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Sóller " 46

Son Servera 17

Valldemossa 9

Vilafranca de Bonany 8

Mallorca (sense concretar) 29

Pel que fa als repatriats menorquins, procedien dels

següents pobles:

Alaior 5

es Castell 4

Ciutadella de Menorca . .24

Ferreries 2

Maó 45

Llucmaganes (Maó ) 1

es Migjorn (llavors del Mercadal) 1

Menorca (sense concretar) 9

Respecte als eivissencs i als formenterencs, també tenim

dades sobre la seva procedència per nuclis de població, si bé no

hem pogut distingir entre Eivissa com a municipi i Eivissa com a

illa:

Santa Eulària des Riu 2

Sant Carles de Peralta (Santa Eulària) 1
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Santa Gertrudis de Fruitera (Santa Eulària) 2

Sant Antoni de Portmany 2

Santa Agnès de Corona (Sant Antoni) 1

Sant Mateu d'Aubarca (Sant Antoni) 1

Sant Rafel de Forca (Sant Antoni) 1

Sant Joan de Labritja 2

Sant Miquel de Balansat (Sant Joan) 1

Sant Josep de sa Talaia 2

Sant Agustí des Vedrà. (Sant Josep) 1

Sant Jorddi de ses Salines (Sant Josep) 1

Eivissa (sense concretar) 175

Formentera 7

En resum, per illes, l'origen dels 2.654 balears repatriats

durant o després de les guerres de Cuba i de les Filipines, era

el següent:

Mallorca 1.927

Menorca 91

Eivissa 192

Formentera 7

Balears (sense concretar) 456
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5.9. LA PARTICIPACIÓ ILLENCA A LES GUERRES D'ULTRAMAR DE 1895-98

EN RELACIÓ A LA POBLACIÓ DE LES ILLES .BALEARS

Considerara de gran interés poder realitzar una aproximació,

per illes i per municipis -quan això sigui possible-, al

percentatge que suposà la participació balear a les guerres de

Cuba i de les Filipines respecte a la població total. En altres

paraules, es tracta de saber quin percentatge de la població de

cada municipi va ésser mobilitzat i enviat a Cuba, Puerto Rico o

les Filipines.

Si sumam el nombre de morts balears a Ultramar -761- i el

nombre de repatriats -2.654-, podem arribar a la conclusió que

participaren a les guerres colonials del període 1895-98, 3.415

illencs. Aquesta xifra suposa que 1*1,38% de la població balear

va prendre part de forma directa en les guerres de Cuba i de les

Filipines.

Per illes, sabem que uns 2.476 mallorquins prengueren part

en les guerres colonials, la qual cosa suposa el 0,9% de la

població. Els menorquins foren 133, o sigui únicament el 0,2% de

la població. En canvi, hi anaren 284 eivissencs, la qual cosa

suposa I'l,2% dels habitants d'aquesta illa. En el cas de

Formentera, els 8 formenterencs que anaren a les colònies com a

soldats suposen tant sols el 0,3% de la població.

En els casos de Mallorca i de Menorca podem precisar per

municipis el percentatge de la població que anà a lluitar a
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Ultramar (119). Així, a Mallorca tenim els següents percentatges

-entre parèntesi indicam les xifres absolutes-:

Alaró (inclou Consell) ....0,45% (27 persones)

Alcúdia 1,03% (28)

Algaida 1,12% (46)

Andratx 0,23% (15)

Artà 1,16% (68)

BanyaIbufar 0,42% (3)

Binissalem 0,83% (33)

Báger 0,34% (4)

Bunyola 0,60% (14 )

Calvià 0,35% (9)

Campanet 0,67% (20)

Campos. 0,99% (46)

Capdepera 0,84% (23)

Costitx 1,46% (19)

Deià 0,23% (2)

Escorça 1,12% (4)

Esporles 0,98% (29)

Este llenes 0,74% (5)

Felanitx 1,33% (151)

Fornalutx 0,12% (1)

Inca 1,37% (104)

Lloseta 1,59% (30)

Llubí 0,78% (21)

Llucmajor 0,73% (65)
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Manacor 1,54% (192)

Maria 0,81% (16)

Marratxí 0,65% (25)

Montuïri 1,17% (32)

Muro 0,78% (36)

Palma (inclou Establiments) 0,93% (611)

Petra (inclou Ariany) 1,56% (62)

sa Pobla »..0,70% (42)

Pollença 0,98% (82)

Porreres 1,60% (79)

Sant Joan 0,69% (17)

Sant Llorenç des Cardassar 1,18% (29)

Santa Eugènia 0,58% (9)

Santa Margalida 1,17% (49)

Santa Maria del Camí 1,23% (38)

Santanyí (inclou ses Salines) 0,92% (62)

Selva (inclou Mancor) 1,16% (57)

Sencelles 0,97% (32)

Sineu (inclou Lloret) 0,85% (44)

Sóller 0,71% (57)

Son Servera 0,93% (26)

Valldemossa 0,69% (12)

Vilafranca de Bonany 1,00% (11)
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Per Menorca, disposarà d'aquests percentatges de la població

que anà a les colònies formant part de l'exèrcit espanyol:

Alaior 0,22% (11 persones)

es Castell 0,20% (5)

Ciutadella 0,38% (33)

Ferreries 0,45% (6)

Maó (inclou Sant Lluís) 0,36% (63)

es Mercadal (inclou es Migjorn)... 0,19% (6)
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MAPA 6

MALLORQUINS REPATRIATS DE LES GUERRES DE CUBA I DE LES FILIPINES, 1896-1900
Elaboració personal, 1993.
Fonts: "Diario Oficial del Ministerio de la Guerra", "La Almudaina" i altres.
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MAPA 7

MENORQUINS REPATRIATS DE LES GUERRES DE CUBA I DE LES FILIPINES, 1896-1900
Elaboració personal, 1993,
Fonts: "Diario Oficial del Ministerio de la Guerra", "La Almudaina" i altres.
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MAPA 8

EIVISSENCS I FORMENTERENCS REPATRIATS DE LES GUERRES DE CUBA I DE
LES FILIPINES, 1896-1900.'
Elaboració personal
Fonts: "Diario del Ministerio de la Guerra", "La Almudaina" i altres
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5.10. ALGUNS BALEARS QUE ES DESTACAREN A LES GUERRES COLONIALS DE

1895-98

Varen ésser bastant nombrosos els balears que, per un motiu

o altre, es destacaren a les guerres de Cuba i de les Filipines.

No n'hi va haver cap, però, que tengués un paper de primer ordre

com el general Valerià Weyler i Nicolau, al qual dedicarem tota

la sisena part. Així, veurem en aquest capítol un grup de mallor-

quins, menorquins i eivissencs, de soldats i d'oficials, de l'E-

xèrcit i de l'Armada, que aconseguiren ascensos i condecoracions

per mèrits de guerra, o bé participaren en esdeveniments impor-

tants com la batalla de Santiago. En definitiva, es tracta d'un

grup de persones que es troben a meitat de camí entre l'anonimat

de la immensa majoria dels combatents i el protagonismo dels

almiralls i capitans generals.
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5.10.1. GENERALS, CAPS I OFICIALS QUE PARTICIPAREN EN LA GUERRA

DE CUBA

Almenys tres generals relacionats amb Mallorca, per um motiu

o altre, varen lluitar a Cuba. I això sense comptar al general

Valerià Weyler. Es tracta d'Ignaci Montaner, Emilio March i Agus-

tín Luque.

El general Ignaci Montaner Iraola era l'únic mallorquí

d'aquest grup de generals. Nasqué a Palma el 1840 i morí en

aquesta mateixa ciutat el 1913. Va participar en la Guerra

d'Africa, en la batalla d'Alcolea i en la Campanya de Melilla.

També va estar a les Filipines (1874-84). Ascendí a general de

brigada (1895) i va passar a Cuba (març de 1896). En aquesta illa

va rebre diverses condecoracions (agost de 1897 i febrer de

1898). Posteriorment, el 1901, va ésser ascendit a general de

divisió (120).

Emilio March Garcia (La Laguna, Canàries 1844 - Madrid

1919), probablement era de família mallorquina (121). Participà

en la guerra dels Deu Anys a Cuba. El maig de 1878, amb la

graduació de coronel, va acompanyar Antonio Maceo de San Luis a

Santiago de Cuba, quan aquest acceptà partir cap a l'exili (121

bis). El 1892 ascendí a general de divisió. Entre aquest any i el

1895 fou governador militar de Mallorca. Després passà a Puerto

Rico com a governador militar (juliol dde 1895). Després passà a

Cuba, on encara es trobava el 1898. Va ésser promogut a tinent

general (1899) i ocupà el càrrec de capità general de Balears

604



(1910-11).

L'andalús Agustín Luque Coca (Màlaga 1850 - França 1937) va

arribar a Mallorca com a coronel de la zona militar d'Inca el

1887. Comandà, aquesta zona durant sis anys fins que fou ascendit

a general de brigada i passà a Melilla. Poc després passà a Cuba,

on es destacà en el combat de "Paso Real" (febrer de 1896). Fou

condecorat i ascendit a general de divisió. El 1897 passà a co-

mandar una divisió a Cuba. Posteriorment, va ésser ministre de la

guerra (1905, 1906, 1909-10, 1911-13 ió 1915-17), i impulsà la

construcció del quarter que du el seu nom a Inca. El 1914 fou

declarat fill il·lustre adoptiu d'aquesta ciutat (122).

Un cas molt interessant és el del general Joaquín Vara de

Rey y Rubio, nascut el 1840 a Eivissa. Fill d'un militar andalús

destinat a Eivissa i d'una riojana, la seva carrera militar no té

cap relació amb Eivissa.

Va lluitar contra el cantonalisme i contra el carlisme. El

1884, amb la graduació de tinent coronel, va passar a les

Filipines. Aquí, participà en la campanya de Mindanao (1887), va

dirigir l'Acadèmia Militar de Manila (1889) i fou governador

polític i militar de les illes Mariannes (1890-91). Entre 1888 i

1891 va estar a les ordres de Weyler, llavors capità general de

l'arxipèlag filipí.

Retornà a Espanya i el 1895 va ésser destinat a Cuba. Ocupà

el càrrec de comandant militar de Bayamo (Santiago de Cuba) i es

destacà en la batalla de "Loma de Gato" (juliol de 1896), on morí

el cap cubà José Maceo. Va ascendir a general de brigada (juny

1897) i passà a comandar una de les brigades de la divisió del
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'general Linares a Sierra Maestra.

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

Vara de Rey va comandar les forces que defensaven el poblé

fortificat de El Caney, un petit nucli de població (menys de

2.000 habitants), situats uns 5 km al nord de Santiago de Cuba.

Els nord-americans, que ha havien desembarcat, i els seus aliats

cubans l'havien d'ocupar per poder defensar Santiago. L'u de juny

de 1898, Vara de Rey, amb només 500 homes, va defensar tenaçment

la seva posició contra forces molt superiors, uns 6.600 nord-ame-

ricans i uns 1.200 cubans. El combat va durar entre nou i onze

hores i en alguns moments va regnar la confusió entre les tropes

dels Estats Units.

