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menor mesura els franciscans i els jesuïtes. A la província de

Cavite, d'un total de 134.000 habitants, 51.800 eren colons de

terres propietat de l'església (87). Convé assenyalar que la

població filipina, excepte els "moros", es va convertir

massivament al catolicisme.

Sovint s'admetia que la dominació espanyola es mantenia

gràcies al control que exercien els religiosos:

"Nadie como los frailes han
defendido y defienden los intereses
de España en nuestras colonias,
habiendo algunas como Filipinas en
las que, según confesiones de los
propios liberales, merced a los
frailes se conserva leal a nuestra
nación" (88).

A les Filipines, espanyolisme i catolicisme anaven

estretament lligats. El prestigi de Castella anava paral·lel al

dels ordes religiosos. La jerarquia eclesiàstica filipina, que

era totalment espanyola, influïa sovint sobre els esdeveniments

polítics de les Illes. El clergat autòcton sempre va ésser molt

minor itar i.

Un altre dels elements fonamentals del domini espanyol era

el control de la vida local a través de notables indígenes. El

sistema de govern de les comunitats autòctones, els "barangay",

que oscil·laven entre 30 i 200 famílies, es basava en els antics

cacics pre-hispànics, els "datus",que amb el nom de "cabezas de

barangay", s'encarregaven de recaptar els impostos i controlar

l'ordre públic. Diversos "barangays", formaven un poble, que era
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regit per un "gobernadorcillo".

Els "cabezas de barangay" i els "gobernadorcillos" eren

coneguts com els "principales".

La colonització espanyola va reforçar i consolidar el poder

social i econòmic dels "principales", que aprofitaren el seu

paper d'intermediaris entre la comunitat indígena i els

governadors colonials.

Inicialment els "cabezas de barangay" eren hereditaris, però

des de 1789 passaren a ésser nomenats pel cap de la província

(89), a proposta dels "principales" dels pobles.

Pareix ésser que fins 1696, el "gobernadorcillo" era elegit

pels varons majors d'edat, però a partir d'aquesta data fou

elegit per dotze "cabezas de barangay" i el "gobernadorcillo" que

cessava.

El càrrec de "gobernadorcillo" era el càrrec administratiu

més alt al qual podien aspirar el indígenes, anomenats "indios".

Les eleccions eren molt disputades i sovintejaven les-

irregularitats i els fraus.

El 1847, el governador general Narciso Clavería va decretar

que el cos electoral estaria format pel "gobernadorcillo"

cessant, i dotze "principales". D'aquests dotze, la meitat

haurien d'ésser ex-"gobernadorcillos", o ex-"Cabezas de

barangay", i 1'altre meitat "barangays" en exercici. Les

eleccions es farien en presència del cap de la província i del

rector de cada poble.

Els electors escriurien dos noms a cada papereta. A

continuació es constituiria una terna amb el dos candidats més
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votats i el "gobernadorcillo" cessant, que es presentaria davant

el governador general. Aquest, solia confirmar el candidat que

havia rebut més vots.

Aquests sistema, amb algunes modificacions, es va mantenir

fins a les reformes de Maura de 1893, quan a la metròpoli ja

s'havia implantat definitivament el sufragi universal (90).

Les Filipines, a diferència de Cuba i Puerto Rico, mai no

varen tenir representació a les Corts de Madrid. Ni tan sols el

projecte de constitució federal de 1873 considerava les Filipines

en pla d'igualtat amb la resta de l'Estat Espanyol.

Segons aquest projecte, la "nació espanyola" estaria

composta per desset estats, quinze europeus i Cuba i Puerto Rico.

Les Illes Filipines, el mateix que Fernando Poó, Annobón, Coriseo

i els altres establiments d'Africà, constituirien territoris, que

a mesura que progressassin es convertirien en estats. La

discriminació dels filipins resultava òbvia.

El domini colonial mai no va ésser totalment acceptat, i

esclataren diversos aixecaments els anys 1812, 1813, 1837 1841 i

1847, aviat reprimits (90 bis).

La llengua castellana, a pesar de la voluntat oficial

d'imposar-la com a llengua d'ús normal, i de la discriminació

dels que no la parlaven, sempre va ésser molt minoritària.

El 1872 es va produir un important aixecament a Cavite (al

sud de Manila), i des de llavors l'agitació fou contínua.
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Econòmicament, les Filipines tenien menys importància que

les Antilles. Però des de 1837, el comerç s'havia incrementat amb

la declaració de Manila com a port franc.

La metròpoli hi exportava sobretot productes manufacturats,

i el total de les exportacions a l'arxipèlag filipí suposava el

18% de les exportacions espanyoles a les colònies d'Ultramar. El

1896, Espanya exportava productes a les Filipines per valor de

92.503.769 pessetes, xifra que quasi igualava les exportacions a

Puerto Rico, valorades en 93.450.060 pessetes, però era clarament

inferior a les exportacions a Cuba, que pujaven a 134.461.675

pessetes . (91) .

A més, alguns autors espanyols de la segona meitat del segle

XIX feien notar l'enorme potencial que, a causa de la seva

important demografia, suposava el mercat filipí.
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3.3.2. WEYLER, GOVERNADOR GENERAL DE LES FILIPINES (92)

El general mallorquí Valerià Weyler Nicolau va ésser nomenat

capità general de les Filipines el juny de 1888. Va substituir al

general Emilio Terrero Perinat que governà les Filipines entre

1885 i 1888. Terrero aplicà algunes reformes de caràcter

assimilista com la creació de jutjats de pau (1885), de governs

civils i l'extensió a les Filipines del codi penal de la

Península i illes adjacents (1886), i menà una campanya contra

els "moros" de Mindanao a començaments de 1887. S'enfrontà al

poder eclesiàstic i, el primer de març de 1888, hi va haver a

Manila una manifestació d'"indis", filipins, que demanava

l'expulsió del clero regular. Per aquest motiu fou cessat.

La política de Weyler es fonamentà en el manteniment de

l'ordre públic, l'ampliació i consolidació del domini espanyol

efectiu, i en donar suport al desenvolupament econòmic. Es mostrà

contrari a la política reformista assimilista que s'intentava

impulsar des de Madrid, sobretot pel ministre d'Ultramar Manuel

Becerra (novembre de 1888 - juliol de 1890). El setembre de 1889,

Weyler li exposava a Becerra el següent:

"Bien quisiera yo (...) que Filipi-
nas pudiera disfrutar de las mismas
leyes y gozar de iguales derechos y
ventajas (...). Si así fuese, gran
gloria seria para nosotros el poder
considerar á la Península y Filipi-
nas como una sola unidad en todo y
para todo (...) porque demostraría
que España, en el número de años,
corto para tan gran empresa, trans-
curridos desde que puso su bandera
en este territorio, había logrado
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dominar, civilizar é instruir en
tan alto grado, borrando la gran
separación que la Naturaleza ha
establecido entre la Península y
Filipinas, adelantando aquí en tan
pocos años lo que tantos trabajos,
sufrimientos y luchas ha costado en
la Península" (93).

Weyler també destacava les diferències que hi havia dins les

Filipines, i considerava que les reformes només se podien aplicar

a Manila i la seva rodalia.

Quan el 1889 govern espanyol manà l'aplicació a totes les

Filipines del codi civil metropolità, Weyler s'hi oposa fermament

al·legant enormes dificultats materials: A les quatre quintes

parts dels pobles de l'arxipèlag no hi havia ningú que parlas

castellà, a quasi cap poble hi havia edificis sòlids que

poguessin protegir el registre civil de les inclemències del

clima tropical i dels freqüents incendis, i tampoc hi havia

funcionaris per dur el registre.

Tot i que Weyler acceptava que l'objectiu últim de

l'administració espanyola havia d'ésser l'equiparació de les

Filipines amb la Península i illes adjacents, pensava que s'hi

havia d'arribar per etapes, gradualment, i només quan la situació

i els progressos del país ho permetessin. A més, Valerià Weyler

anteposava el creixement econòmic a les reformes administratives,

que només afavorien, segons la seva opinió, a un nombre

relativament petit de mestissos de xinesos.

Durant el seu mandat, s'inaugurà a Manila una Escola

d'Agricultura i es crearen, a diverses zones de les Filipines,

vuit estacions agronòmiques. Impulsà les comunicacions
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telegràfiques i inaugurà el primer tramvia a vapor, de Manila a

Malabón (1888), 1 el primer ferrocarril, de Manila a Dayupan

(1891). Pel que fa a les obres públiques, la seva gestió no fou

gaire fructífera. El 1889, decretà la suspensió de les obres del

port de Manila, per considerar que les despeses eren excessives.

Intentà, corregir alguns abusos dels funcionaris espanyols i

millorà les condicions de les presons. S'esforçà per controlar el

tràfic d'armes i de municions i per reprimir el bandolerisme.

També intentà controlar i dificultar la immigració xinesa, que

considerava molt negativa per a les Filipines, fins al punt que

l'ambaixador de Xina a Madrid va presentar una reclamació.

Es va considerar un mèrit de Weyler el fet que durant el seu

govern no hi hagués cap desfalc a l'hisenda de les Filipines.

Weyler intentà sotmetre les poblaccions autòctones, sobretot

negritos, que encara no estaven dominades pels espanyols i vivien

en una situació més o manco primitiva. Els espanyols- els

anomenaven "salvajes", "infieles" i "remontados". Així, el març

de 1890, manà que a la zona de Floridablanca i Porac, a la

provincia de Pampanga, no massa lluny de Manila, s'hi establissin

destacaments d'infanteria per impedir els robatoris i crims dels

"salvatges" que impedien el desenvolupament de l'agricultura. A

més:

"2Q Los habitantes salvajes que
ocupan aquella comarca, deberán
optar por establecerse en ranche-
rías (...), ó retirarse á las cum-
bres (...).
3s Los salvajes que se sometan
constituyendo rancherías immediatas
á Pórac y Floridablanca, han de su-
jetarse á todos los deberes que
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rigen para los habitantes de estos
pueblos (...).
42 Se recomendará la conveniencia
de que no se hagan cambios en es-
pecie entre unos y otros habitan-
tes, para que, pagándolse mutua-
mente los artículos que compren y
vendan (...), se acostumbren así al
trabajo y al comercio como medio de
procurar la civilización de estos
salvajes" (94).

Per a controlar als indígenes a les zones més allunyades,

Weyler creà comandàncies político-militars a Quiangan i al sud de

l'illa de Negros (1889) i a Itaves i Apayaos (1891). Fins i tot

va convertir la província de Nova Vizcaya, a la part central del

nord de l'illa de Luzón, en una comandància político-militar.

Sembla que Weyler fou perfectament conscient del paper de

l'església a les Filipines. Afirmà que a les Filipines s'havia de

donar suport a l'exageració religiosa, perquè llevar influència

als religiosos era afeblir l'element espanyol. La tasca dels

ordes religiosos era civilitzar les diverses ètnies de les

Filipines:

"Muy lejos, pues de ser un inconveniente en Filipinas
la exageración religiosa, debe sostenerse para que la
influencia del párroco sea la que debe ser, y porque
aficionados los indios á cuentos de milgros y
paradojas, siguen con facilidad cualquier secta de un
supuesto 'dios', lo cual sucede con frecuencia, efecto
de su poca inteligencia, cuando se presenta alguno más
listo que se lo hace creer, sacándoles de paso limosnas
y regalos.
La religión puede y debe ser en Luzón y Bisayas un
medio de gobierno que ha de aprovecharse" (94 bis).

Un dels principals problemes de Weyler fou la qüestió de

Calamba. El 1891, el capità general va fer deportar 25 tagals
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d'aquest poble de la província de La Laguna (al sud de Manila),

perquè s'oposaven a abandonar unes cases que havien edificat

sobre uns solars propietat dels dominics des de 1833. Aquest fet

va tenir una innegable trascendencia política perquè la principal

família de colons de Calamba era la del dirigent nacionalista

filipí José Rizal (95), al qual s'acusava de fomentar la

resistència dels filipins.

La principal campanya militar que va dirigir Weyler a les

Filipines fou la de Mindanao. En aquesta gran illa meridional

(99.311 km2), els espanyols només ocupaven, des de la meitat del

s XIX, les zones costaneres i les desembocadures dels grans rius.

L'interior, cobert de boscos i de llacs i poblat pels "moros"

musulmans, era completament independent, malgrat la campanya del

general Terrero.

L'objectiu de Weyler era estendre una xarxa de

fortificacions militars que permetessin el domini total de

l'illa. El març de 1890, finalitzà la construcció de la "trocha"

(línia fortificada) de Tucuran a Misamis, de 28 km de llargària

que permetia la comunicació de nord a sud de l'illa, a la seva

part més estreta.

Alguns incidents amb el "moros" a Malabaug i Balatacan, i

sobretot l'assalt a la "ranchería" de Manticao, decidiren Weyler

a organitzar un petit exèrcit per a atacar els moros independents

de la zona de la badia Illana i el llac Lanao, en el centre de

Mindanao. Amb quatre companyies del regiment peninsular

d'artilleria, tres del regiment nQ 68 (filipins), tres del 72

(filipins), una secció de cavalleria i dues peces d'artilleria de
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muntanya, l'abril de 1891 arribà a Péurang-Parang (Mindanao).

En total Weyler disposava de 1.242 homes. Organitzà dues

columnes que avengaren cap Lipau i Buldung, i derrotà a diversos

grups de moros i sotmeté diversos llogarets. Després, les seves

forces construïren un fort a Barás i recorregueren la zona de la

badia Illana, on aconseguiren la submissió de diversos "dattos" i

"sultanes", reietons moros. Els espanyols obtengueren un èxit

important al combat de Maladí, on els moros varen tenir un

centenar de baixes.

Però l'assalt al principal baluard dels moros, el llac

Lanao, s'hagué de posposar a causa d'una epidèmia de grip, que

afectà tots els soldats europeus i bona part dels filipins.

Weyler fou dels pocs caps i oficials que no patiren aquesta

malaltia. Un cop recuperades de l'epidèmia, les tropes ocuparen

Malabang en una operació maritimo-terrestre. Llavors, Weyler

recorregué el Río Grande i aconseguí la submissió de diversos

"dattos". Manà la construcció de diversos forts per aïllar el

"datto" Uttu, el més important de Mindanao, contra el qual

s'havia dirigit infructosament la campanya del general Terrero.

El governador general manà la creació d'una nova comandància

político-militar anomenada "de la Bahia Illana". L'agost de 1891,

l'exèrcit de Weyler atacà la zona encara inexplorada del llac

Lanao, des de l'est i l'oest al mateix temps. Els espanyols

ocuparen Marahuí i Marantao i arribaren per primera vegada en 251

anys a la vorera del llac Lanao. Aconseguiren derrotar un gran

nombre de "dattos", als quals prengueren alguns canonets i

banderes. A més, el sultà de Ganasi, el més important del sud de
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r
Lanao, reconegué la sobirania espanyola, i quedaren obertes les

comunicacions de sud a nord pel Río Grande,

Així acabà la campanya de Mindanao. Segons el mateix Weyler

s'aconseguí dominar la costa sud de Mindanao, la costa nord entre

Misamis i Iligan, i amb la construcció de diversos forts propers

els espanyols estaven en condicions de "castigar" als moros si

intentaven noves "agressions".

Aquesta campanya va ésser molt criticada per un sector de la

premsa de Madrid. En cavi, a Palma, els principals diaris es

limitaren a reproduir articles de la premsa peninsular on es

considerava positiva la campanya (95 bis).

Pel que fa a l'educació, Weyler va fomentar la instrucció

pública. Durant la seva administració es passà de 1.018 escoles

de nins a 1.074 i de 990 escoles de nines a 1.046, és a dir que

es crearen 106 noves escoles. Fixà els salaris dels mestres, que

varen ésser superiors als que hi havia fins llavors i es preocupà

per proveir les escoles de material didàctic. Va fomentar la

imposició de la llengua castellana, l'únic idioma que es podia

parlar en els centres d'ensenyament. També va prohibir que

s'ensenyàs als nins amb llibres escrits amb "dialectos". Segons

la circular del 4 de febrer de 1889:

"Queda prohibido el que en las escuelas se dé la
enseñanza con libros escritos en dialectos, pues los
niños deben aprender exclusivamente en castellano"

Se li ha atribuït el mèrit que sota la seva administració

apareguessin, a Manila, un gran nombre de noves publicacions

periòdiques, malgrat la censura existent.
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Weyler finalitzà la seva administració a les Filipines el 17

de novembre de 1891, i el 22 de desembre desembarcà a Barcelona.

Per la seva campanya a Mindanao fou guardonat amb les grans creus

de Maria Cristina i de Carles III.
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3.3.3 LES REFORMES D'ANTONI MAURA

Quan Antoni Maura fou nomenat ministre d'Ultramar, l'onze de

desembre de 1892, la situació a les Filipines era bastant

delicada .

