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9,2. LA REPERCUSSIÓ SOCIAL DE LA REPATRIACIÓ

El retorn dels repatriats constituí un lamentable espectacle

que va commoure la població.

Un dels principals desembarcaments de repatriats a Palma va

ésser el dels soldats que tornaren amb el vapor «Unión» el 14 de

gener de 1899:

"La sola noticia dada (...) fue su-
ficiente para que se trasladaran al
muelle gran número de personas an-
siosas todas ellas de abrazar a sus
hijos, hermanos ó amigos. (Quan
l'«Unió» entrà en el port) fue sa-
ludado por una salva de aplausos,
salva que fue contestada por los
gritos de alegria dados por los re-
patriados desde la cubierta del bu-
que. Este atracó en su fondeadero
de costumbre en cuyo punto estaba
la benéfica Junta de Protección al
Soldado, el gobernador militar, el
teniente coronel jefe del escuadrón
de cazadores de Mallorca y gran nú-
mero de oficiales del Regimiento
Regional de Baleares n° 1.
Previo reconocimiento de los repa-
triados, cuyo trabajo llevaron á
cabo los facultativos Riera y VI-
llalonga, empezó el desembarco con
el mayor orden.
El aspecto que presentaban los re-
cien llegados era más tranquiliza-
dor que los regresados hasta ahora,
pues la mayor parte están sanos,
siendo muy pocos los que tuvieron
que ingresar en el Hospital.
Terminado el desembaro se pusieron
en marcha en dirección al cuartel,
abriendo aquella una sección de la
guardia civil, otra de la guardia
municipal, ambas á caballo; seguían
luego las bandas de cornetas, tam-

965

*-



r

^

bores y música del Regional n° 1,
el general gobernador, los oficia-
les del regional, la Junta de Pro-
tección, y detrás los repatriados.
Una vez en el cuartel se les ha
servido un "lunch", costeado por la
repetida Junta, entregando además a
cada uno de ellos cinco pesetas"
(10)

La majoria dels desembarcaments de repatriats seguien a-

questa mateixa tònica. En el port de Sóller, el 12 de setembre de

1898, les autoritats municipals es feren càrrec de vuit repa-

triats que arribaven procedents de Santiago de Cuba:

"Conducidos en carruaje á las casas
consistoriales el alcalde señor Se-
rra en nombre del pueblo les ha da-
do la bienvenida y convidado á un
almuerzo. De los repatriados hay
tres que vienen en estado bastante
delicado. El señor Elias Santano,
de la Junta Local de protección al
soldado, los ha socorrido con diez
reales a cada uno (...) Ha salido
para Palma en carruaje costeado por
el Alcalde" (11).

Ja hem indicat que un important percentatge dels repatriats

que tornaven de Cuba estaven malalts i que les pèssimes

condicions del viatge encara empitjoraven més la salut dels

soldats (12). Les autoritats illenques es preocuparen per aquest

fet i sabem que va ésser un dels principals temes tractats a la

sessió de l'Ajuntament de Palma del 24 de gener de 1898 (13). En

aquest mateix ajuntament, cap a setembre de 1898, es parlava de
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crear un sanatori pels repatriats (14).

Els soldats malalts solien ésser atesos a l'Hospital Militar

de Palma. El dos de gener de 1899 "La Almudaina" publicava que:

"Durante el día de ayer fueron bas-
tante numerosas las familias que
visitaron el Hospital Militar de
esta plaza, en cuyo establecimento
ingresaron (...) varios soldados
repatriados (...). El estado de mu-
chos individuos no es grave, ha-
biendo ingr.esado tan solo en dicho
establecimento por hallarse ataca-
dos de sarna, cuya enfermedad como
es sabido es peligrosa por la faci-
lidad con que se propaga".

Cap al febrer de 1899, la ronya, malaltia duita pels repa-

triats, va atacar algunes famílies de les barriades de Palma, com

Santa Catalina i sa Cerrería. El setmanari costumista "La Roque-

ta", comentava així aquest fet:

"¡Mirau que després d'havé morta un
part de sa nostra joventut a Cuba,
d'havè perdut aquesta illa y demés
colònies y d'havè arribat mig morts
casi tots aquells soldats, teñí en-
cara que burla y afrontar ronya per
gratà, es tot lo que se pugui dï!"
(15).

Quan arribaven, els repatriats rebien un cert suport per

part de les autoritats i de l'esmentada Junta de Protecció al

Soldat, però també hi va haver particulars que expressaven la

seva solidaritat amb els soldats que tornaven abatuts i afeblits.
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Així, per exemple, sabem que un sastre eivissenc, Josep Ferrer

Serra, donà roba pel primer repatriat eivissenc que tornas ferit

de la guerra de Cuba (16). El setembre de 1897 un emigrant ma-

llorquí resident a Buenos Aires, Antoni Nadal Morè envià 25 pes-

setes pels soldats que tornaven ferits (16 bis). En el port de

Sóller, el 13 de setembre de 1898, els veïnats varen atendre els

repatriats amb cafè i llet. Per aquestes mateixes dades, a Mana-

cor es tenia previst no fer cap funció a la fira a causa del re-

torn dels repatriats (17). Hi va haver diverses iniciatives, si

bé d'escassa importància, per recollir doblers per als

repatriats, com l'organització d'una "becerrada", o una

"estudiantina" Militar que aniria pels carrers de Palma (18).

Els repatriats varen tenir sovint dificultats econòmiques.

En tornar, només es pagava a les tropes "el tercio de los haberes

que se les adeuden. Si dicho tercio ascendia de tres mensualida-

des de haber sólo se les abonaría éstas" (19). La qüestió del pa-

gament deis soldats que havien participat en les campanyes d'Ul-

tramar va ésser un problema que va durar anys. L'abril de 1899 hi

havia gent que especulava amb els "alcances" dels repatriats. Com

que el govern no pagava els repatriats, alguns aprofitats

compraven a baix preu aquests "alcances" (20).

En una data molt primerenca, l'abril de 1896, el governador

civil de Balears encarregà a la Guàrdia Civil que recollís qual-

sevol repatriat que estàs en el carrer i que els presentas al

governador militar (21). El 18 de febrer de 1899, "La Roqueta"

informava que alguns repatriats no havien tengut més remei que

posar-se a fer de femeters per poder menjar.
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Alguns repatriats es destacaren per la seva religiositat.

Així, per exemple, l'eivissenc Vicenç Serra, procedent de Cuba,

va pagar una missa a l'església de Sant Domingo d'Eivissa en

compliment d'un vot. Una vintena d'eivissencs repatriats a

començaments d'octubre de 1898, en arribar a Eivissa e.s dirigiren

tot d'una a visitar la mare de Déu de la parròquia de Jesús (22).

La premsa illenca va dedicar molta d'atenció a la repatria-

ció. La premsa diària de les capitals insulars publicava les

llistes de repatriats i no mancaven els articles d'opinió, ja

fossin propis, o procedents de la premsa peninsular. Un anònim

corresponsal del diari "La Almudaina" feia aquestes considera-

cions:

"Difícil es trasladar al papel la
impresión que nos causó el aspecto
que presentaban los infelices sol-
dados. En su semblante llevaban to-
dos impresas las penalidades sufri-
das bajo el mortífero clima de Cuba
(...). Las escenas que se desarro-
llaron en el muelle no son para ser
contadas; las madres, con el dolor
y la alegría sentidos á un mismo
tiempo abrazaban á sus hijos con
frenesí, tratando de desahogar sus
corazones afligidos durante los
largos meses de ausencia" (22 bis).

El "Boletín Comercial", una publicació de la Cambra oficial

de Comerç de Palma, dedicà un article titulat "Recuerdo" als

morts a Ultramar, on parlava així dels repatriats:

"Tristeza, compasión, lástima y mu-
chas otras impresiones causa (...)
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la llegada á su patria de los sol-
dados que regresan de Ultramar.
No queremos ocuparnos de la repa-
triación, ni de las escenas tristes
que pueden presenciarse (...), ni
del estado en que vuelven los que
han defendido la patria en las que
fueron nuestras colonias" (23).

Sobre aquest mateix tema, el setmanari catòlic i regionalis-

ta "Mallorca Dominical", editat a Palma, publicà un interessant

poema del llavors jove poeta Miquel Ramón Ferrà Juan, titulat "Un

màrtir".

"Miraulo, dèbil, prim, gròch com la cera,
Torna malalt de la -perduda Cuba;
Un brás mitx destruït, ple de ferides,
De frèt tot enredat

L'he vist d'un tros alluny/ que s'en venia
A póch à póch, cap baix, la cara aixuta.

(...)
Trist va partir, però més trist retorna (24)

Com és lògic, la premsa illenca també anava plena amb notí-

cies sobre la repatriació a la Península. En destacam dues rela-

tives a Barcelona. El 30 d'octubre de 1898 el diari "La Almudai-

na" informa que a Barcelona s'han construït 300 nínxols destinats

a enterrar els repatriats que morissin en aquesta ciutat. Mig any

després, el 14 d'abril de 1899, aquest mateix diari relata una

manifestació de mares de soldats morts a Ultramar que demanaven

el pagament dels endarreriments de les seves pensions.
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Un problema singular va ésser el dels soldats de l'exèrcit

espanyol presoners dels independentistes filipins.

Molts d'aquests presoners torbaren mesos en ésser alliberats

perquè els tagals no prengueren part en la pau de París i aviat

esclatà, una nova guerra, aquesta vegada entre filipins i nord-

americans (febrer de 1899), El gener de 1899, es parlava de

12.000 presoners espanyols a les Filipines, una xifra que consi-

derarà molt exagerada (25).

Respecte als balears, el 28 d'agost de 1898 va caure

presoner dels tagals Gabriel Reus Veny. Era de Cala Rajada i

havia passat a les Filipines com a soldat el setembre de 1896. Va

caure malalt a comnçaments de 1898. Quan es reincorporà, el marg

d'aquell any,fou destinat a les províncies del nord, on el varen

fer presoner. No fou alliberat fins al desembre de 1899.

L'octubre de 1898. també eren presoners dels filipins el

coronel d'enginyers Josep Ferrer, el tinent d'infanteria Ignaci

Ferragut i el capità d'infanteria Segon Picó Lluch, la dona del

qual s'havia repatriat l'agost d'aquest mateix any. D'Ignaci

Ferragut ens consta que fou alliberat i que tornà a Mallorca el

febrer de 1899 (26).

El juny de 1899, el govern civil de Balears va dirigir una

circular als baties per saber quins illencs eren presoners a les

Filipines (27).
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9.3, LA 3UMTA Bu BBQTgGGIQ AL BQLPAT (28)

"La Junta de Protecció al Soldat", va ésser l'entitat que, a

Mallorca, es va encarregar d'auxiliar dins les seves possibili-

tats, els repatriats que tornaven cansats i malalts.

Aquesta entitat era de caràcter privat, i es financiava amb

donatius i amb subscripcions mensuals, però també va rebre sovint

ajuda institucional.

El seu origen es remunta al juliol de 1896, quan s'ajornà, a

Palma, el projecte de celebrar unes "fires i festes". Llavors

sorgí en la comissió que s'havia d'encarregar de les funcions

religioses i a proposta del metge Antoni Mayol Vidal (29), la

idea de crear una societat per socórrer els soldats mallorquins

que tornaven de la Guerra de Cuba ferits o malalts i els fami-

liars dels soldats morts. L'esmentada comissió acceptà el pro-

jecte i redactà un reglament, que va ésser aprovat pel govern

civil de Balears el 29 de juliol de 1896.