A la fi, els atacants s'imposaren, però els nord-americans

varen tenir 81 morts i 370 ferits i els cubans també varen tenir

greus pèrdues. Per la seva banda els espanyols varen tenir

quatre-centes baixes. Només un centenar de soldats aconseguiren

retirar-se a Santiago. Entre els morts es trobava Vara de Rey,

l'únic general espanyol mort durant la Guerra de Cuba.

Inicialment, ningú no va relacionar Vara de Rey amb Eivis-

sa, fins que el 6 de juliol de 1898 el corresponsal de "Diario de

Ibiza" a Madrid comunicà que havia nascut en aquesta ciutat. A

partir de llavors se succeïren a Eivissa els homenatges a Vara de

Rey que culminaren el 1904 amb la inauguració d'un monument en

honor seu. A més, se li dedicà un carrer i fou nomenat fill

il·lustre per l'Ajuntament d'Eivissa (123).

Probablement el militar mallorquí de més alta graduació que

va morir a Cuba fos el coronel Tomàs Rotger Llompart. Havia pas-
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sat a Cuba, com a voluntari i amb la graduació de comandant, el

1889. Durant la guerra va ascendir a tinent coronel i, per l'ac-

ció de "Candelaria" (febrer de 1896), obtengué la graduació de

coronel. Era el cap de la segona zona militar de la provincia de

l'Havana i el seu campament es trobava a Alquízar, al sud-oest de

la capital. Va morir la tardor de 1897 a causa de les ferides

rebudes en el combat de "Las Lomas del Carmen" (124).

També es destacà a Cuba el coronel eivissenc Carles Moreno

Puig. El 1896 estava en el batalló de l'Havana i el maig de 1898

se li va concedir la creu del mèrit militar, pensionada. Va re-

dactar una memòria sobre els treballs de fortificació de Mayari.

Repatriat, va morir a Barcelona el desembre de 1898 a causa d'una

malaltia que havia agafat a Cuba (125).

A mes, en aquesta illa foren condecorats el coronel Francesc

Ferrer Cano (agost de 1896), el tinent coronel Antoni Ferrer Tous

(desembre de 1896) i el comandant Francesc Mateu Ripoll, del Ba-

talló Provisional de Cuba (octubre de 1896).

Entre els oficials illencs que es distingiren a Cuba, poden

esmentar el capità d'infanteria Josep Clapés. Natural d'Eivissa,

lluità a Cuba i a les Filipines. Participà en 59 combats i va re-

bre cinc medalles al mèrit militar, quatre d'elles pensionades i

la creu de Sant Hermenegild (126).

Altres oficials de l'Exèrcit espanyol de Cuba que foren con-

decorats varen ésser el capità Salvador Tomàs Palmer (gener de

1898), i els tinents Joan Colom Ruiz, Pere Morey Alzamora (octu-

bre de 1896); Miquel Antich Veny, del Batalló Provisional de Cuba
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(gener de 1897); Joan Roca Rayó, pel combat de Paso del Palmar

(marg de 1897); i Ramón vade11 Mareé (gener de 1898).

Fins ara hem vist els balears que es distingiren a l'exèr-

cit de terra, però també n'hi va haver que destacaren a l'armada.

Així, tenim els casos de Gabriel Le-Senne, Martí Costa i Antoni

Mont is.

Gabriel Le-Senne Cotoner va néixer a Palma el 1847. Va ésser

destinat a les Filipines (1868-73 i 1875-78) i el 1894, amb la

graduació de capità de fragata fou nomenat comandant del creuer

«Jorge Juan», amb base a Santiago de Cuba.

Durant la Guerra de Cuba va rebre diverses condecoracions,

com la creu de segona classe del mèrit naval (agost de 1896) i la

creu de segona classe del mèrit militar (abril de 1897) rebuda

pels combats de Río Duaba i Playa Tuan, de maig-juny de 1896. A

més, es va distingir en la presa dels ports de Maraví i Taco,

quan comandava una esquadreta composta pel seu creuer i les

canoneres «Pinzón», «Pizarro» i «Alvarado» (29 de juny de 1896),

i fou recompensat amb la creu pensionada del mèrit naval (març de

1897) .

Encara el 1898 va rebre la creu de Sant Hermenegild (maig) i

va ascendir a capità de navili. Retornat a Espanya, arribà a

contraalmirall. Mori a Palma el 1916 (127).

Martí Costa Llobera, germà del poeta Miquel Costa i Llobera,

també participà en la guerra de Cuba. Va néixer a Pollença el

1859 i morí a Palma el 1918. Comandà la canonera «La Estrella» i

el 1896 dispersà amb el foc del seu vaixell una partida
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independentista a Coglmar. Durant aquesta campanya va rebre dues

creus del mèrit militar. Retornà, a Mallorca l'octubre de 1897.

Posteriorment, comandà un creuer i va ésser comandant de marina

de Mallorca (1915) (128).

Antoni Montis Allendesalazar era tinent de navili i va co-

mandar en aigües de Cuba la canonera «Alerta». Retornà a Mallorca

l'abril de 1897.

També passaren a Cuba, l'agost de 1895, tres metges mallor-

quins, Bernat Riera, Pere Pinar i Agustí Tenreiro.

L'andritxol Bernat Riera Alemany, s'havia llicenciat en

medicina el 1887. Dos anys més tard ingressà en la sanitat

militar i va -ésser destinat a València. Tornà, a Mallorca i va

ésser nomenat secretari del Col·legi Mèdico-Farmacèutic de

Balears.

Un cop a Cuba ocupà el cà,rrec de metge del segon batalló del

regiment d'infanteria d'Alfons XIII, del segon esquadró del

Comerç de l'Havana i del batalló expedicionari de Burgos. També

va ésser cap de clínica en els hospitals de Santa Clara, Sagua la

Grande i Cienfuegos (abril-juny de 1896). Pel combat de Paso Real

de San Diego (febrer de 1896), fou condecorat amb la creu del mè-

rit militar, i pel de Jagmicito rebé aquesta mateixa medalla, ara

pens ionada.

El mes d'abril de 1898 ja havia tornat a Palma.Pòsteriorment

va ésser president de la Reial Acadèmia de Medicina de Balears

(1915-16). Va escriure un gran nombre d'articles científics. Morí

a Palma el 1926. L'any ssegüent, l'Ajuntament d'aquesta ciutat 11
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dedicà, un carrer, el carrer General Riera (129).

Sobre Pere Pinar i Agustí Tenreiro disposam de poca infor-

mació. Únicament sabem que Agustí Tenreiro retornà a Palma el

febrer de 1899 (130) .

A més, a Cuba hi va haver un grup de capellans castrenses

eivissencs.

Es tracta de Joan Tur Riera, que el novembre de 1895 es

trobava en el batalló Peninsular número 9, Antoni Planells

Rosselló (Andalucía nQ 52), Josep Clapés Juan (Gerona nQ 22),

Pere Rosselló Ribas (León nQ 38), Joan Ribas Torres (Amèrica nQ

14), Antoni Riera Bonet (del Rey nQ 1), Cristòfol Cladera i Cla-

dera i Vicenç Bonet.

La majoria d'aquests preveres foren condecorats pels seus

serveis. Així, Antoni Planells va rebre dues creus del mèrit

militar el juny de 1897 i el desembre de 1899, pel combat

d'Alcalà (Santiago de Cuba), de febrer de 1898. Va tornar a

Eivissa el desembre de 1898. Pere Rosselló també va rebre una

medalla al mèrit militar el juny de 1897. Joan Ribas fou

condecorat en dues creus del mèrit militar pensionades. Retornà a

Eivissa el gener de 1899. Antoni Riera va ésser recompensat, l'a-

gost de 1896, amb una creu del mèrit militar pel seu comportament

en les accions de Paila, Guacamaro i Perla, en una de les quals

va resultar ferit en una cama. El gener de 1897 aquest mateix

prevere va rebre la creu de Maria Cristina. Va tornar a Eivissa,

malalt, el juny de 1897. Vicenç Bonet retornà a l'illa de Eivissa

el gener de 1899 i un any després se li va concedir la creu de
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primera classe de Maria Cristina.

De Josep Clapés, només sabem que tornà de Cuba el desembre

de 1897. En canvi, de Cristòfol Cladera Cardona ens consta que

trobà la mort a Cuba durant el primer any de la guerra. Havia

estat el primer prevere eivissenc que havia sol·licitat passar

voluntari a les Antilles com a capellà interí d'un dels batallons

expedicionaris. Arribà a Cuba el 13 de juliol de 1895 i va morir

a Puerto Padre (província de Santiago), a causa del vòmit, el 13

d'octubre d'aquell mateix any. Tenia vint-i-quatre anys.

Un altre capellà eivissenc que va perdre la vida a Cuba fou

Antoni Cardona Vingut, que també va morir a Puerto Padre el 28 de

juny de 1897 (131).
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5.10.2. SERGENTS, CAPORALS, SOLDATS I MARINERS QUE ES DISTINGIREN

A CUBA

El soldat mallorquí que més es destacà a Cuba va ésser Joan

Josep Llodrà Duran (Manacor 1874 - 1957). Va passar a Cuba com a

soldat d'infanteria l'hivern de 1894-95 i formà part del regiment

d'infanteria de Tarragona. Destinat al petit fort de Ramblazo,

que protegia la línia fèrria de Puerto Príncipe a Nuevitas, amb

altres desset soldats, es va distingir en la seva defensa. El 9

d'agost de 1895, Ramblazo fou atacat per un nombre molt superior

de cubans comandats per Mirabal, però els espanyols aconseguiren

resistir. Els defensors de Ramblazo varen tenir tres morts i dot-

ze ferits, entre ells Joan J Llodrà, que va rebre un tir a' la ca-

ra i un altre tir a una cama, però, com ell mateix va declarar:

"como no perdí el sentido continué
disparando y rechazando todos los
mulatos que pude a golpes de bayo-
neta. Tenía mucha munición porque
contaba con la mía y la de un com-
pafíero muerto a mi lado" (132).

Posteriorment, un cop restablert, retornà a la Península

Ibèrica per la Corunya i Santander. Després passà a Madrid on va

rebre del president del consell de Ministres, Cánovas del Casti-

llo, la creu llorejada de Sant Ferran, una de les condecoracions

més importants de l'Exèrcit Espanyol. A Madrid, també va ésser

rebut per la reina regent Maria Cristina d'Àustria, que s'inte-
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ressà pel que havia passat a Ramblazo. Després anà a València, i

d'aquí a Palma en el vapor correu. Per tots els llocs on passava

l'esperaven les autoritats i molta de gent.

Quan arribà a Palma el 10 de setembre de 1896, fou felicitat

pel governador civil i per una comissió de l'Ajuntament de Palma.

Va anar al quarter de cavalleria, on l'esperaven el capità gene-

ral interí, caps militars i tropa i fou felicitat. Després, acom-

panyat pel coronel José Hernández, pel cap de l'estat major, Za-

mora, i per la banda de música del regiment, va passar al Centre

Militar on li oferiren un refrigeri. D'aquí anà al quarter d'in-

fanteria on va animar els soldats que havien de partir cap a les

Filipines. A continuació, la Junta de Protecció al Soldat, es va

fer càrrec de Joan Josep Llodrà i dels seus pares, que, com és

lògic, també havien anat a esperar-lo.

