats

Bernat Mas Mas va ser assassinat.
Pertanyia al Radi Comunista, era
trencador i un dels membres de la
societat de trencadors La Actividad.
La fotografia ha estat cedida per la
família a B. Carrió.
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Miquel Noguera Rigo va ser un dels
dos afusellats per sentència judicial el
5 de setembre de 1939, juntament
amb Josep Bauzà. Font Antich Servera,
R. Memòria als republicans víctimes de
la repressió feixista a Algaida durant la
Guerra Civil de 1936.
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Guillem Gayà Bonet va ser assassinat
al Pil·larí per un amic seu. Cedida per
B. Carrió.

Mapa: Camps de concentració
i construccions (1936-42)

Camps de concentració i el resultat dels treballs forçats: carreteres noves i de millorades, nius de metralladora, fragments
ferroviaris… foren algunes de les feines dures dels empresonats a camps de concentració. Bona part de la connectivitat
actual de la costa del migjorn i el llevant mallorquí es va fer amb els treballs forçats de presos republicans. Font: Jaume, Maria
Eugènia. Els esclaus oblidats. Els camps de concentració a Mallorca (1936-42).
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Fotografia: Alguns dels
trencadors represaliats

Damià Coll Coll,
encausat

Miquel Cladera,
encausat

Miquel Contestí, de la
part acusadora

Monserrat Cantallops
Jaume

Bartomeu Matas
Melià, un dels
principals encausats

Miquel Rosselló,
encausat

Monserrat Matas
Frau, fill de Bartomeu
Matas

Mateu Nicolau Sorell,
represaliat

Julià Salvà Cardell,
encausat

Miquel Cladera
Terrassa, encausat

Sebastià Martí Vila,
represaliat

Josep Marí Gomila,
encausat

Sebastià Cladera
Terrassa, encausat

Pere Roig Pons,
encausat

Francesc Roig Pons,
encausat

Imatges extretes del Pregó de les Festes de Sant Cristòfol de s’Arenal 2006, Trencadors dels segles XIX i XX. Vich Verger, Francisco.
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Conclusions
Aquest és un relat colpidor d’un episodi ben important de la història d’aquest poble,
nascut entre Llucmajor i Ciutat. Crec que a través d’aquesta causa judicial podem anar
desgranant la dura i especialment cruel repressió. Es dona sentit a moltes de les coses
que passaren per aquest entorn, que s’han anat contant de forma aïllada, sense cap nexe
aparent, més enllà del fet que eren trencadors. A més, a la xarxa que hem anat bastint,
connectant diferents causes i relacions amb la zona de l’Arenal, es confegeix una llista de
prop d’un centenar de persones represaliades, una trentena de les quals, assassinades. Així
mateix, a la llista de persones que indexam al final, veureu que n’hi ha més de 330, una
xifra destacable si la comparam amb el miler d’empadronats per aquella zona entre l’Arenal
de Llucmajor i Palma, les Cadenes, el Pil·larí i els disseminats.130 Aquesta xifra es podria
eixamplar en cas que s’aprofundeixi en la llista de 180 trencadors que hem elaborat durant
aquest estudi.
S’evidencia que hi havia una organització preparada per fer front al cop d’estat, amb
elements destacats. El principal, Ateu Martí, el veritable cap, on tot conflueix. Els seus
homes forts sembla ser que eren Bartomeu Matas, Àngel Cristóbal, Antonio Espada, Joan
Ribas, Pere Roig, Pere Martí Vila i Bernat Mas. Tenien clar que hi havia una resposta
preparada contra el cop d’estat per part del govern legítim de la República. Concretament,
tenien esperances d’un desembarcament per aquella costa on hi ha el quart dels forts que
defensen la badia de Palma. Per això, la figura de Guillem Gayà i‒ d’altres‒ és important. Però
les coses no anaren com es pensaven. I foren víctimes d’una repressió sense escrúpols.
Hi ha diversos components comuns en relació amb les víctimes de la repressió. El primer
de tot té a veure amb els lligams familiars. Molts treballaven en família i funcionaven com a
tal a tots els nivells. Per tant, reberen en la mateixa mesura. Segon, el col·lectiu del sector de
la construcció, especialment trencadors i picapedrers, concentra les principals víctimes de