Així, es creà a Palma, una "Junta de Protecció al Soldat de

Cuba", que aviat, per poder socórrer els que tornaven de les Fi-

lipines, s'anomenà "Junta de Protecció al Soldat". Els socis fun-

dadors foren Maties Company, presidents Enric Reig, Bernat Baile,

Joan Muntaner, tresorer, Ramon Soler de la Plana, l'esmentat An-

toni Mayol, Joan Lluís Estelrich, Antoni Maria Pena, Pere Bauzà,

Ignaci Figuerola i Arturo Sarmiento, secretari.
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La Junta va reunir els seus primers fons amb els donatius

dels seus fundadors i amb alguns doblers que va rebre dels rec-

tors i dels baties de Mallorca.

Va col·locar caixonets d'almoines a diversos llocs públics i

envià circulars que demanaven suport a totes les corporacions i

als notables mallorquins. Els fons augmentaren i es varen

depositar a la Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat de les Balears.

La Junta també va participar, la tardor de 1896, en els ac-

tes d'acomiadament de les tropes que anaven a lluitar a Cuba. Poc

després, participaren en la recepció del soldat manacorí Joan Jo-

sep Llodrà, l'heroi de Ramblazo. Per poder ésser reconeguts, els

membres de la Junta adoptaren un distintiu que consistia en una

escarapelóla amb els colors nacionals espanyols.

Per aquetes mateixes dades, el director de "El Magisterio

Balear", Jeroni Castanyo, va promoure una campanya entre els a-

lumnes de les escoles, públiques i privades, de Mallorca, per

recaptar doblers per a la Junta. Es reuniren unes mil pessetes i

J. Castanyo es va incorporar a la Junta de Protecció al Soldat

(30).

Com que cada vegada havia de socórrer més ferits i malalts,

la Junta demanà suport als directors dels periòdics locals. Així,

s'incorporaren a la Junta Estanislau de Kostka Aguiló, en repre-

sentació del "Boletín de la Sociedad Arqueològica Luliana", Bar-

tomeu Sureda ("El Liberal Palmesano"), Pere Peyró ("La Almudai-

na"), Josep Vives ("El Heraldo"), Marià Zaforteza ("La Tradi-

ción"), Josep Latorre ("Revista Balear de Ciencias Médicas"), Ma-

nuel Peña ("Boletín Comercial"), Joan Gelabert ("El isleño"),
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Francisco de P. Arias ("El Diario de Palma") i Ricard Fuster ("La

Unión Republicana"),

Peí Nadal de 1896, la Junta realitzà un present en forma de

comestibles als trenta-vuit soldats que socorria.

El febrer de 1897, organitzà una coleada que fou un gran

èxit i que permeté recollir 4.620 pessetes:

"Abría la marcha de la cabalgata un
piquete de la Guardia Civil montada
con traje de gala. Seguian la ca-
rroza simbólica del Veloz Sport Ba-
lear escoltada por cuarenta ciclis-
tas, la del Centro Militar figuran-
do a proa ddel acorazado Pelayo y
acompañada de muchos ginetes con el
traje de rayadillo, la de D. Anto-
nio Esteva representando una gran
Cuba, la del casino Unión Republi-
cana que representaba á un obrera
amparado é. un soldado herido, la
del periódico La Ultima Hora, ale-
górica de Mallorca, seguida del
personal de la redacción, la del
Club de Regatas figurando un ele-
gante buque, la del Círculo Mallor-
quín una escena de campaña bajo un
grupo de cocoteros y la de la Jun-
ta"

Aquest mateix mes, el batle de Palma destinà 1.651 pessetes

a la Junta, i poc després l'Ajuntament de Palma li atorgà una

subvenció mensual de 50 pessetes.

L'augment dels recursos econòmics, l'arribada constant de

soldats i les peticions d'ajut dels familiars dels soldats

morts, varen fer que adquirís cada vegada més importància. Es va

haver de redactar un nou reglament, que va ésser aprovat pel go-

vernador civil el 23 de març de 1897 (31). Segons aquest regla-

ment, la Junta s'estructurava en les comissions de recaptació, de
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govern i d'administració. La de govern era l'encarregada de dis-

tribuir els recursos de l'entitat.

Ja hem indicat que va esser la Junta que organitzà, a Palma,

els funerals pels soldats morts, l'abril de 1897 i el gener de

1899.

La Junta nomenà delegats en algunes poblacions de l'illa. A

Sóller, el delegat va esser Elias Santano, i a Felanitx, Salvador

Vidal.

També es preocupà per la propaganda. Es publicaren anuncis

com el següent, insertat en el programa de l'exposició balear de

Sóller de 1897:

"¡OJO!
Los que os divertís en Sóller:
Tened en cuenta que regresan . de Cuba y
Filipinas muchos soldados heridos ó enfermos
necesitados de auxilio.
La Junta de Protección al Soldado establecida
en Palma se cuida de socorrerlos.
Cualquiera de sus individuos admite donativos
para dichos soldados".

L'octubre de 1897, el diari "La Ultima Hora" organitzà un

concert en el Teatre de Palma que suposà 3.030 pessetes per a la

Junta.

Aquesta entitat organitzà el desembre de 1897 una tómbola

amb objectes donats per diverses entitats i particulars (32). A

l'acte hi assistiren les autoritats eclesiàstiques, civils i mi-

litars i el president, Company, pronuncià un discurs que acabà

amb visques a Espanya i a Mallorca. El benefici d'aquesta tómbola

va ascendir a 11.223 pessetes.
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Poc després s'incorporaren a la Junta Francesc de P. Casas i

el metge Gabriel Oliver (33). El març de 1898, la Junta havia

repartit 330 pensions a soldats malalts i a famílies de soldats

morts, amb unes despeses de 1.565 pessetes (34).

Quan s'inicià la guerra amb els Estats Units, l'abril de

1898, la Junta es va oferir per auxiliar els ferits en el cas que

hi hagués una invasió de Mallorca.

A partir d'agost de 1898, les seves despeses augmentaren a

causa de la repatriació de tots els soldats de l'exèrcit colo-

nial. Sovint, els membres de la Junta esperaven els repatriats en

el moll i els donaven petites quantitats en metàl·lic -cinc

pessetes, tres pessetes, dues pessetes i mitja-.

La Junta de Protecció al Soldat sol·licità que els soldats

balears que formaven part del batalló Provisional de Cuba tornas-

sin junts a Mallorca. El comte de San Simón, llavors diputat con-

servador per Mallorca, i 1'ex-governador civil de Balears, Victo-

riano Guzmán Rodríguez, realitzaren diverses gestions, que resul-

taren infructuoses (35).

Així i tot, el 31 de desembre de 1898 arribaren a Palma uns

dos-cents repatriats mallorquins del Batalló Provisional de Cuba.

La Junta els va esperar en el moll de Palma i els acompanya al

quarter del Carme, on el seu president, Maties Company:

"Les dirigió elocuentes frases de
patriotismo y de consuelo, recomen-
dándoles que no se olviden de la
Virgen á la que dirigió una fervi-
ente súplica para que les alivie de
las enfermedades que les aquejan"
(36).
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A continuació, els soldats foren obsequiats amb un berenar

consistent en una ensaimada, un tassó de vi i un puro. A més, la

Junta els va donar cinc pessetes a cadascú. Va pagar les en-

saïmades Mateu Bosch, propietari d'un forn, que fou nomenat mem-

bre de la Junta.

El novembre de 1898, el bisbe de Mallorca, Pere Juan Campins

expressà el seu suport a la Junta. El mes de gener de 1899 lliurà

a la Junta 500 pessetes. D'altra banda, la Diputació provincial

de Balears, presidida llavors pel polític liberal Alexandre Ros-

selló, també subvencionà la Junta (50 pessetes el novembre de

1898 i 986 l'agost de 1899).

També obtengué quantiosos recursos, unes dotze mil pessetes,

a través d'una tómbola organitzada pel Foment de la Pintura i Es-

cultura i el Círculo Mallorquín, que inicialment s'havia de fer a

benefici de la subscripció nacional de la primavera de 1898. Els

presidents de les dues entitats esmentades, Alexandre Rosselló i

Manuel Villalonga, s'incorporaren a la Junta de Protecció al Sol-

dat (37).

La repatriació arribà al seu punt àlgid els primers mesos de

1899. La Junta continuava auxiliant els repatriats segons el seu

estat:

"Las casas del Tesorero-pagador Sr.
Montaner, de los encargados de au-
torizar los pagos señores Aguiló y
Castaño y de los médicos señores
Oliver y Mayol se veían invadidas
todos los días que llegaban á. Palma
vapores correos"
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L'abril de 1899 l'entitat considerà que tenia prou fons per

realitzar la seva tasca, així que va decidir suspendre el cobra-

ment de les subscripcions mensuals que realitzaven diversos par-

ticulars .

El setembre d'aquest mateix any, va rebre i va obsequiar An-

toni Bauza Fullana, el soldat mallorquí que havia format part

dels "Últims de les Filipines",

Ja dins el 1900, els ajuntaments de Felanitx i de Palma fe-

licitaren la Junta per la seva tasca humanitària. Finalment el

maig d'aquest mateix any, l'entitat es va dissoldre i va lliurar

196 pessetes que tenia de superàvit als rectors de les parròquies

de Palma perquè fossin distribuïdes entre els soldats pobres.

Durant el seus cinc anys d'existència, la Junta de Protecció

al Soldat va recaptar 47.636 pessetes, 42.876 de les quals proce-

dien de donatius i 4.760 de subscripcions mensuals. Aquesta en-

titat va repartir 47.440 pessetes de la següent manera:

-Auxilis a soldats retornats malalts 20.524 pessetes.

-Socors a soldats repatriats 11.345 "

-Pensions a pares de soldats morts 13.443 "

La Junta de Protecció al Soldat va arribar a estar formada

per trenta persones. Entre elles hi havia quatre clergues, el ca-

nonge lectoral de la Seu i després capiscol, Maties Company, que

fou el president, el prevere Bernat Baile, director del col·legi

del Diví Cor, (38), el canonge Enric Reig i Honorato del Val, su-
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perior dels agustins (39); tres metges, Antoni Mayol, Gabriel

Oliver i Josep Latorre izquierdo (40); i onze escriptors i perio-

distes, Estanislau de Kostka Aguiló i Aguiló (41), Bartomeu Su-

reda, Pere Peyró, Marià Zaforteza, Josep Vives, Manuel Penya,

Joan Gelabert, Francisco de P. Arias, Ricard Fuster, Arturo Sar-

miento, que fou el primer secretari, i Joan Lluïs Estelric Pere-

lló (42).

També hi havia tres comerciants, Ignaci Figuerola, Joan Mon-

taner i Mateu Bosch; un polític, Alexandre Rosselló; el president

del Círculo Mallorquín, Manuel Villalonga; un pintor, Pere Llo-

renç; un músic, Josep Balaguer Vallès (43); un propietari, Ramon

Soler de la Plana; i un pilot de vaixell, Pere Bauzà.

Podem concloure indicant que a la Junta estaven ben repre-

sentats aquells sectors dels grups dominants de la societat ma-

llorquina que tenien una certa preocupació social, com són els

metges, els pedagogs, alguns escriptors i alguns clergues (44),
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9,4. LBfl MANIgffiflTACIQMfl PB RffiPATRIATS

Com hem vist, les autoritats civils, militars i eclesiàsti-

ques intentaren, sobretot mitjançant la Junta de Protecció al

Soldat, atendre l'allau de repatriats que tornaven d'Ultramar.