El governador general de les Filipines, Eulogi Despujol

(96), s'havia indisposat amb l'"elemento español" i amb els ordes

monàstics i havia posat "en pie de guerra" tots els regiments de

l'exèrcit espanyol a les Filipines, amb l'objectiu últim de donar

el cop definitiu als "moros" de Mindanao. A més, durant el seu

mandat s'incrementà l'agitació nacionalista. El 1892, José Rizal

s'instal·là a Manila i va fundar la "Liga Filipina", de caràcter

reformista i pacifista. Aixi i tot, fou acusat de conspirar i va

ésser deportat a Mindanao.

L'objectiu principal d'Antoni Maura a les Filipines era

"reducir el enorme dèficit con que
ahí se proyectan los presupuestos y
a la vez introducir algunas refor-
mas que he procurado y procuro que
correspondan á los defectos esen-
ciales de la organización admi-
nistrativa del Archipiélago" (97).

Maura va xocar aviat amb Despujol a causa del tema deis

pressuposts. El ministre d'Ultramar es va negar a concedir els

crèdits extraordinaris sol·licitats pel governador general. Va

destituir el cunyat, el nebot i un tercer col·locat del

governador, que ho considerà un "desaire personal". Maura li

comunicà que considerava la seva política molt poc encertada, i,
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finalment el cessà mitjançant un telegrama el 20 de febrer de

1893. Interinament es va fer càrrec del govern general el general

segon caporal Federico Ochando (1 de març de 1893) (98).

El maig de 1893, fou nomenat governador general el general

Ramón Blanco (99), que hauria de dur endavant la política

reformista dissenyada per Maura. Tot just arribar a Manila,

Blanco analitzà la situació i envià un resum a Maura. Segons el

nou capità general regnava la intranquil·litat a Manila a causa

de les circumstàncies que havien motivat el fulminant cessament

d'Ignasi Despujol. Respecte als "separatistas" o "filibusteros",

"son pocos (aunque muy mal inten-
cionados). Trataron de explotar á
su manera (...) el relevo de Des-
pujol, tratando de propagar la idea
de que el gobierno había separado a
ese general porque quería a los
indios y a a los hijos del país en
general" (100).

Segons els independentistes, Blanco havia estat nomenat per

menar una reacció contra "los elementos del país". Però no sols

els criticaren els nacionalistes tagals, sinó que també difonien

"falsedades" els reaccionaris "indiófobos". L'administració

espanyola li va causar mala impressió. Hi havia alguns bons

funcionaris, però la majoria eren mediocres i n'hi havia de molts

dolents:

"El personal de la majistratura,
malísimo, de lo peor que hay aquí,
lo mismo en jueces que en majistra-
dos. (...) Con jueces venales no
hay forma" de moralizar la adminis-
tración" (100 bis).
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Pel que fa a la hisenda, i malgrat el dèficit, la situació

no era molt apurada a causa del "manifiesto período de

prosperidad" en què es trobava el país.

Aquest context li degué semblar favorable a Maura, perquè el

mateix mar§ de 1893 aparegueren, a la "Gaceta de Madrid", un

conjunt de reials decrets referendats pel ministre d'Ultramar,

que reformaven diversos aspectes de l'administració espanyola a

les Filipines.

Entre d'altres mesures, es reorganitzava el Consell

d'Administració, es modificava el tribunal del contenciós-

administratiu de Manila, s'establien dues audiències (22 de

maig), es modificaven alguns governs de províncies i districtes,

se simplificava la intendència d'hisenda, s'unificaven, i

aprovaven, els pressuposts municipals i provincials de les

Filipines, es creava a Manila un Institut de Vacunació, i es

regulaven-els deures i les facultats dels secretaris-assessors

dels governs polí tico-militars de les Filipines (23 de maig).

També va aparèixer un reial decret amb els pressuposts

generals de les Filipines per a 1893-94 (101).

Però el decret més important redactat per Maura per a les

Filipines fou el "Real decreto de 19 de mayo de 1893 relativo al

régimen municipal para los pueblos de las provincias de Luzón y

de Visayas en las islas Filipinas" (102), comparable, en certa

manera, i precedent, del "Proyecto de ley reformando el gobierno

y la administración civil de las islas de Cuba y Puerto Rico",

del 5 de juny de 1893.
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Precedia al decret una llarga exposició de motius. Aquesta,

començava posant de relleu la importància de l'administració

local, que és encara més decisiva quan un poble es troba en "la

infància". Una vegada més es menysprea la capacitat política dels

filipins, que eren discriminats fins i tot respecte als

antillans. A continuació, Maura posava èmfasi en la mala

administració de les illes Filipines:

"Las instituciones locales del Ar-
chipiélago filipino han venido á
tal estado de decadencia y descon-
cierto, que están atrofiados é
inútiles aquellos de sus miembros
que no han llegado á corromperse".

La política colonial espanyola a les Filipines no tenia

comparació amb la de cap altra nació, ja que consistía en

"el desinterés absoluto y la magna-
midad constante de los-propósitos".

A causa d'aquesta situació, des de 1870, s'elaboraren

informes i dictàmens per a una reforma del règim municipal. El

1889, un reial decret autoritzà al governador general, que

llavors era el general Weyler, per a crear ajuntaments, a

semblança del de Manila, a les capitals de província i als pobles

importants. Però fins al 1893, només s'havien creat a les

capitals de les províncies d'Albay, Batangas, Camarines Sud i

llocos Sud, a la capital del districte de Cebú i a les ciutats de

Jaro i de Ilo-Ilo.

Amb aquest decret, es tractava de regular el règim municipal

de la generalitat dels pobles de Luzón i de Visayas. O sigui del
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nucli central del domini espanyol a les Filipines, format per

Luzón, l'illa més extensa i més poblada, on hi havia la capital,

i les Visayas, un grup d'illes (Cebú, Leyte, Panay, Samar,

Negros, i d'altres), situades entre Luzón i Mindanao.

Restaven al marge els arxipèlags que l'Estat Espanyol

posseïa en el Pacífic (Mariannes i Carolines), l'arxipèlag de

Sulu, anomenat també de Jólo, i l'illa de Mindanao, entre

d'altres territoris.

A causa de la gran diversitat que s'observava entre els

pobles als quals s'havia d'aplicar el decret, no s'havia previst

una minuciosa reglamentació, sinó únicament unes regles

orgàniques. Cada província redactaria el seu reglament i

acomodaria el decret a la seva circunstancia.

Maura va fer molt d'èmfasi en assenyalar que les

competències que s'atorgaven a les entitats locals estaven

"circunscritas á los intereses genuinamente locales". A més,

aquestes corporacions locals estarien controlades pel "Cura

párroco, con oficios de inspección y consejo", i per la Junta

provincial, que havia d'inspeccionar i vigilar els afers comunals

dels pobles, i aconsellar en aquestes qüestions els governadors

de les províncies.

El ministre d'Ultramar, finalitzava la seva exposició de

motius amb la següent consideració:

"En vano se esperaria que allí
broten iniciativas tales como las
que gentes de otra raza, otra
cultura y otros hábitos
desplegarían dentro de idéntica
autonomía municipal; pero ni aun
parece discreta lamentar que así
sucedan las cosas, porque cada
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pueblo ha de vivir según corres-
ponde a su índole; es preferible lo
que mejor se aviene con ella, y
degenera en una especie de tiranía
imponer, por más perfecto, aquello
que desaman o repelen los súbtitos.
Cuanto más singular y más varia es
la condición de los habitantes del
Archipiélago filipino, tanto mayor
estimación se ha de hacer de una
reforma que respeta las diversi-
dades, las inclinaciones y las
iniciativas locales". •

El decret relatiu al règim municipal a Luzón i les Visayas

s'estructurava en tres capítols. El primer era sobre

l'organització (articles 1 a 23), el segon tractava

l'administració i hisenda dels pobles (articles 24 a 42) i el

tercer era format per un conjunt de disposicions generals.

A l'article primer es creaven els "Tribunales Municipales"

com a representació de "la asociación legal de todas las personas

que residen en el término del pueblo". Aquests tribunals

administraran els interessos i els béns comunals i s'havien de

constituir a tots els pobles de Luzón i les Visayas que

contribuesquin amb més de 1.000 cèdules.

Hi havia dues excepcions, aquells pobles que s'havien

convertit en ajuntaments segons el decret de 1889, i la ciutat de

Manila, "cuyo régimen no se altera". Als pobles amb menys de mil

cèdules, es mantendría el règim tradicional. (Article segon). A

les Filipines hi havia, en total, 1.055 pobles.

Constituiran el Tribunal municipal cinc individus, un dels

quals s'anomenarà capità i els altres quatre tinents.

S'abandonava així el tradicional terme "gobernadorcillo"
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(article tercer). Aquests càrrecs s'elegiran mitjançant un

complicat sistema electoral, indirecte i censitarl. La

"Principalía" de cada poble, composta pels ex-

"gobernadorcillos", els tinents de justícia, els "Cabezas de

Barangay" en exercici, o que haguessin ocupat sense cap nota

negativa el seu càrrec durant deu anys, i els veïnats que

pagassin 50 pesos de contribució territorial, designarà com a

electors dotze veïnats.

D'aquests, sis hauran d'ésser "cabezas de barangay", tres

ex-"gobernadorcillos", i els altres tres hauran d'ésser elegits

entre els majors contribuents del poble. Així s'aconseguia una

major participació de la població autòctona més rica. Seran

aquests dotze electors que triaran el capità i els tinents. Tot

aquest procés es faria en presència del "Devoto ó Rdo. Cura

Párroco" i del capità que cessava (articles 4-7).

Per ésser elegit capità es requeria ésser natural o mestís

de "Sangley", és dir, de tagal i de xinès, tenir més de vint-i-

cinc anys, ésser veí del poble, parlar i escriure "el

castellano", i ésser "cabeza de Barangay" (article 9).

La figura del capità tenia més atribucions que la del seu

predecessor, el "gobernadorcillo". Podia dictar bans de policia

rural i urbana; inspeccionar les oficines, escoles i serveis

municipals; nomenar, suspendre i separar els funcionaris,

auxiliars i dependents del Tribunal Municipal; i dirigir

l'administració del poble. També tenia facultat per imposar

multes, inferiors a quatre pesos (article 12).
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Els pobles es dividiran en "Barangayes", que reuniran entre

100 i 150 famílies. El "Cabeza de Barangay", serà alhora tinent

de barri, i serà nomenat pel governador de la província a

proposta en terna del Tribunal Municipal i dels dotze veïnats

representants de la "Principalía" (articles 14 i 15).

Per inspeccionar l'administració dels pobles, es creava a

cada capital de província una Junta Provincial, composta del

Promotor fiscal, l'Administració d'hisenda, els vicaris forans de

la província, el metge titular de la provincia i quatre veïnats

principals de la capçalera, elegits pels capitans dels tribunals

municipals. La Junta serà presida pel governador de la província

(article 20).

Els governadors de província podien corregir discipli-

nàriament i suspendre els Tribunals Municipals i els seus

individus, però era privatiu del governador general la facultat

de destituir els membres del tribunal o tota la corporació.

Aquest decret no suposava una democratització real de

l'administració local, però era una passa endavant respecte a la

situació vigent.

Arran d'aquestes reformes, i de la mateixa manera que amb

les reformes a Cuba i Puerto Rico, Maura va tenir partidaris i

detractors.

El 13 de juny de 1893, va rebre una felicitació de

l'Associació Hispano-Filipina, que s'adheria a

"Sus patrióticas reformas que esti-
man como principio de regeneración
de la vida del Archipiélago y alta-
mente consecutivas para el porvenir
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Y prosperidad de sus pueblos"
(103) .

Els detractors, des d'un punt de vista ultra-espanyolista i

clerical, acusaven la reforma d'atorgar una gran autonomía, que

els "indis" (els filipins) no demanaven i de facilitar el camí

cap a la insurrecció. Molts de "filibusters" (independentistes),

haurien ocupat els càrrecs de capitans i tinents municipals,

mentre que el prestigi dels espanyols era cada vegada menor.

De fet, els espanyols, anomenats "castilas", no formaven

part dels Tribunals Municipals. Això s'explica pel seu

reduïdíssim nombre i perquè la majoria dels espanyols eren

funcionaris o soldats llicenciats. A Maura també se li retreia

haver minvat l'autoritat i el poder dels rectors, tot i que

segons la seva reforma seguien essent consultats en totes les

gestions municipals (104).

El juliol de 1897, durant la insurrecció tagala, va

aparèixer un article d'un "Ilocano Español", on s'afirmava que la

província d'Ilocos Nord, a l'extrem nord-oest de Luzón,

precisament no s'havia incorporat a la insurrecció a causa d'una

aplicació estricta de la reforma de Maura (105).

El nou règim municipal es va estendre a alguns districtes de

Mindanao (106), però va tenir una escassa vigència. Havia

d'entrar en vigor el gener de 1894, però el governador Blanco va

considerar que no hi havia temps per formar les noves

"principalias", així que va nomenar, provisionalment i per un

període d'un any, els membres dels tribunals municipals.

Les primeres eleccions relativament "lliures" amb el sistema
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de Maura, se celebraren els mesos de desembre de 1895 i gener de

1896. Però el decret de reforma va tenir una aplicació efímera. A

causa de l'aixecament tagal de l'estiu de 1896, es varen

suspendre les eleccions locals previstes pel desembre d'aquell

mateix any. El govern de Madrid va intentar controlar encara més

als filipins a través del Reial Decret de setembre de 1897, que,

de totes maneres, no es va arribar a aplicar.

Com que no es varen fer noves eleccions municipals generals

els anys 1897 i 1898, els membres dels tribunals municipals varen

seguir ocupant els seus càrrecs si col·laboraven amb els

espanyols, o foren deposats si se sospitava que eren favorables

als independentistes (107).

Maura també intentà reformar l'ajuntament de Manila,

exceptuat, com hem vist del decret del 19 de maig de 1893. El

ministre d'Ultramar volia emancipar un poc l'Ajuntament respecte

de la Direcció Civil i.colocar-lo directament sota l'autoritat

del Governador General. En certa manera, preparava el camí cap al

futur Ajuntament constitucional de Manila. Maura va consultar les

principals autoritats de la capital filipina i va preparar un

projecte de decret, el gener de 1894 que, pel que sabem, mai no

es va arribar a convertir en un reial decret (108).

Cap a 1916, Maura justificava la necessitat de la seva

reforma municipal a les Filipines en funció de 1'excessiva

ingerència de l'administració de l'estat que havia afeblit els

antics organismes de l'administració local. Antoni Maura

reconeixia que la seva reforma conservava el caràcter oligàrquic

que sempre havien tengut a les filipines les corporacions
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municipals (108 bis).

Però no va ésser la qüestió de les reformes I1única

preocupació de Maura. El ministre i el seu governador general

varen haver de fer front a un problema freqüent en

l'administració colonial espanyola i que a les Filipines arribava

a extrems inaudits: la corrupció de l'administració.

El 16 de maig de 1893, el governador general Blanco escrivia

a Maura:

"durante la última interinidad (de
març a maig de 1893), se han lleva-
do á cabo todo género de irregula-
ridades, en juegos, elecciones de
cargos (...) y contrabando de géne-
ros y de moneda; siendo estos puni-
bles hechos organizados y realiza-
dos por los mismos encargados y
responsables de evitar, perseguir y
castigar esos delitos y fraudes"
(109).

Ramón Blanco no va prendre mesures contra els corruptes per

a evitar un escàndol que hagués ferit greument el prestigi

espanyol, però afirmava haver restablert l'ordre.

A les Filipines, a causa de l'existència d'un sistema

monetari bimetal•lista, era endèmic el contraban d'argent, que

reportava enormes guanys:

"Aquí, todos, chicos y grandes, co-
merciantes, navieros, chinos, mili-
tares, paisanos, médicos y abogados
de plata y yo (el general Blanco)
no me fio ya, ni puedo fiarme de
nadie para destinarlo a carabine-
ros" (110).
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Davant aquesta situació, Antoni Maura li recomenà a Blanco

el "espurgo y mejora" del personal que havia trobat col·locat,

com una de les millors tasques que podien realitzar (111).

Un dels casos més importants de corrupció, es va trobar a la

província de la Laguna, on una comissió inspectora va descobrir

una defraudació important feta per un capità d'infanteria, fill

del general Ciria

"que ha venido a deshonrar à su
padre y á su uniforme à estat leja-
nas tierras donde se figuran por lo
visto que no es pecado quedarse con
el dinero que el Estado les encarga
administrar" (112).

En aquesta mateixa provincia, es va obrir un expedient

contra el governador Sierra, per un altre cas de corrupció en el

qual estaven implicats tres ex-governadors i diversos secretaris

i oficials de governador (113).

