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6.3.4. MESURES ECONÒMIQUES

Sens dubte, donat el tipus de guerra que desenvolupà Weyler,

que podríem qualificar de "total", les mesures econòmiques tenien

una gran importància. Només amb la devastació de les zones

dominades pels rebels i la concentració de la riquesa en uns pocs

punts fortificats i fàcilment controlables es podria aturar la

flama de la insurrecció.

Una de les primeres mesures del General Weyler fou la pro-

hibició d'exportar el tabac en rama de Pinar del Río. Així, tot

el tabac s'hauria de treballar a les fàbriques de l'Havana. Amb

això s'aconseguien dos objectius, per una banda s'impedia que els

obrers restassin aturats i s'incorporassin a la rebel·lió, i per

l'altra, que el tabac es treballàs a Tampa i Cayo Hueso (Flo-

rida) on "todo era insurrecto" (115). Els Estats Units protes-

taren enèrgicament, com solien fer cada vegada que els espanyols

prenien alguna mesura que afectas, de prop o de lluny, els seus

interessos.

El comerç del petroli -que els insurrectes empraven com a

arma- només restà autoritzat a cinc ports (116).

Un decret del 15 de maig de 1896 va suspendre "la ejecución

de apremios (manaments de l'autoritat econòmica per obligar al

pagament de les contribucions, o contra els arrendadors per a

l'exacte cumpliment d'algunes de les seves obligacions) por

créditos hipotecarios para evitar que por pequeños que éstos

fuesen, se subastasen propiedades de gran valor, como sucedía en

la mayoría de los ingenios, que viviendo siempre al día y no

pagando lo que se llamaba la refacción hasta que se vendía o
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cobraba el producto de la zafra, fuesen embargados y subastados,

evitando así grandes males" (117).

La "Junta Revolucionaria", el setembre de 1896 exigí un

impost als hisendats a canvi de permetre la zafra (collita de la

canya de sucre i posterior fabricació del sucre). Davant aquesta

situació Weyler, senzillament, prohibí la zafra, i en conseqüèn-

cia els hisendats es negaren a pagar (118) .

Després de la campanya de finals de 1896 a Pinar del Río, la

conjuntura havia canviat i cap a febrer de l'any següent "la

situación (a la part occidental) eran tan próspera (que es feia)

la zafra en todos los ingenios". Llavors els insurrectes

prohibiren la zafra i intentaren recaptar el seu "emprèstit

forçós" del 2% a canvi de no destruir els ingenios (119).

Segons Weyler aquesta mesura dels rebels no fou efectiva ja

que "seguía haciéndose la zafra sin dificultades en las cuatro

provincias occidentales y sin pagar contribución alguna al

enemigo" (120). Així doncs, la guerra econòmica la realitzaren el

mateix els cubans que els espanyols.

Un altre ban important, quant als aspectes econòmics del

comandament de Weyler, és el del 14 de maig de 1896, pel qual es

concentra tot el blat de les índies on hi hagi destacaments:

"a fin de restar al enemigo este
elemento este elemento tan nece-
sario para la manutención de sus
caballos y proteger al mismo tiempo
los intereses de los habitantes del
campo (...). Terminado el plazo
(...) será considerado como contra-
bando de guerra todo el maiz que se
halle depositado en las sitierías,
el cual será desde luego embargado"
(121).
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També es preocupà per estalviar, per exemple, queviures i

per impedir l'especulació financera. Així mateix protegí els ra-

maders, exhortà els propietaris a defensar els seus ingenios amb

forces de voluntaris per ells pagades i adquirí cavalls a Cuba i

Nova Orleans per a l'exèrcit (122).

Però no hi ha dubte que l'objectiu principal era eliminar

"todos los recursos que el enemigo pueda utilizar" (123).
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6.3.5. ELS POLÍTICS, LA PREMSA I LES REFORMES

Els problemes polítics -les reformes a Cuba, el torn de

partits a Madrid- es barrejaven amb els militars a la Guerra de

Cuba. I la premsa, una premsa sovint irresponsable, encara embo-

licava més la troca. Davant això, un militar dur amb escasses o

nul·les dots diplomàtiques, com era Weyler, va respondre a les

males, culpant els polítics del desastre.