130 A la part de Palma, a la secció 7a districte 4t, que comprenia el Pil·larí, les Cadenes, l’Arenal i disseminats
hi havia 500 persones, segons el cens de 1935 (persones majors de 21 anys). Mentre que a Llucmajor, districte 3r
secció 4a, que comprenia l’Arenal, l’Estanyol, el carrer de la Marina i p. Sant Jaume III i disseminats hi havia 535
persones censades.
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la persecució descarnada, en tant que protagonistes actius en defensa del règim republicà.
Hi ha, en aquest sentit, una autèntica consciència de classe a partir de l’ofici ‒trencador‒ i
una ideologia sustentada en l’organització de cooperatives i sindicats, enfrontada amb una
societat paternalista de qui no volia perdre el control del poder. Les caricaturitzacions
anònimes del poder i el control de tavernes i locals, el sentit de justícia social ‒que ajuntava
solidaritat i hostilitat‒ i la consciència de classe feren d’aquest col·lectiu de trencadors una
unitat sòlida, que aixecà, primer, el temor dels colpistes i, després, un odi profund que es
transformà en una autèntica matança. I, com se sap, la gent actua amb més agressivitat
com més por té i més agredida se sent.
Hi ha un parell de circumstàncies que han condicionat el desconeixement dels fets
que hem descrit fins aquí. La primera, la ubicació geogràfica: disseminats ben enmig de
dos municipis, Llucmajor i Palma, i, per tant, allunyats dels epicentres de pugna pel poder.
Segonament, la gran diversitat d’orígens dels afectats, molts dels quals estan emmarcats
difusament en els estudis que s’han anat fent de la repressió a cada poble. I encara una
altra, la condició social dels principals afectats, els trencadors, que sempre han passat
per viscerals, analfabets i, per tant, anònims. O, també, en paraules d’E.P. Thompson,
«Notoriamente los mineros poseían una irascible conciencia de consumidores y una
decidida inclinación a recurrir a la fuerza».131 I parla del segle XVIII... I, finalment, una
darrera circumstància ha silenciat aquesta revolta: l’assumpció del discurs dels vencedors i
l’òptica de qui escriu, coneixedor del resultat del conflicte bèl·lic i que ha assumit la màxima
que «a Mallorca ningú no oposà resistència, gairebé».
Es podria aprofundir més en moltes de les personalitats esmentades en aquest treball,
però ho deixam aquí. Teniu les senyes per saber-ne més, amb informacions ja publicades.
Però la imminència no em permet ampliar aquest pregó que parla d’un mal tràngol per
aquestes contrades, més que de motius de festa i celebració per Sant Cristòfol, patró dels
conductors, de tan antiga veneració.
Que molts d’anys i moltes gràcies per la paciència amb què heu escoltat aquest pregó.

131 Thompson, E.P. Tradición, revuelta y conciencia de clase. Editorial Crítica, 1979.
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Imatges de l’Arenal: El pont del tren
de Son Verí i els xalets d’en Moner

El Ferrostal damunt el
pont de les Set Boques,
a Son Verí. Ferrocarrils
de Mallorca. FEVE. Extret
de Cañellas, Nicolau S.
El ferrocarril a Mallorca.
La iarda mallorquina.
Documenta Balear, 1990.