Un dels sectors més corruptes de l'administració espanyola

era l'administració de justícia, fins al punt que per a Blanco

els jutges eren "bandidos, ladrones y falsarios" (114). El

governador va sol·licitar que es trasllades fora de les Filipines

al jutge de I 1illa Samar, a les Visayas (115), i va enviar a Cuba

un fiscal i un magistrat (116). A les presons, la corrupció era

generalitzada, fins al punt que "las cárceles constituyen uno de

los negocios más explotados aquí" (117).

A la perifèria de la colònia espanyola de les Filipines,

Maura i Blanco hagueren de fer front a tres problemes, l'endèmica

guerra de guerrilles de Mindanao, la qüestió de les illes
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Carolinas, centrada sobretot a Ponapé, i la del sultanat de Jólo.

A Mindanao, a pesar de la campanya de Weyler, que Maura

valorava molt positivament (118), àmplies zones de l'interior

continuaven sense ésser dominades pels espanyols. Sembla que un

dels principals inconvenients per a l'extensió del domini

espanyol era l'existència d'un gran nombre d'intèrprets i de

"mandarins", encarregats de cobrar els impostos que pagaven els

"moros" propers als pobles cristians. Aquest personal, pagat pel

govern espanyol, explotava en el seu profit als musulmans

fronterers i feia tot el possible per impedir la seva

cristianització i la seva organització en pobles, perquè perdrien

el seu negoci. Intèrprets i mandarins acusaven als missioners de

voler convertir els "moros" en esclaus d'Espanya (119).

La política de Maura va ésser de pacificació i de captació,

perquè "son débiles los medios de represión" (120). A Mindanao,

calia un "avance pausado" de l'exèrcit allunyat de qualsevol

aventurerisme personalista (121). Maura opinava que "la labor

lenta y perseverante de las armas y de las misiones" era

preferible fins i tot a una "campaña grande, rápida i decisiva",

que tammateix no es podia fer per manca de pressupost. Després de

"sojuzgar enteramente à los moros,
ó desalojarlos y expulsarlos, ó ex-
terminarlos si tanto fuese posible,
aun entonces sólo habríamos conse-
guido dejar desiertos aquellos
territorios, cuya colonización eu-
ropea parece naturalmente irreali-
zable (doblemente no habiendo immi-
gración en perspectiva) y cuya re-
población con los naturales de Vi-
sayas no se puede improvisar"
(122).
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Els espanyols no havien de retrocedir mai de les seves

posicions més avançades i s'havia de mantenir el prestigi de les

guarnicions. S'havia de combatre l'esclavatge, una de les

principals fonts de riquesa dels "moros" i donar suport a la

tasca dels missioners.

A Mindanao, hi va haver problemes entre les autoritats

político-militars i les religioses. Els missioners protestaren

davant Maura per l'actitud d'hostilitat del governador militar

Parrado i pel fet que alguns caps militars dificultaven la tasca

dels missioners entre els "moros". El ministre d'Ultramar li va

fer saber a Blanco que

"como no se puede (ni sé haya el
menor motivo para desear) la sus-
titución de los Misioneros, res-
pecto del mayor interés que el Go-
bierno Militar (de Mindanao) proce-
da en buena armonía- con ellos"
(123).

Una qüestió que es va discutir molt durant l'administració

de Maura, fou la possible concessió d'un port franc a Zamboanga,

la capital de Mindanao, però sembla que no es va dur a terme.

Poc abans de la dimissió de Maura, hi va haver alguns fets

d'armes a Mindanao. Es va ocupar Pantar i els espanyols

obtengueren la victòria de Cabasasan (124).

La dominació espanyola era encara més fràgil a les illes

Carolines. Aquest arxipèlag, situat a l'oest de les Filipines i

al nord de Nova Guinea, estava format per unes sis-centes illes

disperses per l'Oceà Pacífic. Tenia en total 1.177 kn\2 i una

població d'uns 30.000 habitants.
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L'Estat Espanyol no les va ocupar efectivament fins al 1885,

la qual cosa va provocar un conflicte diplomàtic amb Alemanya,

que volia incorporar-les al seu imperi. Aquestes illes depenien

directament del governador general de les Filipines, i en darrera

instància del govern de Madrid. La colònia es va estructurar

entorn de dues estacions navals, establertes a Yap, amb

jurisdicció sobre les Carolines Occidentals i les Palau o Palaos

(125) i a Ponapé, amb jurisdicció sobre les Carolines Orientals.

Va ésser en aquesta illa, Ponapé, on els espanyols varen tenir

greus problemes. Situada a 3.800 km2 de Manila, també s'anomenava

Isla de la Ascensión.

A partir de 1852 s'hi havien instal·lat missioners

protestants metodistes nord-americans, que sempre varen tenir un

cert suport del govern de Washington.

Aquests missioners es guanyaren el favor dels indígenes i

varen rebre molt malament l'arribada de militars i missioners

catòlics espanyols el 1887. El principal missioner metodista,

Edward T. Doane fou deportat a Manila i jutjat per oposar-se als

espanyols, però fou absolt, i, amb el suport dels Estats Units

inicià una reclamació contra el govern espanyol.

La situació s'agrava a causa del mal tracte que donaren els

espanyols als indígenes, que per primera vegada havien de pagar

imposts i treballar pel nou govern. Així, esclataren aixecaments

indígenes el juliol de 1887 i el juny de 1890, aquest darrer

durant el mandat del general Weyler. Hi va haver matances de

soldats de l'exèrcit espanyol, la majoria dels quals eren

filipins, i només amb l'arribada de reforços de Manila
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aconseguiren els espanyols dominar l'illa.

Durant la revolta de 1890, foren destruïts els edificis

d'una missió metodista, i el govern de Washington sol·licità una

forta indemnització. Aquest mateix any, els missioners metodistes

abandonaren Ponapé i el governador espanyol ho aprofità per a

prohibir el seu retorn. Però aquest fet va constituir el tercer

motiu de queixa dels nord-americans, que el novembre de 1891

presentaren una protesta formal a Madrid (126).

Al mateix temps que Antoni Maura es feia càrrec del

ministeri d'Ultramar, augmentà la pressió nord-americana. El

febrer de 1893 Washington demanà una indemnització de 250.000

dòlars, que es podrien reduir a 25.000 si es permetia el retorn

dels missioners metodistes. La reina regent, Maria Cristina

d'Àustria manà que es consultas al govern general de les

Filipines sobre el possible retorn dels missioners metodistes.

La positura de Maura era absolutament contrària a la

presència d'estrangers protestants a Ponapé:

"Aunque no hubiera poderosos mo-
tivos para creer que los tales
misioneros tuvieron grandísima
parte de culpa en los sucesos me-
morables de Carolinas, cosa que no
será para olvidarla aunque la fal-
ta de medios de probarla estorbe
para alegqarla, es clara que la
vuelta de los metodistas después de
las notas diplomáticas nos consti-
tuye en fiadores y responsables de
su seguridad y puede sembrar la se-
milla de venideras complicaciones
internacionales y costosas indemi-
nizaciones, de que ya tenemos un
ejemplo en la reclamación que el
ministro de los Estados Unidos
tiene formulada. (...) En todo ca-
so, teniendo nosotros tan débiles
recursos allí y estando nuestros
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misioneros en campaña para la re-
ducción y conquista moral de los
indígenas, paréceme una torpeza
insigne consentir de vuelta de los
extranjeros y metodistas, que con
cada cual de estos dos caracteres
hay bastante motivo para mirarlos
allí como una perturbación (...)
como un capital peligro (Així que
no s'ha d'ocupar d'altra cosa que)
acumular todos los reparos y todos
inconvenientes (...) para oponernos
al regreso de los misioneros meto-
distas a Ponapé" (127).

El maig de 1893, en una entrevista realitzada a Madrid entre

Maura i el ministre d'estat espanyol, per una banda, i

l'ambaixador nord-americà, per 1'altra, s'arribà a un acord pel

qual els espanyols pagarien 17.500 pesos com a indemnització.

Aquest acord no solucionava el problema del retorn dels

metodistes, punt sobre el qual insistien els nord-americans.

Sembla que hi havia una divisió sobre aquest tema en el si

del govern espanyol. El ministre d'estat, era més conciliador i

favorable al retorn dels missioners nord-americans, mentre que el

ministre d'Ultramar, Maura, i el govenador general de les

Filipines eren més durs i absolutament contraris a la seva

presència a Ponapé (128). Així Maura escriví a Segismundo Moret,

aleshores ministre d'estat:

"Conceptuo inconveniente el regreso
de los metodistas (...). Está favo-
rablemente desarrelada una recien-
tísima propuesta ddel gobernador .de
Ponapé, apoya por el general Blan-
co, que tiende a vigorizar nuestra
influencia en la isla subvencio-
nando a los reyezuelos y al perso-
naje que los metodistas mismos
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tienen allí como punto de apoya, y
á los maestros de escula. Está,
pues, encaminándose nuestra acción
á reparar desaciertos pasados y ga-
nar el ascendiente necesario sobre
los naturales. El regreso de los
metodistas, después de todo lo su-
cedido, esterilizarla los gastos y
esfuerzos á que aludo y nos dejaria
expuestos a dios sabe que nuevas
complicaciones" (129).

Segons Maura, els metodistes només podrien tornar quan

s'hagués arrelat la presència espanyola, si és que encara

persistien els nord-americans. Maura també feia esment a la

llibertat que gaudien els missioners metodistes americans a

altres illes de les Carolines, superior fins i tot a la dels

alemanys, que des de la sentència arbitral de 1885 tenien plena

llibertat de comerç, de navegació i de pesca, i dret a establir

plantacions i colònies agrícoles.

El juliol de 1893, Maura reiterava a Blanco la seva

negativa a admetre els pastors protestants i deixava al seu

judici "el escarmiento que sea necesario en Ponapé" (130). En

aquesta illa es va mantenir un estat de guerra continu entre els

indígenes, armats per vaixells baleners nord-americans i els

espanyols, durant tota la dominació espanyola. El 1898, encara va

esclatar una revolta contra els espanyols.

El contenciós amb els Estats Units es va perllongar fins al

juny de 1894, quan els nord-americans renunciaren al retorn dels

metodistes i els espanyols acceptaren augmentar la indemnització.

S'ha destacat la importància de la qüestió de Ponapé com un

precedent immediat del conflicte de 1898 entre els Estats Units i
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l'Estat Espanyol (131).

Una altra zona perifèrica del domini hispànic, l'arxipèlag

de Jólo o de Sulu, un grup d'illes situades entre Mindanao i

Borneo, també va plantejar problemes durant l'administració de

Maura (132).

En aquestes illes existia un govern autòcton, el sultanat de

Joló, que amb totes les seves possessions i després d'una llarga

vinculació de protectorat amb l'Estat Espanyol, s'incorporà a la

Corona d'Espanya el 1851 (133). El 1893, hi havia una gran

agitació perquè els espanyols havien imposat com a sultà Harun,

que no era de Joló i no tenia res a veure amb la dinastia que

havia regnat fins llavors. Fou molt mal rebut "por todos los

moros, chinos y grandes de Joló" (134).

Segons el general Blanco el seu ' desprestigi el feia inútil

per a la causa espanyola, fins i tot per a dividir els "moros". A

causa del seu govern, molts de "moros" havien escapat a Borneo.

Les reformes de Maura, molt tímides i aplicades lentament,

no varen impedir el creixement de l'independentisme. A la

Filipines, la minoria universitària -metges, advocats- i la

burgesia autòctona, així com una part del clergat filipí catòlic,

rebutjaven el règim colonial espanyol, considerat sovint

anacrònic.

Controlats per les autoritats militars i religioses,

considerats com un poble "infant", els filipins eren súbdits de

tercera de la Corona d'Espanya.
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3,3,4. LA INSURRECCIÓ DE 1896 I LA INTERVENCIÓ NORD-AMERICANA

L'agost de 1896, es va descobrir una conspiració del

"Katipunan", una societat secreta independentista (135). Es

realitzaren nombroses detencions i la situació semblava

controlada pels espanyols. Però el 26 d'agost va esclatar una

insurrecció dirigida per Andrés Bonifacio (crit de Balintawak).

Els independentistes tagals s'apoderaren de diversos pobles de la

provícia de Manila i el 30 d'agost intentaren, en va, ocupar la

capital.

El capità general, Ramón Blanco, proclamà l'estat de guerra

a les províncies de Manila, Bulacán, Pampanga, Nova Écija,

Tarlac, La Laguna, Cavite i Batangas, és a dir, a la zona central

de l'illa de Luzón, on es desenvoluparien la majoria dels fets

d'armes. Els espanyols anomenaren sovint aquesta guerra

"insurrecció tagala", perquè la major part dels sublevats eren

d'aquesta ètnia.

L'aixecament triomfà a Cavite, dirigit per Emilio Aguinaldo

(136), on els espanyols només dominaven la capital i dos pobles.

Els insurrectes derrotaren els espanyols en diversos combats com

els de Bacoor i Cermona. A finals de setembre i començaments

d'octubre arribaren importants reforços espanyols procedents de

la metròpoli, de Mindanao, de Jólo i de les Visayas. A finals

d'any l'exèrcit espanyol arribà a sumar uns 38.000 homes, que

lluitaven contra uns 20.000 tagals.

Al mateix temps, una forta repressió civil es desencadenà

contra els nacionalistes. A començaments de novembre s'havien

357



deportat 315 persones, empresonat 733, i afusellat 33. A més, 64

filipins havien mort de malaltia a la presó (H?). El 20 de

setembre Blanco, acusat d'apatia, i de falta d'energia, extremà

el seu rigor i decretà l'embargament dels béns dels rebels.

Esclataren nous aixecaments a Mindanao i Jólo i els tagals

envaïren les províncies de La Laguna i Batangas. Aguinaldo

intentava crear un embrió de govern filipí mentre es gestionava,

infructuosament, el suport del Japó.

El 8 de desembre de 1896, i en bona part a causa de la

pressió de l'arquebisbe de Manila, Nozaleda, Blanco fou rellevat

per Camilo García de Polavieja (138). Com a Cuba, amb el relleu

de Martínez Campos per Weyler, un general "dur" substituïa a un

general més moderat per dur a terme una güera sense

contemplacions.

Polavieja va començar fent executar José Rizal el 30 de

desembre de 1896. Va passar a l'ofensiva a les províncies de

Pampanga, Tarlac, Nova Écija, Manila, La Laguna i Bulacán. El

principal bastió dels tagals era la província de Cavite, contra

la qual es va dirigir el febrer de 1897. Aguinaldo fou derrotat a

la batalla Dasmariñas i els espanyols ocuparen Imus, la capital

dels "insurrectos". Un periòdic carií va descriure així la

campanya de Cavite:

"Nuestros heroicos soldados que en
Filipinas reverdecen con sus
hazañas los laureles inmortales de
Otumba y de San Marcial, de
Ceriñola y San Quintín después de
lucha de supremos esfuerzos y de
rasgos de valor sublime, han
conseguido arrojar al enemigo de
sus posiciones de Irnos, en las
cuales se consideraba inexpugnable,
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causando en sus filas una espantosa
carnicería. En diez días, se ha
realizado tan prodigiosa operación,
coincidiendo el hecho más glorioso,
hasta ahora, de campaña de Filipi-
nas, con una de las festividades
más solemnes de la iglesia católi-
ca, con la fiesta de la Encarnación
del niño Jesús; como la más memora-
ble de Cuba, la de punta Brava,
coincidió con otra tan cristiana y
española como la de la Purísima
Concepción. A la toma de Imús ha
sucedido otro hecho de armas impor-
tante. La toma de Bacoor. Uno a uno
y rápidamente, van cayendo en poder
nuestro los más formidables baluar-
tes del separatismo Caviteño (...).
El general Polavieja acabó en Cavi-
te con el foco principal y más te-
rrible de la insurrección Tagala"
(139).

Però Polavieja va dimitir perquè el govern es negà a

enviar-li nous reforços. Fou substituït pel general Fernando

Primo de Rivera, l'abril de 1897 (140). El nou governador general

i capità general va continuar l'ofensiva de Cavite i aconseguí

una certa "pacificació" d'aquesta província. Llavors, la

rebel·lió es va refer al nord de Manila, a les províncies de

Bulacan, Nova Écija i Pampanga. A Mindanao i Joló els espanyols

continuaven lluitant contra els "moros".

La insurrecció estava dispersa i confinada a algunes

províncies, però no estava completament derrotada. El setembre de

1897, Aguinaldo es refugià a Biac-Na-Bató, en els estreps de la

Sierra Madre, on s'instal·là la capital filipina. El novembre de

1897 es va aprovar una constitució provisional de la "República

de Filipines" (141). Entre d'altres coses, establia la llibertat

de culte, d'associació, d'ensenyament i d'impremta, i el sufragi
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universal. Es declarava el tagal com a llengua oficial de la

República (142). La presidencia 1'ocupava Emilio Aguinaldo.