Però el suport econòmic donat als repatriats va ésser insuficient

i molts de repatriats varen tenir grans dificultats. El mal-

content dels repatriats va esclatar en diverses manifestacions, a

la Península i també a Mallorca.

El 6 de març de 1899, a Palma, un dos-cents repatriats re-

tornats recentment es concentraren en una taverna prop de la

porta de Jesús. Acordaren fer una manifestació per reclamar els

"alcances" que l'estat els devia. Els manifestants entraren dins

la ciutat (45) i visitaren primer el governador civil, Román Laá

y Rute, que manifestà, la seva bona disposició per donar-los su-

port, si bé l'assumpte estava fora de la seva incumbencia.

Després, els manifestants visitaren el governador militar, Saens

de Miera. Aquest els exposà que el Consell de Ministres estava

discuntint la forma de pagar en metàl·lic el que es devia als

soldats. Mestrestant, calia esperar i la manifestació s'havia de

dissoldre "sin dar motivo á que tuviese que tomar medidas repre-

sivas". El governador militar també va indicar que si qualque

repatriat tenia necessitat absoluta, podia enviar una instància

al govern que "quizás seria atendida". Els repatriats es varen

haver de dissoldre sense haver obtengut res en net (46).

Aquest mateix dia hi va haver una altra manifestació de
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repatriats a Felanitx, un dels municipis més afectats per la

crisi econòmica provocada per la fil·loxera. Un centenar de

repatriats anaren a l'ajuntament on presentaren una instància que

demanava el pagament dels "alcances", i, de forma immediata, de

250 pessetes. Els repatriats argumentaven que els de Madrid ja

havien rebut aquests doblers. El batle es va comprometre a

trametre la instància al governador militar perquè l'enviàs al

president del consell de ministres. A continuació, els repatriats

es retiraren a les seves cases sense cap incident (47).

Encara hi va haver una tercera manifestació de repatriats, a

Palma, el 16 de març de 1899. Uns sis-cents repatriats, naturals

de les Illes Balears, es reuniren prop d'un hostalet anomenat

"Buenos Aires" i s'organitzaren per realitzar una nova manifesta-

ció.

Un inspector de policia, Aparici, acompanyat d'alguns a-

gents, intentà que desistissin. No ho aconseguí i els repatriats

marxaren, per la porta de Jesús, al govern civil. El governador,

Roman Laá, els aconsellà que es dissolguessin o es veuria obligat

a utilitzar la força. Aquest advertiment va ésser rebut pels re-

patriats amb crits de "fuera" i "abajo el gobierno".

A continuació, els manifestants es dirigiren al govern

militar,"dando vivas al ejército y mueras á las autoridades".

Quan arribaren a la plaça de les drassanes, una secció de la

guardià municipal montada, comandada per Moya, amb el suport dels

inspectors de policia, els va intentar dissoldre i s'originà un

"pequeño tumulto".

Després, els repatriats es reagruparen a l'esplanada de la
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llotja de Palma i es dirigiren a la seu de la Capitanía General

de Balears., el Palau de l'Almudaina. Aquí, els aturà, primer la

guàrdia municipal i després un piquet de la guàrdia civil a

cavall. Llavors, va sortir de l'Almudaina el coronel del Regiment

Regional de Balears Número 1. Aquest cap va advertir els

manifestants que, com a militars, s'exposaven a patir "graves

consecuencias si hacían manifestaciones tumultuosas". Els

repatriats li exposaren la, seva situació i es queixaren que els

caps havien cobrat i en canvi a ells els devien moltes de pagues.

Un poc més tard, un repatriat va ésser comissionat per

parlar amb el capità general, Rosendo Moiño Mendoza. La màxima

autoritat militar de Balears assenyalà que faria les gestions que

pogués, però els repatriats s'havien de dissoldre sense provocar

"desagradables sorpresas". El comissionat, una vegada en el

carrer, va intentar convèncer els seus companys perquè es

dissolguessin. Però la policia havia detengut els dotze líders de

la manifestació i els repatriats no es volien dissoldre fins que

no fossin alliberats.

Quan aconseguiren aquest objectiu es dirigiren a la plaça de

Cort, a la seu de l'Ajuntament. El batle, Eugeni Losada Mulet, es

va comprometre a presentar a l'Ajuntament una proposició

favorable als repatriats. Ja més calmats els ànims, la guàrdia

civil va dividir la manifestació en dos grups. Una part dels

manifestants marxà pel carrer den Brossa, i l'altra pel carrer de

Colom. Després de recórrer pacíficament diversos carrers es

reagruparen al lloc de partida, l'hostalet de Buenos Aires (48).
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La qüestió del pagament als repatriats, la principal causa

de les manifestacions dels repatriats, es va perllongar durant

molt de temps. No sabem exactament quina era la quantia dels "al-

cances" que reclamaven els repatriats, però el març de 1899 el

govern va establir que pagarien cinc pessetes per cada mes en

campanya (49).

L'u de maig de 1899, la primera de les conclusions socialis-

tes per als poders públics va ésser, precisament, l'immediat pa-

gament als repatriats (50). El Partit Socialista Obrer Espanyol

va ésser l'organització que més es va preocupar per aquest pro-

blema. Es va crear una comissió "Pro Alcances de Ultramar", que

va presidir el dirigent socialista i ex-combatent a Cuba Llorenç

Bisbal, amb Sebastián Lérida com a secretari. Encara el 1915,

aquesta comissió va dirigir una circular "á los españoles de

corazón", on sol·licitava:

1- Que el govern reprengués el pagament dels

plusos de campanya i "demás alcances de Ul-

tramar de las últimas y penúltimas guerras

coloniales".

2- Que també pagui als voluntaris 250 pesse-

tes per cada any que varen servir a l'Exèr-

cit de Cuba.

3- Aquests pagaments s'hauran de fer directa-

ment als interessats o als seus hereus.

4- Que en un termini de dos anys el govern
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hagi pagat tots els deutes.

5- Que el govern fixi un nou termini perquè

aquells que per absència o ignorància no va-

ren poder sol·licitar el cobrament dels seus

"alcances" ho puguin fer ara (51).
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9.5. ELS "SUPERVIVENTS"

Amb el pas del temps, els "supervivents" de les guerres de

Cuba i de les Filipines varen rebre un cert reconeixement per

part de les autoritats.

Sembla que per una llei del 1945 tots els supervivents que

ho sol•licitassin podien ésser nomenat tinents honoraris de l'E-

xèrcit Espanyol. En els documents que s'expedien per aquest motiu

s'especificava que havien participat en la Campanya Colonial de

Cuba on havien posat de relleu les "virtudes de la raza" (52).

El novembre de 1949, l'Associació de Supervivents de les

campanyes de Cuba i de les Filipines organitzà, a la plaça de

toros de Palma, un festival folklòric en homenatge dels super-

vivents de Cuba, Puerto Rico i de les Filipines. Estava patro-

cinat pel capità general de Balears, Eduardo Sáenz de Buruaga i

hi participaren grups d'Aragó i d'Andalusia i l'agrupació "Aires

de Montanya", de Mallorca (53).

A finals de 1955, l'Ajuntament de Palma va fer un altre ho-

menatge als supervivents de la campanya d'Ultramar i el "Diario

de Mallorca" va publicar els noms de cinquanta supervivents (54).

Encara cap a 1960, es va concedir als escassos supervivents

una pensió anual de 3.000 pessetes (55).
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9.6. L'EMIGRACIÓ A LES ANTIGUES COLÒNIES DESPRÈS DEL FINAL DE LA

GUERRA

El final de la guerra (agost de 1898) i el canvi de sobi-

rania (desembre) no implicaren ni un retorn massiu dels emigrants

de Cuba i Puerto Rico ni que s'aturàs l'emigració illenca cap a-

quests indrets. Naturalment, si que retornaren els funcionaris

colonials, sobretot els militars (56). Pel que fa a les Filipi-

nes, la situació era diferent ja que hi havia molt poca emigra-

ció .

9.6.1. L'EMIGRACIÓ A CUBA (1898-1907)

Durant cinc mesos, d'abril a agost del 1898, les relacions

amb les Antilles es varen interrompre completament a causa del

bloqueig nord-americà.

El 18 d'agost de 1898 arribaren al port de Sóller alguns so-

llerics procedents de Cuba. Tornaren a Mallorca a causa de la

"paralització dels negocis" per mor de la guerra, i ho varen fer

d'una manera indirecta a través de l"estranger". L'octubre d'a-
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quest mateix any arribaren també a Sóller Guillem Colom Muntaner,

Llorenç Roses, Francisca Arbona i d'altres (57).

Aquest mateix mes ja es registre, la partida d'un emigrant

cap a Cuba pel port de Palma. Durant el 1899, passaren a Cuba 76

illencs (58). L'abril d'aquest mateix any partiren des de Palma

cap a Barcelona, amb destí a Cuba una trentena d'homes naturals

d'Andratx, Calvià i Capdepera que anaven a l'Havana per a parti-

cipar en la zafra. El 31 de maig de 1899, la premsa recull la

notícia que han tornat un gran nombre de mariners d'Andratx des-

prés d'haver fet feina a la zafra (59).

Segons un cens efectuat a Cuba entre el 1898 i el 1901, hi

havia a l'illa 835 balears, que es repartien així:

L'Havana 439 persones
Las Villas 213 "
Santiago 88 "
Matanzas 37 "
Pto Príncipe 35 "
Pinar del Río 23 ".

Pel que fa a les seves activitats, 322 illencs es dedicaven

al transport, 239 al comerç i a serveis i altres 239 a la pro-

ducció (60).

El 1900, els emigrants balears només suposaven I'l,38% dels

emigrants procedents de la Península Ibèrica i illes adjacents.

Així i tot l'emigració illenca era superior a la d'Aragó, Nava-

rra, Múrcia i Extremadura. La colònia balear estava quasi exclu-

sivament composta per homes (98,41%), molts dels quals eren fa-

drins (el 49%). L'analfabetisme arribava al 35%, una taxa que

només era superada pels canaris- (61).
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El 1899 partiren del port de Palma cap a Cuba 76 persones, i

el 1900, altres 68 (62).

Durant els primers anys de la postguerra, la vida pels emi-

grants no va ésser fàcil en un país detruït per la guerra. La Me-

mòria de 1900 de la Societat Balear de Beneficiència de l'Havana

assenyalava que

"el contingente de baleares llega-
dos en esta (illa, Cuba) durante el
año social que acaba de finir ha
sido sumamente reducido, pudiendo
añadir que los aquí de antes, no
han podido contribuir cual hubiera
sido su voluntad, por las causa que
son de todos conocidas" (63).

Aquest any, la Societat Balear només tenia 72 socis, és a

dir, menys que la meitat dels que tenia quan es va fundar el

1885. Però aquest mateix 1900 es va crear una Secció d'Auxilis

Mutus, que el 1901 disposava de 461 socis, mentre que la Societat

Balear només en tenia 59. Ambdues societats constituïren el "Cen-

tre Balear. Beneficiència i Auxilis Mutus", que es considerava

fundat el 1885 i reformat el 1901.

L'expansió del Centre Balear demostra clarament el creixe-

ment de la colònia illenca a Cuba. El 1902 tenia 532 socis, dels

quals 40 fundadors, 420 socis de número i 72 familiars; el 1903

en tenia 1.077, dels quals 859 eren socis fundadors i numeraris,

i la resta familiars; i el 1904 en tenia 1.522, dels quals 1.053

eren socis de námero.
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Aquest creixement s'incrementà en anys posteriors, quan

l'emigració dels balears a Cuba degué adquirir un caràcter

massiu. El 1905, el "Centro Balear. Sociedad de Beneficiencia,

Auxilios Mutuos, Instrucción y Recreo", va doblar el seu nombre

de socis i va arribar als 2.657, dels quals 1.867 eren socis de

número. L'any següent, tenia 3.682 socis, 2.574 dels quals eren

socis numeraris. L'octubre de 1907 comptava amb 4.988 socis.