Weyler arribà a dir que "los partidos políticos no tienen

siempre lo que hay que tener " (124), i que:

"no puede achacárseme la más remota
responsabilidad de lo que ocurrió y
mucho menos al Ejército, que como
he dicho en otro lugar FUE VICTIMA
DE LA POLÍTICA" (125).

El general mallorquí es va queixar amargament de les cri-

tiques que va rebre, perquè:

"no creía que los españoles de la
Península, que tanto pedían rigor y
energía al embarcarme, cambiarían
tan pronto de proceder, y, olvidan-
do todo patriotismo, habían de com-
batirme, tanto más cuanto mayores
eran los resultados que obtenían
mis tropas" (126).

S'oposaren a Weyler sobretot els liberals. Segons el tes-

timoni del general, que era d'ideologia liberal i que poste-

riorment fou diverses vegades ministre en gabinets liberals,

l'oposició del Partit Liberal s'inicià quan ell afirmà que a Cuba

es podien fer les eleccions generals d'abril de 1896. Llavors,

aquest partit:
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"que de no hacerse las elecciones
hubiera ocupado el poder, me de-
claró una guerra sin cuartel (...).
Las elecciones fueron, pues, causa
de que me faltase en la Península
todo el apoyo que para mi prestigio
necesitaba" (127).

Aquestes eleccions també li varen fer perdre les simpaties

del Partit Reformista i del Partit Autonomista, que no es varen

presentar. Hi va haver moltes protestes i els comicis foren acu-

sasts d'il·legals i de ficticis, però Weyler els va manar fer,

d'acord amb el govern, per no donar més importància a l'aixe-

cament independentista (128).

La polèmica amb els liberals empitjorà quan aquests passaren

a defensar l'autonomia per a Cuba i el seu cap, Práxedes Mateo

Sagasta es permeté dir en el senat paraules com aquestes (19 de

maig de 1897):

"Después de haber enviado 200.000
hombres y de haberse derramado tan-
ta sangre, no somos dueños en la
Isla de más terreno del que pisan
nuestros soldados" (129).

A la qual cosa respongué Weyler afirmant que amb vint-i-cinc

homes de color podia recórrer tota l'Havana i Matanzas. També

ajudà a empitjora les relacions de Weyler amb els liberals el

discurs de Saragossa (19 d'agost de 1897) del liberal Segismundo

Moret (130), on afirmà que el General "aplicaba la política de la

des-trucción y el exterminio" i que la formula necessària per a

la pau era l'autonomia de l'Illa de Cuba. Aquest discurs

repercutí a Cuba, i en pauraules de Weyler "(me) apartó los

partidos reformista y autonomista, que habían aceptado las
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reformas de Cánovas" (131).

També atacaren a Weyler el conservador dissident Silvela i

el general Arsenio Martínez Campos (132).

Una part de la premsa criticà durament la política menada

per Valerià Weyler:

"Gran parte de la prensa de la Pe-
nínsula no podía ser más perju-
diciales al éxito de la campaña ni
más favorables a los insurrectos
(...). El origen de esto suponía yo
que venia desde la muerte de Maceo,
por celos de algunos corresponsa-
les, por temores de políticos de
aquí, que temían las consecuencias
de mi triunfo, y por parte de per-
sonajes liberales que no me perdo-
naban mi actitud en las elecciones
y mi significación y apoyo al Pre-
sidente del Consejo sobre la opor-
tunidad de que las reformas de que
tanto se había hablado se plan-
teasen en la parte Occidental, don-
de la insurrección se había domi-
nado. Pero puede también asegurarse
que una parte muy principal se de-
bía á la prohibición de la zafra"
(133).

Entre la premsa que 1'atacava destacaven els diaris liberals

madrilenys "El Imparcial" i el "Heraldo de Madrid". La premsa de

Cuba el defensava, a excepció de "El Diario de la Marina" (l'Ha-

vana), reformista i després autonomista (134).