El desembre de 1897, les negociacions que duia a terme el

filipí Alejandro Paterno arribaren a bon terme i es signà la pau

de Biac-Na-Bató. Els rebels lliuraren totes les seves armes a

canvi de 400.000 pesos. Aguinaldo i els seus col·laboradors foren

deportats a Hong Kong i la pau retornà a les Filipines. El gener

de 1898 es considerava al país pacificat.

Poc després, el març del mateix any, esclataren sublevacions

a Zambales i llocos (Luzón). El mes d'abril hi va haver

aixecaments a l'illa de Cebú i a Bulacán (Luzón), i arran de la

guerra entre l'Estat Espanyol i els Estats Units, la insurrecció

es tornà generalitzar. El capità general Primo de Rivera fou

substituït per Basilio Augustí y Dávila, que el juliol seria

rellevat per Fermín Jáudenes.

A la badia de Cavite va tenir lloc la primera batalla naval

entre americans i espanyols el primer de maig de 1898. L'estol

espanyol de l'almirall Montojo fou completament derrotat pels

moderns vaixells de l'almirall Dewey. Moriren a la batalla 58

espanyols, i 236 varen ésser ferits. Així mateix els americans

lamentaren 24 morts i 50 ferits. Ràpidament, els Estats Units

traslladaren a Luzón els principals capdavanters independentistes

que estaven exiliats a Hong Kong.

Emilio Aguinaldo organitzà un exèrcit de 30.000 tagals que

assetjà Manila. El 12 de juny de 1898 es proclamà la

independència de Filipines, en el mateix moment que fracassava un

tardà intent espanyol per concedir l'autonomia. Només el 24
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arriben els primers soldats dels Estats Units, que entraren a

Manila el 14 d'agost. Dos dies abans s'havia firmat l'armistici,

pel qual l'Estat Espanyol renunciava a Cuba i Puerto Rico, però

no encara a les Filipines.

Tanmateix ja hem vist que pel tractat de Paris, Espanya ho

perdria tot, incloses les Filipines. Encara resistien els

"Últimos de Filipinas", a Baler (juny de 1899), quan els filipins

es llençaren de nou a la lluita, aquest cop contra els nord-

americans, en comprovar que merament havien canviat d'amo (143).

Pel que fa als arxipèlags que l'Estat Espanyol posseïa en el

Pacífic, l'illa de Guam (144), va passar pel Tractat de Paris als

Estats Units. La resta de les Mariannes (145) i les Carolines

varen ésser cedides per l'Estat Espanyol a Alemanya el febrer de

1899 a canvi d'una indemnització de 25 milions de pessetes.

Des de l'inici de la guerra' amb els Estats Units els

alemanys havien intentat obtenir part de les possessions

espanyols del Pacífic, i per aquest motiu enviaren un estol a

Manila (12 de juny de 1898), però Washington, amb el suport de

Londres, s'oposà a qualsevol tipus de repart i l'Imperi Alemany

es va haver de conformar amb les miques (146).
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L'abril de 1877, llançà una ofensiva contra Camagüey i

el febrer de 1878 aconseguí que els independentistes

signassin la pau de Zanjón. El febrer de 1879 fou

nomenat capità general de Cuba. El mes següent ocupà la

presidència del govern espanyol en un gabinet

conservador. El 1895, va ésser nomenat per segona

vegada capità general de Cuba, però aquesta vegada no
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per Tufión de Lara, Labor, Barcelona, volum VIII, p. 10-
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(20) DURNERIN, James (19.78): Maura et Cuba. Les Belles

Lettres, París, p. 30-38; DIRECCIÓN POLÍTICA DE LAS

PAR: Op. Cit. nota 1, p. 315-331; i RIVEREND, J. L.:

Op. Cit. nota 2, p. 507-522.

(21) Signaren el telegrama a les Corts espanyoles, les

següents entitats cubanes:

"Circulo de Hacendados"

"Real Sociedad Económica de Amigos del País"

"Partido Liberal Autonomista"

"Partido de Unión Constitucional"

"Comité Central de Propaganda Económica"

"Cámara de Comercio"

"Unión de fabricantes de tabaco"
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(22) "El Liberal" (Madrid) 23 de novembre de 1892, que

reprodueix el text integre del telegrama.
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(23) Després del seu pas pel ministeri d'Ultramar, Antoni

Maura va ésser nomenat ministre de Gràcia i Justícia en

un altre gabinet presidit per Sagasta. Va ocupar aquest

càrrec fins al març de 1895. Davant la guerra de Cuba

propugnà una solució reformista que mantenguès integra

la sobirania espanyola (Vegeu l'apartat 8.2.2.2.).

Després de la crisi de 1898, criticà el sistema de la

Restauració i propugnà un reformisme regeneracionista

que consolidas l'estat liberal a Espanya. Era partidari

d'una revolució des de dalt que impedís que es fes una

revolució des de baix, que qualificava d'anàrquica i

satànica. Al final de 1898, els gamacistes se separaren

definitivament del Partit Liberal i passaren a donar

suport als conservadors. A Mallorca, aquest fet suposà

la fi del predomini liberal i l'inici de l'hegemonia

desi consevadors. Fou president de la Reial Acadèmia de

Jurisprudència i Legislació entre 1898 i 1900 i el

1916. Donà suport a l'esbucament de les murades de

Palma (1902). A la mort de Gamazo, el novembre de 1901,

Maura es convertí en el cap dels liberals gamacistes,

que aviat s'incorporaren al Partit Conservador (1902).

Entre desembre de 1902 i juliol de 1903, ocupà el

càrrec de ministre de la Governació en un govern

presidit per Francisco Silvela. Durant la seva

administració permeté que les eleccions municipals es

realitzassin sense interferències del govern, reprimí
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durament les revoltes estudiantils, signà la

constitució de l'Institut de Reformes Socials i elaborà

un projecte de reforma de l'administració local. El

1903, ingressà a la Reial Acadèmia Espanyola. En

aquesta època abandonà l'exercici de l'advocacia. El

novembre del mateix any, fou proclamat cap del Partit

Conservador i per primera vegada fou nomenat president

de govern (desembre de 1903-desembre de 1904). Intentà

atreure el grup ultraconservador i catòlic del Marquès

de Pidal i s'enfrontà a l'opinió liberal. Organitzà amb

èxit el viatge d'Alfons XIII a Barcelona i Mallorca. A

Barcelona va patir un atemptat protagonitzat per

l'anarquista Artal, que el va ferir lleument. Donà

suport a Bernardino Nozaleda, nomenat arquebisbe de

València contra l'opinió de liberals i republicans que

l'acusaren de clerical i autoritari. La divisió dels

conservadors i les discrepàncies amb el monarca el

feren dimitir. Tornà ocupar el poder el el gener de

1907. Aquest govern, anomenat "govern llarg", es

perllongà fins a l'octubre de 1909. Realitzà una àmplia

reforma administrativa que es concretà en la llei

electoral, la llei de comunicacions marítimes, la llei

de vagues, la llei de colonització interior i el

projecte de llei d'administració local. Aquesta

proposta, que hauria perjudicat l'estructura caciquil,

mai no arribà a fer-se realitat. Aconseguí (gener de

1908) que s'aprovàs el projecte de reconstrucció naval
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i fomentà les relacions internacionals d'Espanya. Negà

1'especifitat catalana i s'oposà a la Solidaritat

Catalana i a qualsevol regionalisme que posas en dubte

la unitat d'Espanya, que considerava indispensable.

Malgrat això, defensà una tímida descentralització

administrativa de caràcter municipal i coincidí amb els

sectors més moderats de la Lliga Regionalista de

Catalunya de Francesc Cambó. Accentuà el seu

conservadorisme i, a les eleccions de 1907, utilitzà

els tradicionals mètodes caciquils per aconseguir una

àmplia majoria. Aquest fet provocà una creixent

oposició republicana, que augmentà quan intentà imposar

una llei especial contra el terrorisme. Impulsà la

penetració espanyola en el Marroc i, el juliol de 1909,

s'inicià la campanya de Melilla, que suposà el

començament de la Guerra del Marroc. La mobilització

dels reservistes provocà, els fets revolucionaris de la

Setmana Tràgica de Barcelona, que Maura va fer reprimir

amb duresa. El pedagog Francesc Ferrer i Guàrdia fou

condemnat, sense proves, i afusellat (octubre de 1909).

A partir d'això es desencadenà una intensa campanya,

amb participació de forces obreres, republicanes i

liberals, a nivell estatal i internacional, que tenia

per lema "ÍMaura, no!". Fins i tot a Mallorca,

considerada un feu maurista, s'organitzà un miting en

contra, duit a terme pels republicans i pels

socialistes l'octubre de 1909. Forçat per l'oposició i
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mancat del suport d'Alfons XIII, dimití l'octubre de

1909, quan disposava d'una majoria de 250 diputats en

una cambra de 406. A partir d'aquí, considerà trencada

la solidaritat dels partits del torn i proclamà la

implacable hostilitat dels conservadors envers els

liberals, que considerava còmplices dels republicano-

socialistes. Aquest fet provocà que el seu liderat fos

qüestionat al si del Partit Conservador. El 1910, fou

ferit a Barcelona en un atemptat perpetrat per Manuel

Possa. El desembre de 1912, tenia preparat un nou

govern, que no es va arribar a formar perquè Alfons

XIII va preferir un govern presidit pel liberal comte

de Romanones. El gener de 1913, va ésser ratificat com

a cap del Partit Consrvador, però l'ocubre d'aquest

mateix any va formar govern el conservador Eduardo

Dato. Llavors es produí l'escissió dels mauristes

repecte al gruix del Partit Conservador, que es

mantengué fidel al nou cap. D'aquesta manera Maura es

convertí en el cap d'una dissidència conservadora

important però minoritària. El desembre de 1913 fou

nomenat director de la Reial Acadèmia Espanyola, càrrec

que ocupà fins a la seva mort. A Mallorca, l'escissió

maurista només es produí el 1914 1 deixà en les mans

dels partidaris de Dato la major part de la xarxa

caciquil conservadora, si bé el prestigi de Maura feia

que sempre fos elegit diputat. Durant la Primera Guerra

Mundial defensà la neutralitat d'Espanya. Mai no va fer
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cas a les peticions dels regionalistes mallorquins que

sol·licitaven el seu suport 1 el dels mauristes per

aconseguir algun tipus d'autonomia. El 1916, com a

president de la Reial Acadèmia Esapnyola, propugnà l'as

exclusiu del castellà a l'ensenyament. Després de la

crisi de 1917, encapçala entre març i novembre de 1918,

un govern de concentració, anomenat govern nacional,

format per conservadors, liberals de diverses

tendències i catalanistes. Aquest govern fou molt ben

rebut però va tenir poca eficàcia. Antoni Maura tornà

ocupar el poder l'abril de 1919, en un moment de crisi

social i d'agitació militar. Va formar un govern on hi

predominaven els mauristes, però també hi havia

conservadors i liberals progressistes. Maura accentuà

el seu caràcter conservador i catòlic amb actes com la

consagració d'Espanya al Sagrat Cor de Jesás. D'altra

banda, intensificà la manipulació de les eleccions

generals. Aquest govern de concentració va caure el

juliol de 1919, quan perdé el suport dels conservadors

datistes, i li suposà un cert desprestigi. L'agost de

1921, va presidir per cinquena i darrera vegada un

govern. Es tractava d'un gabinet d'emergència compost

per conservadors, mauristes, liberals progressistes,

liberals demòcrates i catalanistes, format després del

desastre d'Annual. No aconseguí aturar la descomposició

del règim parlamentari i caigué el març de 1922. Maura

condemnà la dictadura de Primo de Rivera i propugnà
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(1923) una reforma constitucional. Va morir a

Torrelodones, Madrid, el 1925.

Sobre Maura, cal veure GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, M. (1990):

Ciudadanía y acción. El conservadurismo maurista. 1907-1923.

S. XXI, Madrid; TURÓN DE LARA, M. (1976): Maura el

"maurismo" y sus élites. "Mayurqa", Palma, número 16, p.

71-85; CABRERA, Mercedes (1985): El conservadurismo maurista

en la Restauración. Los limites de la "Revolución desde

arriba". A La España de la Restauración. S XXI, Madrid, p.

55-69, i TUSELL, Javier; AVILES, Juan (1986): La derecha

española contemporánea. Sus orígenes: el maurismo. Espasa-

Calpe, Madrid. Vegeu també algunes biografies com les de

PÉREZ DELGADO, Rafael (1974): Antonio Maura. Giner, Madrid;

SEVILLA ANDRÉS, Diego (1954): Antonio Maura, la revolución

desde arriba. Aedor, Barcelona; GARCÍA VENERO, Maximiano

(1953): Antonio Maura. Movimiento, Madrid; ROVIRA PITA,

Prudencio (1953): Maura. Infancia y Juventud. Afrodisio

Aguado, Madrid; SILIO, César (1934): Vida y empresa de un

gran español. Maura. Espasa-Calpe, Madrid; i SALVADOR Y DE

SOLA, Felipe (1953): Biografia geneológica del Excmo. Sr. D.

Antonio Maura Montaner. També és interessant OLIVER, M. S.

(1914): El caso Maura. Gustavo Gili, Barcelona.

(24) FERNANDEZ ALMAGRO, Melchor (1974): Historia política de

la España contemporánea 2_, 1885—1897 . Alianza

Editorial, Madrid, p. 185-186. A les notes al capitol 3

d'aquest llibre (p. 427-429) hi podeu trobar dues
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cartes de Maura a Ramon Herrera, un deis caps de l'ala

esquerra de la Unió Constitucional, i al comte de

Galarza, del 8 i el 10 de gener, respectivament.

(24 bis) MARTI, José (1893): Los emigrados, las expediciones y la

revolución. El alzamiento supuesto de marzo. "Patria", Nova

York, 1 d'abril de 1893. Reproduït a MARTI, José (1975): U.

partido revolucionario cubano. Editorial de Ciencias

Sociales, La Habana, p. 99-112.

(25) "El Pais" (l'Havana), 1 de maig de 1893. Sobre 1'intent

d'aixecament dels germans Sartorius hem consultat també

"El Pais" del 3 de maig i el "Diario de la Marina",

(l'Havana), del 4 de maig.

(26) MAURA, Antonio (1893): Proyecto de ley reformando el

gobierno y administración civil de las islas de Cuba y

Puerto Rico. Imprenta de la viuda de M. Minuesa,

Madrid. Aquest document l'incloem intrgre a l'Apèndix

Documental, apartat ll.l.l.

(27) Sobre el concepte d'autonomia, vegeu COLOM PASTOR,

Bartomeu (1980): Què és autonomia. Obra Cultural

Balear, Ciutat de Mallorca; GONZÁLEZ CASANOVA, J. A.

(1974): Federalisme i autonomia a Catalunya (1868-

1938) . Curial, Barcelona; MARTIN RETORTILLO, L. J.

(1973): Descentralización administrativa y organización
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política I. Aproximación histérica,. 1812-1931.

Alfaguara, Madrid; i NADAL, Antoni (1989): Autonomia.

dins la "Gran Enciclopèdia de Mallorca", Promoma11orea

Edicions, Palma.

(28) DURNERIN, J. : Op. Cit. nota 20, p. 55.

(29) Però la percepció d'aquest recàrrec estÀ encomanat a la

Intendència general d'hisenda, un organisme aliè a la

diputació provincial.

(30) DIRECCIÓN POLÍTICA DE LAS FAR: Op. Cit. nota 1, p. 320.

(31) Així hi tot, hi ha alguns historiadors espanyols, com

FERNANDEZ ALMAGRO, M.: Op. Cit. nota 24, p. 193, que

parlen, arran d'aquest projecte, d'"autonomia cubana".

(32) El text íntegre d'aquest telegrama es troba, manuscrit,

a l'Arxiu de la Fundació Antoni Maura, de Madrid,

Lligall 335 a. En ell, un cop exposades les reformes,

Maura sol·licita "Deseo noticias telegráficas

imparciales completas movimiento opinión favorable

contrario".

(33) "La Unión Constitucional" (l'Havana), 10 de juny de

1893.
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(33 bis) Ibid.

(34) "Diario de la Marina" (l'Havana), 9 de juny de 1893.

(35) Segons el "índice de las felicitaciones recibidas por

cable á raíz de la presentación del proyecto de

reforma", (manuscrit, sense data), Arxiu de la Fundació

Antoni Maura, Lligall 335 a.

(36) Carta del Governador Provincial de Pinar del Rio a

Antoni Maura, 12 de juny de 1893. Arxiu Fundació Antoni

Maura, Lligall 166.

(37) "Las Avispas" (l'Havana), 7 de juny de 1893.

(38) "Diario de la Marina", 10 de juny de 1893. Reprodueix

els acords del Partit Autonomista.

(39) "El País" (l'Havana), 29 d'octubre de 1895.