Platja de l’Arenal. Al fons,
els denominats xalets d’en
Moner, al davant dels quals
trobaren el cos de Bernat
Mas i una altra persona.
Fotografia de Rafel Juan
Servera. Montserrat Oliver,
A. Llucmajor, imatges d’un
segle. 1991.
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Annex 0. Cronologia de
detinguts i assassinats
Nofre Arbona Jordà, Masseno. Detingut el 23-7-1936 a Bellver.
Julio Sanz, 23-7-1936.
Jeroni Taberner Radó, Nuu ‒ el Coll d’en Rabassa, les Cadenes‒ 24-7-1936.
Damià Coll Coll, Caragol. Tancat a Bellver el 24-7-1936.
Guillem Gayà Nicolau, 26-7-1936.
Miquel Montserrat Nadal Set, 26-7-1936.
Antoni Zanoguera Garcias, 26-7-1936.
Gabriel Llompart Barceló, 26-7-1936.
Antoni Llompart Barceló, 26-7-1936.
Gabriel Riera Llodrà de Cas Perlos. Tancat el 25 de juliol al Fort d’Enderrocat.
Francesc Roig Pons Garbes Clares. Detingut el 26-7-1936. Assassinat el 20-8-1936.
Gabriel Pons Crespí Pobler ‒el Pil·larí‒, 27-7-1936.
Mateu Martí Miquel, assassinat el 29-7-1936.
Pere Roig Pons Garbes ‒l’Arenal‒ 4-8-1936 (27-7-1936).
Francesc Roig Llull Garbes ‒l’Arenal‒ 4-8-1936 (27-7-1936).
Pere Martí Vila des Fornet ‒Alcúdia, les Cadenes‒ 1-8-1936.
Llorenç Coll Coll, 1-8-1936.
Josep Bauzà Bou Santjoaner ‒el Pil·larí‒ 3-8-1936 (assassinat el 5 setembre del 39).
Bartomeu Matas Melià des Vincle ‒Porreres, el Pil·larí‒ 10-8-1936.
Miquel Rosselló Perelló Campaner ‒Felanitx, les Cadenes‒ 11-8-1936.
Miquel Noguera Rigo Barrera (Algaida), detingut al Pil·larí (14-8-1936) i assassinat el 5
setembre del 39.
Pere Nicolau Sorell, assassinat a Manacor el 15-8-1936.
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Josep Marí Gomila Vaca ‒el Coll d’en Rabassa, les Cadenes‒ 16-8-1936.
Gabriel Servera Cardell. Tancat a Bellver el 16-8-1936. Assassinat el 19-12-1936.
Bartomeu Sastre Garcias Cunieta, detingut el 16-8-1936 i assassinat poc després.
Joan Bibiloni Capellà Monet, detingut el 18-8-1936. I assassinat poc després.
Morey Font, Jaume Jaumot ‒les Cadenes‒ (mort el 19-8-1936 a les Cadenes).
Antoni Sastre Garcias, afusellat el 20-8-1936 al cementeri de Porreres.
Julià Oliver. Assassinat el 23-8-1936.
Jaume Caldés, assassinat. El 24-8-1936 ingressa al cementeri de Palma.
Fernando Leal Crespo, 27-8-1936.
Francesc Tomàs Rubí, assassinat a Llucmajor el 29-8-1936.
Joan Roig Vidal Meco, assassinat el 31-8-1936.
Mas Mas, Bernat ‒Campos, les Cadenes‒, assassinat l’agost de 1936. Diuen si dia 20.
Andreu Riera Ensenyat Andritxol o Batabanó ‒les Cadenes‒ (assassinat el 36).