Als Estats Units el criticà durament la premsa sensacio-

nalista, l'anomenada premsa groga, i en especial el "Journal" de

Randolph Hearst i el "World" de Joseph Pulitzer, ambdós de Nova

York.
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Pel que fa a les reformes, en una circular ais "Habitantes

de Cuba" (febrer de 1896) deia que

"no he de ser obstáculo para que el
gobierno de S.M. (...) os conceda,
cuando lo crea oportuno, las refor-
mas que estime convenientes, con el
cariño de una madre para sus hijos"
(135).

De manera que Weyler no s'oposà a les tímides reformes

administratives promogudes al principi de 1897 pel govern con-

servador i que s'anirien aplicant a mesura que el General paci-

ficas el territori (136).

Arran de l'aplicació d'aquestes reformes (que qualifica de

"polítiques") a Santa Clara, Weyler explicà, que no hi tenia cap

inconvenient, i que si bé creia que la insurrecció s'havia de

dominar per les armes, les reformes servirien de pretext perquè

es presentassin alguns "cabecillas" (137). Posà èmfasi en què les

reformes tanmateix no solucionaven res, ni tampoc l'autonomia, a

la qual s'oposava, ja que els insurrectes pretenien la

independència. Máximo Gómez ho havia deixat ben clar:

"es necesario perseguir cuanto pue-
da denunciarnos la acción traidora
de manejos autonomistas" (138).

Així i tot, el General Weyler arribà a dir que si el pro-

pòsit del govern liberal era concedir l'autonomia

"lo lógico era, después de lo que
no había prometido, conservarme en
el mando para que lo cumpliese, y
ofrecerla para primeros de mayo de
1898, en que confiaba haber domina-
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do á la insurrección. Y como siem-
pre creí que la autonomía era un
paso para la independencia, consi-
deraba más conveniente otorgar ésta
con un Tratado de comercio, el pago
de la Deuda y de los gastos de re-
patriación, conservando allí algu-
nos puntos ocupados con tropas,
mientras no cumpliesen lo que pac-
tasen. Los cubanos eran acreedores
a toda clase de libertades, y lo
que yo siento es que no las reci-
biesen de España" (139).

En canvi, "No creía lo mismo respecto de Filipinas", que com

hem vist coneixia bé per haver estat governador general d'aques-

tes illes (140) .
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6.3.6. ELS ESTATS UNITS D'AMERICÀ

Segons Weyler, els nord-americans sempre actuaren de mala fe

a Cuba. Durant el seu comandament, als Estats Units es multipli-

caren les crítiques, sempre interessades, als espanyols en ge-

neral i a la seva política en particular:

"lo mismos norteamericanos que
siempre habían ayudado y protegido
la insurrección de la Isla, favo-
reciendo las expediciones filibus-
teras (...) no podían estar confor-
mes con mis éxitos" (141).

El general mallorquí argumentava que fins i tot el cònsol

nord-amer icé. a l'Havana, Fitzhug Lee, donava suport als

insurrectes i feia valer el seu poder per a protegir els seus

súbdits. Com que molts de cubans al·legaven la condició de nord-

americans i Weyler havia de creure la paraula del cònsol, dictà

el decret de 14 de juliol de 1896 que feia complir la llei

d'estrangeria de 1870 i obligava tots els estrangers a

inscriure's en un Registre Especial. Això provocà grans queixes

dels Estats Units, i a més no agradà gaire en el Ministeri

d'Ultramar (142).

El General Weyler afirma que va tenir molts de

"contratiempos por la constante ac-
titud de los Estados Unidos, que se
oponían a todo cuanto podía contri-
buir á vencer aquella insurrección"
(143).

Es va dir que hi havia reconcentrats americans i el govern

de Washington protestà davant l'ambaixador espanyol per la polí-

tica de reconcentrado. També es recolliren en els Estats Units
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r
les declaracions de Sagasta (mai no rectificades) en el sentit

que els espanyols només dominaven el sòl que els seus soldats

trepitjaven. S'arribà a parlar d'ell com "el Nerón del siglo

XIX, esto es Weyler I" (144).