(40) DURNERIN, J.: Op. Cit. nota 20, p. 65 i 66. Es basa en

articles apareguts a "Patria" (Nova York) i a la

"Revista Cubana", òrgans dels revolucionaris.

(40 bis) Ibid.
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(41) "El País", 10 d'octubre de 1895. Como piensan los

filibusteros.

(42) Aquest grup prenia nom del castellà Germán Gamazo, que

aleshores era ministre d'hisenda. Gamazo i Maura

estaven fortament vinculats. Maura era cunyat de Gamazo

i havia cursat dret amb alguns dels seus germans. S'ha

assenyalat que Gamazo representava els interessos dels

grans propietaris cerealistes castellans. Vegeu la nota

54 de l'octava part.

(43) FERNANDEZ ALMAGRO, M.: Op. Cit. nota 24, p. 197.

(43 bis) Ibid.

(44) DURNERIN, J.: Op. Cit. nota 20, p. 140.

(45) "Diario de la Marina", 30 d'octubre de 1893.

(46) L'estreta vinculació entre Antoni Maura i el Partit

Reformista fou violentament denunciada per la premsa

conservadora. Així, per exemple, el "Heraldo de

Baleares", de Palma, 24 de juliol de 1897, afirmava que

el reformista "empezó por ser una sucursal profesional

del bufete del señor Maura (i) nunca ha pasado, al

mejorar su categoria, de suburbio muy lejano del
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Partido Liberal de la Península".

Els reformistes, i el mateix Maura, negaren que el nou

partit fos creat per influències personals del ministre

d'Ultramar. Vegeu DURNERIN, J.: Op. Cit. nota 20, p.

152-153.

(47) Ramón Herrera, comte de Hortera, era un ric armador

molt vinculat a Maura, amb el qual va mantenir una

constant correspondència. Els constitucionals afirmaven

que no acceptaria ésser president del nou partit, però

Herrera ho va desmentir (carta a Maura del 13 d'octubre

de 1893, Arxiu Fundació Antoni Maura, lligall 166).

El 1903, el fill d'Antoni Maura, Gabriel Maura Gamazo, va

casar amb Julià Herrera y Herrera, filla del Ramón

Herrera i heredera del títol de comte de la Mortera.

(48) DURNERIN, J.: Op. Cit. nota 20, p. 155.

(49) "La Opinión" (Pinar del Río), 12 de març de 1894. Vegeu

l'Apèndix Documental, apartat 11.1.3.

(50) La "Fórmula Abarzuza" la podeu trobar a DURNERIN, J.:

Op. Cit. nota 20, p. 249-259. Sobre Buenaventura

Abarzuza, que fou ministre d'Ultramar de novembre de

1894 a març de 1895, vegeu la nota 95 de l'octava part.

(51) José Marti va morir a Boca Dos Ríos, el 19 de maig de
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1895, en un combat contra el coronel José Xlmónez de

Sandoval.

Sobre Martí vegeu, entre d'altres, MARTI, José (1981):

9Btas escogidas. Editora Política, la Habana, 3 volums;

MARTI, José (1981): Obras completas. EditorialCdencias

Sociales, La Habana, 28 volums; MARTI, José (1974): Prosa y

poesía. Argos-Vergara, Barcelona; MARTI, José (1989):

Política de nuestra América. S.XXI, México; MARTI, José

(1980): Nuevas cartas de Nueva York. S XXI, México;

MARTI/CASTRO (1984): De Martí a Castro. Anagrama. Barcelona;

PADILLA BOLÍVAR, A. (1987): La lucha de José Marti.

"Historia 16", Madrid, número 131, p.61-74 i ESTRADE, Paul

(1988): José Marti; las ideas y la acción. "Estudios de

Historia Social", Madrid, número 44-47, p. 17-89. Vegeu

també el "Anuario de Estudios Martianos", que es publica a

l'Havana des del 1978.

(51 bis) TORRES-CUEVAS,Eduardo; MENA, Mario; BENÍTEZ, Augusto

(1984): El alma visible de Cuba. José Marti y el Partido

Revolucionario Cubano. Ediciones de Ciencias Sociales, La

Habana, p. 27-28.

(52) MARTI, José (1975): El Partido Revolucionario Cubano.

Editorial de Ciencias Sociales, la Habana.

(53) DIRECCIÓN POLÍTICA DE LAS FAR: Op. Cit. nota 1, p. 341-

346.
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(53 bis) MARTI, José (1977): Política de nuestra América. S XXI,

México, 64.

(54) MARTI, José (1981): Obras escogidas. Editora Política,

La Habana, volum III, p. 358.

(54 bis) MARTI, José (1980): Nuevas cartas de Nueva York. S XXI,

México, p. 28.

(55) Máximo Gómez Báez va néixer a Baní, Santo Domingo el

1836. Formà part de l'exèrcit dominicà primer, i de

1'espanyol després, però el 1868 s'uní als rebels

cubans i arribà a ésser cap militar de les províncies

d'Orient i Camagüey. S'exilià arran de la pau de

Zanjón. Va ésser el cap militar dels independentistes

durant la segona guerra de Cuba i el 1899 va entrar a

l'Havana. Pou destituït quan es va negar a col·laborar

amb els nord-americans, però el 1901 aprovà la

candidatura de Tomàs Estrada Palma. Morí a l'Havana el

1905. Vegeu ALMEIDA BOSQUE, Juan (1986): El general en

•jefe Máximo Gómez. Editorial de Ciencias Sociales, la

Havana,

(56) Sobre Arsenio Martínez de Campos y Antón, vegeu la nota

12 d'aquest mateix capítol.
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(57) El text íntegre d'aquest manifest el podeu trobar a

MARTI, José: Op. Cit. nota 52, p. 159-166. L'hem inclòs

a l'Apèndix Documental, apartat 11.1.7.

(58) FERNANDEZ ALMAGRO, M.: Op. Cit. nota 24, p. 249-251 i

433=434.

(58 bis) Vegeu LOYNAZ DEL CASTILLO, Enrique (1989): Memorias de

la guerra. Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, p.

199-212. El text íntegre de la constitució de Jimaguayá

l'hem inclòs a l'Apèndix Documental, apartat 11.1.8.

(59) Antonio Maceo va trobar la mort, amb un fill de Máximo

Gómez, Panchito Gómez Toro, a mans dels espanyols quan

intentava travessar la "trocha" de Mariel a Majana el 7

de desembre de 1895.. Vegeu FRANCO, José Luciano (1989):

Antonio Maceo: apuntes para una historia de su vida.

Editorial de Ciencias Sociales, la Habana, 3 volums;

PÉREZ, Francisco (1974): La guerra en la Habana. Desde

enero de 1896 hasta el combate de San Pedro. Editorial

de Ciencias Sociales, La Habana; AGUIRRE, Sergio

(1978): Raices y significado de la protesta de Baragua.

Editora Política, La Habana; BUENO, Salvador: Op. Cit.

nota 7, el capítol "Antonio Maceo, el titán de bronce",

p. 167-170 i, en un pla més literari RIERA, Carme

(1979): La meva infantesa a Cuba amb Weyler i Maceo.

"L'Avenç", Barcelona, número 22, p. 5.
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(60) Per aquesta narració dels inicis de la guerra, hem

seguit principalment al pro-espanyol FERNANDEZ ALMAGRO:

Op. Cit. nota 24, p. 233-268; i als pro-cubans PONER,

P.S.: Op. Cit. nota 9, p. 35-116, i DIRECCIÓ POLÍTICA

DE LAS FAR: Op. Cit. nota 1, p. 348-411. Sobre

l'actitud dels autonomistes davant la guerra és

interessant "El Imparcial", (Madrid), 23 d'octubre de

1895.

(61) Weyler havia nascut a Palma el 1838. A ell li dedicam

l'apartat sisè.

(62) Aquest fet va tenir una gran repercussió a la Península

i a les Balears. Vegeu l'apartat 7.2.

Sobre la reconcentrado vegeu l'apartat 6.3.3.

(63) Ramón Blanco y Erenas (Sant Sebastià 1833 - Madrid

1906), havia participat en la repressió de la revolta

de 1856 a Barcelona, en la campanya de Santo Domingo, i

en la tercera guerra carlista. Va ésser capità general

de Navarra (1876), Catalunya (1876-79 i 1881-83), i de

Cuba (1879-81), on va reprimir la "Guerra Chiquita".

També va ésser capità general de les Filipines (1893-

96), i va organitzà la campanya contra els musulmans de

Mindanao que culminà amb la presa de Marahuit. Deixà

aquest càrrec quan esclatà l'aixecament tagal de 1896.

383



r
Nomenat per segona vegada capità general de Cuba, hi

implantà l'autonomia i hagué de fer front a la guerra

amb els nord-americans. Considerava que a Cuba no es

podia governar constitucionalment i que la societat

d'aquesta illa era "una societat desequilibrada a la

que no se puede gobernar como a las demás". Carta de

Blanco a Maura, 22 de setembre de 1893. (Arxiu Antoni

Maura, Lligall 326).

(64) José Maria Gálvez y Alfonso (Matanzas 1834 - l'Havana

1906), era doctor en ambdós drets i havia estat

independentista durant la Guerra dels Deu Anys, per la

qual cosa havia patit la presó. El 1878, acceptà la Pau

de Zanjón, i, convençut que Cuba no estava preparada

per la independència total, fou un dels principals

promotors del Partit Autonomista. Va ésser president de

la Junta Central d'aquest partit i el gener de 1898 fou

nomenat president del govern autònom, càrrec que ocupà

fins el primer de gener de 1899, quan els nord-

americans es feren càrrec de l'administració cubana.

Vegeu CONANGLA FONTANILLES, J. (1953): Semblanza de

Gálvez. Universidad de la Habana, Habana.

(65) PONER, P.: Op. Cit. nota 9, p. 184 i 185. Aquest mateix

autor assenyala que hi ha una polèmica historiogràfica

sobre el possible triomf dels cubans sense la inter-

venció nord-americana. Segons la majoria d'historiadors
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cubans, la victòria només era qüestió de temps. En

canvi la gran majoria dels historiadors nord-americans

-amb l'excepció del mateix Foner- creuen que els cubans

mai haurien obtengut la independència sense l'ajut dels

.Estats Units (p. 188-192).

(66) La premsa groga és tractada, entre altres, a SERRANO,

C.: Op. Cit. nota 1, p. 33 i THOMAS, Hugh: Op. Cit.

nota 9, p. 445-448. Per a les relacions amb els Estats

Units, vegeu ROBLES MUÑOZ, Cristóbal (1990): La lucha

de los independentistas cubanos y las relaciones de

España con Estados Unidos. "Hispània", Madrid, número

174, p. 159-202.

(66 bis) L'almirall nord-americà. RICKOVER, H. G. (1985): Cómo fue

hundido el acorazado Maine. Editorial Naval, Madrid, arriba

a la conclusió que el "Maine" va ésser destruït per una

explosió que hi va haver dins el vaixell.

(67) Vegeu PABON Y SUAREZ DE URBINA, Jes6s (1952): El 98f

acontecimiento internacional. Ministerio de Asuntos

Exteriores, Madrid; i COMPANYS MONCLÚS, Julián (1989):

De la explosión del Maine a la ruptura de relaciones

diplomáticas entre Estados Unidos y España. Estudi

general de Lleida/ Lleida. Per a les causes de la

intervenció nord-ameri-cana, vegeu PONER, P.: Op. Cit.

nota 9, p. 354-385 i FREEMAN SMITH, Robert (1991):
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América Latina,, los Estados Unidos v las potencias

europeas 1830-1930. A Historia de América Latina 7.

Crítica, Barcelona.

(68) Joaquín Vara de Rey y Rubio havia nascut a Eivissa.

Vegeu la quinta part, apartat 5.10.1.

(69) MONTERO, Feliciano (1990): La Restauración. A Manual de

Historia de España. Siglo XIX. Historia 16, Madrid; i

CIERVA, Ricardo de la (1980): Historia General de

Espafia. Planeta, Madrid, volum VII, p. 141. Com a

curiositat, vegeu RODRÍGUEZ, Ramon (1985): 1898;

Pequeños Triunfos en un año de desastres. "Historia

16", Madrid, número 113, p. 20-26.

(70) GARCÍA NIETO, M.C.; DONEZR, J. Mà; LÓPEZ, L. (1972):

Bases documentales de la España Contemporánea.

Restauración y Desastre. Guadiana, Madrid, p. 150-151.

(71) DIAZ-PLAJA, Fernando (1983): Historia de España en sus

documentos. Siglo XIX. Cátedra, Madrid, p. 478-480.

(72) Els EEUU marginaren als cubans de la victòria ben

aviat, com assenyala LAMORE, Jean: De la "siempre fiel"

a "our cuban colony". "Historia 16", Madrid, número 27,

p. 81-89. THOMAS, Hugh: Op. Cit. nota 9, p. 497. Posen

especial èmfasi en la contribució cubana a la derrota
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d'Espanya FONER, P.: Op. Cit. nota 9, volum II, p. 7-

52; 1 COLLAZO, Enrique (1972): Los americanos en Cuba.

La Habana. Reproduït parcialment a ALMODÓVAR MUÑOZ,

Carmen (1989): Antologia critica de la historiografia

cubana (periodo neocolonial1. Pueblo y Educación, La

Habana, p. 194-202.

(73) Carta de Pablo Ubarri a Antoni Maura (14 de desembre de

1892), Arxiu Antoni Maura, lligall 166.

(74) DELEGACIÓN DEL PARTIDO AUTONOMISTA PUERTORRIQUEÑO

(1892): Al partido. Tip. de A. Còrdova, Puerto Rico.

Sobre 1'autonomisme, vegeu també LABRA, Rafael Maria de

(1896): La autonomia colonial ante las Cortes Españolas

y la opinión páblica. Celestino Apaolaza, impresor,

Madrid.

(75) Carta d'Antoni Maura a Pablo Ubarri (28 de març de

1893), Arxiu Antoni Maura, lligall 166.

(76) DURNERIN, J.: Op. Cit. nota 20, p. 39 i 45. Sobre

aquestes eleccions és molt interessant la carta de

Pablo Ubarri a Antoni Maura, del 14 de febrer de 1893,

on es parla dels candidats que convendria presentar.

Arxiu Antoni Maura, lligall 166.
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(77) Sobre aquest projecte, vegeu el capítol 3,1.4. "Les

reformes d'Antoni Maura".

(78) MAURA, A. (1893): Op. Clt. nota 26, p. 18.

(79) BLANCO, Julián E. (1893): El provecto de lev sobre

reforma del gobierno en Cuba y Puerto-Rico. Tipografía

de A. Còrdova, Puerto-Rico. L'incloem a l'Apèndix

Documental, apartat 11.1.6.

(80) BLANCO, Julián E. (1893): A la nación. Imp. de El

Clamor, Puerto-Rico.

(81) Sobre Puerto Rico, vegeu, entre altres, PICO, Fernando

(1988): Historia general de Puerto Rico. Ediciones el

Huracán, Rio Piedras; TORRRES RAMÍREZ, Bibiano (1991)

Cuba y Puerto Rico en el siglo XIX. A Historia de las

Américas IV. Alhambra/ Quinto Centenario/ Universidad

de Sevilla, Madrid, p. 393-401; CUBANO, Astrid (1990):

El café y la política colonial en Puerto Rico a fines

del siglo XIX; Dominación mercantil en el puerto de

Arecibo. "Revista de Historia Económica", Madrid, any

VIII, número 1, p. 95-103; el dossier Puerto Rico al s.

XIX. a "Quaderns d'Amèrica", número 4 (suplement de

1'"Avenç", Barcelona, 1988, número 113), compost dels

següents articles: MASCAREÑAS/RUBIES, T.: Panorama
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general de Puerto Rico al segle XIX. P, 2-5; PICO,

Fernando: L'ordre rural porto-riqueny en la década de

1890. P. 6-9; CASANOVA, Carlos R.: Expressions de poder

al municipi de Manatí. P. 10-12; CAMPOS ESTEVE, Carmen:

Comery i crèdit a San Juan de Puerto Rico, 1837-1844.

P. 13-14. I també RIBES TOVAR, Federico (1973):

Historia cronológica de Puerto Rico. Editorial "Tres

Américas", Panamá; MALDONADO DENIS, Manuel (1973):

Puerto Rico. Mito y realidad. Península, Barcelona;

BELMONTE, José (1971): Historia Contempoáinea de América

£j_ Guadarrama, Madrid, p. 149-152., i CÉSPEDES DEL

CASTILLO, Guillermo (1986): Textos y documentos de la

América Hispánica (1492-1898). Constitueix el volum

XIII de la Historia de España dirigida per M. Tuñón de

Lara, Labor, Barcelona, p. 433-437.

(82) A finals del segle XIX, l'extensió i població de les

darreres colònies espanyoles, segons "El Ancora"

(Palma), 9 de desembre de 1898, era la següent:

- Cuba: 118.833 km2/ 1,631.690 hab.