Joan Ribas Cantallops ‒el Pil·larí‒ (assassinat el 36).
Ramis Amengual, Bernat ‒Biniali, les Cadenes‒ (assassinat a Son Coletes).
Antonio Espada Muñoz ‒les Cadenes‒ (assassinat no se sap quan).
Àngel Cristóbal Sanchis ‒les Cadenes‒ (assassinat no se sap quan).
Julià Fullana (agost de 1936).
Joan Garau Fullana. Detingut el 03-9-1936 i assassinat dia 9.
Guillem Gayà Bonet Paciència o Serro. Sant Jordi, l’Arenal 10-9-1936 assassinat.
Guillem Cardell Pastor Penasso ‒el Pil·larí‒ 12-9-1936.
Damià Cardell Pastor ‒el Pil·larí‒ 12-9-1936.
Joan Nicolau Sorell, detingut a principi de setembre.
Sebastià Martí Vila, 24-9-1936.
Miquel Coll Coll Caragol ‒l’Arenal‒ 25-9-1936.
Gabriel Riera Sorell, 29-9-1936.
Miquel Taberner Ferrer Figó ‒les Cadenes‒ desembre de 1936.
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Julià Salvà Cardell Gocho ‒l’Arenal‒ 27-12-1936.
Joan Rigo Febrer Maonès ‒Santanyí, les Cadenes‒ 27-12-1936.
Sebastià Cladera Terrassa ‒el Pil·larí‒ 27-12-1936.
Miquel Cladera Terrassa Campaner ‒ el Pil·larí‒ 27-12-1936.
Montserrat Cantallops Jaume Merris ‒Sant Jordi, l’Arenal‒ 27-12-1936.
Sion Simó Gelabert ‒l’Arenal‒ 27-12-1936.
Bartomeu Cladera Terrassa Campaner ‒ el Pil·larí‒ 4-1-1937.
Pau Salvà Caldés Muleta ‒el Pil·larí‒ 15-1-1937.
Joan Moragues Martorell Murero ‒el Pil·larí‒ 27-1-1937.
Llorenç Moragues Martorell Murero ‒el Pil·larí‒ 27-1-1937.
Martí Martí Vila ‒Alcúdia, les Cadenes‒ 27-1-1937 (ABSOLT).
Joan Marí Mulet Vaca ‒Son Sardina, l’Arenal‒ 27-1-1937.
Joan Mulet Oliver Genovoi ‒ el Pil·larí‒ 25-1-1937.
Rafel Moragues Ballester Ruallet ‒el Pil·larí‒ 11-2-1937.
Sebastià Montserrat Nadal Set ‒Llucmajor, l’Arenal‒ 15-3-1937.
Pere Joan Mulet, assassinat el 18-7-1937.
Isabel Torrens Monroig, 30 d’abril de 1938.
Esperança Gelabert Font, juny de 1938.
Catalina Garcias Garau, maig de 1938.
Gabriel Santandreu Gelabert, juny de 1938.
A més de:
Pere Joan Taberner Figó, Francesc Coll Coll, Mateu Nicolau Sorell, Margalida Frau
Munar, Bartomeu Oliver Rosselló, Pere Salvà Caldés, Jaume Clar Salvà, Joan Clar Salvà
(carrer del Convent, 87), Gabriel Alemany Meló, Francese Guillén Carrió, Guillem Vanrell,
Araceli Villalonga, Laura Villalonga, Tomàs Sastre, Bartomeu Sastre, Antoni Esbert, Joan
Ferreras, Francisco Garcias, Esteve Deyà Marquès, i els assassinats, Bartomeu Grau, Joan
Alomar Taberner, Bartomeu Barceló Perequel·la.
En total, uns 89 represaliats, 32 dels quals, assassinats.
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Índex onomàstic
Adrover, Ricard