Paral·lelament en aquest enorme creixement quantitatiu, el

Centre Balear va anar diversificant els seus serveis i creant al-

gunes delegacions. El 1902, es va crear la delegació de Batabanó,

el 1906, les de Güira de Melena i Caibarién. El 1913, també en

tenia a Marianao (província de l'Havana). S'organitzaren noves

seccions, com les d'invàlids (1902), propaganda (1903), ins-

trucció (1906). Al final de 1905 va fundar la "Quinta de Salud La

Balear" que durant el 1906 va atendre 673 malalts i efectuà 163

intervencions quirúrgiques.

El Centre Balear, estava en relació amb les altres organit-

zacions dels emigrants hispànics i amb la premsa, tant la de

l'Havana, com la de Mallorca (La Ultima Hora, La Unión Republi-

cana, La Roqueta), i la d'Eivissa (El Correo de Ibiza i La Unión

Republicana) (64).
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9,6,2, L'EMIGRACIÓ A PUERTO RICO (1898 - 1900)

Poc després de l'armistici d'agost de 1898, es varen repren-

dre les relacions migratòries entre Mallorca i ,Puerto Rico. Al

principi del setembre de 1898 va aparèixer a "La Almudaina" la

següent crònica del corresponsal de Sóller;

"La mayoría de los paisanos nues-
tros con residencia en Puerto Rico
que á principios de verano llegaron
á. este pueblo en donde les sorpren-
dió la ruptura de hostilidades con
los yanquis, han emprendido de nue-
vo su regreso á la citada isla an-
siosos de saber é. ciencia cierta el
resultado de pasadas contingencias.
En el primer vapor que salió de Cá-
diz luego de firmada la paz se em-
barcó don Juan Rullán; posterior-
mente salieron para el mismo punto
don Antonio Canals, don Bartolomé
Marqués, don Juan Arbona y en el
que se hizo é. la mar anteayer lo
veri-ficó nuestro particular amigo
don Alfonso Castañer" (65).

Segons les "Estadísticas de Emigraciones é Inmigraciones",

durant el segon semestre de 1898, només partiren des del port de

Palma cap a Puerto Rico tres persones en el mes d'octubre.

Sembla que ni l'ocupació nord-americana ni la posterior pèr-

dua de la sobirania espanyola (desembre de 1898), provocaren un

retorn massiu dels emigrants illencs. Així i tot, hi va haver un

cert nombre de balears que retornaren per aquestes dades.

Coneixem els casos de Pere Lluc Mayol, que arribà a Sóller
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l'octubre de 1898; d'Antoni Bauza Frontera, que també tornà a

Sóller, el novembre del mateix any (66), i del pollencí Jaume Ci-

fre Albertí, que retornà el 1899 (67).

També abandonà Puerto Rico després del canvi de sobirania

Salvador Suau Mulet, que havia estat batle de Mayagüez i morí a

Barcelona el 1902. Un cas curiós és el d'un mallorquí d'Adjuntas

que passà a Santo Domingo, on es dedicà al conreu del cafè (67

bis).

Naturalment, degué tornar tot el personal vinculat a la bu-

rocràcia colonial, sobretot oficials de l'exèrcit i de la marina.

L'emigració es va reprendre durant el 1899 (42 emigrants des

del port de Palma), i el 1900 (34 emigrants), però sense arribar

a les xifres superiors al centenar d'emigrants dels anys 1895-97

(68).

El 1899, passà a Puerto Rico Joan Barceló Juan, perquè havia

obtengut una beca en el seminari de San Juan, i el 1900 demenà

permís per anar Puerto Rico el prevere Joan Serra i Ferrer, de

Capdepera (68 bis).

En general, la immigració a Puerto Rico va disminuir molt

durant el segon decenni del segle XX (69).
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9.6.3. LES FILIPINES

El cas de les Filipines és molt diferent al de les Antillas.

La presència balear estava molt vinculada a la burocràcia

colonial espanyola, així que la majoria degueren retornar el 1898

i el 1899.

Del qualsevol manera, només sabem que l'agost de 1898 el ca-

pità general de les Filipines va expedir passaport, a compte de

l'estat, per Antònia Buada Pujol, esposa del capità d'infanteria

Segon Picó Lluch, perquè acompanyada dels seus fills retornas a

la metròpoli; i que el maig de 1899 arribaren a Palma diverses

famílies procedents de les Filipines (70).

Per altra banda, el setembre de 1898 va partir de Palma cap

a Manila l'important comerciant d'aquesta capital, Joan Oliver

Bauzà, natural de Palma (71).

No hi va haver un retorn massiu dels missioners illencs que

hi havia en aquelles terres. Encara el 1913, passaren a Manila

els jesuïtes Josep Grimalt, Pere Llull, Miquel Llull, i el 1918

hi anà Sebastià Gamundí, que també era jesuïta (71 bis).
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9.7. LES REPERCUSSIONS ECONÒMIQUES

Les guerres de Cuba i de les Filipines afectaren diversos

aspectes de la vida económica de Mallorca i Menorca. El 1895,

l'inici de la guerra de Cuba i la qüestió de la circulació de la

moneda mexicana afectaren les exportacions de sabates i de

teixits. En un altre sentit, durant la guerra hi va haver

empreses mallorquines que proveïren l'exèrcit colonial espanyol.

Alguns balears també contribuïren a l'Emprèstit nacional

voluntari de 1896 i a la Subscripció nacional voluntària per al

foment de la marina i per les despeses de guerra de 1898.

Els efectes negatius de la Guerra de Cuba foren realment

importants entre l'abril i l'agost de 1898, arran de la

interrupció total del comerç amb les colònies a causa del

bloqueig nord-americà. Llavors, tancaren moltes de fàbriques i

tallers de sabates a Palma i Maó, principalment, i l'atur va

créixer moltíssim.
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El 1895, va ésser un any difícil per a l'exportació del cal-

çat a les Antilles, que es va veure afectada per la circulació de

la moneda mexicana a Puerto Rico (72) i per la guerra iniciada a

Cuba .

A Mallorca moltes de comandes de sabates procedents de Cuba

s'anul·laren. A la gran Antilla únicament hi arribaren sabates de

"molt poca qualitat, i pels grans
fabricants que allí hi tenien bo-
tigues pròpies (com el senyor Ru-
bert). Els petits fabricants en-
traren en bancarrota, es retiraren
del negoci o intentaren aconseguir
plaça als mercats de Puerto Rico,
Filipines i a l'interior de la Pe-
nínsula espanyola. L'atur forçós
provocà una "desapreciación" fabu-
losa de la mà d'obra mallorquina"
(73).

La situació devia ésser semblant a l'illa de Menorca, on el

mercat cubà tenia molta d'importància.

El juny de 1895, el diari "La Almudaina" afirmava que eren

mils els obrers sense feina i que a Palma, Maó i altres locali-

tats on el sector del calçat era la principal indústria, hi havia

centenars de treballadors que feien de captaires (74).

Malgrat aquesta situació, l'exportació de calçat a 1'"es-

tranger" pel Port de Palma anà en augment en el període 1894-

1897, i només es reduí molt el 1898:
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I i

ANY

1894
1895
1986
1897
1898

KILOS

37.936
60.549

139 .653
209.044
70.353

PESSETES

606.976
1.210.980
2.793.060
4.180.880
1.125.648 (75)

En canvi en el sector dels teixits, sí que s'observa una re-

cessió en les exportacions a 1'"estranger" pel Port de Palma. Si

el 1894 sortiren 13.586 kg de teixits de cotó blanc, el 1895 no-

més en sortiren 6.421. Pel que fa a teixits tintats i estampats,

es passà de 55.031 kg (1894) a 6.423 kg (1985). L'exportació de

flassades es reduí de 2.018 kg (1894) a 670 kg (1895) (76).
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S'ha dit que l'avituallament de les tropes que partiren cap

a Ultramar era un bon negoci per alguns industrials i que les te-

les pels uniformes eren proporcionades per les fàbriques catala-

nes (77).

A Mallorca, almenys des de 1891, la firma Hereus de Vicens

Juan "Ribes", fabricava "Mantas para el Ejército y Armada,

Marinería y Hospitales" (78), i s'ha afirmat que el "rayadillo

militar que vistieron los soldados", també fou subministrat per

aquesta empresa (79). Efectivament, quan el novembre de 1895

partí de Palma cap a Cuba un important contingent de tropes,

l'empresa Hereus de Vicenç Juan s'encarregà d'elaborar el ves-

tuari de roba de llista i "rayadillo" pels soldats. La roba blan-

ca es va fer a l'establiment de Joan Muntaner i hi treballaren un

centenar de dones. Les sabates, l'anomenat "calzado guajiro", les

va subministrar un empresari anomenat Garau, que precisament

s'havia enriquit amb les exportacions a les colònies (80).

Pel que fa al sector del calçat, s'ha indicat, sense donar

més precisions, que després de la crisi de 1895:

"Les indústries del calçat comen-
çaren a funcionar quan, per in-
fluència del general Weyler, l'es-
tat els encarregà 80.000 parells de
botes destinades a l'exèrcit colo-
nial" (81).

Ja hem vist que l'exportació de calçat pel port de Palma

augmentà molt els anys 1896 i 1897, precisament quan Valerià Wey-

ler i Nicolau ocupava la capitania general de Cuba.
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Una altra repercussió econòmica causada per la Guerra de

Cuba fou l'Emprèstit nacional voluntari de 1896.

El 31 d'octubre de 1896, el Consell de Ministres espanyol

acordà l'emissió d'obligacions del tresor per valor de 400 mi-

lions de. pessetes nominals, amb la garantia de les rendes de les

duanes. Aquest emprèstit, de caràcter voluntari, va sorgir de la

iniciativa d'algunes cambres de comerç i de diverses personali-

tats de l'oligarquia de la Restauració. La seva finalitat era

contribuir a l'esforç de l'Estat per mantenir Cuba espanyola,

però l'alt interès arribava al 16% i les bones condicions d'a-

quest emprèstit el convertiren en una maniobra especulativa.

S'hi varen subscriure bona part del personal polític de la

Restauració, financers, entitats bancàries, industrials, grans

companyies com la Transatlàntica, i fins i tot la família reial

espanyola.

A Mallorca, com a la resta de l'Estat, la propaganda "pa-

triòtica" incitava a la subscripció. El bisbe Jacint Maria Cer-

vera i Cervera envià una circular a tots els rectors on els ex-

hortava a què donassin suport a l'emprèstit.

El 12 de novembre, es realitzà a Palma una reunió, sota la

presidència del governador civil interí de Balears, Tirso Alonso,

per tractar la qüestió de la participació illenca en l'emprèstit.

Hi participaren representats dels partits polítics dinàstics,

dels bans i caixes, de la indústria i del comerç i de la premsa.

La participació de la Cambra de Comerç, Indústria i Navega-

ció de Palma de Mallorca, fou poc important. El governador civil
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volia fer una reunió amb la seva junta per promoure la subscrip-

ció "nacional", però es va considerà innecessari i els vocals de

la cambra es limitaren a fomentar la subscripció,

A nivell estatal, la subscripció fou un èxit. El 16 de no-

vembre de 1896 s'havien recaptat 599.899.000 pessetes. S'ha as-

senyalat que la localització geogràfica d'aquest emprèstit posava

de manifest la geografia dels interessos colonials a l'Estat Es-

panyol. Així les zones que més contribuïren foren Madrid (305

milions), Barcelona (80 milions), Bilbao (38 milions), Astúries,

Balears, Sevilla, Cadis, Màlaga, Valladolid i Santander. Renovat

els anys 1897 i 1898, aquest emprèstit, anomenat de "duanes", ar-

ribà a cobrir un volum de 800 milions de pessetes.