Davant tot això Valerià. Weyler i Nicolau es complau en re-

treure als nord-americans les salvatjades que realitzaren durant

la seva guerra civil (1860-65), i les que feren a les campanyes

de Filipines després de la derrota espanyola (1899-1903) (145).

El general fou cessat "para dar satisfacción con ello a los

Estados Unidos" (146), però:

"no se logró (satisfer-los) para
que desistiesen de su actitud, si
bien lo consideraban de necesidad
para llevar a cabo sus propósitos,
convencidos como estaban de que yo
hubiera logrado dominar la insurre-
ción en toda la isla antes de que
estuviesen en condiciones de em-
prender la guerra contra España"
(147).

Amb posteriors concessions, com l'autonomia, tampoc s'a-

conseguí satisfer Washington.

A més, Weyler ens diu que no és cert que ell fos partidari

de la guerra amb Nord-amèrica i que segurament si hagués seguit

de comandant general, la guerra no s'hauria produït. I en cas de

produir-se els ianquis s'haurien trobat amb un Orient pacificat i

el Port de Santiago ben artillat (148).
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6.3.7. ELS "INSURRECTOS"

Com és lògic els "insurrectos", és a dir els defensors de la

independència de Cuba, només són esmentats a les memòries de Wey-

ler per intentar demostrar que eren més brutals i sanguinaris que

els espanyols o per posar de manifest la seva intransigència.

La guerra de Cuba originà una interessant terminologia. El

general Weyler es refereix als seguidors de la República de Cuba,

en els termes de "insurrectos" ("fuerzas insurrectas", "grupo

insurrecto", "Gobierno insurrecto") o "rebeldes" i mai no els

esmenta com a cubans. Els oficials són "el titulado comandante",

"titulado general", entre altres. I les armes que reben per via

marítima les transporten "expediciones filibusteras".

Aquests insurrectes o rebels destruïen les vies fèrries i

"hacían descarrilar y destruían con dinamita trenes de pasajeros

indefensos", i "quemaban los ingenios que no les pagaban la con-

tribución". No repectaven a res ni a ningú "violando á mujeres y

niñas", a més "hacian uso de balas explosivas contra nuestros

soldados" (149).

Una proclama de Maceo de març o abril de 1896 deia:

"compañeros de armas: destruid,
destruid siempre (...) aniquilar á.
Cuba, es vencer al enemigo (...).
Hay que quemar y destruir á toda
costa" (150).

El general cubà Lacret tampoc anava de verbes

"los dueños de los ingenios que
están moliendo y los "plateados"
(desertors) de nuestro Ejército,
serán inmediatament ahorcados"
(151) .
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Però la descripció de les crueltats realitzades pels cubans

arriba al cim a causa de la conquista de Victoria de las Tunas:

"rendida ya la plaza, entró el sa-
queo brutal de tiendas y casas de
familias, no respetando ni aun las
hermanas de Vicente García ni por
su edad avanzada (...). Sententa y
ocho es el número que hoy se sabe
han sido horriblemente mutilados
(...). A Pepillo Santana le colga-
ron vivo por los pies i vivo lo
quemaron al son de una música. A un
presentado que se hallaba en Tunas,
vivo le abrieron en canal, deján-
dole morir desangrado. A un prác-
tico que dejó Luque en el hospital,
le carbonizaron los pies, matándole
á machetazos" (152).

Ja hem dit que els insurrectes també realitzaren una guerra

"econòmica", a través de mesures com la de prohibir la creació de

zones de conreu entorn dels poblats reconcentrats i impedir la

zafra (153).

Quan li convé, Weyler empra documentació de la República de

Cuba, dels "insurrectos", bé sigui per demostrar els seus proce-

diments "crueles y bárbaros", o bé per exposar les lluites inter-

nes i la desmoralització (154).

La qüestió racial va tenir gran importància durant la guerra

de Cuba, ja que l'esclavitud havia perdurat fins una dècada abans

de l'inici de la guerra (1886). No ignora Weyler la importància

d'aquest factor, i així ens diu que Antonio Maceo

"por ser de color y tener el don de
hacerse querer, arrastraba á la
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gente de su raza, la rnás importante
de Cuba para sostener la guerra"

i que del

"tercio de Voluntarios y Bomberos
(...) se escogieron 30 de color con
un oficial voluntario para formar
mi escolta, como medida política, y
para dar yo una prueba de confianza
á esa raza, tan adicta a España en
otros tiempos" (155).