- Puerto Rico: 9.315 km2/ 798.570 hab.

- Filipines: 296.182 km2/ 7,832.719 hab.

Cal comparar aquestes xifres amb els 18,109.000

d'habitants i 504.750 km2 de la part espanyola de la

Península i illes Balears i Canàries (1897), i els
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306.926 habitants i 5.014 km2 que tenien les Illes

Balears (1897).

83) Per a la dimensió internacional del 98 són importants

els llibres de PABON, Jesds (1952): El 98.

acontecimiento internacional. Ministerio de Asuntos

Exteriores, Madrid; JOVER, José Maria (1979): 1898.

Teoria y práctica de la redistribución colonial. FUE,

Madrid; TORRE, Rosario de la (1988): Inglaterra y

Espafia en 1898. Eudema, Madrid, i TORRE, Rosario de la

(1989): Filipinas y el reparto de Extremo Oriente en la

crisis de 1898. A El Extremo Oriente Ibérico,

(AECI/CSIC, Madrid), p. 509-521.

(84) Vegeu per exemple CHAUNU, Pierre (1984): Conquista v

explotación de los nuevos mundos. Labor, Barcelona, p.

3-13.

(85) Així, per exemple, el 1893, es batiaren 500 igorrotes

del nord de Luzón. Carta de Maura a Blanco, 25

d'octubre de 1893. Arxiu Antoni Maura. Lligall 326.

(86) Per a una primera aproximació a la minoria musulmana a

les Filipines, vegeu GRUNEBAUN, Gustave E. (1975): £1

Islam II. Desde la caída de Constantinopla hasta

nuestros días. S. XXI, Madrid, p. 288-294. Un exemple

390



de les lluites entre "moros" i espanyols a finals del

XIX, el podeu trobar a PERINAT MACERES, santiago

(1987): La campaña de Mindanao de 1887. "Historia y

Vida", Barcelona, numero 235, p. 102-109.

(87) Sobre 1'església a les Filipines, vegeu, per exemple,

ANDRÉS GALLEGO, José (1971): El separatismo filipino v

la opinión española. "Hispània", Madrid, número 117, p.

77-102; TORMO SANZ, Leandro (1989): Bibliografia sobre

historia de la Iglesia en el Extremo Oriente

relacionada con España. A El Extremo Oriente Ibérico,

AECI/CSIC, Madrid, p. 391-415; i ROBLES MUÑOZ,

Cristóbal (1986): La Iglesia en Filipinas y Cuba

después del 98. "Missionalia Hispánica, Madrid, número

124, p. 259-347.

(88) "El Ancora" (Palma), 26 d'agost de 1896.

(89) Les Filipines constituïren una capitania general, amb

capital a Manila, on residia el capità general i

governador general, i estaven dividides en un cert

nombre de províncies. A cada província hi havia un

governador, que fins al 1886 reunia tots els poders.

Després va haver de compartir les seves atribucions amb

un jutge i un administrador d'hisenda.
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(90) SÁNCHEZ GÓMEZ, Luis Ángel (1989): Elecciones locales

indígenas en Filipinas durante la etapa hispánica. A

Estudios sobre Filipinas y las islas del Pacífico,

AEEP, Madrid, p. 53-61; i JESÚS, Edilberto C. de

(1992): Control i compromís a la valí de Cagayan.

"L'Avenç", Barcelona, número 163, p. 22-29.

(90 bis) Vegeu, per exemple, ILETO, Reynaldo C. (1892): Passió i

revolució. Llum i germandat. "L'Avenç", número 163, p. 32-

67, on s'analitza la revolta d'Apolinario de la Cruz a

Tayabas el 1841.

(91) Vegeu SERRANO, C.: Op. Cit. nota 1, p. 156-159, on

reprodueix un article de "El Trabajo Nacional", 1 de

setembre de 1898.

Sobre l'economia de les Filipines, vegeu CALAVERA

VAYA, Ana María (1989): Inversiones españolas en

Filipinas durante el siglo XIX. Estado de la cuestión.

A El Extremo Oriente Ibérico (AECI/CSIC, Madrid), p.

499-507.

(92) Per aquest capítol, hem seguit principalment el llibre

de RETANA, W.E. (1896): Mando de Wevler en Filipinas.

Imp. de la viuda de M. Minuesa, Madrid, que inclou

molts de decrets i circulars promulgats per Weyler.

Wenceslao Emilio Retana y Gamboa (Madrid 1862-1924)
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va ésser considerat el filipinista més important del

seu temps. Fou funcionari d'hisenda a les Filipines

(1884-1890), i quan tornà a Espanya ocupà un càrrec en

el ministeri d'Ultramar. A Manila i a Madrid fou

redactor de diversos periòdics. A el "Heraldo de

Madrid", va preveure la insurrecció filipina de 1896.

Aquest fet va repercutir fins i tot en el Congrés de

Diputats. Es autor d'un gran nombre d'estudis

històrics i geogràfics sobre les Filipines, entre els

quals es destaca La política de España en Filipinas, en

col·laboració, vuit volums, Madrid, 1891-98. Va ésser

el primer filipinista que ingressà a la Reial Acadèmia

de la Història (1922) .

Sobre Weyler a les Filipines, també hem consulat

FERNANDEZ ALMAGRO, M.: Op. Cit. nota 24, p. 94,97 i

155-8; i SANTANER MARÍ, Joan (1985): General Weyler.

Ajuntament de Palma, p. 45-51.

Pel que fa a Weyler, en general, vegeu la sisena

part.

(93) Carta del governador general de les Filipines al

ministre d'Ultramar, 22 de setembre de 1889. Reproduït

per RETANA, W.E.: Op. Cit. nota 92, p. 415-434.

(94) Circular de Weyler del 21 de març de 1890. Reproduïda

per RETANA, W.E.: Op. Cit. nota 92, p.54-56.
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(94 bis) RETANA, W. E.: Op. Cit. nota 92, p. 106.

(95) José Rizal va néixer a Calamba el 1861. Va estudiar amb

els jesuïtes i amb els filipins a la universitat de

Manila. De raça tagala, sembla que en una ocasió va

rebre una escopetada a l'esquena per no saludar un

guàrdia civil. El 1882, marxà a la Península Ibèrica

per estudiar medicina. Tres anys després, es doctorà en

medicina i es llicencià en filosofia i lletres.

Col·laborà amb la nombrosa colònia filipina i amb el

seu periòdic "La Solidaridad", per aconseguir reformes

i més llibertat. Aquest mateix any, marxà a París i

Berlín, on publicà "Noli me tangere" que fou prohibida

a les Filipines per les seves crítiques als ordes

religosos. Tornà a Manila el 1887, durant el mandat del

liberal general Terreno. Fou molestat pels

espanyolistes radicals i el 1888 marxà a Xina, Japó,

els Estats Units i Europa. El 1891, a Cant, publicà "El

Filibusterismo", també sobre la qüestió nacional a les

Filipines. En aquesta obra defensava la necessitat

d'una "llengua nacional", mentre que a "Noli me

tangere" era partidari del castellà. Es relacionà amb

el govern anglès per tal de fundar una colònia al nord

de Borneo. El 1892 tornà a Manila on funda la "Liga

Filipina", de caràcter burgès reformista i pacifista.

Però fou acusat de conspirador i "filibustero"

(independentista) i deportat a Mindanao. El 1896,

3 94



r
sol·licità passar com a metge militar a l'exèrcit

espanyol. Aquest mateix any, fou reclamat per les

autoritats militars de la Peninsula. Però, quan ja

havia partit, esclatà a Manila la sublevació

independentista del Katipunan. Rizal fou enviat de nou

a Manila i se l'acusà d'ésser l'ànima del Katipunan. A

Manila hi havia una situació de pànic i el govern de

Madrid havia enviat un "dur" com a governador general

de les Filipines, el general Polavieja. Rizal fou

jutjat, comdemnat a mort i executat el 30 de desembre

de 1896. De res serví la petició d'indult de Francesc

Pi i Margall ni el manifest que dirigí "Al pueblo

filipino", des de la presó. En aquest manifest

condemnava l'aixecament del Katipunan i els seus

mètodes violents i demanava la desmobilització dels

filipins.

El programa polític de Rizal es basava en l'obtenció

de representació parlamentària a Madrid, la secula-

rització dels religiosos, la reforma de l'adminis-

tració/ el foment de la instrucció primària laica, el

repart a mitges de les places de funcionaris entre

espanyols 1 filipins i la llibertat d'impremta i de

religió.

José Rizal és considerat un heroi nacional a les

Filipines i l'antiga província de Manila du el seu nom.

Vegeu RETANA, W.E. (1910): Rizal. Notícies

biogràfiques. Barcelona, Biblioteca popular de
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l1"Avenç"; FERNANDEZ ALMAGRO, M.: Op. Cit. nota 24, p.

350-353 i GIMÉNEZ CABALLERO, Ernesto (1971): Rizal .

Publicaciones Españolas, Madrid.

(95 bis) Vegeu "El Isleño", 29 de juny de 1891 i "La Almudaina",

16 de juny i 17 d'agost de 1891.

(96) El militar espanyol Eulogi Despujol i Dusay (Barcelona

1834-Pais Valencià 1907), havia estat a Cuba i a la

campanya de Santo Domingo. Fou governador i capità

general de Puerto Rico (1878-81) i de les Filipines

(novembre de 1891 a març de 1893), i capità general de

València (1876-78) i de Catalunya (1896-98).

D'ideologia conservadora, va intervenir en política i

el 1896 va ésser nomenat senador vitalici.

(97) Carta de Maura a Blanco, Governador General de les

Filipines. Arxiu Antoni Maura. Lligall 326.

(98) Sobre les relacions Maura-Despujol són interessants les

cartes de Maura a Despujol, del 21 de desembre de 1892,

i de Despujol a Maura, del 22 de febrer de 1893, on el

governador general recapitula, des del seu punt de

vista, les seves relacions amb el ministre d'Ultramar.

Arxiu Antoni Maura. Lligall 326. També és interessant

la "Gaceta de Manila" (Manila), del 2 de març de 1893,

amb el cessament de Despujol i el seu acomiadament als
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"Habitantes de Filipinas", com a governador general, i

ais "Soldados del Ejército de Filipinas", com a capità

general.

(99) Sobre Ramón Blanco, vegeu la nota 63 d"aquest mateix

capítol.

(100) Carta de Blanco a Maura, 14 de maig de 1893. Arxiu

Antoni Maura. Lligall 326. En aquest mateix arxiu hem

localitzat una octaveta independentista, titulada "La

mano roja", on s'insima que són els espanyols els

culpables d'una sèrie d'incendis que hi havia hagut a

Bulakan, Pampanga, Bataan, La Laguna, Manila i Tayabas:

"incendios en todas partes, inten-

cionales siempre, y jcosa extraña!

nunca se coge á nadie cuando nos

sobra Guardia Civil, nos sobran los

espias, nos sobran los soldados que

se emplean en tareas infames é

inhumanas, en demoler casas y man-

dar al destierro A inocentes y

pacíficos vecinos...?". Hi ha una

mà, la "Mano roja", a semblança de

la "Mano Negra", que cala foc a

pobles. "¿Qué color tiene esa mano

que tanto se ceba en las desgracias

del pueblo, que no mira la miseria
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del pobre y sólo respeta las casas

parroquiales (i) los conventos? Qué

mano es ésa que procura que el

indio sea para siempre desgraciado

y viva atado á la tierra para que

nunca pueda levantar serena la

frente?".

(100 bis) Carta de Blanco a Maura, 14 de maig de 1893.

(101) "Disposiciones del Ministerio de Ultramar publicadas

en la Gaceta de Madrid desde el 11 de Diciembre de 1892

á Marzo de 1894", (manuscrit), Arxiu Antoni Maura,

Lligall 412. Ja se havia referit en aquests decrets

FERNANDEZ ALMAGRO, M.: Op. Cit. nota 24, p. 192.

(102) Editat a Madrid a l'establiment tipogràfic "Sucesores

de Rivadeneyra" el mateix 1893. Vegeu l'Apèndix

Documental Apartat 11.1.4.

(103) Carta de l'Associació Hispano-Filipina a Maura. Madrid

13 de juny de 1893. Signaven per l'Associació, Miguel

Morayta, Marcelo M del Pilar, Mariano Ponce, J. Luna

Novicio y R. S. Paterno. Arxiu Antoni Maura, lligall

358. Vegeu també FERNANDEZ ALMAGRO, M.: Op. Cit. nota

24, p. 429.
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(104) "El Imparcial" (Madrid), 3 i 17 de juny de 1897, Por

qué hay filibusteros. Els religiosos i alguns militars,

com el capità general de les Filipines, Fernando Primo

de Rivera, acusaren directament el nou règim municipal

d'haver afavorit la insurrecció de 1896. Vegeu SÁNCHEZ

GÓMEZ, L.A.: Op. Cit. nota 90, p. 61 i FERNANDEZ

ALMAGRO, M.: Op. Cit. nota 24, p. 363-364.

(105) "Andalucía moderna", 27 de juliol de 1897. Un triumfo

del señor Maura.

llocos es troba al nord-est de I1 illa de Luzón i está

poblada pels ilocans, un poble malai emparentat amb el

tagal. La seva capital era Laoag, que el 1897 tenia més

de 54.000 habitants.

(106) Carta de Maura a Blanco, 24 de setembre de 1893. Arxiu

Antoni Maura, lligall 326.

(107) SÁNCHEZ GÓMEZ, L.A.: Op. Cit. nota 90, p. 58 i 59.

(108) Carta de Blanco a Maura, 2 de desembre de 1893. Arxiu

Antoni Maura, lligall 326. En aquest mateix arxiu hem

trobat l'exposició de motius del projecte de decret

sobre l'administració de Manila (lligall 412).

(108 bis): MAURA, Antonio (1916): Estudios -jurídicos. Madrid, p,

51-53.
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(109) Arxiu Antoni Maura, lligall 326.

(110) Carta de Blanco a Maura, 20 de febrer de 1894. Arxiu

Antoni Maura. Lligall 326.

(111) Carta de Maura a Blanco, 4 de juliol de 1893. Arxiu

Antoni Maura. Lliga 326.

(112) Carta de Blanco a Maura, 12 de desembre de 1893. Arxiu

Antoni Maura. Lligall 326.

(113) Carta de Blanco a Maura, 18 d'octubre de 1893. Arxiu

Antoni Maura. Lligall 326.

(114) Carta de Blanco a Maura, 6 de novembre de 1893. Arxiu

Antoni Maura, lligall 326.

(115) L'illa de Samar, de 13.492 km2 d'extensió es troba a

l'Arxipèlag de les Visayas, entre Luzón i Leyte. La

seva capital és Catbalogan.

(116) Carta de Blanco a Maura, 24 d'octubre de 1893. Arxiu

Antoni Maura. Lligall 326.

(117) Carta de Blanco a Maura, 22 de setembre de 1893. Arxiu

Antoni Maura. Lligall 326. En aquesta mateixa carta el
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general Ramón Blanco afirma que "Hasta en la admi-

nistración militar he encontrado sino prevaricación,

tibieza y abandono".

(118) Carta de Maura a Blanco, 25 d'octubre de 1893. Arxiu

Antoni Maura, lligall 326. Maura assenyalava que

"parece que fue muy bien encaminada y eficaz la obra

del general Weyler" ja que des de la seva època molts

de moros s'havien col·locat sota el domini espanyol.

(119) Carta de P. Sancho, un missioner amb experiència a

Mindanao, a Maura. Sense data. Arxiu Antoni Maura,

lligall 326.

(120) Carta de Maura a Blanco, 21 de gener de 1894. Arxiu

Antoni Maura, lligall 326.

(121) Carta de Maura a Blanco, 24 de maig de 1894. Arxiu

Antoni Maura. Lligall 326.

(122) Carta de Maura a Blanco, 24 d'abril de 1893. Arxiu

Antoni Maura. Lligall 326.

(123) Carta de Maura a Blanco, 25 d'octubre de 1893. Arxiu

Antoni Maura, lligall 326.
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(124) Carta de Maura a Blanco, 21 de març de 1894. Arxiu

Antoni Maura. Lligall 326.

(125) Les Palaos formen 1'extrem occidental de les illes

Carolines. Teñen 487 km2 i la seva capital es Koror.

(126) Sobre les Carolines en general, vegeu entre d'altres,

els articles d'ELIZALDE, María Dolores (1989): Las

Islas Carolinas f colonia española. ROBLES MUÑOZ,

Cristóbal (1989): La mediación de León XIII sobre las

Islas Carolinas en 1885. Ambdós a "Estudios sobre

Filipinas y las islas del Pacífico" (AEEP, Madrid), p.