A Mallorca es varen adquirir obligacions per valor d'uns 7

milions de pessetes, la qual cosa situa les Balears molt per da-

munt de la mitjana de les "províncies", que és de 3,7 milions si

excloem, a més de Madrid, Barcelona i Bilbao.

Els principals subscriptor mallorquins foren els següents:

- El Foment Agrícola de Mallorca (82) (1.000.000 de pessetes).

- El Crèdit Balear (83) (800.000).

- "La Isleña Marítima" (84) (400.000).

- El Banc de Sóller (85) (250.000).

- La Caixa d'Estalvis de Balears (86) (250.000).

- Hereus de Vicenç Joan (87) (250.000).

- Antoni Frontera Bauzà (88) (115.000).

- Banc de Felanitx (89) (100.000).

- El comte d'Aiamas (90) (100.000).
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- J. Aguilà Cetre (fi) (100.000).

- Manuel Salas (92) (100.000).

Aquests onze subscriptors sumaven la meitat del valor de les

obligacions adquirides a Mallorca (3.465.000 pessetes). Si a més,

tenim en compte que altres particulars hi varen contribuir amb

100.000 o 50.000 pessetes, podem concloure que l'oligarquia i-

llenca va copar l'emprèstit (93).

A Eivissa, el vicari capitular incità el capítol, el clergat

i els fidels a què participassin en l'emprèstit per "donar exem-

ple", ell mateix es va subscriure per 9.500 pessetes. El capítol

també se subscriví per 500 pessetes. Altres subscriptors

importants varen ésser, Joan Román ,que contribuí amb 200.000

pessetes, i Joan Tur Llaneras, que ho va fer amb 10.000 (94).
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Un element important dins l'ambient pro-bel•licista que es

vivia a Mallorca la primavera de 1898, fou la Subscripció nacio-

nal voluntària per al foment de la marina i per les despeses de

guerra. El decret per aquesta subcripció es va publicar a la

'"Gaceta de Madrid" el 14 d'abril de 1898 i aviat s'organitzaren

Juntes Auxiliars Provincials.

A Mallorca, la junta provincial es va crear el 26 d'abril de

1898 i hi participaven totes les autoritats de l'illa, des del

bisbe al director de la sucursal del Banc d'Espanya a Palma,

passant pel governador civil, el batle de Palma, el president de

l'Audiència i el delegat d'hisenda, i, és clar, el capità general

i el comandant de marina. S'establiren com a centres de

subscripció les secretaries de la Diputació de les Balears i de

l'Ajuntament de Palma, així com la de la cambra i govern del

bisbat de Mallorca (95). Es crearen juntes de caràcter local, i,

a principis de maig de 1898, també se'n crearen de caràcter

comarcal, almenys a Manacor (96).

A Eivissa, el 30 d'abril de de 1898, es creà una Junta Local

presidida per les principals autoritats de l'illa, el vicari ca-

pitular Joan Torres Ribas, el comandant militar Vicente Pereira,

el comandant de marina José Aurioles, el jutge de primera instàn-

cia Juan García Taheño, el batle d'Eivissa Josep Verdera i l'ad-

ministrador depositar! d'hisenda Julián Palacios. Aquesta junta

convocà una reunió amb els veïnats el dia primer de maig. El dia

10 d'aquest mateix mes aparegué al "Diario de Ibiza", l'única pu-

blicació periòdica que en aquells moments hi havia a l'illa, la
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primera llista de subscriptors, encapçalada pels membres de la

Junta (97).

A Menorca, i sota la presidència del bisbe de Menorca, Sal-

vador Castellot Pinazo es va constituir, el 2 de maig de 1898,

una junta auxiliar composta de les primeres autoritats militars,

civils, judicials i administratives. A cada poble de l'illa es

nomenà una Junta Local, composta del rector més antic, del pre-

sident de l'Ajuntament, del jutge municipal i d'un dels majors

contribuients (98).

Les llistes dels subscriptors es publicaren als butlletins

de la província i dels bisbats i, després, a la "Gaceta de Ma-

drid". Sovint, també sortien als diaris locals de Mallorca, Me-

norca i Eivissa.

En aquesta subscripció hi va contribuir bona part de la so-

cietat benestant de les Balears. Així, a Mallorca, la primera

llista de subscriptors estava encapçalada pel vicari capitular i

el president de l'audiència territorial i en ella hi figuraven un

representant de la noblesa i un gran nombre de clergues.

Com hem vist, quan s'inicià la guerra amb els Estats Units,

les administracions públiques hi destinaren quantitats impor-

tants: 75.000 pessetes la Diputació de les Balears i 50.000 l'A-

juntament de Palma.

La subscripció nacional de 1898, va tenir un cert caràcter
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popular a causa dels nombrosos actes que s'organitzaren per re-

collir fons i per l'existència de les Juntes Locals. El 8 de maig

de 1898, se celebrà a la plaça de toros de Palma una funció gim-

nàstica, de la qual es va destinar el 50% de la recaptació per a

la subscripció. El 15 de maig s'organitzà en el Teatre Femenies

de Manacor, una funció per aquesta mateixa finalitat. El mes de

juny, el Foment de la pintura i l'escultura organitzà una tómbola

a benefici de la subscripc-ió (99).

Malgrat aquests esforços, sembla que els donatius foren es-

casos a Mallorca (100). En total, es recaptà a totes les Balears,

d'abril de 1898 a febrer de 1899, 138.797,13 pessetes, de les

quals 83.000 s'havien de destinar a la defensa de les Balears,

perquè així ho indicaven els donants (101).
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A començaments de 1898, es va produir a Mallorca una greu

"crisi de feina", en expressió de Pere Gabriel, provocada en part

o incrementada per la guerra amb els Estats Units, que va inter-

rompre el comerç entre les Antilles i les Illes Balears (abril-

agost de 1898) .

L'exportació "a l'estranger" de teixits pel port de Palma va

davallar dels 41.634 quilos el 1897, ais 11.495 el 1898, en el

cas del cotó blanc; i de 67.556 quilos (1897) a 18.037 (1898), en

el cas dels teixits tintats i estampats; i de 2.130 quilos (1897)

a 710 (1898), en le de les flassades. També va minvar molt el

comerg de cabotatge del port de Palma de filats de cotó, tei-

xits de cotó i teixits de llana. En canvi va augmentar 1'expor-

tació de productes de lli.

Les sortides de calçat mallorquí cap a l'estranger pel port

de Palma també varen patir una gran davallada el 1898. Els

209.044 quilos del 1897 es varen convertir en 70.353 el 1898. Es

a dir, l'exportació de calçat va minvar en un 66,35%. El comerç

de cabotatge de calçat i pells també va minvar considerablement

el 1898. Si el 1897 se n'exportaven 297.127 quilos, el 1898 només

se n'exportaven 46.837. O sigui un decreixement del 84,24%. A

raes, si el valor de l'exportació de calçat a la Península peí

port de Palma suposava el 43,82% del total el 1896, el 1898, no-

més suposava el 14,70%.

El bloqueig nord-americà a Cuba a partir d'abril de 1898,

provocà el tancament a Mallorca i a Menorca de moltes de fàbri-

ques i de tallers de sabateria, que varen romandre tancades fins
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a vint setmanes. Molts de sabaters quedaren aturats i alguns

d'ells optaren per emigrar (101 bis). S'ha dit que a l'empresari

Antoni Fluxà Figuerola, d'Inca, li tornaren les caixes de sabates

de les darreres comandes de Cuba. Una altra empresa molt afectada

pel trencament de les relacions amb Cuba va ésser'la "Industrial

Maonesa", dedicada a la fabricació de teixits de cotó (102).

El 7 de març de 1898, un elevat número d'obrers aturats es

concentra-ren al Born de Palma i li presentaren al batle, Emili

Losada, un memorial en nom de la Federació Local de Societats

Obreres on se sol·licitava la creació de cuines econòmqiues i es

protestava per l'encariment de les subsitències i dels lloguers.

El 14 de març, l'Ajuntament acordà proporcionar treball en obres

públiques als obrers que ho solicitassin, instal·lar cuines

econòmiques i rebaixar el contingent de consums. També

s'iniciaren les gestions per obrir una subscripció per pal·liar

la crisi obrera.

El dos d'abril s'instal·là una cuina econòmica a càrrec de

les serves de Jesús. Aquestes mesures no foren suficients, perquè

el 5 d'abril un centenar de treballadors tornaren sol·licitar

feina a Palma. Els dies 13 i 14 d'aquest mes hi va haver

manifestacions d'aturars que anaven pels carrers de Palma

demanant sustent per les seves famílies. Davant aquesta situació

el governador civil es va comprometre a elaborar una relació dels

obrers aturats. El 18 d'abril començà, a funcionar la cuina

econòmica i va servir menjar a 200 persones. Aquest mateix dia, i

a causa de la crisi obrera, l'Ajuntament destinà 30.000 pessetes,

finançades amb un crèdit extraordinari, per pagar jornals.
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La situació empitjorà quan s'inicià la guerra amb els Estats

Units. Entre les primeres mesures preses per l'Ajuntament de Pal-

ma davant la nova situació el 25 d'abril, hi figurava:

"estudiar inmediatamente proyectos
de obras de utilidad para el muni-
cipio a fin de que en su día puedan
ser ocupados obreros que por conse-
cuencia de la guerra queden sin
trabajo".

A finals d'abril, ja hi havia a Palma tres cuines econòmi-

ques, que resultaven insuficients. El 30 d'abril hi ha haver una

reunió de les autoritats mallorquines, convocades pel governador

civil, per intentar solucionar la crisi obrera. Els industrials

d'"Herens de Vicenç Joan Rosselló, Ribes" aportaren 1.000 pes-

setes a la subscripció pública i es comprometeren a no acomiadar

cap treballador. L'endemà, primer de maig, en una reunió cele-

brada a Cort, es va constatar el fracàs de la subscripció per ob-

tenir recursos pels obrers.

Poc després, l'empresari Manuel Salas es comprometia a donar

100 racions diàries a les cuines econòmiques. Aquestes, el dia 10

de maig despatxaren més de 1.000 racions, la meitat de pagament i

1'altre meitat de gratis. Es va organitzar una "Suscripción para

el sostenimiento de las cocinas económicas" mentre durassin "las

actuales circunstancias".

La crisi també va afectar Maó, on al principi de maig havien

tancat la majoria dels tallers de sabates i els obrers es

manifestaren per demanar treball o pa.

En aquest context, no és extrany que l'Ajuntament de Palma

constati el fracàs del seu emprèstit per contingències de la
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guerra amb els Estats Units (9 de maig). Sembla que tampoc va

funcionar l'emprèstit projectat per la diputació.

El sis de juny, l'Ajuntament de Palma va admetre que tenia

un dèfi-cit de 80.000 pessetes a causa de la crisi obrera. El 14

d'aquest mateix mes les cuines econòmiques despatxaren 1.136

racions, i en dies següents encara en despatxaren més.