De vegades, les memòries de Weyler deixen entendre un cert

racisme. Per exemple quan una columna espanyola mata 12 in-

surrectes, dels quals

"dos eran blancos y decentemente
vestidos, por lo que fueron lle-
vados a San Nicolás para su iden-
tificación"

Quan parla del setge de Santiago pels nord-americans (agost

de 1898), indica que 22.000 persones fugiren de la ciutat, i

enmig de la confusió, la major part de les famílies acomodades es

veren confoses amb "immundas negradas" (156).
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6.3.8. ALTRES ASPECTES

Encara cal que vegem alguns aspectes més secundaris, però no

per això exempts d'interès.

Weyler es qualifica a ell mateix com a "rudo y conciso",

qualitats que encara destaca més quan ens informa que

"el Marqués de Ahumada me era com-
pletamente leal y procuraba con su
carácter bondadoso y caballeresco
suavizar toda clase de asperezas
que pudieren originar mi carácter
severo y duro" (157).

Aquest caràcter l'impulsava a lluitar contra els abusos de

poder, per exemple en una circular

"recordando que los pasajes de
Generales, Jefes y Oficiales que
viajen para asuntos que no sean del
servicio, deben abonarse por los
interesados" (158).

Això no 1'impedia tenir algun gest de generositat com l'or-

dre que va donar 1'agost de 1896:

"para dar libertad a los muchos
presos políticos que había sin
medios de justificar su penalidad,
disposición que fue muy aplaudida
por unos y censurada por los in-
transigentes" (159).

Òbviament, la guerra de Cuba no apareix mai com una "guerra

d'independència", sinó que es parla o de guerra sense cap adjec-

tiu o be de "la insurrección". Amb tot, de vegades s'accepta que

es tracta de quelcom més i s'utilitza el terme "guerra civil".
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Així, Weyler indica que la premsa liberal espanyola el

criticava "procurando sacar partido de los menores incidentes,

que siempre ocurren en una guerra civil" (160). Aquest terme

torna aparèixer en la contestació que fa I'ambaixador espanyol a

Washington E. Dupuy de Lome, a una protesta del govern nord-

americà per la política de reconcentrado, el 30 de juny de 1897

(161).

Ben trista resulta l'única referència a l'ensenyament que

apareixen en aquestes memòries:

"En las escuelas de primera ense-
ñanza me vi precisado á prohibir
como libros de texto algunos que no
respondían á los principios que en
ellas deben enseñarse, como es el
respeto y el amor á la Madre Pa-
tria" (162).

La qüestió social només apareix amb motiu de la fundació

d'un "comitè central patriòtic", que permet a Weyler pronunciar

un parlament on assenyala que

"admiro la nota patriòtica dada por
los obreros, (i se sent orgullós de
la confiança) que en él depositaron
dichas clases, con especialidad la
obrera" (163).

Abans de partir (octubre de 1897) Weyler

"dirigí telegramas a los Presi-
dentes de las Repúblicas de Méjico
y Santo Domingo agradeciéndoles su
cooperación"
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Cal recordar que la República Dominicana només feia trenta-

dos anys que s'havia independitzat per segona vegada (la primera

fou el 1821) d'Espanya, després de dos anys de lluita contra

l'exèrcit espanyol, en el qual figurava, precisament, Valerià

Weyler i Nicolau (164).

A "Mi ' mando en Cuba" quasi no apareixen mai referències a

soldats mallorquins. Només n'hem sabut trobar una. A Pinar del

Rio, el 18 d'abril de 1896, '

" un sargento (...) y un cabo de
Mallorca mataron dos rebeldes"
(165).

El que si apareix amb molt detalladament és la rebuda que

els mallorquins li dispensaren en tornar de Cuba. El general

Weyler explica que

"gozando allí de grandes simpatías,
y en donde había gran número de je-
fes y oficiales, hijos como yo de
aquella tierra, á los cuales había
tenido ocasión de complacer en sus
pretensiones, y natural era que el
recibimiento que se me hiciese su-
perase á los que me habían dispen-
sado en otros puntos" (166).