L'endemà, es dirigí en tren a Manacor. A la seva vila natal

l'esperaven les autoritats i una gentada, calculada en 6.000 per-

sones. Es va formar una gran comitiva que es dirigí a l'església

parroquial, on es cantà un "Te Deum". Les autoritats li oferiren

un banquet durant el qual embla que llençà un "IViva la

República!".

Joan Llodrà va adquirir una certa notorietat, ja que el març

de 1897 es representà, a la plaça de toros, de Palma, la defensa

que va fer del fortí de Ramblazo. Li aconseguiren una plaça

d'ordenança en el govern civil, però això no el va satisfer i

emigrà a Cuba. Passà deu anys en aquesta illa i tornà sense haver

fet fortuna. Acabà fent de picapedrer i fins i tot va vendre la

pensió que rebia per haver rebut la creu llorejada. Poc abans de
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morir, va ésser nomenat tinent honorari (1957) (133).

Un altre mallorquí, Bartomeu Cifre Bibiloni -Salat- (Pollen-

ça 1872 - 1939), també va rebre la creu llorejada de Sant Ferran.

Jornaler d'ofici, com la majoria dels soldats que anaren a Cuba,

fou quintat i el 1894 ingressà en el Regiment Regional d'Infan-

teria número 1 de Balears.

El juny de 1895 el feren corneta del segon batalló i el

novembre d'aquest mateix any formà part d'un important contingent

de tropes mallorquines que partiren cap a Cuba per constituir el

Batalló Provisional de Cuba. Un cop en aquesta illa, aviat va

sortir d'operacions. El 18 de gener de 1896 es destacà en la

defensa de l'ingeni Aberof, Segons el diari "La Almudaina", quan

va ésser mort el sergent que comandava el destacament, el corneta

Bartomeu Cifre:

"se hizo cargo del mando, organi-
zando la defensa y batiéndose a pe-
cho descubierto, hizo retirar al e-
nemigo, causándole cuatro muertos y
cinco heridos" (134).

En saber la notícia, l'Ajuntament de Pollença manifestà que

tots els fills d'aquesta vila s'havien de sentir orgullosos de

Bartomeu Cifre i acordà felicitar la seva mare i regalar-li 25

pessetes.

El febrer de 1898, se li concedí la creu de plata del mèrit

militar per una altra acció on també s'havia destacat, la de Ca-

yacobo. El 20 de maig de 1899 va rebre la creu llorejada de Sant

Ferran per la defensa de l'ingeni Aberof.
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Bartomeu Cifre va tornar a Mallorca el febrer de 1899. Havia

adquirit una certa notorietat i a Pollença es varen fer gloses

com la següent:

"Tenim un músic valent,
perquè sonant la corneta
a Cuba ha fet la punyeta
a l'enemic més dolent" (135).

A Cuba també hi va anar un soldat que amb el temps es con-

vertiria en un dels principals dirigents socialistes mallorquins,

Llorenç Bisbal Barceló (Alcúdia 1876 - Palma 1935). Era fill d'u-

na família modesta que el 1888 es traslladà a Palma.

El 1895 era soldat del regiment regional d'infanteria número

1 de Balears al quarter del Carme, de Palma. Va partir cap a Cuba

el setembre de 1896 probablement amb la ?a companyia del batalló

Provisional de Cuba. Llorenç Bisbal va aprendre a llegir i

escriure mentre feia el servei militar, però a Cuba sembla que

també va agafar una malal-tia que l'acompanyà tota la vida. Va

retornar de Cuba com a malalt i desembarcà a Santander l'u

d'agost de 1897 (136).

Entre el 1899 i el 1902 s'incorporà a l'Agrupació Socialista

de Palma i poc després ocupà càrrecs d'importància (vice-

president de l'Agrupació de Palma, director de "El Obrero

Balear"). Llorenç Bisbal es va preocupar pels repatriats que en

tornar de Cuba sovint es trobaven en mala situació econòmica i

sabem que el 1915 era el president d'una comissió "pro-alcances

de Ultramar" que sol•li-citava el pagament als repatriats dels

plus de campanya i altres "alcances" (137).

Encara el 1921, Llorenç Bisbal, amb el pseudònim de "Te-
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niente San Carlos", publicà una sèrie d'articles a "El Obrero

Balear", titulats "El mando de Weyler en Cuba". En aquests ar-

ticles descriu el terror imposat per Weyler. Segons Bisbal, con-

tinuament hi havia afusellaments en el castell de La Cabana

(L'Havana) i no solament es cremaven les plantacions de canya de

sucre sinó que batallons sencers de l'exèrcit tallaven les

plantacions de plàtans i d'altres arbres fruiters. També parla de

l'extrema misèria causada per la reconcentració. I tot això sense

que aconseguís derrotar militarment els cubans. El dirigent

socialista es mostra favorable a l'autonomia per a Cuba i

considera positivament la política utilitzada pel general

Martínez Campos (138).

Un nombre relativament important de balears varen rebre a

Cuba condecoracions, però de menor importància que les rebudes

per Joan Llodrà i Bartomeu Cifre. Entre d'altres, foren conde-

corats els sergents Bartomeu Marquès Gomila (setembre de 1896);

Rafel Riutort Riutort, Sebastià Serra Ferrà (octubre de 1896);

Francesc Bonet Franch i Frederic Salas Puig (gener de 1898); els

caporals Antoni Nicolau Solà, Joan Prohens Mas (octubre de 1896);

i Tomàs Frau Cerdà (gener de 1897); i els cornetes Joan Oliver i

Oliver i Josep Fons Julià (octubre de 1896).

També varen rebre condecoracions per accions de guerra a Cu-

ba els soldats illencs Josep Torres Costa, Miquel Tur i Tur (juny

de 1896), Vicenç Pasqual Castell, Vicenç Ripoll Ramon, Ferran

Montserrat Femenies, Josep Roig Vives, Pelegrí Miralles Montaner,
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Francesc Vives Tomàs, Bartomeu Ferrer Melis, Pere Bagur Orfila

(agost.de 1896); Guillem Carbonell Dalmau, Josep Pons Rubert,

Joan Ferrer Martorell, Alfons Fiol Batle, Joan Marquès Ferrer,

Manuel Roca Muntaner, Pere Barceló Badia (setembre de 1896); Mi-

quel Alzamora Mestre, Joan Cànaves Calafell, Antoni Cladera i

Cladera, Antoni Aleñar Jover, Miquel Mut Sastre, Pau Ginard, Vic-

torià Isern Rosselló, Rafel Grimalt Pastor, Miquel Rosselló Ri-

poll, Josep Cifre Oliver (octubre de 1896); Antoni Mari i Marí,

Josep Torres Roig, Andreu Torres Marí (novembre de 1896); Mateu

Molina Amengual, que fou ferit a Potrero San Juan (març de 1897);

Gabriel Prats Ferrer, Joan Ferrer Juan, Lluc Bonet Costa (agost

de 1897); i Pau Casasnovas Pueyo, Pere Jaume, Joan Vidal, Fili-

bert Poquet Mora, Antoni Pujadas, Jacint Pueyo, Eulogi Gelabert

Quesada, Josep Llorens Barberà i Ramon Mas Roig (gener de 1898)

(139).

A l'armada espanyola en aigües de Cuba, es destacaren el

primer maquinista del creuer «Alfonso XIII», Joan Vidal Mascaró,

que va ésser condecorat el gener de 1896, i el caporal de canó de

la canonera «Antonio López», Sebastià Rubí. La «Antonio López»

era un petit vaixell, dotat només d'un canó, que en el port de

Cárdenas (Matanzas) derrotà quatre vaixells nord-americans (onze

de maig de 1898) (140).

A la batalla naval de Santiago de Cuba hi participaren, en-

tre d'altres illencs, els mallorquins Josep Pujol Tous, Vicenç

Serra, Llorenç Reines, Ponç Berga, Juli Salvà, Miquel Amengual,

Antoni Hernández, Jaume Garcies, Antoni Tur i Agustí Nicolau Pas-
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qual (tots ells de Palma), Joan Pons, Miquel Ferragut, Jaume Simó

i Guillem Ramon (d'Alcúdia), Rafel Pou Creus, Josep Cerdà. Cifre

(de Pollença), Manuel Vaquer i Antoni Bosch (de Felanitx), Llo-

renç Oliver i Miquel Frontera (de Santanyí), Isidre Ripoll

(d'Andratx), Jordi Arbona (de Sóller) i Josep Vila, Ramon Vila i

Francesc Vila.

Naturals de Menorca, hi havia Emili Bonet Chapela, Ramon

Pons Serra, Joan Serra Bonet, Jaume Obrador Casasnovas, Joan Sin-

tes, Ricardo Fernández de Castro, Francisco Martínez Molina, Ma-

nuel Crespón Expósito, Rafel Barceló Fiol, Francisco Martínez i

Martínez, Bartomeu Pellicer Poncell, Joan Sans Feliu, Antoni Me-

lis, Joan Pons Juanico, Joan Pons Moll, Joan Pere Fluxà Prats,

Joan Marí Juan, Joan Pons Pellicer, Joan Sans Pellicer, Nicolau

Bonet Chapela, Joan Aliés Febrer i Miquel Torralba.

També lluitaren a Santiago de Cuba contra els nord-americans

els mariners eivissencs Joan Ribas, Vicenç Cardona, Antoni Costa,

Josep Riera Juan, Jaume Cardona, Salvador Riquer Soler, Joan Car-

dona, Marià Juan, Josep Marí Verdera, Ferrer Tur, Torres Costa,

Francesc Marí Juan, Tur Cladera, Rosselló Ferrer, Bartomeu Prats

Navarro, Tur Mari, Viñas Escandell, Vi.ñas Mari, Ferrer Cardona,

Pineda Ferrer i Ferrer Vingut.

En aquest combat naval hi hagué també dos formenterers: Ma-

nuel Tur Torres i Antoni Josep Escandell (141).
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5.10.3. OFICIALS QUE ES DESTACAREN A LES FILIPINES

En la guerra contra les nacionalistes tagals també hi parti-

ciparen molts d'illencs. Entre els oficials que s'hi distingiren

podem esmentar el capità eivissenc Plàcid Pereyra, que va partir

el desembre de 1896, el tinent d'enginyers Miquel Domenge, conde-

corat el juliol de 1897, i els tinents d'infanteria Bartomeu Moya

Sancho i Julián Nozal Alfonso, condecorats l'abril de 1899.

A més, també s'ha de tenir en compte el tinent mallorquí

Cosme Motta, que comandà el destacament que ocupà Baler el setem-

bre de 1897. Havia estat condecorat i va morir en combat en a-

quest poblat, on resistirien els "últims de les Filipines".