91-96 i 97-103, respectivament. I també GIL

PECHARROMAN, Julio (1981): Las Carolinas; Saldo del

Imperio. "Historia 16" Madrid, número 68, p. 35-43; i

ROBLES MUÑOZ, Cristóbal (1985): Los Metodistas

americanos en las Carolinas. Un litigio de soberanía

con los Estados Unidos (1887-1895). "Missionalia

Hispánica", Madrid, volum XLII, p. 137-167. Sobre la

situación de les Carolines el 1893 ós molt interessant

un carta del governador general de les Filipines

(Federico Ochando), al comandant general de 1'"apos-

tadero" de Manila, del 18 de març de 1893 (Arxiu Antoni

Maura, lligall 326). Aquesta carta conté instruccions

pel transport "San Quintín", que havia de rellevar a

Ponapé al creuer "Don Juan de Austria". La seva ruta

havia d'ésser Yap-Palaos-Yap-Ponapé. Si es trobava amb
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estrangers, els havia de tractar amb consideració, ja

que el govern espanyol era favorable al desenvolupament

del comerç i la indústria, però els havia d'estimular a

què utilitzassin la bandera espanyola, l'única perme-

sa. El "San Quintin", que havia de transportar taulons

i planxes de zinc pel "blocao" de Ponapé, complia una

funció intimidatòria i informadora, a més, és clar, de

servir d'enllaç entre les llunyanes Carolines i Manila.

Per a la qüestió concreta de Ponapé, hem seguit a

RODAO GARCIA, Florentino (1989: Conflictos con Estados

Unidos en Ponapé: preludio para 1898. A Estudios sobre

Filipinas y las islas del Pacifico (AEEP, Madrid), p.

103-111. Vegeu també SÁNCHEZ DÍAZ, R. (1974): España en

el Pacifico. La isla de Ponapé. "Revista de Historia

Militar", Madrid, número 18.

(127) Carta de Maura a Blanco, 23 de mar g de 1893. Arxiu

Antoni Maura, lligall 326.

(128) RODAO/ F.: Op. Cit. nota 126, p. 109.

(129) Carta de Maura a Moret, 27 d'octubre de 1893. Arxiu

Antoni Maura. Lligall 326.

(130) Carta de Maura a Blanco, 4 de Juliol de 1893. En

aquesta carta Maura afirmava que "fue gratuita la

alarma que se apuntó acerca de las ingerencias

403



r
japonesas en Carolinas". Resulta curiós constatar que

el 1919 les Carolines passaren al Japó.

(131) RODAO, F.: Op. Cit. nota 126, p. 103.

(132) Els principals grups d'illes de l'Arxipèlag de Jólo

són els de Jólo, Tawi-Tawi, Tapul, Pagaturang,

Tagbabas, Balanguigui, Kecuapoussan i Cagayan de Jólo.

En total, teñen una área de 2.688 km2. Sota la

dominació espanyola hi havia una xefatura político-

militar a Jólo, la capital, a càrrec d'un coronel, que

depenia de Mindanao. Els "moros" de Jólo sovint es

dedicaven a la pirateria. Vegeu SALOM, Julio (sense

data): España ante el imperialismo colonial del s XIX;

la cuestión de Joló-Borneo (1874-1885). A Homenaje a

Antonio Domínguez .Ortiz (Ministerio de Educación y

Ciencia).

(133) La zona del nord de Borneo, coneguda amb el nom de

Sabah, era feudataria del Sultanat de Jólo, i

teòricament depenent de l'Estat Espanyol. Gran Bretanya

mai no va reconèixer els drets espanyols i el 1876 un

protocol signat per l'Estat Espanyol, Gran Bretanya i

Alemanya únicament reconeixia la sobirania espanyola

sobre Joló. El 1881 Gran Bretanya incorporà als seus

dominis el nord de Borneo. TOGORES SÁNCHEZ, Luis E.

(1989): Conflictos con Inglaterra a propósito de la



isla de Borneo. A Estudios sobre Filipinas y las islas

del Pacifico (AEEP, Madrid), p. 41-51, ha volgut veure

en la qüestió de Borneo un precedent del "98".

(134) Carta de Blanco a Maura, 12 de desembre de 1893. Arxiu

Antoni Maura, lligall 326.

(135) El "Katipunan" o "Altíssima societat dels fills del

poble", fou creat el 1896 per Marcelo Hilario del

Pinar, Andrés Bonifacio i Emilio Aguinaldo. Tenia per

objectiu expulsar els espanyols i els ordes religiosos

i confiscar els latifundis. Va impulsar l'aixecament de

1896. De carácter popular i democràtic, combinava

elements de la maçoneria i ritus malais. Va arribar a

teñir 50.000 afiliats a la regió de Manila.

(136) Emilio Aguinaldo va néixer a Imás (Cavite, illa de

Luzón) i va estudiar amb els dominics a la Universitat

de Manila. Dirigent de la revolta nacionalista de 1896,

col·laborà el 1898 amb els nord-americans, als quals

aviat s'enfrontaria. El 1942-45 formà part d'un govern

pro-japonès.

(137) "La Correspondència" (Madrid), 4 de novembre de 1896.

(138) Camilo Garcia de Polavieja y del Castillo havia nascut

a Madrid el 1838. Fou capità general de Cuba entre 1890
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i 1892. Anomenat el "general cristiano" reprimí amb

duresa la rebel·lió dels filipins. L'I de setembre de

1898 realitzà un manifest regeneracionista i el març de

1899 va fer part en el govern de Silvela. Aviat dimití

(setembre de 1899). Va morir a Madrid l'any 1914. Vegeu

per exemple, GARCIA DE POLAVIEJA, Camilo (1898):

Relación documentada de mi política en Cuba. Madrid; i

ISERN Y MARCO, Damián (1907): El general Polaviela como

militar y como hombre de gobierno. R. Velasco, Madrid.

(139) "La Tradición" (Palma), 3 d'abril de 1897.

(140) Fernando Primo de Rivera va néixer a Sevilla el 1831.

Lluità a la tercera guerra carlista i el 1872 ascendí a

mariscal de camp. Fou capità general de Burgos, Cas-

tella la Nova i Madrid. El 1880 va ésser nomenat go-

vernador general i capità general de les Filipines,

càrrec que va ocupar fins al 1883. Va combatre el

contraban, va fer que més de 120.000 indígenes recone-

guessin el domini espanyol en el nord de Luzón i va

consolidar l'ocupació de Joló. El 1893, va participar

en la guerra de Melilla. El març de 1897, fou nomenat

per segona vegada capità general de les Filipines.

Posteriorment, va ésser ministre de la guerra en dues

ocasions (1907 i 1917). Es autor de Memoria^ dirigida al

Senado... acerca de su gestión en Filipinas. Madrid,

1897.
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(141) El seu text íntegre es troba a el "Heraldo de Madrid",

del 12 de juny de 1898.

(142) La qüestió lingüística és molt complexa a les

Filipines. Vegeu ORTIZ ARMENGOL, Pedró (1989): Las

constituciones filipinas v las lenguas en que fueron

escritas. A Estudios sobre Filipinas y las islas del

Pacífico. (AEEP, Madrid), p. 77-81.

(143) Sobre la guerra de les Filipines, vegeu ORTIZ

ARMENGOL, Pedro (1990): La defensa de la posición de

Baler, Junio de 1898-"iunio de 1899. Una aproximación a

la guerra en Filipinas. "Revista de Historia Militar",

Madrid, námero 68, p. 83-178; MOLINA, A. (1984):

Historia de las Filipinas. Ediciones Cultura Hispánica,

Madrid; FERNANDEZ ALMAGRO, F.: Op. Cit. nota 24, p.

337-365; ULLOA, L; CAMPS, E.; CAMP, F.; REVENTOS, M.

(1984): Historia de España. Gran Historia General de

los Pueblos Hispanos. La casa de Borbón. Instituto

Gallach, Barcelona, p. 365-366.

(144) Guam és l'illa més gran de les Mariannes (549 km2).

Els nord-americans hi deportaren alguns dels principals

caps independentistes filipins.

(145) Les illes Mariannes (404 km2 sense Guam), foren
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colonitzades pels jesuïtes espanyols a partir de 1668.

Durant el s XVIII, la població nativa, els "chamorros",

minvà moltissim. Serviren de presidi i d'escala pel

galeó de Manila. Estaven administrades per un gover-

nador, que depenia de Manila i tenia la graduació de

tinent coronel. Un d'aquests governadors fou Joaquín

Vara de Rey. Eclesiàsticament depenien del bisbat de

Cebú, a les illes Visayas.

Vegeu DRIVER, Marjorie G. (1989): La evolución de las

actividades marítimas en las Islas Marianas de 1521 a

1821. A Estudios sobre Filipinas y las islas del

Pacifico. (AEEP, Madrid), p. 87-89; i POZUELO

MASCARAQUE, Belén (1989): Introducción al estudio de

las Islas Marianas durante el siglo XIX en las fuentes

españolas. A El Extremo Oriente Ibérico (AECI/CSIC,

Madrid), p. 223-230.

(146) Per a les relacions entre Alemanya i 1'Estat Espanyol

a l'Extrem Orient, vegeu ALVAREZ GUITIERREZ, Luis

(1989): Documentación alemana sobre las posesiones

españolas en el Extremo Oriente. A El Extremo Oriente

Ibérico (AECI/CSIC, Madrid), p. 105-115.
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4. LES RELACIONS ENTRE LE8 ILLES BALEARS I LE3
COLÒNIES DURANT EL SEGLE XIX
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Abans de passar a veure la participació dels mallorquins,

menorquins, eivissencs i formenterencs en la Guerra de Cuba de

1895-1898 i en la de les Filipines de 1896-1898, hem considerat

convenient realitzar una aproximació a l'estudi de les relacions

entre les Illes Balears i les darreres colònies espanyoles a Amè-

rica (Cuba i Puerto Rico) 1 Àsia (Filipines) durant el segle XIX.

Aquestes relacions eren principalment de dos tipus:

comercials i migratòries. Com és lògic els contactes entre les

Balears i les colònies s'expliquen en part pel fet de pertànyer a

un mateix estat.

A més, també incloem en aquest capítol una aproximació a la

repercussió de la Guerra dels Deu Anys (1868-1878) a les Illes

Balears, que constitueix un precedent claríssim de la guerra de

1895-98.
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4.1. LES RELACIONS COMERCIALS AMB LES COLQNIBS FINS AL 1895

El comerç indirecte amb Amèrica ja era conegut pels comer-

ciants mallorquins, almenys des dels inicis del segle XVIII. S'ha

indicat que està documentada la presència mercantil mallorquina a

Amèrica cap al 1730, En canvi, el comerç directe només s'inicià

el 1782, quatre anys després de la seva legalització amb els de-

crets de lliure comerç amb Amèrica.

El primer capità mallorquí que va fer la ruta de l'oceà fou

Jaume Capó, que va partir cap Amèrica, concretament cap a l'Ha-

vana, amb un carregament de sabó, vi, oli i aiguardent. El 1783

partiren cap a l'Havana Francesc Buznego i Claudi Guitard. El

xàbec de F. Buznego és el primer vaixell mallorquí del qual se

sap amb seguretat que tornà a Palma procedent d'Amèrica, el 1785.

L'any següent va sortir cap a San Juan de Puerto Rico i l'Havana

la fragata de Francesc Capó.

El 1787 anà a San Juan el bergantí de Cristòfol Amengual i

Guillem Feliu, i el 1788 partiren des del port de Palma cap a

l'Havana dos bergantins i cap a San Juan un altre.

En 1787-88 retornaren a Palma procedents de l'Havana quatre

vaixells, entre ells el bergantí del capità Capó, amb un carre-

gament de sucre i sis passatgers.

En total, entre 1782 i 1792, partiren cap a Cuba des del

port de Palma sis vaixells, i cap a Puerto Rico, altres sis, d'un

total de 16 naus que es dirigiren a Amèrica.
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Posteriorment, potser a causa dels conflictes bèl·lics, la

Guerra Gran entre la Corona de les Espanyes i la República Fran-

cesa (1793-95) i, sobretot les guerres contra Gran Bretanya (oc-

tubre de 1796 - març de 1802 i desembre de 1804 - maig de 1808),

les sortides de vaixells foren menys freqüents.

Entre el 1793 i el 1808, només va partir un vaixell en di-

recció a l'Havana, i no en va sortir cap en direcció a Puerto

Rico, dels 12 que es dirigiren a Amèrica. Convé recordar que

Anglaterra va atacar Puerto Rico el 1797 (1).

En aquestes dates el principal grup que controlava el tràfic

colonial mallorquí era la família Capó. Entre 1782 i 1818 aquesta

família participà en el 27% del comerç amb Amèrica (2).

El comerç colonial directe, centrat sobretot en l'àrea an-

tillana, no va passar de representar el 5-10% del total de les

exportacions, en el període 1780-1800. S'ha assenyalat que el

comerç ultramar! no va seduir el capital mercantil mallorquí, que

es vinculava al mercat colonial mitjançant connexions indirectes

(3). En aquest sentit, varen jugar un paper important el port de

Cadis i els ports de les illes Canàries.

Les exportacions es fonamentaven en alguns productes agra-

ris, manufactures tèxtils i mercaderies derivades de la viticul-

tura. El 1792, l'aiguardent suposava el 26% de les exportacions a

les índies, però Amèrica no era el principal destí de les expor-

tacions mallorquines. Com a màxim, el mercat colonial absorbia un

18% del total d'aiguardent exportat (4). L'oli suposava el 25% de

les exportacions cap Amèrica el 1790 i el 29% el 1818, però no

tenia la mateixa importància cabdal que en el conjunt del comerç
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mallorquí,

Pel que fa a les importacions, predominaven el sucre i el

cacau, i els principals ports d'on procedien les mercaderies eren

l'Havana i La Guaira (Veneçuela). També hi havia contactes amb

els ports de Matanzas, Santiago de Cuba i San Juan de Puerto Ri-

co, a les Antilles; i amb els de Veracruz, Cumaná, Puerto Cabe-

llo, Santa Marta, Buenos Aires i Montevideo a l'Amèrica conti-

nental (5) .

S'ha assenyalat que el comerç amb Amèrica augmentà durant la

guerra del Francès (1808-14), a causa de la immigració de mer-

caders catalans a Mallorca i pel fet d'ésser Palma un dels pocs

ports espanyols que no varen ésser ocupats pels francesos; i que

minvà poc després a causa de les guerres d'independència de les

repúbliques hispano-americanes (1810-24).

Aquest esquema coincideix en part amb el que se sap de les

exportacions d'aiguardent cap a Amèrica. El 1813 i el 1814, el vi

i l'aiguardent suposaren més del 50% de les exportacions. L'auge

de les exportacions d'aiguardent es va produir entre 1809 i 1816

per decaure moltíssim els anys 1817 i 1818, i recuperar-se a

partir de 1824 (6).

Les guerres d'independència hispano-americanes i el seu re-

sultat no afectaren massa el comerç mallorquí, vinculat sobretot

als ports de Cuba i de Puerto Rico, que continuaren en mans dels

espanyols. Després de la pèrdua de l'Amèrica continental i fins

al 1837, aquests ports concentraren tot el modest comerç colonial

mallorquí (7).
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L'escàs relleu dels intercanvis, fins al 1830-35, ve con-

firmat pel fet que s'ha assenyalat que el comerç directe amb

Amèrica fou més important per les qüestions d'economia política i

els projectes de reformes econòmiques que va plantejar, que pel

comerç en s i (8)•

Al final de la dècada dels anys trenta, es produí un incre-

ment de les relacions comercials amb les Antilles -l'Havana, San

Juan, Mayagüez-, vinculat a l'auge de la marina de vela mallor-

quina. El 1837, partiren cap a les Antilles deu pollacres, quatre

goletes, deu bergantins, dos quetxos, un balandre i dos bergan-

tins goletes. El 1857, un mínim de 44 velers sortiren de Palma

cap a Amèrica. S'ha dit que el bergantí «Beatriz» fou el vaixell

de matrícula mallorquina que més vegades va travessar l'Atlàntic.

En només dos dies del mes de maig de 1864 arribaren a Palma tres

vaixells carregats de sucre procedents de l'Havana (9).

Entre 1838 i 1846 partiren des del port de Palma en direcció

a l'Havana 58 vaixells, 4 cap a Santiago de Cuba, 2 envers Ma-

tanzas, 1 cap a Cuba, sense concretar, i altres 8 en direcció a

Puerto Rico (9 bis).

El 1858, Joan Villalonga Jordà, va comprar a l'Havana la

fragata «Paquita». El navilier Gabriel Faust Fuster Forteza

(Palma 1827-72), adquirí en el port de Cárdenas (Cuba), el ber-

gantí «Maria Isabel». Sebastià Gumà, un ric comerciant català

establert a Matanzas (Cuba), comanà, a través de Bartomeu Pieras,

la construcció, a les drassanes de Palma, de la corbeta «Sebas-

tián Gumá», botada el 1875 i aviat matriculada a l'Havana. La
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seva tripulació, i sobretot els capitans i pilots, sempre varen

ésser mallorquins (10).