Cabrer Mas, Jordi

Aguiló Cortés, Josep

Caldés Garcia, Jaume

Alemany, Gabriel, Meló

Caldés Taberner, Lluïsa

Alomar, Gabriel

Cañellas Carrió, Margalida

Alomar Bennàssar, Joan

Cánovas Lacruz, Enrique

Alomar Taberner, Joan

Cantallops Jaume, Montserrat, Merris

Alzamora, Gabriel

Cantallops Mut, Maria Aina

Amengual Rosselló

Capó, Gabriel

Amer Roig, Jaume

Capó Seguí, Sebastià

Antich Fiol, Llorenç

Carbonell Clar, Gregori

Antón, Felipe

Cardell Font, Damià

Arbona Jordà, Nofre, Masseno

Cardell Garcia, Magdalena, de Ca

Baden, Bartomeu

n’Alegria

Baraibar, Manuel

Cardell Pastor, Damià, Penasso

Baraibar Barraras, Manuel

Cardell Pastor, Guillem, Penasso

Barceló, Bartomeu, Perequel·la

Cardell Pastor, Miquel, Penasso

Barceló Marimon, Catalina

Cardell Puigserver, Gabriel

Barceló Servera, Andreu

Cardell Tomàs, Bartomeu

Bauzà Bou, Antònia

Cladera Ferrer, Miquel

Bauzà Bou, Josep, Santjoaner

Cladera Soler, Rafel

Bibiloni Capellà, Felipe, Monet

Cladera Terrassa, Bartomeu, Campaner

Bibiloni Capellà, Joan, Monet

Cladera Terrassa, Margalida

Bonet García, Bernat

Cladera Terrassa, Miquel, Campaner

Bonet Rigo, Nadal

Cladera Terrassa, Sebastià, Campaner

Borton Tomàs, Julià

Clar, Catalina

Bostern, Julià

Clar, Jerònia

Bou Barceló, Catalina

Clar Cardell, Francesc

Bujosa Ripoll, Gabriel

Clar Puigserver, Margalida, Fogona

Busquets Ramis, Francesc

Clar Salvà, Bartomeu
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Clar Salvà, Jaume

Gamundí, Rafel

Clar Salvà, Joan

Garau Fullana, Joan

Coll, Jordi

Garau Fullana, Martina

Coll Febrer, Francesc

Garau Fullana, Miquel

Coll Coll, Damià, Caragol

Garau Tomàs, Catalina

Coll Coll, Francesc

Garau Tomàs, Joan

Coll Coll, Julià

García, Antoni

Coll Coll, Llorenç

García Molina, Francesc

Coll Coll, Miquel, Caragol

García Peñaranda

Contestí Gamundí, Miquel, Borronat

Garcias Fiol, Bartomeu, Gallineta

Crespí Salom, Andreu

Garcias Garau, Catalina, de Ca na Grina

Cristóbal Sanchis, Àngel

Garcias Garau, Maria, de Ca na Grina

Darder Cànaves, Emili

Garí Moragues, Josep

Deyà Marquès, Esteve

Garí Ximelis, Jaume, es Xofer de Don

Díaz, A.

Mateu de sa Taverna

Dimas Expósito, Josep

Gayà Bauzà, Miquel

Duran Portell, Joan

Gayà Bonet, Guillem, Serro o Paciència

Duran Rigo, Bartomeu

Gayà Bonet, Mateu

Duran Rigo, Maria, Murera

Gayà Nicolau, Guillem

Esbert Fortuny, Antoni

Gelabert Font, Esperança

Espadas, Antonio

Gomila Salvà, Maria

Femenies Mas, Miquel

Grau, Bartomeu

Ferrer Salas, Josep, en Pep de Son Verí

Gri, Francesc

Ferreras Freixas, Joan

Grimalt Adrover, Gabriel

Ferretjans Noguera, Joan

Guasp, Rafel

Ferretjans Rebassa, Pere A.

Guillén Carrió, Francese

Font Noguera, Martí

Hernández, Felip, Pamboli

Frau Munar, Francisca

Janer Rafal, Miquel

Fullana, Julià

Jaume, Pere Josep

Fullana Mas, Julià

Jaume Ferretjans, Damià

Fuster Rosselló, Francesc

Jaume Fullana, Miquel
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Jaume Tomàs, Guillem, Monjo