També es destacà a les Filipines el tinent José Rodríguez

Casademunt, que havia nascut casualment a Inca el 1870. Va arri-

bar a Manila el novembre de 1896. Participà en els combats de Si-

lang, Zafra Dumana, Arayat i Imús. Va ésser ascendit a capità i

rebé la creu llorejada de Sant Ferran (1903). Posteriorment, ar-

ribà a general i retornà a Mallorca momentàniament el 1920. L'A-

juntament d'Inca li va dedicar un carrer.

A l'armada, en aigües de les Filipines, es destacaren Fran-

cesc Pou Montaner, comandant de la canonera «Otálora», que fou

ferit en el riu Pasig (Luzón), el gener de 1897, i Pere Sans Ga-

rau, comandant d'una altra canonera, la «Bulacàn». Pere Sans era

natural de Son Sardina (Palma) i havia passat a les Filipines el

1895. Participà, amb el seu vaixell, en la presa de Nasugbú, on

s'apoderà de dos vaixells filipins que menà a la base espanyola
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de Cavite. L'agost de 1898, quan Manila capitulà, enfonsà la seva

canonera. Fou condecorat amb dues creus roges pensionades i l'A-

juntament de Palma li dedicà un carrer a Son Sardina.

A la batalla naval de Cavite (1 de maig de 1898) va ésser

ferit el tinent de navili mallorquí Marià Sbert i Canals. Era el

segon comandant del vaixell insígnia de l'esquadra espanyola, el

creuer «Reina Cristina». Fou pare del polític Antoni Maria Sbert

Massanet (1901-80).

El farmacèutic Joan Gamundi Ballester (Muro 1870 - Palma

1952), també va passar a les Filipines com a membre de l'exèrcit

colonial espanyol. S'havia llicenciat en farmàcia i havia ingres-

sat en la sanitat militar. El 1896 fou destinat a les Filipines,

on va ésser condecorat amb la creu del mèrit militar. Va retornar

el 1899. Posteriorment va ésser director del Laboratori Munici-

pal, de Palma i del Laboratori Central de Medicaments de l'Exèr-

cit, de Madrid (142).
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5.10.4. CAPORALS I SOLDATS QUE ES DISTINGIREN A LES FILIPINES

En primer lloc, hem d'esmentar un soldat mallorquí que formà

part dels "Últims de les Filipines", Antoni Bauza. Pullana (Petra

1877-1961). Jornaler de professió, sembla que ingressà voluntari

a l'exèrcit. Destinat a les Filipines, combaté en diversos in-

drets de Luzón i va rebre una medalla. Formà part de les tropes

que ocuparen Baler el setembre de 1897 i poc després fou ferit

amb un "bolo", un matxet llarg que utilitzaven els filipins.

Antoni Bauza va resistir el llarg setge de l'església de Baler,

on s'havien refugiat els espanyols, completament aïllats (juny de

1898-juny de 1899). Pareix ésser que durant aquest període va re-

bre una ferida de bala. Fou un dels trenta-tres supervivents es-

panyols que es rendiren als tagals quan ja feia mig any que l'Es-

tat Espanyol havia renunciat a les Filipines. Segons la capitu-

lació que signaren no eren presoners de guerra, sinó que les for-

ces republicanes filipines els acompanyarien a un lloc des d'on

poguessin tornar a Espanya. Així, varen poder tornar aviat i ana-

ren a Madrid on foren rebuts per un representant de la corona.

Antoni Bauzà arribà a Palma el setembre de 1899 i va ésser rebut

per la Junta de Protecció al Soldat, les autoritats militars i un

nombrós públic. L'esmentada Junta li va lliurar un premi de 25

pessetes. Després marxà en tren a Petra, on també va rebre un ho-

menatge .

En el destacament que es va fer fort a Baler, hi havia un

altre soldat mallorquí, Jaume Caldentey Nadal, que també era na-

tural de Petra. Va ésser l'assistent del tinent Juan Alonso, que
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comandava les tropes espanyoles. A finals de juliol de 1898 els

filipins enviaren dos presoners de l'exèrcit espanyol perquè in-

tentassin convèncer els que resistien a Baler. Un d'ells era un

caporal de la guàrdia civil mallorquí. El tinent Alonso manà

Caldentey que parlas en mallorquí i convidas el caporal a unir-

se als espanyols. Però el caporal mallorquí es negà. a utilitzar

la seva llengua i no es va deixar convèncer. Poc després, el tres

d'agost, Jaume Caldentey va desertar, sembla que desesperat per

haver perdut jugant tot el que tenia i enfrontat al tinent Alon-

so. Alguns dies després va ésser mort per una bala de canó, pro-

bablement pels espanyols (143).

A les Filipines foren condecorats, entre d'altres, el capo-

ral d'infanteria Llorenç Colom Morey i els soldats Pere Bonnin

Fuster, Jaume Torres Pujol, Gabriel Barceló i Barceló i Antoni

Marí Ferrer (maig de 1897) (144). El setembre de 1898, el caporal

de la Guàrdia Civil Joan Massanet Ribot va rebre una creu d'ar-

gent del mèrit militar pensionada pel reconeixement del campament

tagal de Bate (Nueva Écija), el gener de 1898 (145).
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6. EL GENERAL WEYLER A CUBA
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Pocs personatges mallorquins han tengut tanta transcendència

estatal i, fins i tot, internacional, com el general Valerià

Weyler i Nicolau, I també n'hi ha hagut pocs que fossin tan

controvertits i polèmics. Denigrat i vilipendiat per uns, i lloat

i exalçat per altres, a Mallorca Weyler va gaudir d'un enorme

prestigi i d'una gran popularitat (1).

Així i tot, ha estat escassa l'atenció que ha rebut per part

de la historiografia mallorquina. Quan el 1989 s'acomplí el cent-

cinquanta aniversari del seu naixement a Palma, només ho

commemorà la Societat Arqueològica Lul·liana, que organitzà una

taula rodona sobre el general (2).

No és el nostre propòsit realitzar aquí una revisió completa

de la biografia i significat del general Weyler. Només hem elabo-

rat un esbós biogràfic, per a poder passar després a estudiar

l'afer que li atorgà dimensió internacional, al mateix temps que

aguditzà al màxim la polèmica sobre els seus mètodes i el seu

caràcter: la guerra de Cuba.

La font principal utilitzada en aquest capítol ha estat una

autobiografia del general Weyler, titulada "Mi mando en Cuba"

(3). Aquesta obra, que consta de cinc volums, inclou un gran

nombre de bans, decrets, circulars i altres documents dictats per

Valerià Weyler, així com articles de premsa de l'època i

telegrames, i és la principal font per estudiar l'actuació del

general mallorquí a Cuba. A l'Arxiu Weyler, que es troba a

l'Arxiu Històric Nacional, de Madrid, a la secció "Diversos,
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Títols i Famílies", la informació sobre aquest període és molt

escassa (3 bis).

També hem d'indicar que, en certa manera, la important

participació dels balears en la guerra de Cuba restava culminada

amb l'actuació de Weyler al front de la capitania general de

Cuba .
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6.1. APUNTS BIOGRÀFICS

Valerià. Weyler i Nicolau va néixer a Palma el 17 de setembre

de 1838. Fill d'un metge militar, aviat es despertà la seva voca-

ció per les armes. El 1852, ingressà a l'acadèmia de Toledo, on

destacà per la seva enorme força de voluntat. Alumne de Martínez

Campos, el 1862 fou promogut a capità d'Estat Major i el mes de

setembre del mateix any va ésser destinat a les Illes Balears.

Llavors va fer el que quasi ningú no feia a Espanya, demanà una

plaça a les Antilles. Participà en la Campanya de Santa Domingo

(1863-1865), on obtengué la creu llorejada de Sant Ferran.

Weyler, que ja era tinent coronel, tornà a Espanya, però aviat

fou enviat a Cuba, on havia esclatat la guerra (1868). Es

distingí en la conquista de Bayamo i ascendí a coronel. Organitzà

una espècie de legió estrangera, els "Cazadores de Valmaseda",

que obtengueren a Río Chiquito una gran victòria.

També participà en la tercera guerra carlina (1872-1876), a

la zona del Maestrat. El 1875 publicà a Palma una "Memòria justi-

ficativa de las operaciones de Valencià, Aragón y Cataluña",

l'any següent arribà a mariscal de camp i, el 1878, ascendí a ti-

nent general. Nomenat capità general de Canàries (1883), hi edi-

ficà l'Hospital Militar i la seu de Capitania. Els canaris sol-

licitaren la designació de Weyler com a senador del regne i el

títol de marquès de Tenerife (1886). Ocupà breument la capitania

de Balears (1883-1886), on organitzà un cordó sanitari contra el

còlera, i el març de 1888 l'enviaren com a capità general a les
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Filipines (fins a novembre de 1891). Aquí, es preocupà sobretot

per estendre el domini efectiu espanyol i per impulsar la llengua

castellana. També reprimí el bandolerisme i la corrupció i rea-

litzà una campanya contra els musulmans de Mindanao (4).

Tornà a Espanya en ésser nomenat senador reial per Màlaga.

Després ho fou per Balears i des de 1895 restà com a senador vi-

talici. A la tardor de 1893 fou enviat a Barcelona com a capità

general per a reprimir el terrorisme anarquista.

En el cim de la seva carrera, Valerià Weyler i Nicolau fou

nomenat pel llavors president del govern, Antonio Cánovas del

Castillo, Governador General, Capità General i General en Cap de

l'illa de Cuba, el mes de gener de 1896. Hi menà una severa re-

pressió i hi introduí els mètodes de la moderna guerra

antiinsurreccional, de manera que les armes espanyoles

obtengueren els triomfs més importants de tota la Guerra de Cuba.

Mort Cánovas, fou cessat, el novembre de 1897 (5).

Malgrat que en un principi es mostràs remis a la reimplan-

tació dels borbons, Weyler fou un dels militars més importants

del Sistema de la Restauració. Proper al liberalisme, xocà, però,

amb Sagasta a causa de la qüestió cubana.

Després de la pèrdua de les colònies, fou contrari al

regeneracionisme conservador de Francisco Silvela i del general

Polavieja. Fou ministre de la guerra en tres ocasions, amb

governs liberals de Sagasta i Moret, de març de 1901 a desembre

de 1902, de juliol a desembre de 1905 i de desembre de 1906 a

gener de 1907. La seva màxima preocupació fou la reorganització

militar, tasca en la qual no va ésser especialment afortunat. Com
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a ministre també es preocupà, de millorar els plans d'ensenyament,

sobretot pel que fa a la destresa física 1 a les condicions de

vida dels militars (6).

La seva actuació fou molt més enèrgica quan, investit de

capità general de Madrid o de Barcelona, hagué de fer front a

situacions difícils, com per exemple les conseqüències de la

Setmana Tràgica (7).

Posteriorment, s'oposà a la Dictadura de Primo de Rivera.

Llavors es parlà de simpaties vers el republicanisme, igual que

el 98 l'havien relacionat amb el carlisme (7 bis). El cert és que

participà en una conspiració contra el dictador (la "Sanjuanada")

poc abans de morir, el 1930, a Madrid.