Per fer front a la crisi, es va crear a Palma, el 22 d'agost

de 1898 una Junta de Protecció a l'Obrer. Durant el mes d'agost

la crisi obrera continuà. El dia 12 hi va haver una reunió per

aquesta qüestió a l'Ajuntament de Palma i al final de mes les mi-

nories proposaren fer grans economies per poder atendre les des-

peses (103).
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9.8. LES RELACIONS COMERCIALS AMB LES EX-COLONIES ESPANYOLES

DESPRÈS DE LES GUERRES

Les relacions amb les Antilles i amb les Filipines es comen-

çaren a restablir poc després de l'armistici general del 12 d'a-

gost de 1898. Les principals companyies de vapors espanyoles (La

Transatlàntica; F Prats i Cia; Fill de J. Jover i Serra; Tintoré

i Cia; Pinillos, Izquierdo i Cia; entre d'altres) es preparaven a

finals d'agost per a restablir els contactes i les exportacions,

interrompudes durant cinc mesos (104).

A Mallorca, el 24 d'agost de 1898 ja s'embarcaren algunes

caixes de calçat en el vapor correu de Barcelona, el «Bellver»,

perquè les transbordassin a la ciutat comtal amb destí a Cuba.

Poc després, tornà partir cap a Cuba, via Barcelona, una certa

quantitat de calçat. Aquest fet donà peu a què la premsa comentas

que

"es muy probable que dentro de po-
cos días se abrirán algunas de las
fabricas de las que se cerraron por
falta de trabajo" (105).

Per aquestes mateixes dates s'esperava que arribas algun co-

merç d'importació a través dels- vaixells mallorquins bloquejats a
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Cuba i Puerto Rico que ara ja podien tornar. Hi havia, entre

d'altres, dos vaixells de Bernadí Borràs i la pollacra-goleta

«Isabel», propietat de Bonet, de Santa Catalina. Els carre-

gaments d'aquest vaixell consistien, com era normal, en cafè,

melassa, sucre i cuiros (106).

La suspensió de les hostilitats va permetre una certa reac-

tivado del comerç directe:

"Cuatro o cinco de los buques que
se dedicaban al comercio con Amè-
rica y fueron amarrados al decla-
rarse la guerra, hoy se han puesto
en franquicia, disponiéndose a rea-
nudar sus viajes" (107).

A començaments de setembre de 1898, va partir cap a Puerto

Rico la pollacra «San José», propietat dels fills de Baltasar

Cortès, i a finals d'aquest mes marxà cap a l'Havana el bergantí

goleta «India», el primer vaixell mallorquí que va anar a Cuba

després de la guerra (108).

El 26 d'octubre va sortir de Palma cap a les Antilles el va-

por «Catalina», de l'empresa Pinillos, Izquierod i eia, de Cadis.

Faria escales a les Canàries, Mayagüez i Ponce (Puerto Rico), Ma-

tanzas i l'Havana (Cuba), Veracruz (Mèxic) i Nova Orleans (Estats

Units). (109).

Pel que fa a Menorca, el 21 d'agost de 1898 ja s'embarcaren

en el vapor «Menorquín», que feia el trajecte Maó-Barre I •-> na, un

gran nombre de caixes de sabates, amb destí a l'Havana, r'-3 de la

capital cubana es varen fer algunes comandes de sabates a Maó, la
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qual cosa es considerava mot positiva per a millorar la difícil

situació dels obrers (110). Els tallers de sabateria s'anaren o-

brint, i així sabem que el 10 d'octubre de 1898 obrí el de Joan

Mercadal Capó, a Ciutadella, que afirmava tenir un mercat alter-

natiu per a les sabates si es tancava el de Cuba (111).

Respecte a les Filipines, el 23 de setembre de 1898 s'embar-

cà cap a Manila el comerciant ciutadà establert en aquesta capi-

tal Joan Oliver Bauzà (112).

La preocupació per la possible pèrdua dels mercats ultra-

marina i la subsegüent crisi de la indústria del calçat, era pa-

tent a Mallorca i Menorca durant el 1898. Sembla que hi va haver

gestions prop del director general d'hisenda i una certa solida-

ritat entre Mallorca i Menorca. Es va projectar una reunió de

tots els fabricants de calçat menorquins, a es Mercadal, per

pressionar l'administració (113).

Davant la pèrdua d'aquests mercats, es proposava la recerca

de nous mercats a Iberoamèrica i al Marroc, o la conservació de

les Filipines. En aquest sentit, quan el ministeri d'estat demanà

l'opinió del "Centre de Mestres Sabaters" sobre les negociacions

de París, aquest comtestà que el calçat

"constituye uno de los principales
factores de la producció balear, de
la que pende el sortén de millares
de familias, hoy por desgracia su-
midas en la miseria"
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I que calia mantenir la sobirania sobre les Filipines, on el

comerç de la sabata havia començat feia pocs anys, però anava en

augment. L'arxipèlag filipí era un excel·lent mercat que

"facilitava trabajo á centenares de
familias (...): importantes casas
establecidas en Manila, funcionaban
ya, en grande escala, invirtiendo
cuantiosos capitales en la compra
de calzado procedente de estas is-
las".

A més de la conservació de les Filipines, el Centre de Mes-

tres Sabaters sol·licitava l'obtenció d'algun avantatge en els

nous aranzels antillas, que permetessin al calçat illenc competir

amb el nord-amer icà. (114).

Després de la Pau de París (desembre de 1898), l'Estat Es-

panyol va perdre totes les colònies i el nou règim econòmic que

s'establí entre Cuba i l'Estat Espanyol fou el general, en compe-

tència amb tots els estats europeus. En canvi els Estats Units

obtengueren un tracte preferencial. L'exportació de calçat des de

la Península Ibèrica i les Illes Balears es reduí respecte a anys

anteriors, però continuà, essent prou important (115).

Les sortides de calçat cap a l'estranger pel port de Palma

augmentaren un poc el 1899 respecte a l'any anterior (71.930 i

70. 353 kilos, respectivament), però varen ésser molt inferiors a

les dels anys 1897 i 1896. El 1900 les exportacions foren molt

importants (207.088 kilos). Tanmateix durant tota la primera

dècada del s XX no se superaren els 50.000 kilos de calçat ex-
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portat cap a l'estranger (116).

El gener del 1899, aparegueren en el diari palmesà "La Ul-

tima Hora" una sèrie d'articles sobre el calçat, on l'industrial

M. Salas exposà les causes de la decadència de la indústria del

calçat a Mallorca.

Segons aquest empresari el comerciant exprimia a

l'industrial i aquest a l'obrer, i tot això anava en perjudici de

la qualitat del calçat, de la mateixa manera que havia passat amb

el sabó, que era rebutjat per la seva mala qualitat. Entre el

fabricant a Palma i el comprador a Cuba hi havia tota una sèrie

d'intermediaris: comerciants de Palma i de Barcelona, importadors

a l'engròs de l'Havana, corredors i detallistes.

A més, ara els empresaris mallorquins no competien amb

altres mallorquins, tots ells afavorits per la política

proteccionista dels governs espanyols, sinó que havien de fer

front a la competència dels productes nord-americans. Davant

aquesta situació M. Salas proposava la unitat de tot el sector,

lluitar contra les falsificacions i evitar els intermediaris

(117) .

Les exportacions cap a Cuba entre febrer i octubre, ambdós

inclosos, del 1899, pel port de Palma, foren les següents:

sal 24.000 kilos
galena 5.382 "
calç 2.500 "
aigües minerals 272 "
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guano 130 "
alcaloides 63 "
ocres i terres 50 "
alum, ., . , . ' 23 "

desferres 20.844 " (118).

arròs 20.000 "
altres cereals... 5.500 "
alls 35.964 "
figues segues , 9.285 "
bessó d'ametla 6,110 "
taronges 1.000 "
olives 180 "
altres fruites 1.600 "

conserves alimentàries 24.480 "
embutits 80 "
dolços 289 "

aiguardent 43.585 litres
licors 5.500 "
vi 8.850 "

totxos, rajoles i teules 95.026 Kilos
vidre buit 10.983 "
tests ordinaris i vidriats 7.000 "
covos 4.322 "
botam 1.525 "
cordam 773 "
cartó 423 "
palma obrada 220 "
fusta obrada 100 "

oli de coco 5.520 litres
oli 1.000 "

sabó 22.052 kilos

teixits de cotó 5.766 "
flassades de llana 1.247 "
pana 8 "
sacs 625 "

calçat 2.896 "
sola 7.736 "
vaqueta 2.170 "
pells d'abric 32 "

espardenyes 45.776 kilos (maig i
juliol), 11.820 unitats
(juny) i 110.720 dotzenes
(agost i setembre).
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Si cornparam aquestes dades amb les de les exportacions cap a

Cuba durant l'any 1834 (119), veurem que davalla molt

l'exportació de sal, es mantenen les sortides de fruites, cereals

i hortalisses, no hi ha exportacions de farines, davalla la de

conserves alimentàries i la de vi. També minva l'exportació de

tests. En canvi, augmenten les exportacions d'aiguardent i de

sabó. Pel que fa als teixits, les sortides pràcticament es

mantenen. L'exportació de calçat davalla, però no massa i és

sorprenent l'increment de les exportacions d'espardenyes cap a

Cuba.

Durant aquest període, febrer-octubre de 1899, no hi ha

importacions procedents de Cuba pel port de Palma. Recordem que

la guerra va arruïnar l'economia cubana, sistemàticament

destrossada per cubans i per espanyols.

Pel que fa a Puerto Rico, les exportacions pel port de Palma

varen ésser molt diverses i bastant més importants que les que es

dirigiren cap a Cuba:

sal 145.800 kilos
clorur de calç 1.030 "
ocres i terres 449 "
altres minerals i guano 18 "

desterres. 1.730 "

"vagiote" 979 "

arròs 138.100 "
alls 98.360 "
figues seques 4 . 521 "
bassó d'ametla 1.910 "
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olives 324 "
1 legums i cebes 136 "

ramaderia , 6.298 "

conserves alimentàries....- 8.098 "
dolços 3.587 "
embutits i carn 834 "
formatge 339 " ,

vi 1.096.137 litres
aiguardent 179.574 "

mosaics.... 25.000 kilos
ferros fusos en tubs 14.000 "
vidre buit 3.462 "
test ordinari i vidriat 2.949 "
palma obrada 2.177 "
ferro i acer obrat 853 "
cordam 737 "
fusta obrada 730 "
botara . .669 "
covos i vímets 370 "

cartó 7.911 "
paper 6.521 "

oli de coco 9.000 litres
oli 2.102 "

sabó 25.884 kilos

teixits de cotó 17.607 "
velluts 35.640 "
flassades de llana 8.617 "
altres teixits 2.128 "
capells 1.754 unitats
sacs 1.000 "

calçat 54.981 kilos
vaqueta 6.119 "
pells d'abric 1.014 "
pells assaonades 829 "
sola 98 "

espardenyes .13.189 kilos (maig),
14.832 unitats (juny),
71.614 dotzenes (agost i
setembre).

maquinària 80 kilos.
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Amb Puerto Rico, a diferència del que passava amb Cuba, hi

va haver un cert comerç d'importació pel port de Palma els mesos

de febrer-octubre de 1899, basat en la importació dels productes

co-lonials típics (cafè, sucre), cuiros i pells i algunes

matèries primeres, com ferro:

ferro i acer 141.585 kilos
coure 150 "
fusta , 1 metre cúbic i 64

kilos .

cuiros i pells sense adobar i altres
desterres 35.685 kilos

cuiros i pells sense adobar ....73.401 "

cafè 38.485 "
fruites 15.166 "
sucre 11.472 "
cereals 1.475 "
roja 909 "
cacau . 239 "
tabac • 22 "

conserves alimentàries 82 "
dolços 33 "

licors 700 litres
alcohols i aiguardents 392 "

botam 1.595 kilos.

oli de coco 190 litres.

sacs 554 kilos i 63
unitats.

teixits de cotó 15 kilos.

productes farmacèutics 49 "

S'ha de tenir en compte que durant aquest període el comerç

amb Puerto Rico es va veure afectat pel cicló San Ciríaco, que va

assolar l'illa el 8 d'agost de 1899 (119 bis).
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Respecte a les Filipines, durant aquest mateix període les

relacions comercials foren nul·les. El mes de març de 1899 varen

ésser tornats a Palma 1.970 kilos de marbre en forma d'escul-

tures, i poc després uns 1.411 kilos de menuts (120).