Martí Vila, Sebastià

Jaume Tomàs, Joan

Martorell, Pere

Jaume Tomàs, Josep

Martorell Ballester, Maria

Jaume Vidal, Francesc

Mas, Francesc

Joan Gasparó

Mas, Llorenç, Garleta

Juan Mulet, Pere

Mas Cañellas, Joan

Kindelan Duany, Alfredo

Mas Llabrés, Antoni

Lascolas, Sebastiana

Mas Mas, Bernat, de sa Taverna

Leal Crespo, Fernando

Mas Paniza, Llorenç, Carter, Garleta

Lladó Puig, Llorenç

Matamalas Bibiloni, Joan

Llinàs, Nofre

Matas Frau, Montserrat, des Vincle

Llinàs Planici, Francisca

Matas Gayà, Mateu, es Garriguer de Son

Llinàs Planici, Nofre

Verí de Baix

Llompart Barceló, Antoni

Matas Melià, Bartomeu, des Vincle

Llompart Barceló, Gabriel

Matas Serra, Antoni

Llompart Barceló, Jaume

Mercadal, Joan

Llompart Cantallops, Llorenç

Mesquida Servera, Llorenç

Llull Duran, Joana Aina

Mir Radó, Miquel

Llull Font, Francesca

Moll Sancho, Bartomeu

Llull Fullana, Antoni

Monserrat, Bartomeu

Llull Fullana, Pere

Monserrat Catany, Antoni

Llull Mudoy, Pere

Monserrat Catany, Antoni, Mestre Toni es

Manzanares, Paulino

Picapedrer

Marí Gomila, Josep, Vaca

Monserrat Llompart, Tomàs

Marí Janer, Joan

Monserrat Nadal, Miquel, Set

Marí Mulet, Joan, Vaca

Monserrat Nadal, Sebastià, Set

Martí Miquel, Mateu, Ateu

Monserrat Parets, Miquel

Martí Pionero, Miquel

Monserrat Quetglas, Bartomeu

Martí Quetglas, Joan

Monserrat Radó, Joan

Martí Vila, Martí, des Fornet

Moragues Ballester, Rafel, Raüllet

Martí Vila, Pere, des Fornet

Moragues Martorell, Joan, Murero
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Moragues Martorell, Llorenç, Murero

Oliver Salas, Trinidad

Moragues Tomàs, Antoni, Moneieta

Oliver Sanmartí, Joan

Moreno Garcias, Catalina

Oliver Trobat, Andreu

Morey Font, Jaume, Jaumot

Oliver Trobat, Magí

Morey Rabassa, Jaume

Pastor Llull, Antònia

Mulet Canyellas, Maria, Rius

Pérez, Bartomeu

Mulet Oliver, Joan, Genovoi

Picornell, Aurora

Mulet Pou, Miquel

Pons Crespí, Gabriel

Mulet Salvà, Joan, Genovoi

Pons Tous, Jaume

Munar, Josep

Pou Martorell, Antoni

Munar, Miquel

Puig, Antoni

Munar, Pere

Puigserver, Francesc

Munar Miralles, Pere

Puigserver Cantallops, Pere

Mut Jaume, Antoni

Puigserver Pastor, Pere Ramon

Mut Serra, Guillem

Pujol, Pere

Nadal, Coloma

Quetglas Carrión, Antoni

Nadal, Joan

Quetglas Moragues, Baltasar

Nadal Carrió, Rafel

Quetglas Riera, Antoni, Cucota

Nadal Vadell, Bartomeu

Quetglas Salvà, Mateu

Nicolau Sorell, Joan

Quetglas Sansó, Joan

Nicolau Sorell, Mateu

Rabassa Vicenç, Magdalena

Nicolau Sorell, Pere

Rafel, Canta

Noguera, Joan, Rutxí

Ramis, Bernadí

Noguera Mas, Francesc, Denits

Ramis Amengual, Bernat

Noguera Rigo, Miquel, Barrera

Ramis Ballester, Francesc

Obrador, es motorista de Darder

Rebassa, Antoni

Oliver Amengual, Maria

Ribas Cantallops, Joan

Oliver Catany, Joan

Ribas Cantallops, Pere

Oliver Mas, Gabriel

Ribas Mudoy, Pere Joan

Oliver Mir, Miquel

Riera Ensenyat, Andreu, Andritxol i

Oliver Rosselló Bartomeu
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Riera Llodrà, Gabriel, de Cas Perlos