A causa de la política que va dur a terme a Cuba, el general

Weyler es va convertir en un personatge extremadament

controvertit. Contemporàniament als fets, hi va haver a l'Estat

Espanyol un important sector favorable al general, compost per

personatges, periòdics -entre ells quasi tots els de Mallorca-

(8) i, és clar, el govern conservador presidit per Cánovas. També

existí un altre corrent d'opinió, desfavorable al general, en el

qual figuraven "El Imparcial", de Madrid, "El Heraldo de Madrid"

i altres periòdics, polítics destacats, com el conservador

dissident Silvela, el general Martínez Campos, Antoni Maura i el

cap liberal Sagasta.

De la mateixa manera, la historiografia s'ha dividit en

detractors i apologistes. En general, els autors mallorquins han

exaltat i mitificat la figura de Weyler (9), defensada també per
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alguns h i s t o r i ado r s espanyols i anglesos . En canvi , els

f rancesos , qualque nord-amer icà i , òbviament , la h i s t o r i o g r a f i a

cubana, són els que s ' h a n mostrat més c r í t i c s (9 b i s ) .

Vegeu com a exemple , la descr ipc ió de l ' o f e n s i v a del general

comte de Valmaseda, amb Weyler de l loc t inent , a la p rov ínc ia

d ' O r i e n t , ( sobre tot cap a la ciutat de Bayamo i la Vall del

Cauto, bastions de l ' i n d e p e n d e n t i s m e ) l ' any 1869, per la histo-

r iograf ia cubana i per un autor mallorquí:

En enero de 1869 llegó a la provincia de
Orienie el conde de Valmaseda, al frente
de un poderoso ejército cuyo objetivo e-
ra aplastar la insurrección en esta regi-
ón. La primera acción de los españoles se-
ría conquistar Bayamo,ciudad que fue in:.-
cendiada por sus pobladores antes de ca-
er en manos del enemigo ( . . . ) .

Las tropas españolas bajo las órdenes
directas del sanguinario Valmaseda y de
su segundo al mando el general Valeriano
Weyler, "se dedicaron sistemáticamente
al asesinato de ancianos yniños y a la
violación y matanza de mujeres. En Bi-
jagual,para vengarse de una derrota su-
frida a manos de los mambises, mataron
a bayonetazos a 21 mujeres y niños.En

Els insurrectes s'aixecan i assetjan
Bayamo, poblat situat al iLnterior de la
contrada sudoriental de Cuba. En socors
s'organitza una forta columna pel General
Villate, comte de Valmaseda, de qui En
Weyler será el Cap de 1'Estat Major ( . . . ) .
L'enemic (impedeix l'avanç espanyol)
Aleshores, En Weyler s'encarrega del
mandat d'aquesta primera línia i abalan-
çant-se,amb ardidesa,sobre els insurrectes
els abateix i <fniigen_,abasardats. Ara tots
els poblats per on passarà la columna -La
UniórrjiSànta Isabel, Arenillas... -deixerán
a la força pas lliure a Weynèr.És el 22
de desembre quan es reorganitza la tropa;
però encara no s'ha alcançat l'objectiu
cabdal.Abans -oer Cascorro i Gaimaro-
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Cauto de Paso fusilaron 40 mujeres y COQ
denaron a muerte a un soldado español que
se nego a disparar contra ellas (...).En
Manzanillo asesinaron cuatro campesinos
y luego exhibieron su sangre en vasijas,
como prueba déla ferocidad de que eran
capaces (...)En Jiguaní asesinaron,lue-
go de violar, a 30 mujeres y niñas (...)
esto por mencionar solo algunos de los
muchos actos salvajes que cometieron".

Refiriéndose al recorrido por la
zona de Bayamo,del criminal español Va-
leriano Weyler,el historiador Emilio
Roig de Leuchsenring expuso:

"No hay familia bayamesa que no haya
sufrido el rudo zarpazo de esta fiera
no hay ceja de monte, ni camino, ni vere-
da, que no haya sido manchada por la san-
gre de sus víctimas indefensas;no existe
un solo anciano sobreviviente de aquella
década horrorosa, que no cite nombres
de graciosas doncellas arrancadas de los
brazos de sus padres para saciar el ham-
bre sexual de tan nefasto caudillo (...)
Allí quema,acá viola,más allá asesina.
Por donde pasa impera la muerte;donde
pernocta deja un reguero de lágrimas.
Recordar su nombre en todos estos lu-
gares, es revivir el odio en los cora-
zones. Surge el espanto y vibra la
maldición" (10) •

hi ha que alliberar Las Tunas,que també
està assetjat.Després de penoses marxes,
sota una pluja tropical,travessant terres
embassades,amb un fort aixebuc dels homes
d'En Weyler,els sitiadors queden agranats
i deslliurada la guarnició de Las Tunas.
És el dia de cap-d'any de 1869.

I de cap a Bayamo! Mes el camí és tan
perillós com el que han creuat fins ara:
rius i manigua són bons llocs de defensa
eh favor dels insurcectes.Es passa el riu
Salddoi més enllà hi ha que vadetjar el
riu Cauto. L'altra vorera està fortament
sotmesa per 1'enemic;el General voldria
passar-lo sobre barques que transportessin
a les tropes;Weyler -es del paper que això
seria riscadíssim,massa lent i es contarien
moltes pèrdues en vides.Per la qual cosa
suggereix que la millor estratègia en
aquell moment era passar el riu a pèl i per
sorpresa. Totd'una així s'executa;l'èxit és
rotund. El quinze de gener el poblat de
Bayamo quedava alliberat.

Ha estat la primera gran batalla d'aques-
ta època. Els quatre mil rebels a les or-
des d'En Donato Mármol han perdut la meitat
dels seus efectius, i l'altra és fuita
fora de l'abast di.En tfeyler.No ha estat
curta ni fàcil la caminada;d'ençà de la
partida,devers de seixanta llegües s'hi
feren, una tres-cents quilòmetres,baix
el sol acubador i els estels, en perma-
nent combat de tirs i febres Ml) •
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El punt clau de la controvèrsia és la política de "recon-

centració" duita a terme per Weyler per a eliminar el suport

popular que tenien els insurrectes. Per alguns, aquesta era

l'única política eficaç contra la guerra de guerrilles (12);

mentre que per altres la reconcentrado suposà quasi un genocidi,

que causà la major part de les 30.000 víctimes cubanes de la

guerra (13), i va ésser una estratègia que implicà una guerra

total, una guerra d'extermini a Cuba (14).

Tan dràstica mesura anà acompanyada d'altres disposicions

igualment enèrgiques. Aquesta tàctica, segons uns autors, donà

bons resultats i estava a punt d'acabar la guerra (15), mentre

que per altres els mètodes del general havien donat escassos re-

sultats (16), al mateix temps que facilitava la propaganda nord-

americana (17), que va ésser la primera campanya massiva de

propaganda basada en les suposades atrocitats de l'enemic. Hi ha

qui afirma que en realitat no havia trencat ni les posicions ni

les reserves dels cubans (18).

Segons el mateix Weyler, deixà la rebel·lió "a tal punto

sofocada que no debe hacerse esperar su último latido" (19).
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6.2. WBYLBR, aOVBHWAPQR QgNERAL DB CUBA. LA flBVA OBRA "MI MANPQ BN

CUBA"

"Mi mando en Cuba. (10 de febrero 1896 á, 31 octubre 1897)",

subtitulat "Historia militar y política de la última guerra sepa-

ratista durante dicho mando" va esser escrita per "El General

Weyler, Gobernador General, Capitán General que fue de la Isla y

General en jefe de aquel Ejército en la época mencionada". Es

tracta d'una memòria justificativa publicada el 1910, i no tot

d'una quan tornà de Cuba, perquè, segons Weyler, ara podia fer-ho

amb més serenitat, i a més, no havia volgut mortificar ni Sa-

gasta ni Martínez Campos (20).

La necessitat d'aquestes memòries, contemporànies de les del

general Polavieja, demostren que la crisi de l'Exèrcit al

principi del s XX era fonda i que encara rossegava el desastre

colonial. L'obra de Weyler, que donava la culpa de la derrota als

polítics, va estar a totes les biblioteques militars (21).

Lògicament, el llibre és parcial. Escrit en primera persona,

Weyler s'enalteix a si mateix i es defensa dels seus enemics.

Malgrat tot, aquestes memòries contenen tanta informació -per

exemple, els principals decrets que ell donà a Cuba- que són

imprescindibles per estudiar la seva actuació a Cuba.

Al final de 1895 i principi de 1896 la situació dels espa-

nyols a Cuba era precària. Martínez Campos, aleshores capità Ge-

neral, escriví
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"la guerra no es más grave, que el
76, el país nos es más hostil"

i també

"podría reconcentrar las familias
de los campos en las poblaciones,
pero necesitaría mucha fuerza para
defenderlas (...) la miseria y el
hambre serian horribles (...) tal
vez llegue a ello, pero en un caso
supremo, y creo que no tengo condi-
ciones para el caso. Sólo Weyler
las tiene en España" (22).

Els caps independentistes Máximo Gómez i Antonio Maceo

havien envaït tota l'illa i aquest darrer es trobava a quatre

llegues de 1'Habana.

Els "rebeldes" difonien circulars forga dures. Weyler des-

criu així el seu pas per l'illa

"viviendas incendiadas y saqueadas
por los insurrectos y atropelladas
y forzadas las mujeres por aquellas
hordas salvajes que llevaba Maceo"
(23).

En aquestes circumstàncies

"la prensa y la opinión pedían que
allí se desplegase la energía y el
rigor debido, y esto, fue el prin-
cipio en qué inspiré mi proceder
como militar toda mi vida" (24).

Molts el volien a Cuba en el lloc de Martínez Campos, aspi-

ració que es vegé acomplerta quan, el 19 de 1896, Weyler fou
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nomenat Capità General de Cuba.

Va arribar a l'Havana el 10 de febrer de 1896, i fou rebut

amb entusiasme per la població, composta en bona part per emi-

grants espanyols.

Les primeres mesures del nou Governador semblen orientades

en dues direccions: endurir les lleis i reorganitzar l'exèrcit de

l'illa de Cuba. En el primer sentit destaca el ban de 16 de fe-

brer de 1896

"Decidido á que las leyes se cum-
plan (...) los delitós (...) que
tengan señalada por ley la pena de
muerte ó perpetua, serán juzgados
en procedimiento sumarisimo" (25).

Pel que fa a la reorganització -recordem que s'ha dit que a

Cuba es lluità més contra el caos administratiu que contra 1'ene-

mic (26)- Weyler envià els soldats que hi havia de més a la ca-

pital a les unitats que lluitaven, reorganitzà les guerrilles

(que havien de comandar oficials de l'exèrcit), s'oposà a les

detencions arbitràries i limità a cinc ports el comerç del

petroli (27).

També dictà mesures contra les petites partides de

"bandoleros" i oferí indults als qui es passassin amb les armes a

l'exèrcit espanyol (28).

A finals de març de 1896, el general Weyler va poder

començar a realitzar el seu pla d'acabar primer amb Maceo, a qui

volia arraconar a la part més occidental de l'illa, a la

província de Pinar del Río. Amb aquest objectiu va construir la
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línia fortificada de Mariel-Majana, que impedia al cabdill negre

retirar-se cap a l'est de l'illa. El 31 de març els espanyols

disposaven d'un exèrcit de 130.000 homes (29).