Si comparam algunes de les exportacions cap a les Antilles

amb el total d'exportacions dels ports de Balears durant el 1899

(121), veurem que el sabó exportat a les Antilles (47,9 tones)

suposava devers la meitat del total exportat; els vidres buits,

exportats principalment a Cuba (11 tones, 3,5 a Puerto Rico),

quasi el 30%; les sabates, exportades sobretot a Puerto Rico (55

tones, 2,9 a Cuba), devers el 8%; els teixits de cotó, només un

4% i les flassades, menys del 2%.

El 1904, i en resposta a una enquesta per a realitzar una

estadística industrial, l'ajuntament de Llucmajor precisava el

següent sobre els mercats ultramarina:

" La industria del calzado, la más
importante y capital de la pobla-
ción se encuentra hoy en una deca-
dencia notabilísima debido á la
pérdida de los mercados de Filipi-
nas y Puerto Rico en su totalidad y
parcialmente el de Cuba" (122).

Encara el 1911, part del calçat mallorquí s'exportava a Cuba

i Puerto Rico i el 1913 en el "Boletín Oficial de la Cámara de

Comercio, Industria y Navegación", de Palma, s'indicava que la

cambra havia fet gestions perquè se signas un tractat amb Cuba

que afavorís la indústria del calçat mallorquina (123).
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El comerç entre Menorca i Cuba es va reprendre aviat i Cuba

tornà ésser un important mercat per a la indústria sabatera me-

norquina, ja que no fructificaren els intents d'introduir-se en

altres mercats com els de Mèxic i l'Argentina. El 1906, hi va

haver una important crisi del comerç amb Cuba (124), però el 1911

s'indicava que

"Cuba ha ido aumentando paulatina-
mente sus demandas, y hoy existe un
comercio bastante activo entre Me-
norca y aquella joven y floreciente
República" (125).

El 1909, Cuba va importar botes i sabates menorquines per

valor d'uns 300.000 pesos (126). Durant aquests anys la Cambra de

Comerg de Menorca i els industrials sabaters varen fer gestions

prop del govern de Madrid perquè aquest signas un tractat

comercial amb Cuba que afavorís l'exportació de calçat (127).

I, per acabar, volem indicar el fet curiós que la diputació

de les Balears era propietària d'una finca a Santa Clara (Cuba),

que va continuar posseint després de la guerra i on sabem que el

maig de 1899 s'hi feien obres (128). Aquest immoble havia estat

cedit el 1868 a la diputació per Antoni Bonaventura Perelló Car-

rió i Maria Vila perquè les seves rendes fossin destinades als

nins orfes de Balears. Va pertànyer a la diputació fins a 1959,

quan fou incautat pel govern cubà (129).
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9.9. LA REPERCUSSIÓ DE LES GUERRES COLONIALS EN LA CULTURA

POPULAR; LES GLOSES

La literatura culta mallorquina no es va fer massa ressò de

les guerres de Cuba i de les Filipines.

Alguns escriptors, com Pere d'Alcàntara Penya, Gabriel

Alomar i Miquel Ferrà dedicaren, contemporàniament als fets,

algun article o poema a les conseqüències de les guerres (130).

El 1906, a la revista "Mitjorn" Joan Rosselló Crespí, més

conegut com a Joan Rosselló de Son Fortesa, publicà "En Caragol",

una narració breu de caràcter rural d'un gran realisme.

Un pobre jornaler "mig beneitot", ha d'anar a Cuba a fer el

servei militar. Es nomia Miquel, però li deien "en Caragol" i era

de Moscari (Selva). Durant el llarg trajecte fins a Cuba "se

maretjá tant, que no se donava compte de res, ni casi sabia aont

se trobava". Després de fer la instrucció, va sortir amb una

columna a perseguir els insurrectes i va trescar durant setmanes

"sense seguir camí ni carrera, sovint per dins terrers humits y

fangosos, cuberts d'herbes y malures".

Durant deu mesos, amb altres deu o dotze soldats, en Miquel

va guarnir un ingeni, absolutament aïllat de la resta de les

tropes. Arribà a passar fam fins que fou recollit amb els seus

companys per un regiment que es retirava a l'Havana.

Poc després d'arribar a la capital, emmalaltí i fou enviat

de retorn a la seva terra. La febre groga li va reprendre en
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desembarcar a Cadis i es va haver de refugiar en un hospici

durant unes quantes setmanes, Torné, a Mallorca molt feble i rao r í

un parell de mesos més tard a causa de la seva malaltia (131).

A la novel·la "Mis Giacomini", publicada per primera vegada

el 1934, Miquel Villalonga fa diverses referències -a les guerres

colonials i a les seves conseqüències (132). Fins el 1987 no es

va-publicar una novel·la d'autor mallorquí ambientada a la Guerra

de Cuba. Es tracta d'"Aventurers i desventurats" de Cristòfol

Garrió i Villalonga (133). S' ha de tenir en compte, però, que la

producció novel·lística mallorquina va ésser molt escassa fina

als anys seixanta.

El general Weyler ha estat convertit en personatge literari

per Màrius Verdaguer a "La ciudad desvanecida" (1953), per

Baltasar Porcel a la novel·la "Els argonautes" (1968) i per Carme

Riera en un article breu publicat al número 22 de la revista

"L'Avenç" (1979), titulat "La meva infantesa a Cuba amb Weyler i

Maceo" .

Només coneixem un quadre d'autor mallorquí que faci

referència a la guerra de Cuba. Es tracta de "Noticies de Cuba",

de Joan Bauza Mas. En aquest quadre apareixen tots els familiars

d'un soldat enviat a Cuba, que enrevolten un senyor i un capellà

que llegeix les notícies de la guerra que duu el diari. Miquel

Alenyar ha indicat que aquest oli reflecteix "un silenci dens,

una espectació tensa i la immobilitat gairebé absoluta dels

presents" i que es posa de manifest "la inquietud patètica, el

dolor, l'enyorança, els temors i l'ànima esqueixada d'una gent
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senzilla que s'ha vist colpida per la lleva d'un dels seus"

(134).

"Notícies de Cuba" fou pintat el 1896 i participà en la II

exposició de Belles Arts i Indústries Artístiques de Barcelona.

La premsa de la ciutat comtal li dedicà comentaris elogiosos i

obtengué una menció honorífica.

En canvi, com hem vist al llarg de la vuitena part, abunda-

ren les composicions poètiques i els articles publicats a la

premsa. La majoria d'aquesta literatura, que podem qualificar de

semiculta, era en castellà i de caràcter espanyolista. També n'hi

va haver en català dialectal, a publicacions com "la Roqueta".

Creï'm que les guerres colonials afectaren molt més la cultu-

ra popular, com ho demostra el fet que encara el 1991 es pogués-

sim recollir a Mallorca algunes gloses relatives a Cuba i a les

Filipines, Convé recordar que les gloses són unes cançons recita-

des o cantades pels glosadors a Mallorca i Menorca. El glosador,

normalment il·letrat, improvisava les seves gloses, que tenien un

gran prestigi en el món rural preturístic (135).

Coneixem algunes gloses que fan referència al fet d'haver de

fer el servei militar a Cuba:

Jo som soldat a l'Havana,

germans, i no hi puc fer més,

Jo som fií d'En Nofre Peix
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i amic d'En Galiana

Se fan soldats de l'Havana

per guanyar quatre doblers

jugadors i malfeners,

tots triats de cama a cama

Som soldat d'artilleria

d'un poble devers Maó;

som del vuitè batalló

la tercera companyia.

Un dia de guàrdia estava

i es primer em va cridar,

va dir: -Escolta Colomar;

sabràs que vas a 1'Havana,-

S'orde vengué de seguida

que m'havia d'embarcar; (...).

En venir es soldats de Cuba

vendrà es meu enamorat:

jo ho dic perquè no en tenc cap

i en faré un, per ventura.

Aquestes gloses procedeixen de Manacor, Esporles, Capdepera

i Llucmajor, respectivament, i foren recollides per Rafel Ginard

Bauçà (136) .
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Probablement també faci referència al fet d'anar a Cuba corn

a soldat, aquesta popular glosa mallorquina:

Catalina, catalana

penja es llum a sa paret

. que voràs en Joanet

que el se'n duen a l'Havana

A Sineu i Manacor, el 1991 vàrem poder recollir aquesta glo-

sa que se refereix al cap cubà Antonio Maceo:

En Maceo es tornat loco

o manco d'enteniment

ha venut s"isla de Cuba

per dos cèntims d'aiguardent.

Algunes gloses parlaven dels mallorquins que s'havien

destacat a Cuba, com aquestes relatives al corneta pollencí Bar-

tomeu Cifre Bibiloni "Salat" (137) :

Tenim un músic valent,

perquè sonant la corneta

a Cuba ha fet la punyeta

a l'enemic més dolent.

En coneixeu cap de manya

com la d'En Tomeu Salat?

Amb goig l'ha condecorat

la pròpia reina d'Espanya.
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També hi havia gloses sobre el general Weyler, com aquesta

procedent de Sant Joan (138):

Diuen que es general Weyler

que és es nostro paisà

Cuba té en sa seva mà

o s'ha de morir o perdre

Del darrer vers hi havia la següent variant:

primer morir que no perdre

Un altre glosat, procedent de Santa Margalida, feia

referència a l'inici de la guerra i a les dificultats que tenia

Espanya:

Han posat a lo diari,

tururut a lo diari

que a la guerra haurem d'anar

tururut que haurem d'anar

emperò los insurrectos

emperò los insurrectos tururut

saragates n'han buscat

tururut ja n'han buscat

i si Espanya anava coixa

ara no es podrà aixecar (139)
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Aquesta glosa recollia el temor a un atac nord-arnericà

després de les derrotes espanyoles de Cavite i Santiago (140):

Diuen que es Estats Units

han moguda guerra forta

si s'esquadra ve a Mallorca

germans estam destruïts

També es fa referència a la Guerra de Cuba a dos glosats de

Bartomeu Parets Colom que narren la vida del campaner Esteve Amer

(141). Ens referim, en concret, a l'estrofa número 52 de "Es

desgraciat Esteva Amè que va ésser agafat per una màquina de

batre en Son Malfarit del terme de Palma" (Palma, 1914):

Guant per Cuba peleava

de morir estava exposat

no vaitx tenir novetat

ni en tal cosa pensave

y à Mallorca m'esperave

per férme desgraciat

un homo tan reforsat

que res d'el mon m'espantava

I a l'estrofa número 25 de "Cansons alegres y de tristes com

ja may les haureu vistes" (Palma, 1926):

Si es govern m'ha autorisatt

es per jo una obra sana,

som una persona humana
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dins aquesta isla creat,

y p'el Rey som batallat

tota sa guerra a la Habana

per l'Espanya cristiana

com estic llacenciat.