Però les autoritats, que seguien ordres del govern ex-

tremaren les precaucions i el capità, general va recloure les

tropes als quarters.

A Mallorca li dedicaren sonets "Mallorca en el feliz regreso

de su egregio hijo el general Weyler, de la Isla de Cuba" i him-

nes, "himno al general Weyler". La rebuda al Port de Palma va

ésser apoteòsica. Entre aclamacions i aplaudiments li oferiren
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corones amb inscripcions, com "al ilustre caudillo", "al general

Weyler" i "¡Viva Weyler!". El general tengué el detall de diri-

gir-se en mallorquí als seus paisans i lloà Mallorca i els ma-

llorquins (167) .
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NOTES DEL CAPÍTOL 6

(1) Vegeu per exemple, SANTANER MARI, Joan (1985): General

Weyler . Ajuntament de Palma.

(2) El 29 de novembre de 1988, es celebrà a la seu de la

Societat Arqueològica Lul·liana una taula rodona com a

homenatge al general Weyler. Fou moderada per Romà Pi-

nya Homs i intervengueren Francisco Astarloa, Miquel

Deyà, Carles Manera, Antoni Marimon i Sebastià Serra.

(3) WEYLER Y NICOLAU, Valeriano (1910/11): Mi mando en Cu-

ba. (5 volums), Impremta litogràfica y casa editorial

de Felipe González Rojas, Madrid. Aquesta obra es pot

consultar a Palma almenys a la Biblioteca del Parlament

de les Illes Balears, a la Biblioteca Pública de

Mallorca, a la Biblioteca de l'Ajuntament i a la Bi-

blioteca Balear de la Real.

(3 bis) L'arxiu Weyler £ou catalogat el 1988 per Mercedes Martín-

Palomino y Benito i María Angeles Benavides López, sota la

direcció de Pilar Castro.
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(4) Cora hem vist més detalladament a l'apartat 3.3.2, "Wey-

ler, governador general de les Filipines". Vegeu sobre-

tot RETA, W.C. (1896): Mando del general Weyler en Fi-

lipinas. 5 junio de 1888-17 noviembre 1891. Apuntes y

documentos para la historia política,, administrativa y

militar de dichas islas. Minuesa, Madrid.

(5) Com afirmen, entre d'altres, PAYNE (1969): Los milita-

res y la política en la España Contemporánea. Ruedo I-

bérico; i THOMAS, Hugh (1974): Cuba. La lucha por la

libertad. Grijalbo, Barcelona.

(6) BAQUER, Miquel Alonso (1971): El ejército y la sociedad

española. Ediciones del Movimiento', Madrid, pàg. 167,

188, 210, 216, 219, 220 i 225-230.

(7) Sobre la Setmana Tràgica és molt interessant l'article

de VILANOVA, Pere (1977): Exèrcit, crisi colonial i ca-
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7. EL SEGUIMENT DE LES GUERRES
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Els conflictes bèl·lics de Cuba i de les Filipines foren se-

guits amb gran interès des de les Balears. Sens dubte influïa en

aquest estat d'ànim el gran nombre d'illencs que hi havia en els

exèrcits colonials i els interessos econòmics que vinculaven so-

bretot Mallorca i Menorca a les Antilles.

Així i tot, de tot d'una, la premsa balear no va donar massa

importància a l'inici de la guerra el febrer de 1895. Però aviat

es començaren a notar les seves conseqüències i el juny d'aquest

mateix any ja es sortejaven soldats per anar a Cuba (1).

Posteriorment, les guerres de Cuba i de les Filipines ocuparen

bona part de la informació de la premsa. El 1896, un diari ma-

llorquí, "La Ultima Hora", afirmava fins i tot tenir correspon-

sals especials a Cuba.