Els bans i decrets de Weyler seguien la línia d'augmentar la

repressió, amb mesures com l'agravació de les penes dels

"incendiarios", i ordes d'atacar l'enemic "hasta extinguirlo".

També es detecta un gran interès per controlar i administrar

correctament el seu propi exèrcit, amb disposicions sobre el

narnero d'ajudants que han de tenir els oficials, sobre l'ús

militar de les vies fèrries i sobre el destí de les armes preses

a 1'enemic.

A més, va continuar amb la política d'indults dels seus

predecessors, com ho demostra el ban del 23 d'abril de 1896:

"12 Los cabecillas que en el plazo
de 20 días (...) se presentaren en
dicha provincia (Pinar del Río) con
las fuerzas de su mando y las armas
de fuego que tuvieren, seran, desde
luego, indultados (30).

En un altre ban d'aquesta època s'assenyala a l'article

pr imer:

"no se publicará en los periódicos
ninguna noticia sobre la guerra que
no esté previamente autorizada por
las respectivas oficinas de Estado
Mayor" (31).

A "Mi mando en Cuba" abunden els retalls de premsa, de

periòdics cubans situats sota la seva jurisdicció. N'és un

exemple l'article titulat "Los crímenes del separatismo",

publicat pel Diario de la Marina, de l'Havana, el 31 de març de
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1896, on es consideraven pitjors els rebels cubans que els

terroristes anarquistes (32).

El maig de 1896 hi va haver alguns èxits espanyols a Pinar

del Río, l'Havana i Matanzas. Publicà un altre ban on s'oferien

indults pels qui s'entregassin (senyal de què els altres no

havien tengut massa èxit) i s'indicava que els que volguessin

podrien pertànyer a l'exèrcit "de prácticos o guerrilleros" (33).

En aquesta època, el general Weyler inicià la reconstrucció

de Pinar del Río, on aixecà campaments, hospitals i infermeries i

recompongué les vies ferroviàries i les comunicacions

telegràfiques.

L'arribada de l'estiu i l'augment de les pluges, amb la seva

seqüela de malalties, va fer que les operacions es limitassin i

que la salubritat es convertís en un dels principals problemes.

Poc després, Weyler prohibí l'explotació de tabac en rama i

la zafra, i, el que és més important, dictà el primer ban de

"reconcentrados" (21 d'octubre de 1896).

Una vegada controlada la reraguarda i acabades les pluges,

Weyler es posà al capdavant de l'exèrcit espanyol en l'ofensiva a

Pinar del Río. Derrotà Maceo a El Rubi i l'arraconà cada cop més

a l'extrem occidental de l'illa, fins que l'obligà a travessar la

"trocha" de Mariel-MaJana. Maceo aconseguí passar, en barca, a

l'altra banda però fou sorprès per una columna espanyola i morí a

mans de la guerrilla del comandant Cirujeda (6 de desembre de

1896). A l'encontre també hi trobà la mort el fill de Máximo

Gómez.
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El general Weyler destacà el seu triomf i afirmà que "se

veía el fin de la campaña en plazo no largo" (34). Confiava en

pacificar tot l'Occident durant la campanya d'hivern, mentre que

a l'Orient els espanyols es mantenien encara a la defensiva.

Al principi de 1897 Weyler inicià l'avanç cap a Orient. Per-

seguí l'enemic en tota l'extensió del terreny ocupat, a fin de no

deixar cap insurrecte a l'esquena. El 28 de gener arribà al límit

de les províncies de Matanzas i Las Villas i construí fortins per

impedir el pas dels cubans. El 15 de febrer Weyler es trobava a

Sancti-Spiritus, zona en la qual, segons el general,

s'amagava Máximo Gómez. Considerava les províncies de l'Havana i

Matanzas pacificades i

"la situación era tan próspera que
se hacía la zafra en todos los in-
genios que quedaban a retaguardia"
(35).

Valerià Weyler estava convençut que la fi de la insurrecció

seria en breu, un fet.

Durant el mes de març de 1897, el general Weyler dedicà part

de la seva atenció a lluitar contra la corrupció i, a Cienfuegos

féu empresonar molts d'individus que es dedicaven al joc (36).

A més, va dictar disposicions per estalviar el «plus de

campanya» i el pinso dels animals. També manà que s'estalviàs

l'enllumenat i la neteja i fins i tot es preocupà de les altes i

baixes de les atzembles (37).
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Al principi d'abril de 1897 ja estava quasi acabada la "tro-

cha" (línia fortificada) de Jácaro a Morón, que anava de banda a

banda de l'illa i impedia que els insurrectes poguessin sortir

d'Orient cap a les províncies occidentals. La "trocha" disposava

inclús d'aparells d'il·luminació instal·lats a les torres, i la

guarnia una companyia cada 5 km i un batalló cada 21 (38).

Segons Weyler:

"Cerrada (la trocha) quedó la in-
surrección dividida en dos partes:
la Oriental, que con Calixto García
al frente y con recursos en armas y
municiones, posibilidades de reci-
birlas y medios para alimentarse,
conservaba su poder, que yo
esperaba poder batir y aniquilar en
la entonces próxima campaña de
invierno, y la Occidental, en
completa decadencia, sin recursos
de ninguna especie y sin remedios
para salvar sus desembarcos
(d'armes procedents dels Estats
Units), pudiendo considerarse com-
pletamente vencida, aunque conser-
vase a su frente a Máximo Gómez
(...) y si bien quedaban algunos
cabecillas como Banderas, José M.
Rodríguez, Carrillo, Miguel Díaz,
Ducasi etc. cada uno de ellos con
partidas que llegaban a los 100
hombres, perseguidos sin descanso
por las fuerzas del Ejército, vo-
luntarios y guerrillas locales, su-
frían continuas bajas en hombres y
caballos (
perar, que,
cumbiendo"

). Era, pues, de es-
poco a
(39).

poca fueran su-

Però arribà l'estiu, i augmentaren les pluges, la calor i,

en conseqüència, les malalties. Era necessari aconseguir que-

viures, bastir hospitals i que arribassin més tropes. Weyler
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dictà instruccions per a millorar l'aprovisionament, "siendo

escándalo el elevado número de raciones que se averian" (40).

El General Weyler preparava la pròxima campanya a Orient

mentre es publicaven algunes reformes polítiques (6 de juny de

1897) "con las que se mostraron conformes todos los partidos

políticos de la Isla" (41) i es desenvolupava una campanya de

desprestigi contra ell, en la qual participaren els nord-

americans, la premsa liberal espanyola i figures com el general

Martínez Campos.

Malgrat tot, Cánovas li mantenia la confiança ja que "está

el gobierno enteramente satisfecho de lo que dice el general

Weyler" (42).

L'exèrcit espanyol estava "netejant" les Lomas del Grillo, a

l'Havana, (la qual cosa demostra que ni a l'agost de 1897 els

vol-tants de la capital estavan completament dominats) quan

arribà, a Weyler la mala nova de l'assassinat de Cánovas del

Castillo. Segons el general mallorquí aconseguiren

"por este medio la victoria los
Estados Unidos y los insurrectos
que hasta entonces no habían
logrado ni era probable lograsen
por las armas ni por la di-
plomacia ante aquella voluntad de
hierro y aquel envidiable talento"
(43).

El mes següent, setembre de 1897, rebé una altra mala

notícia, la caiguda de Victoria de las Tunas (provincia de San-

tiago, prop de Puerto Príncipe), que capitulà amb 300 soldats i

80 caixes de municions (44).
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La constitució a Madrid d'un nou govern Sagasta -caigut el

breu govern del conservador Azcárraga- suposà la destitució de

Weyler el 9 d'octubre de 1897. Molts d'espanyols protestaren con-

tra aquesta decisió i fins i tot hi va haver una manifestació a

l'Havana, davant la qual expressà Weyler:

"Nada puede halagar más mi amor
propio que esta espontánea mani-
festación, hija de las classes po-
pulares (...). He sufrido muchas
contrariedades, pues no en todos
los casos he podido hacer mi polí-
tica de contestar a la guerra con
la guerra. Esa guerra infame que me
hacen algunos políticos y cierta
prensa, me son indiferentes. Los
insultos de la prensa de los Esta-
dos Unidos y de la de los insurrec-
tos, me honran" (45).

En aquells moments hi havia rumors que el general Weyler es

resistiria a deixar el comandament, però ell afirmà que:

"Jamás he creado ni crearé al Go-
bierno Constituido, sea cual fuere,
ninguna situación difícil, pues
siempre y en todas ocasiones he
sido y seré el primero en acatar,
respetar, obedecer y hacer cumplir
sus resoluciones"(46).

En partir de I 1illa de Cuba, va resumir així la seva

actuació :

"generoso
nunca me
fui inexorable
de mis bandos,
los Consejos de
esta pena como
sinos" (47).

siempre con el vencido,
ensañé con ninguno, pero

en el cumplimiento
fusilando á los que
Guerra condenaban á
incendiarios y ase-
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Ja a la Península, a la Corunya, un enviat del govern li-

beral li demanà explicacions sobre unes paraules que havia dit a

l'Havana. Aprofità això per dir "y en verdad que no debía extra-

ñarme, recordando á Colón y al Gran Capitán" (48). Fins i tot

intentaren processar-lo en protestar durament per unes decla-

racions del president dels Estats Units (49). Quan va arribar a

Mallorca li varen fer una rebuda apoteòsica.

Val la pena reproduir dues afirmacions fetes per Weyler en

el seu discurs al Senat de Madrid, el 29 d'abril de 1898: "El es-

tado en que se hallaba la Isla se debía al ejército y no a la

autonomía" i " ¡Qué he fusilado á, muchos prisioneros! Sí, es

verdad; pero no han sido fusilados como prisioneros de guerra,

sino como incendiarios, como asesinos".

A 1'epíleg de "Mi mando en Cuba", el general Weyler

comparava el seu període de comandament amb els dels altres

capitans generals que hi va haver a l'Havana durant la guerra de

Cuba, i arribà a la conclusió què "con esto se demostraba la

falta de un criterio constante en la política española, con

respecto á la Isla de Cuba" (50).

Aquests períodes eren els següents:

1- General Cállela (fins el 16 d'abril de 1895). Lligat a

Gamazo i Maura. Segons Weyler es caracteritzà aquest

període per "toda clase de tolerancias y falta de au-

toridad" (51). Sota el seu comandament esclatà la re-

bel·lió (febrer de 1895).
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2- General Martínez Campos Tolerant, intentà "lograr la paz

por medios políticos" (52).

3- General Weyler (10 de febrer de 1896 a 4 d'octubre de

1897). "La guerra como principal medio para combatir al

enemigo" (53) Fou destituït "para dar satisfacción con

ello a los Estados Unidos" (54).

4- General Blanco (31 d'octubre de 1897 a 26 de novembre de

1898). Amb ell "dominó nuevamente la tolerancia (...)

aplicándose la autonomía, fiando á ella el éxito, ó sea

la pacificación de la Isla (...). Todo hacía, pues, su-

poner la esperanza de que más que un General en Jefe

había de ser un Presidente del Gobierno autonomista que

llevaría la paz á todos los espíritus, atrayendo con

bondades y concesiones á los más implacables enemigos.