Salvà Mas, Sebastià

Riera Sorell, Gabriel

Salvà Noguera, Miquel

Rigo, Bernat

Salvà Rosselló, Julià

Rigo, Rafel

Salvà Salvà, Mateu

Rigo Febrer, Antoni

Sampol, Josep

Rigo Febrer, Joan, Maonès

Sancho Galmés, Pere

Rigo Rigo, Francesc

Sanmartí Fullana, Joan

Roca, Pere

Santandreu Gelabert, Gabriel, Petrero

Roca Matamales, Maties

Santandreu Mora

Roig Llull, Francesc, Garbes

Santandreu Torrens, Joan

Roig Marí, Guillem

Sanz Jimeno, Julio

Roig Pons, Francesc, Garbes Clares

Sastre, Pere A.

Roig Pons, Pere Antoni, Garbes

Sastre Bauzà, Tomàs, Busca

Roig Vidal, Joan, Meco

Sastre Clar, Pere o Pau?

Roses Siragusa, Llorenç

Sastre Garcias, Antoni

Rosselló, Miquel, de Can Butxaca

Sastre Garcias, Bartomeu, Cunieta

Rosselló Oliver, Josep, Pep Butxaca

Sastre Garcias, Llorenç

Rosselló Perelló, Miquel, Campaner

Sastre Salvà, Bartomeu, Busca

Rotger Fullana, Pere

Sastre Solivellas, Francesc

Rovira Truyols, Joaquín

Seguí Moyà, Pau

Sagreras, Josep

Serra, Bartomeu

Sagreras Carlos, Bartomeu

Servera Cardell, Gabriel

Saiz Cañellas, José

Servera Noguera, Pere J., Carreró

Saiz de Gralla, Jerónimo

Servera Roig, Margalida

Salom Amengual, Andreu

Servera Roig, Maria

Salvà, Pere Antoni

Servera Roig, Martina

Salvà, Sebastià

Servera, Antoni, de Cas Comte

Salvà Caldés, Miquel

Simó Gelabert, Melcion, Sion

Salvà Caldés, Pau, Muleta

Sirerol Monserrat, Joan

Salvà Caldés, Pere, Muleta

Soler Muntaner, Manolo

Salvà Cardell, Julià, Gocho

Sorell, Andreu
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Taberner, Pere Joan

Vila Pericàs, Catalina

Taberner, Sebastià

Vilardell Alfaro, Lluïsa

Taberner Coll, Joan

Villalonga Huguet, Araceli

Taberner Danús, Joan

Villalonga Huguet, Laura

Taberner Ferrer, Miquel, Figó

Zanoguera Garcias, Antoni,

Taberner Garcia, Joan

Bonjesús

Taberner Garcias, Pere Joan, Figó
Taberner Radó, Jeroni, Nuu
Taberner Radó, Pere, Nuu
Taberner Tomàs, Pau
Tomàs, Gabriel, Terrola
Tomàs, Guillem
Tomàs Barceló, Rafel, Rander
Tomàs Ferretjans, Antoni
Tomàs Oliver, Joan
Tomàs Rubí, Francesc, Gal·leta
Tomàs Sidral, Damià, de Can Buscaneta
Tomàs Rubí, Catalina
Torrens Monroig, Isabel, Petrera
Torres, Bernat
Trobat, Bernat
Vanrell, Gabriel
Vanrell, Guillem
Vaquer Fullana, Jerònia, de ses Enramades
Vaquer Fullana, Joan, Baster
Vicenç, Antoni
Vich Bibiloni, Antoni
Vich Oliver, Pere
Vidal Ballester, Bernat
Vidal Clar, Bernat
Vidal Mulet, Joan

126

-

La revolta dels trencadors de les Cadenes