Potser els moments més àlgids, pel que fa a la informació

sobre les guerres colonials, foren el nomenament del general Va-

lerià Weyler com a capità general a Cuba; la mort de Maceo; la

guerra contra els Estats Units i, sobretot, la por a un atac

nord-americà l'estiu de 1898.
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7.1. EL GENERAL WEYLER ES NOMENAT CAPITÀ GENERAL DE CUBA

El nomenament de Valerià Weyler com a capità general de

Cuba, el 20 de gener de 1896, fou molt ben rebut per les prin-

cipals institucions de Mallorca. El 23 de gener, va ésser feli-

citat per la comissió de la Diputació Provincial, i el 25 per

l'Ajuntament de Palma. El 24 de gener, embarcaren cap a Barcelona

per poder-lo acomiadar comissions de diversos centres polítics de

Palma (2),

Quan a finals de febrer de 1896 es va discutir en el Senat

la bel·ligerància als independentistes cubans, es pronunciaren

violents discursos contra Espanya. Es destacà John Sherman que

atacà Weyler d'una manera duríssima. Això provocà manifestacions

i actes de desagravi espanyolista a Cuba .i a Espanya (3).

A Mallorca, el 16 de març, l'Ajuntament de Palma acordà no-

menar una comissió que redactas una protesta contra el Senat de

Washington i felicitas Weyler i l'Exèrcit d'Operacions de Cuba

pels èxits obtenguts. Aquesta qüestió provocà discussions en el

si del consistori palmesà. Sembla que el telegrama que li envià

el batle, Jaume Salom Vich, que probablement era conservador, no

fou del gust dels altres grups polítics. El setmanari liberal

satíric "La Bocina", criticà dur íssimament el batle per enviar

"felicita-ciones que deprimen" al general Weyler. Per a "La

Bocina" era poc espanyola i mesquina una felicitació on

s'oblidava la pàtria i l'exèrcit espanyols. Sabem que s'envià a

Weyler un segon telegrama i que els carlistes, els republicans i
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els liberals abandonaren la sala de plenaris el 26 de març.

Poc després, l'u d'abril, la Diputació Provincial de Balears

va acordar regalar al Regiment Regional de Balears número 1, 100

fusells màuser com a protesta per les ofenses nord-americanes

(4).
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7.2. LA MORT DE MACEO

La mort del cabdill cubà Antonio Maceo el 6 de desembre de

1896, a Punta Brava, província de l'Havana, a mans de la columna

del comandant Cirujeda (5) es va publicar a la premsa de Palma el

dia 10, i fou rebuda pels ciutadans amb diverses demostracions

d'alegria. Algunes botigues del carrer Brossa varen estar enllu-

menades i al cafè "Colón" es col·locà un quadre que represen-

tava l'Espanya vencedora dels que li volien prendre la possessió

americana. L'Ajuntament de Palma celebrà una sessió extraordinà-

ria per informar-se de la mort de Maceo. Aquest mateix dia el

diari "La Ultima Hora" organitzà una manifestació a Palma:

"Accediendo gustosísimos á las in-
dicaciones de varios amigos nues-
tros y á ruegos de algunos indus-
triales de Palma, a las cuatro de
ayer tarde quedó resuelta y apro-
bada la idea de que LA ULTIMA HORA,
en nombre de muchos patriotas ma-
llorquines, organizara y llevara á
cabo una manifestacions patriótica
con motivo del triunfo alcanzado
por el ejército español sobre la
personalidad más saliente de la in-
surrección cubana"

Encapçalava la manifestació una bandera espayola i una co-

missió d'honor, formada per persones destacades de Palma. Se-

guia a continuació una banda de música que tocava la marxa de

Cadis. Els manifestants varen partir de la redacció de "La Ultima

Hora" cap al palau de l'Almudaina, on no trobaren el capità ge-

neral. Es dirigiren al palau episcçpal, on el bisbe Cervera

698



"dirigió breves frases á. la muche-
dumbre (...) dando vivas á España,
al Ejército y al general Wey-ler".

Després, anaren al govern civil i al govern militar. També

passaren pel domicili del general Weyler, al carrer de la Pau, on

felicitaren la seva família. Finalment, anaren al quarter del

Carme i es varen dissoldre a la plaça de Cort:

"Durante todo el trayecto no decayó
un solo instante el estusiasmo. Los
vivas á. España, al general Weyler,
al ejército, al comandante Ciruje-
da, fueron continuos y frenéticos"
(6).