Vana esperanza, que pagamos bien cara' (55). Tanmateix,

els insurrectes rebutjaren l'autonomia (56). Amb Blanco

i l'autonomia, segons Weyler, l'illa de Cuba se sumí en

l'anarquia. Els espanyol s'embolicaren en unes impro-

ductives operacions sobre el riu Cauto i es va suprimir

la "reconcentració" (57).
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Finalment, el general Weyler i Nicolau feia un comentari,

des de la perspectiva dels tretze anys que havien transcorregut,

sobre la guerra entre els Estats Units i Espanya, i arribava a

les següents conclusions:

1- La seva sortida de Cuba no calmà els americans. La

destitució de Weyler era una condició indispensable

perquè els nord-americans poguessin dur a terme les

seus plans expansionistes.

2- En un breu termini hauria dominat la insurrecció a

Orient. I sense l'ajut dels cubans de Calixto García

hagués estat més difícil pels americans desembarcar a

Cuba .

3- L'autonomia només serví per a augmentar la insurrecció, i

desmoralitzar els espanyols.

4- Les operacions empreses per Blanco no donaren resultat, i

endemés la rebel·lió va créixer a Occident.

5- El general Blanco no va preveure un desembarc americà a

Santiago.

6- L'estol de Cervera no hauria d'haver anat a Cuba.

7- Si el govern liberal volia donar la autonomia "lo lógico

era (...) conservarme en el mando para que lo cumpli-

ese, y ofrecerla para primeros de Mayo de 1898, en que

confiaba haber dominado á la insurrección" (58).

Sorprenentment Weyler no té inconvenient en plantejar-

se una hipotètica independència de Cuba: "Y como
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siempre creí que la autonomía era un paso para la

independencia, consideraba más conveniente otorgar ésta

con un Tratado de comercio, el pago de la Deuda y de

los gas-tos de repatriación, conservando allí algunos

puntos ocupados con tropas, mientras no cumpliesen lo

que pactaren. Los cubanos eran acreedores á. toda clase

de libertades, y lo que yo siento es que no las

recibiesen de España" (59).
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6,3. &MALTflI TgMATTC PB «MI M&NPQ BM CUBA."

Veurem aquí una per una les principals qüestions que

apareixen a les memòries del més il·lustre militar mallorquí de

la Restauració.

6.3.1. ELS SOLDATS I LA QÜESTIÓ SANITÀRIA

El General Weyler intentà en va minimitzar la mala situació

sanitària que patien els soldats de l'exèrcit de Cuba.

A la seva arribada a Cuba el soldat es veia sotmès a unes

condicions molt dures. Mal vestit, mal alimentat, mal instruït i

sense un mínim de condicions sanitàries, els joves soldats emma-

laltien i morien a milers (60). Weyler ho sabia i

"a los Cuerpos que desembarcaban
procedentes de la Península los
colocaba en cuanto era posible en
puntos sanos, para que se acli-
matasen y preparasen para opera-
ciones" (61) .

En un dels seus bans s'admetia que a causa "de su poca ro-

bustez o por consecuencias de enfermedades" molts de soldats no

podien participar en les operacions. Amb aquests soldats cada ba-

talló hauria d'organitzar una sisena companyia (62).

Les malalties afectaven els soldats sobretot a l'època de

les pluges, que a Cuba, país de clima tropical, es perllonguen de

maig a octubre. De totes maneres, a l'estació seca (abril-novem-
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bre) les pluges, no cessen ni tan sols el desembre, el mes més

sec. Això fa que la humittat sigui molt alta (82% a l'estació

humida). Les temperatures es mantenen molt estables durant tot

l'any, entre els 22 i 27QC a l'Havana (63).

En arribar el juny de 1896

"empezaran las lluvias y por lo
tanto las operaciones tuvieron que
limitarse (...) y las enfermedades
fueron haciendo presa en nuestras
tropas, especialmente las calen-
turas y la fiebre amarilla" (64).

El mes següent continuaren les pluges i "las calenturas y

fiebre amarilla siguieron causando mayor número de bajas" (65).

L'agost del mateix any

"el estado sanitario siguió siendo
malo, aunque el número de falle-
cidos no era excesivo en relación a
la fuerza que había" (66).

El general Weyler pensava iniciar les operacions quan

"terminase la temporada de las aguas y disminuyesen los enfermos"

(67), però a l'octubre del mateix any la situació seguia essent

desastrosa ja que

"había 12.719 enfermos en los
hospitales, sin contar los que
existían en los centros de los
Cuerpos (...) En los hospitales de
la Habana había 6.560" (68).

Si començava l'ofensiva en aquestes condicions:

"(els) casos de fiebre amarilla se
presentarían diariamente en las
marchas y operaciones, y su
transporte á, los hospitales, llenos
todavía, ocasionarían grandes
entorpecimientos" (69).
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Això va ésser el que va passar quan els espanyols passaren a

l'ofensiva a El Rubi (Pinar del Río). Weyler reconeix que "la

difícil marcha (fou) entorpecida por la constante lluvia y los

enfermos" (70). I a una altra banda de l'illa, a la trocha de

Jácaro a Morón, les coses no anaven millor, fins al punt que el

general Arólas assenyalava que el creixement del nombre de ma-

lalts era constant i les altes dels hospitals, en canvi, gairebé

nul·les, així que la línia podria romandre desguarnida en breu

termini (71).

Malgrat tot, Weyler comentà satisfactòriament una gràfica

comparativa de l'estat sanitari de 1877 respecte al de 1896. A

més d'indicar que la situació dels soldats era molt semblant

llavors que el 1877, dóna la culpa de les diferències exclus-

sivament a les condicions climatològiques.

Si els primers mesos de 1897 minvà el nombre de malalts, en

arribar el maig augmentà la calor i començaren les pluges, i amb

elles les malalties palúdiques i la febre groga

"con lo cual hubo de considerarse
terminada la campaña de invierno
(...) hasta que, llegado el otoño,
cambiasen estos elementos atmos-
féricos y pudiesen emprenderse las
operaciones en Oriente" (72).

Precisament l'estiu de 1897 fou tan dolent que a "una bri-

gada había más de 2.000 enfermos, y los insurrectos estaban en

igual estado" (73), i a Santiago "si bien hay bastantes soldados

en esta jurisdicción la fiebre palúdica los ha reducido a un nú-

mero exiguo" (74).
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Es interessant 1'informe del general Losada, encarregat per

Weyler dels afers sanitaris, on s'indica que

"las tropas de Pinar del Río han
sido sumamente castigadas por la
malaria (a causa de) que no se co-
nocían las condiciones palúdicas de
aquella parte de la Isla",

i s'afirma que

"nada puede hacerse buenamente
contra la acción enervante del
calor húmedo y el influjo del
miasma palúdico, pero que cabe dar
al soldado mayor resistencia or-
gánica alimentándose mejor y pro-
curándole menos fatiga" (75).

El desastrós estat sanitari de l'illa de Cuba no oscil·lava

només segons les condicions climatològiques sinó també segons el

terreny sobre el qual es desenvolupaven les campanyes bèl·liques.

Abunden a Cuba les zones d'aiguamolls i les aigües embassades in-

festades d'insectes, molt favorables a diferents tipus de malal-

ties infeccioses. Així per exemple, a la província de Matanzas,

les columnes anaven restant reduïdes per les malalties a mesura

que s'acostaven al pantà, de Zapata, el juliol de 1896 (76).

La divisió de Matanzas es va veure precisada a augmentar el

seu nombre d'efectius amb reemplaces per a poder operar amb èxit

(77). També eren molt malsanes la conca del riu Cauto (província

de Santiago) i la propera zona de Victoria de las Tunas, on arran

dels combats lliurats amb els insurrectes el setembre de 1897 el

general Luque envià un patètic comunicat al seu superior, Weyler,

on, entre d'altres coses, deia:
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"Guarnición Breñosa toda enferma;
llena del mejor espíritu, tanto en
asedio com en auxilio de represados
de Tunas, á los que dieron todas
sus medicinas y casi todas sus ra-
ciones; fue relevada por fuerza que
en breve habrá que relevar por que
á su vez habrá enfermado por causa
de malas condiciones agua potable"
(78) .

En temps del general Blanco es desenvoluparen importants

operacions en aquesta zona,

"tan malsana, encharcada en el
verano y pantanosa en el invierno
(la qual provocà), muchas bajas y
muchos enfermos, en número tan ex-
cesivo, que contribuyeran podero-
samente a empeorar el estado sani-
tario de aquel ejército" (79).

També hi havia zones especialment sanes, com l'illa de Pi-

nos, on el juliol de 1896 hi va haver una rebel·lió contra la

qual es va enviar una companyia de convalescents procedent dels

hospitals (80).

Si bé sembla que el general Weyler intentà amagar el desas-

tre sanitari que suposà la guerra de Cuba, no per això deixà de

redactar importants bans sobre aquest tema. Així per exemple a

una circular del 29 de setembre de 1896, sembla ésser perfec-

tament conscient de comandar un exèrcit de malalts, i en conse-

qüència arbitra una sèrie de mesures tendents a aconseguir mi-

llores en la higiene, alimentació i vestit dels soldats. La cir-

cular acaba recomenant "que no se cause más fatiga à la tropa que

la que racionalmente exijan las operaciones de la guerra" (81).
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Un altre circular determinà com s'havia de legalitzar la

situació dels caps i oficials absents per malaltia, la qual cosa

£a pensar en l'existència d'irregularitats (82).

També és interessant la circular del 19 de maig de 1897, en

la qual Weyler intentà disminuir el nombre de malalts dels

hospitals a través de la incorporació en els serveis de guarnició

dels soldats que no estaven prou malalment per enviar-los a la

Península, ni prou bé per marxar a les operacions bèl·liques. El

general Weyler s'atribueix també la iniciativa de construir un

nou escorxador a l'Havana

"para mejorar la higiene de aquella
población, que bien lo necesitaba,
especialmente en la época de las
lluvias, en que la fiebre amarilla
se cebaba en los europeos" (83).

La qüestió de les subsistències era també una font ines-

gotable de problemes, fins al punt que s'ha dit que la fam era la

primera causa de la mortalitat, i apareixia en segon lloc l'esgo-

tament i la deficient indumentària (84). Weyler dictà unes ins-

truccions per a l'alimentació en els hospitals (30 de novembre de

1897) de les quals destacara el següent article, que fa palesa la

penúria alimentària:

"Siempre que falte un articulo que
sea base de una ración alimentaria
dada, se procurará sustituirlo con
otra ración análoga de las compren-
didas en el plan actual de alimen-
tos" (85).

La malaltia principal que afectava els soldats era la febre

groga, de la qual en són símptomes l'anèmia i el vòmit (a les
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llistes de baixes apareixen separats els morts del "vomito"). Es

tracta d'una malaltia infecciosa causada per un virus i transmesa

per un mosquit (Aedes aegypti). Es endèmica de les zones tropi-

cals (Weyler diu que a Cuba existeix sempre) i es caracteritza

per ictericia (grogor dels ull i pell entre altres), febre, ne-

fritis (inflamació dels ronyons) i hemorràgies. Era mortal en bon

nombre de casos i, com hem vist, la seva extensió anava lligada a

l'època de les pluges (86).