Les relacions comercials amb Cuba varen ésser impulsades per

la presència en aquesta illa d'un cert nombre de balears dedicats

al comerç. El 1833 hi havia 8 comerciants illencs establerts a la

zona de Santiago. A pesar del seu reduït nombre constituïen, res-

pecte al total dels comerciants metropolitans, el segon grup més

nombrós, només per darrera dels catalans, àmpliament majoritaris

(230 comerciants).

Entre 1841 i 1849 es varen registrar a Santiago 39 comer-

ciants balears, i des de 1850 a 1865, 16 més. El percentatge de

balears respecte el total de comerciants de la Península i illes

adjacents continuava essent important i només era superat pels

catalans, cantàbrics, asturians i gallecs. A la província de

l'Havana, entre 1833 i 1841, es registraren 19 comerciants ba-

lears. Respecte al total de l'emigració metropolitana, el per-

centatge de balears, el mateix que el de catalans, era inferior a

l'Havana que a Santiago, però tampoc no era gens menyspreable

(11).

S'ha dit que cap al 1865, el comerç exterior mallorquí es

concentrà a les Antilles. Els vaixells realitzaven llavors un

lucratiu comerç triangular Palma-Antilles-ports europeus-Palma

(12).

Al final de la dècada dels seixanta i primera meitat de la

dels setanta, s'exportaven a Amèrica, sobretot a les colònies de

Cuba i Puerto Rico, productes agraris com ametles, figues (3.762
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quilos cap a les colònies el 1867), oli, cebes, alls, safra, tà-

peres, ciurons i fonoll; vi i aiguardents; roba de llista i flas-

sades; sabó i sabates.

Pel port de Palma s'exportaren a Amèrica les següents quan-

titats de vi :

1866 - 3,286.707 litres

1867 - 3,352.145 "

1868 - 3,523.415 "

1869 - 5,946.511 "

1870 - 4,245.096 " (13) .

L'arxiduc Lluís Salvador d'Àustria indica que Mallorca im-

portava vi català per a reexportar-lo en vaixells mallorquins cap

a l'Amèrica espanyola i que el vi constituïa un dels articles més

importants del comerg mallorquí d'Ultramar.

Pel que fa l'aiguardent, s'exportaven pel port de Palma les

següents quantitats:

1866 - 344.242 litres

1867 - 396. 144 "

1868 - 401.268 "

1869 - 611.251 "

1870 - 469.220 " (14).

S'importaven de les Antilles els típics productes colonials

com sucre, cafè, cacau, tabac, fusta i anyil. De Puerto Rico sa-
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bem que el 1849 s'importava matèria primera per a les adoberies

de pells, i, cap al 1870, cotó per a la indústria tèxtil.

Cap al 1868, l'inici de la primera guerra de Cuba i la com-

petència nord-americana afectaren negativament el comerç entre

les Balears i les Antilles (15).

La Guerra dels Deu Anys (1868-78), provocà una paralització

dels negocis dels mercaders mallorquins instal·lats a Cuba. Les

xarxes de botiguers rurals, sobretot a Orient, foren arruïnades

per la revolució. En aquesta situació la importació de productes

de Mallorca no era rendable. Va minvar el comerç, i, en conse-

qüència, la producció. Cap al 1869 el "Diario de Palma" indicava

que eren molts els treballadors que a Mallorca havien quedat atu-

rats a causa de la Guerra de Cuba, i que un sector molt afectat

era l'artesanat de Palma (16).

Aquesta conjuntura va provocar en part la decadència de la

marina de vela mallorquina. El 1875, només cinc velers mallor-

quins travessaren l'Atlàntic. Un poc abans, el 1871, un vapor

mallorquí, 1'«Argos», havia realitzat per primera vegada un

viatge a Puerto Rico i l'Havana, però després de dos viatges més

el negoci fou considerat ruïnós i s'abandonaren les rutes atlàn-

tiques (17) .

S'ha afirmat que quan es reanimaren els contactes comer-

cials, un cop acabada la guerra de Cuba, els principals pro-

ductes exportats foren manufactures tèxtils i sabates i que la

causa principal del desenvolupament d'aquestes indústries a

Mallorca i Menorca va ésser l'existència d'un mercat colonial

(Cuba, Puerto Rico, les Filipines), protegit per la legislació
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proteccionista espanyola. A més, aquest comerç ara es realitzaria

majoritàriament amb vapors de companyies navilieres foranes (18).

En el cas concret de l'exportació de sabates de Llucmajor

cap a Cuba, sabem que s'iniciaren per les gestions d'un pilot

mercant llucmajorer, Joan Mir Thomàs, que comerciava amb Cuba, i

que el començament de l'auge de la indústria sabatera en aquesta

localitat data de 1877 (19).

El 1880, dos vapors de gran tonatge, el «Bellver» i el «Ma-

ria», foren adquirits per empreses mallorquines per a dedicar-los

al comerç amb les Antilles. El «Maria» va realitzar tres viatges

a Puerto Rico i l'Havana, però la línia resultà ésser deficitària

i aquest vaixell fou destinat a viatges de cabotatge.

Per aquestes mateixes dades, algunes companyies navilieres

peninsulars feien escala a Palma en les seves línies periòdiques

cap a les colònies. Es el cas de la naviliera gaditana "Pinillos,

Izquierdo y Cía", i de l'armadora "Pi i Companyia", de Barce-

lona. A més, com que ja hi havia línies regulars de vapors entre

els principals ports de les Balears i els de la Península, sobre-

tot Barcelona, els productes de les Balears podien conectar fà-

cilment amb els vaixells que partien des dels ports peninsulars

cap a Ultramar (20).

Afortunadament, gràcies a l'obra de l'interventor de la

duana de Palma Manuel Márquez y Pérez, disposam d'una gran in-

formació sobre el comerç amb Amèrica durant els anys 1880-1883

(21). Aquest tràfic es devia centrar majoritàriament amb les

Antilles espanyoles, però ignoram en quina proporció.

En aquests anys, s'exportaren pel port de Palma mercaderies
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per valor de 11,260.000 pessetes, i s'importaren productes

americans per valor de 11,398.000 pessetes. Les exportacions a

Amèrica des de les Balears (Palma, Alcúdia, Eivissa i Maó) os-

cil·laren entre el 31% (1880) i el 17% (1883), sobre el total de

les exportacions a 1'exterior; i les importacions anaren del 36%

(1880 i 1881), al 23% (1883) .

S'ha destacat l'equilibri en els intercanvis i el fet que

els mercats americans no semblen els més importants per a les

Balears. El comerç de Palma amb Amèrica representava només el 10%

dels intercanvis que es feien per aquest port (22).

Els principals productes exportats dels del port de Palma

cap a "l'Amèrica estrangera i les nostres Antilles", el 1884,

eren els següents:

Alls 179.926 kg
Oli 68.262 "
Aiguardent 594.451 litres
Ametlla 17.692 kg
Oliva en aigua-sal... 23.852 "
Ciurons 45.489 "
Farina de blat 415.654 "
Segó 27.290 "
Vi 1,254.089 litres
Escorxes per
assaonar 24 . 353 kg
Sabó 342.635 "
Sal 409.952 "
Ciment 75.450 "
Tests 56.602 "
Vidre en botelles ... 9.251 "
Flassades 220 "
Teixits de Cotó
(Llista) 62 "
Id. en confeccions
per homes 19.710 "
Sola 1.500 "
Vaqueta (pell de
bou o de vaca) 1.979 "
Calçat ., 5.645 "
Palma obrada 6.300 "
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En resum, s'exportaven 2.844 tones de substàncies ali-

menticias, 958 de productes químics, drogues i altres, 65 de

"vasijeria", 21 de teixits i 9 de manufactures i derivats de la

ramader ia (23).

A partir d'aquestes dades, podem afirmar que s'exportava cap

Amèrica el 16% de l'oli que exportaven les Balears, i l'l% dels

llegums (24).

El 1884, entraren pel port de Palma 6 vaixells procedents de

Cuba i 8 de Puerto Rico; i en sortiren 16 cap a Cuba i 5 a Puerto

Rico (25). El comerç directe amb Amèrica estava en decadència. El

1886, el mateix Márquez escrivia:

"Por casualidad sale algún barco de
vela para las Antillas llevando te-
jidos, caldos, frutos y otras mer-
cancías, retornando á estas islas
con reducidos picos de cueros, a-
guardiente, café, azúcar y algunas
frioleras" (26).

Però el comerç indirecte amb les Antilles devia tenir una

gran importància, ja que entraren pel Port de Palma el 1884, com

a comerç de cabotatge, les següents mercaderies típicament colo-

nials :

Sucre comú 182.012 kg
Sucre refinat 223.602 "
Aiguardent de canya . 28.301 "
Cotó en rama 85.700 "
Cafè en gra 83.488 "
Cuiros 339.103 "

L'establiment de línies de vapors entre la Península i les

Antilles, feia innecessaris i poc rendables els trajectes Cuba-
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Mallorca. Barcelona es convertía en un gran centre reexportador

dels productes colonials, on s'assortien els mercader illencs

(27). Es a dir, el comerç indirecte, rellevaria el comerç di-

recte .

Així, no és extrany que les empreses mallorquines tenguessin

ben presents el mercat cubà i els productes colonials. El 1880 es

creà. a Palma la Companyia Industrial i Mercantil de Mallorca, amb

l'objectiu de dedicar-se a la importació i refinació del petroli,

però ben aviat, a causa de la competència, es desvià cap a la

destil·lació de productes agrícoles illencs i cap a la refinació

de canya de sucre procedent de Cuba i de Puerto Rico. Una altra

empresa, la "Compañía Curtidora e Industrial" exposava en la seva

memòria de l'any 1883:

"También creimos conveniente y a-
ceptamos, las compras, ventas y
embarques en comisión de toda clase
de calzado y géneros á él anejos,
negocio que hemos inaugurado; y que
nos prometemos permitirá en no le-
jano día establecer en nuestras An-
tillas y otros mercados consumido-
res, sucursales que deben rendirnos
positivos resultados" (28)

Alguns sectors de la burgesia mallorquina formaven part, en

la mesura de les seves possibilitats, de l'anomenat "lobby co-

lonial", grup de pressió colonial, que impregnava el sistema de

la Restauració (29). Es clar que no tenien el poder polític d'un

Romero Robledo, o la força econòmica dels industrials catalans,

que encara més que els mallorquins i els menorquins o els ce-

realers castellans, havien fet de Cuba un dels seus principals
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mercats {19)•

Cap al 1883 es produí a Mallorca i Menorca una important

crisi de la indústria del calçat, a causa d'un excés de pro-

ducció. En el mercat cubà, on s'exportaven mensualment uns 40.000

parells de sabates, els preus davallaren tant que "más que ven-

derlo es regalar el calzado" (31). En aquesta època també era

important el mercat de Puerto Rico. En total, entre el consum

intern i les exportacions a Espanya, França i Amèrica, es pro-

duïen a Mallorca i Menorca més de 80.000 parells de sabates

mensualment, la qual cosa suposava unes 720.000 pessetes mensuals

i uns 80 milions anuals.

Aquesta crisi resta molt ben descrita a la memòria de 1884

de l'esmentada "Compañía Curtidora é Industrial"

"Las ruinosas ventas y pésimas no-
ticias de nuestras Antillas han
privado nuestras remesas de calzado
á aquellas regiones, pues las he-
chas por nuestros fabricantes se
realizan con fatales resultados, y
no pequeñas demoras. Con relaciones
que vamos estableciendo en la Pe-
nínsula, Filipinas y América del
Sur, veremos prácticamente si es
factible abrir nuevos mercados con-
sumidores a este artículo" (32).

Cap a 1891, exportaven part dels seus productes a Ultramar,

entre d'altres, les empreses mallorquines "Hereus de Vicenç

Juan", de teixits; "La Constància", de calçat, que exportava a

Cuba i Puerto Rico; la fàbrica de dolços d'Antoni Esteva i

Oliver, que proveía establiments de les Antilles i les Filipines;

i el taller de sabateria "El segle" que disposava de
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"Surtidos especiales para la isla
de Puerto-Rico y República de Santo
Domingo. Fabricación apropiada para
el mercado de la Habana" (33).

Aquest mateix any, es va témer una crisi a Mallorca i Me-

norca a causa de tractat comercial que havien de signar els

Estats Units i l'Estat Espanyol.

El 15 de maig de 1891, es reuní a Palma una junta dels in-

dustrials sabaters que tenien por que el nou tractat permetés

l'exportació de calçat nord-americà a les Antilles i es produís

la ruïna del sector del calçat a Mallorca i Menorca.

En aquesta reunió es nomenà una comissió per fer un segui-

ment de les negociacions i influir a Madrid. Era formada per

Josep Rubert, Josep Garau, Jaume Ros,'Jacint Sastre, Arnau Garau,

Jaume Morey i Bartomeu Parets.

Poc després, el 25 de maig de 1891, Antoni Maura i Montaner,

com a diputat per Mallorca, demanà en el Congrés al ministre

d'Ultramar, Antonio Maria Fabié, que tengués en compte la impor-

tància de la indústria del calçat a Mallorca i també a Menorca i

a Catalunya.

Segons Maura, a Mallorca el sector del calçat, ara amenaçat

pels nous aranzels que s'havien de fixar amb els Estats Units,

ocupava uns 12.000 treballadors, molts dels quals feien feina en

les seus domicilis, i 5.000 o 6.000 treballadores.

Per aquestes mateixes dates, la comissió de fabricants ma-

llorquins va enviar a la reina regent Maria Cristina d'Àustria

una exposició on feia constar que s'embarcaven des de Mallorca
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cap a Cuba 4.796 caixes de sabates, que suposaven 690.624 parells

de sabates amb un valor de 3,600.000 pessetes.

Tot aquest "moviment d'opinió", com el qualificava Maura, es

revelà excessivament pessimista, ja que a partir del juliol de

1891 el calçat illenc entrà a Cuba lliure de drets mentre que les

sabates dels Estats Units només havien obtengut un 25% de rebaixa

de l'aranzel (33 bis).

El 1895, segurament quan ja havia esclatat la guerra de Cu-

ba, el ministeri d'Ultramar demanà a la Cambra Oficial de Co-

merç, Indústria i Navegació de Palma de Mallorca les dades es-

tadístiques relatives al comerç amb l'illa de Cuba. La cambra

reuní la següent informació sobre les exportacions a Cuba durant

el 1894:

Sal comuna 433.740 quilos

Fruites '. 13.180 "
Hortalisses . 43.290 "
Garroves 990 "
Cols 2.380 "
Arròs 9.900 "
Llegums seques 3.027 "
Farratge i segó 9.250 "
Cànyom en branca 300 "

Farina de blat 16.438 "
Farina d'altres cereals 7.350 "
Pastes per a sopes 3.300 "
Formatges 760 "
Conserves i embutits 47.855 "

Alcohol i aiguardent 10.364 litres
Licor 2.368 "
Vi 22.102 "

Vidre buit 11.275 quilos
Tests 200.700 "
Fusta obrada 1.595 "
Botam 2.790 "
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Sabó 3.250 "

Teixits ,9.374 "
Teixits d'abacà 3.625 sacs
Capells 1.950 unitats

Sabates 4.777 quilos
Espardenyes 5.440 parells

En aquesta enquesta també s'assenyalava la manca de línies

directes i la importància, de Barcelona com a intermediari entre

Cuba i les Balears (34).

Si comparam aquestes dades amb les que hem esmentat per a

l'any 1884, veurem que, en general, han minvat les exportacions.

S'ha de tenir en compte, però, que les dades de 1884 es refe-

reixen a tota Amèrica, i les de 1894 només a Cuba. Sabem, per

exemple, que hi havia exportació de calçat a Puerto Rico i Bra-

sil. La disminució més espectacular de les exportacions fou la

del vi i la de l'aiguardent, fàcilment explicable per la fil·lo-

xera, que va destruir la vinya mallorquina a partir de 1891 (35).

També es reduïren les exportacions de farines (de 415 tones a

47), de sabó (de 342 tones a 3), de teixits (de 19 tones a 9), i

de productes agrícoles (de 310 tones a 72).

En canvi, segurament augmentaren les exportacions de sabates

(de 5,6 tones a tot Amèrica el 1884 a 4,7 només a Cuba el 1894),

i s'incrementaren netament les exportacions de sal (de 409 tones

a 433), de conserves (de 24 tones a 47), de vidre (de 9 tones a

11) i de fang obrat (de 56 tones a 200).

Respecte a la qüestió de saber quin tant per cent del total

de les exportacions a l'exterior suposaven les exportacions a Cu-

ba el 1894, només podem indicar que el calçat enviat a Cuba supo-
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