I, per acabar, una glosa realment colpidora recollida a

Porreres el 1991:

Filipines, Filipines,

Filipines que ets d'endins

te n'has duit ets fadrins

i mos has deixat ses fadrines.
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NOTES DEL CAPÍTOL 9

(1) BARCELÓ I PONS, Bartomeu (1964): El seale XIX a Mallor-

ca . Obra Cultural Balear, Ciutat de Mallorca, pàg. 30.

(2) Vegeu l'apartat 5.2. "Qui eren els que s'incorporaven a

l'exèrcit".

(2 bis) Vegeu un llistat parcial de pensions a viudes i pares de

soldats illencs a l'Apèndix Documental, apartat 11.8.1.6.

(3) Vegeu l'apartat 9.3.

(4) JUNTA DE PROTECCIÓN AL SOLDADO (1900): Noticias de sus

actos y de sus ingresos y gastos. Palma de Mallorca, A-

mengual y Muntaner, pàg. 11 i 12. Vegeu l'Apèndix

Documental, apartat 11.8.1.6.

(5) "La Almudaina" (Palma), 4 de gener de 1899.

(6) Vegeu VALLE RUIZ, Restituto (1899): Oración fúnebre.

Palma de Mallorca.

(7) "La Almudaina", gener i febrer de 1899.
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(8) SÁNCHEZ JIMÉNEZ, José (1984): La población, el campo y

las ciudades. A Ramón Menéndez Pidal (fundador) "Histo-

ria de España tomo XXXVII. Los comienzos del siglo XX.

La población, la economía, la sociedad (1898-1931)".

Espasa-Calpe, Madrid, pàg. 203.

(9) Hem agafat les dades de SALVA TOMAS, Pedro A. (1980):

La dinámica de la población de las islas Baleares en el

último tercio del sictlo XIX (1878-1900). "Trabajos de

Geografía" (Palma), pàg. 77-139. Aquest autor ja havia

indicat que en el període 1898-1900 s'havia produït un

important augment de les taxes de natalitat, provocat

pel retorn dels joves que havien participat en les

guerres colonials.

(10) "La Almudaina", 15 de gener de 1899.

(11) "La Almudaina", 13 de setembre de 1898.

(12) Vegeu l'apartat 5.8.4. "Les condicions de la repatria-

ció".

(13) MULET, Josep; PUJOL, Josep; ROCA, Joan; UMBERT, Josep

A. (1988): Ideología y sociedad frente al conflicto cu-

bano (1868-1898). (inèdit), pàg. 55.
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(14) "Diario de Palma", 6 de setembre de 1898.

(15) "La Roqueta" (Palma), 25 de febrer de 1899.

(16) MACABICH, Isidoro (1966): Historia de Ibiza. Voinn>»n

11,., Daedalus, Palma de Mallorca, pàg. 166.

(16 bis) "Mallorca Dominical", 5 de se-tembre de 1897.

(17) "La Almudaina", 13 i 20 de setembre de 1898.

(18) "La Bocina", námero 27, 22 d'agost de 1896 i "La Almu-

daina", 10 de febrer de 1899.

(19) "Diario de Palma", 17 d'agost de 1898.

(20) "La Almudaina", 9 d'abril de 1899.

(21) MULET, PUJOL, ROCA, UMBERT: Op. Cite, nota 13, pàg. 45.

Es basa en "El Ancora", del 22 d'abril de 1896.

(22) "La Almudaina", 4 d'octubre de 1898.

(22 bis) Ibid., 1 de gener de 1899.

(23) "Boletín Comercial", número 55, 1 de novembre de 1898.

Vegeu l'Apèndix Documental, apartat 11.8.1.1.
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(24) "Mallorca Dominical", número 106, 12 de febrer de 1899,

Vegeu l'Apèndix Documental, apartat 11.8.1.2.

(25) "La Almudaina", 2 de gener de 1899.

(26) Ibid., 7 d'agost de 1898 i 2 de febrer de 1899.

Vegeu també NADAL, Nicolás, (1976): Gabriel Reus, el último

mallorquín de la guerra de Filipinas. A "Ultima Hora", 30 de

setembre de 1976. Gabriel Reus va morir el 1978.

(27) Ibid., 30 de juny de 1899.

(28) En aquest apartat, quan no indicam el contrari, seguim

l'opuscle de la JUNTA DE PROTECCIÓN AL SOLDADO (1900):

Noticias de sus actos y de sus ingresos y gastos. Palma

de Mallorca. Vegeu l'Apèndix Documental, apartat

11.8.1.6.

(29) Antoni Mayol havia nascut a Palma. Es llicencià en me-

dicina a Barcelona el 1871. Era propietari del "Balnea-

ri Balear". Va introduir a Mallorca la moderna hidrote-

rapia médica i va escriure diversos articles sobre hi-

giene. Fou president els anys 1907 i 1908 de la Reial

Acadèmia de Medicina i Cirurgia de Palma de Mallorca.

Va morir el 1928. Vegeu l'índex de noms de TOMAS MON-

SERRAT, José (1976): Medicina y médicos. Mallorca s
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XIX. Palma de Mallorca; Medicina y sociedad. El colegio

de médicos de Baleares 1882-1982. Palma de Mallorca,

1985; i RODRÍGUEZ TEJERINA, José Maria (1986): Historia

de la medicina en Mallorca III. El siglo XIX. Palma de

Mallorca.

(30) Jeroni Castanyo LLull (Maó 1853 - Palma 1931) va esser

un pedagog que f-undà i dirigí el Col·legi Castellà, de

Palma, (1884-1920) i va escriure diverses obres pedagò-

giques .

(31) Reglamento de la Junta de Protección al Soldado esta-

blecida en Palma de Mallorca. Imp. y Librería de José

Tous, 1897. Vegeu l'Apèndix Documental, apartat

11.8.1.7 .

(32) Vegeu el Catálogo de los objetos incluidos en suerte

para la tómbola organizada por la Junta de Protección

al Soldado. Amengual y Muntaner, Palma de Mallorca,

1897 .

(33) Gabriel Oliver Mulet era d'Algaida i s'havia llicenciat

en medicina a Barcelona el 1871. Publicà diversos tre-

balls sobre higiene i sobre la tuberculosi. Havia estat

batle de Palma. Vegeu TOMAS MONSERRAT, José (1985): Op.

Cit. nota 29, índex de noms.
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(34) "La Almudaina", 18 de setembre de 1898,

(35) Ibid., 5 i 6 d'octubre i 4 de novembre de 1898.

(36) "La.Almudaina", 1 de gener de 1898.

(37) Aquesta tómbola va tenir un marcat caràcter elitista.

Segons "La Almudaina", del 8 de desembre de 1898, hi

assistiren diverses autoritats i amenitzà l'acte la

banda del Regiment Regional de Balears n° 1. Les "se-

ñoritas" que s'encarregaren de la venda deis billets

foren:

"Mercedes Ferrer, Fanny Palmer,
Josefina Hévia, Mercedes Ribas,
Magdalena Palmer, Francisca Fe-
rrer, Francisca Fuster, María Fus-
ter, Luisa Alzamora, Emilia Boneo,
Antonia Vives, María Escat, Encar-
nación Fuster, Emilia Escat, Mer-
cedes Vives, Antonia Quintana, Car-
men González Gabucio, María Gómez
Villalonga".

(38) Maties Company i Bernat Baile eren de Palma. El 1906

foren congressistes en el Primer Congrés Internacional

de la Llengua Catalana. MASSOT I MUNTANER (1977): Es-

glésia i societat a la Mallorca del segle XIX. Curial,

Barcelona, pàg. 32.

(39) L' orde dels agustins estava molt vinculada a les Fili-

pines. A partir del segle -XVII, diversos religiosos a-
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gustins mallorquins passaren a les Filipines com a mis-

sioners. Quan el 1890 es produí el retorn dels agustins

a Mallorca, després de 1' exclaustrado de 1835, els a-

gustin mallorquins, el mateix que els peninsulars, for-

ma r ven part de la Província del Santíssim Nom de Jesús

de Filipines. El 1888 hi havia hagut un projecte dels

agustins de crear a Mallorca una casa noviciat i un

centre d'estudis de joves que havien d'anar a les Fili-

pines. El 1890, es va parlar d'establir a Palma una ca-

sa de salut per atendre als religiosos procedents de

les Filipines. El 1895 se separà de la província de les

Filipines la província Matritense, que incloïa Mallor-

ca. Els agustins es destacaren per donar suport a la

Junta de Protecció del Soldat en la celebració d'un fu-

neral pels soldats morts a Cuba i a les Filipines el

gener de 1899. Inicialment s'havia de fer a l'església

del Socors, de Palma, que estava a càrrec, precisament,

dels agustins. Finalment, se celebraren a la Seu de Ma-

llorca, però fou un agustí, Restituto del Valle Ruiz,

qui pronuncià l'oració fúnebre. En el seu discurs es va

referir diverses vegades a les Filipines i lloà la tas-

ca dels missioners. Vegeu CARMONA, Fèlix (1990): Res-

tauración de los agustinos en Mallorca en el siglo XIX.

"Comunicació" , Mallorca, número 68, pàg. 73-87; VALLE,

R.: Op. Cit. nota 6. • ,
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(40) Josep Latorre fou director de la "Revista Balear de

Ciencias Médicas" i vice-president del Col·legi de Met-

ges de Balears (1889-90).

(41) Estanislau de K. Aguiló (Palma 1859 - 1917), va ésser

un erudit i bibliòfil que ocupà càrrecs com el de di-

rector de la Biblioteca Provincial de Palma (1902) i

president de la Societat Arqueològica Lul·liana (1899),

(42) Joan Lluís Estelric (Artà 1856 - Palma 1923), fou poe-

ta, assagista i professor. Era el director de "La Ul-

tima Hora" (1897-99) i es destacà pel seu castellanis-

me. Vegeu SEGUI, Gabriel (1991): Estelric Perelló, Joan

Lluís, a "Gran Enciclopèdia de Mallorca".

(43) Josep Balaguer (Inca 1869 - 1951), era el director de

la banda del Regiment Regional número 1 de Balears

(1897-1920). Fou cofundador de l'Orquestra Filharmònica

Balear (1942) i de l'Orquestra Simfònica de Mallorca

(1947) .

(44) Sobre la relació entre justícia social, higiene i edu-

cació, vegeu FULLANA, Pere (1991): La recepció de la

"Rerum Novarum" en la diòcesi de Mallorca. "Comunica-

ció" , Palma, número 69, pàg. 12.
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I
1 (45) Recordem que llavors Palma encara estava emmurallada.

•í

(46) "La Almudaina", 7 de març de 1899. Vegeu l'Apèndix

Documental, apartat 11.8.4.

(47) Ibid. Vegeu l'Apèndix documental, apartat 11.8.5.

Encara el 1917 des del setmanari "La Vanguardia

Balear", es critivava el fet que només els repatriats

madrilenys haguessin cobrat tot d'una els "alcances de

Ultramar". Vegeu PERARRUBIA I MARQUES, Isabel (1991):

Els partits polítics davant el caciquisme i la qüestió

nacional a Mallorca (1917-1923). Publicacions de l'Aba-

dia de Montserrat, Barcelona, pàg. 150.

(48) Ibid., 16 de març de 1899. "La Correspondència" afirmà

que hi havia hagut 1.500 manifestants.

(49) "La Almudaina", 18 de març de 1899.

(50) NADAL, Antoni (1988): El Primer de Maia a Mallorca

(1890-1936). Ajuntament de Palma, pàg. 106.

(51) "Es Gallet" (Palma), número 75, 4 de setembre de 1915.
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