També era molt freqüent el paludisme, o malària, que com la

febre groga acompanyava l'època de les pluges. Sol ésser més fre-

qüent a les zones pantanoses. Aquesta malaltia infecciosa es pro-

duïda per un protozoari i transmesa per un mosquit femella del

gènere anopheles. La seva mortalitat arriba a un 10% dels casos.

El paludisme provoca febre -febre palúdica- seguida de somnolèn-

cia i nàusees i cefalees. També produeix augment del tamny del

fetge i de la melsa, així com anèmia intensa i la pell adquireix

un to groc grisenc pàl·lic (subicterícia). A més, es poden pre-

sentar recaigudes en períodes de diversos anys.

La disenteria era un altre flagell de l'exèrcit de Cuba. Es

tracta d'una malaltia infecciosa aguda i epidèmica que provoca

lesions a l'intestí gruixat. Es dóna la particularitat que un

individu ja curat encara és portador del germen d'aquesta malal-

tia.

A més, l'Exèrcit de Cuba patia casos de tlsi incipient,

diarrees, gastropaties i infarts viscerals. En resum, un complet
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desastre sanitari causat per les condicions climàtiques i

geogrà-fiques en connexió amb el factor infecciós i els patiments

de la guerra (87).
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6,3.2, TÈCNIQUES DE GUERRA

No podem oblidar els aspectes purament militars, ja que a

Cuba lluitaren dos exèrcits durant llarg temps i el problema cu-

bà fou resolt per la força de les armes d'un tercer exèrcit: el

nord-americà. Hem deixat pel següent apartat la polèmica qüestió

dels "reconcentrados".

El general Weyler, com ja hem dit, es caracteritzava per la

seva duresa. "La energía y el rigor que él emplee (l'enemic), han

de servirnos de norma" (88), afirmava, i en un ban del 16 de fe-

brer de 1896, ordenava que es jutjàs mitjançant procediments

sumaríssims els acusats de delictes castigats amb la pena de

mort. També indicava que s'havia de perseguir l'enemic fins a

1'extermini.

Es preocupava Weyler per aixecar la moral, "es preciso rea-

nimar, á toda costa (...) el espíritu de los habitantes". Calia

uniformar les tropes, reorganitzar-les i passar a l'ofensiva

sense deixar alenar l'enemic.

També va tenir molt d'esment a la informació, "que no se

repita el caso de que éste (l'enemic) se halle mejor informado"

(89). Es queixava de la manca de dades (90), i va teñir cura de

restablir les comunicacions, sobretot les telegràfiques i les

ferroviàries (91). Els caps havien d'estar correctament informats

de tot el que passava (92).

Es queixà de la "diseminación de las unidades por toda la

isla" (93), i es proposà emprar les columnes, no d'una manera
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aïllada, sinó obeint 'un plan conjunto" (§4), Ja que calia

actuar "siempre en combinación, barriendo así mejor el terreno y

evitando bajas" (95). Així els insurrectes eren derrotats i

fugien:

"convencidos de que no podían em-
peñar combate sin encontrarse en-
vueltos por varias columnas, lo
cual les desmoralizaba por comple-
to; pues no estaban acostumbrados á
este sistema, con el cual tenían
que abandonar sus muertos y heri-
dos, dejando también prisioneros en
nuestro poder (que después nos ser-
vían de guías), mujeres, reses y
víveres (96).

Eliminar els recursos de l'enemic era una altre de les di-

rectrius marcades per Weyler, com es pot constatar a les "Ins-

trucciones para las columnas de Pinar del Río", del 18 de de-

sembre de 1896:

"Diseminadas las partidas de la
provincia de Pinar del Río, muerto
su principal jefe y destruidos la
mayoria de los recursos con que
contaban en el llano y las lomas,
es llegado el momento de dar una
batida general en estas últimas
para concluir con el resto de los
recursos que allí pueda tener el
enemigo, así en hombres como en
subsistencias" (97).

L'èxit a Pinar del Río es va aconseguir

"realizando mi plan de ocupar con
fuertes las salidas ó pasos de las
lomas y la destrucción de recursos
al propio tiempo que la especie de
bloqueo que emplee" (98).
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En aquest sentit va dictar bans com el del 24 de novembre de

1897, que disposava que es depositas tot el blat d'índies que hi

hagués en el camp, a punts que tenguessin destacaments, o el de

l'u de gener de 1897, que prohibia treure dels poblats fortifi-

cats "efectos de ferretería, talabartería, ropas, víveres y me-

dicinas" (99).

El general Weyler tenia en molta estima els cossos auxiliars

de guerrillers, voluntaris i bombers. Just arribar a Cuba parla

de la

"convenienca de nutrir los cuerpos
voluntarios ó guerrilleros"

i es complau en assenyalar que

"El General en Jefe (anava) sin más
protección que su escolta de
veinticinco bomberos de color"
(100).

Molts de poblats estaven guarnits només per guerrilles i vo-

luntaris. Fins i tot, molts de reconcentrats que havien lluitat

contra els espanyols ingressaren a "las guerrillas donde pres-

taron buenos servicios". Cap al final del comandament de Weyler

"estaban alistados como voluntarios
movilizados o guerrilleros todos
los peninsulares e hijos del país
que, pretendéndolo, inspiraban con-
fianza para darles armas, debiendo
hacer constar que estas fuerzas ir-
regulares, en gran parte de color,
se condujeron con una lealtad digna
de todo elogio"
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I a l'al·locució de comiat no s'oblidà dels voluntaris i

bombers dels quals esperava que fossin el més ferm bastió d'una

Cuba sempre espanyola (101).

En canvi, no li donà tanta importància a la Marina tot i que

valorava els seus bons serveis "siempre que tenia para ello los

medios necesarios" (102).

A més, donava molt d'importància a la cavalleria, a fer bon

as dels queviures i les armes, sobretot dels fusells Mauser, a

l'artillat de l'Havana, que féu amb dificultats perquè "los

artilleros salían á. campaña y el artillado se hacía con

cuadrillas de paisanos" (103).

No podem deixar d'indicar que moltes de les seves disposi-

cions no s'acomplien, com ho reconeix el mateix general:

"Al conocer el resultado de la re-
vista de inspección pasada á los
poblados y puntos fortificados de
la provincia de la Habana, me he
persuadido de que en parte no se
cumplieron mis bandos y circulares"
(104).
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6,3,3, LA "RECONCENTRACIO"

Possiblement radiqui en aquest tema la clau per entendre el

sentit i la transcendència de la política que Weyler menà a Cuba.

La reconcentrado era necessària, segons Weyler, perquè:

"los pacíficos (...) suministraban
viandas para las partidas y les fa-
cilitaban toda clase de recursos,
de los cual cuidaban los prefectos
y las casas de postas que tenían
establecidas, y estaban á su cui-
dado el facilitar comidas, guías y
cuanto necessitaban y cuanto nece-
sitaban las partidas, viajeros ó
comisiones de los insurrectos"
(105).

Valerià Weyler i Nicolau dictà el principal ban de

"reconcentrados" el 21 d'octubre de 1896. Els seus dos primers

articles estipulaven que:

"1° Todos los habitantes en los campos ó
fuera de la línea de fortificación de los
poblados se reconcentrarán en el término de
ocho días en los pueblos ocupados por las
tropas. Será considerado rebelde y juzgado
como tal todo individuo que transcurrido ese
plazo se encuentre en despoblado.

"2° Queda prohibido en absoluto la extracción
de víveres de los poblados, y la conducción
de uno á otro por mar ó tierra sin permiso de
la Autoridad militar del punto de partida. A
los infractores se les juzgará y penará como
auxiliares de los rebeldes" (106).

Aquest ban, que intentava eliminar els suport popular dels

insurrectes per l'expeditiu sistema de neutralitzar i controlar,

"concentrar" en definitiva, a la població civil, es va aplicar en
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un primer moment només a Pinar del Río, on es desenvolupava

l'ofen-siva espanyola.

Es clar que la "concentració" de la població provocà múl-

tiples problemes d'alimentació i d'higiene. Així mateix, Weyler

es preocupà d'establir zones de conreu pels reconcentrats, en un

ban de I'l de gener de 1897 per a la província de l'Havana. La

reconcentració ja devia afectar almenys a Pinar del Río, l'Havana

i Matanzas, ja que en un altre ban d'aquest mateix mes s'asse-

nyalava que tots els amos de finques d'aquestes províncies hau-

rien de justificar les seves propietats, els que no ho fessin "se

concentraran en los poblados señalándose terreno en las zonas de

cultivo" (107).

Un ban del 30 de gener de 1897, implantava la "reconcen-

tració" a la provincia de Santa Clara o de Las Villas, al centre

de l'illa. Un altre ban del 27 de maig de 1897 imposà la recon-

centració a les províncies de la part oriental de l'illa, Puerto

Príncipe (Camagüey) i Santiago de Cuba (Orient), on pensava pas-

sar a l'ofensiva d'una forma imminent. Tota la població de l'illa

hauria d'estar reunida als pobles i ciutats on els espanyols te-

nien guarnició (108).

No hem de creure que la reconcentració es dugués a terme amb

excessiu zel, ja el maig de 1897 Weyler es veia obligat a recor-

dar que "la reconcentración se llevará a término sin excepción

alguna, obligando a vivir en los poblados" (109). I abans d'aca-

bar aquest més, un decret haurà d'aclarir alguns dubtes, tot i
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que els bans de Weyler

"previenen, clara y terminantemen-
te, que la reconcentración de fami-
lias debe verificarse en los pobla-
dos donde haya fuerza armada"
(110).

Valerià Weyler intenta justificar la seva política de "re-

concentració" en funció de quatre idees:

1- Intentà millorar, així com podia, la sort

.dels reconcentrats. Ja hem vist que establí

zones de conreu, i a més promogué la realit-

zació d'obres públiques que permetessin als

reconcentrats guanyar-se un jornal. Molts

dels presentats i reconcentrats ingressaren a

les guerrilles (111).

2- Era l'única mesura eficag. No és estrany

que Weyler inclogui un article periodístic on

s'indica que "ninguna medida se ha tomado más

sabia y eficaz que la reconcentración" (112).

3- Les crueltats de la "reconcentració" eren

inferiors a les d'altres guerres, per exemple

a la campanya de Sherman (Guerra Civil Nord-

americana), i a més "La Concentración (...)

fue aplicada posteriormente por los ingleses

en el Transvaal (llamándola el weylerismo sin

Weyler), por los americanos en Filipinas, y

últimamente por los rusos en su campaña con

el Japón" (113).

680

[



4- I, tanmateix, es tractava de "aquellos

desgraciados que, después de habernos causado

bajas en nuestros soldados, se presentaban

cuando, dominados por nuestras tropas los

montes donde se escondían y careciendo de

todo elemento de vida, no tenían otra sal-

vación y se veían precisados á ello" (114).
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