Els dies següents continuaren les manifestacions de joia per

la mort del cabdill independentista, fet que s'interpretava com

el preludi de la fi de la guerra de Cuba. S'enllumenaren el casi-

no del Partit Conservador, el Centre Militar, ubicat al Born, on

hi havia un rètol que deia "Viva España", i la Casa Consistorial.

El dia 11 hi va haver una altra manifestació a Palma. Tres bandes

de música recorregueren la ciutat amb banderes espanyoles i, en

el Born, vora la font de la Princesa, s'hi congregà una multitud.

La manifestació va recórrer els principals carrers de la ciutat i

va passar per davant del domicili de Mateu Enric Lladó i per da-

vant del govern civil.

El 15 de desembre de 1896, se celebrà un Te Deum en acció de

gràcies per la victòria espanyola assolida a Cuba. Hi assistiren

el capità general, el governador civil i representants de l'Ajun-
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tament i de la Diputació.

Aquest mateix dia l'Ajuntament de Palma va obrir una subs-

cripció per a obsequiar el comandant Cirujeda.

La repercussió popular de la mort de Maceo va ésser tan gran

que a dues pastisseries de Palma s'exposaren al·legories del com-

bat de Punta Brava.

També hi va haver manifestacions de joia per la victòria de

Weyler a diversos pobles de Mallorca.

Posteriorment, el març de 1897, s'efectuà a la plaça de to-

ros de Palma una funció gimnàstica amb la representació de la

pantomima "El combaté de Punta Brava y la muerte de Maceo" (7). A

més, una de les primeres pel·lícules que es projectà a Palma a

començaments de 1897, fou, precisament, "La Muerte de Maceo" (8).
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7,3. LES FILIPINES

Els fets d'armes de la guerra de les Filipines també reper-

cutien a Mallorca. Les victòria espanyoles a Cavite la primavera

de 1897 se celebraren a Palma amb l'enllumenat de les façanes del

Centre Militar i dels cercles Liberals i Conservador (1 d'abril).

També se celebrà a Mallorca la relativa a pacificació sub-

següent a la pau de Biac-Na-Bato (desembre de 1897). El 2 de fe-

brer de 1898, per la nit, Palma va lluir les tradicionals alima-

res, il·luminacions, i a la Seu de Mallorca i a totes les esglé-

sies parroquials de la Part Forana es cantà, un tedeum en acció de

gràcies (9). També es varen cantar tedeums a les catedrals de

Ciutadella i d'Eivissa (10).
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7.4. L'INTCI PB LA QUERRÁ AMB BLfl gaTft.Tfl HMTT8

La notícia de l'inici de la guerra hispano-nord-americana

aparegué a la premsa de Palma el dia 21 d'abril de 1898. Tot

d'una, el vicari capitular va prescriure rogatives implorant la

pau, i la Diputació Provincial de Balears prengué els següents

acords:

- Expressar el seu suport incondicional al capità general.

- Destinar 75.000 pessetes a la Subscripció Nacional (11).

- Oferir al govern de Madrid un donatiu de 10.000 pessetes

mensuals.

- Oferir l'Hospital Provincial als malalts del ram de la guerra.

- Recomanar als pobles que es comuniquin amb telègraf o telèfon.

- Alertar el govern perquè posi en estat de defensa Cabrera.

- Sol·licitar permís per a realitzar un emprèstit de 250.000

pessetes per atendre aquestes qüestions.

El dia 23 d'abril, hi va haver manifestacions a Palma i a

Manacor. A Palma, els manifestants, "en número muy elevado, vi-

toreaban a la nación y al ejército al son de la marcha de Cádiz".

Passaren per davant l'Ajuntament i del Centre Militar, on es pro-

nunciaren discursos a favor d'Espanya. A Manacor, la societat "La

Torre" organitzà una altra manifestació espanyolista. Una banda

de música se situà davant l'edifici d'aquesta societat i, als

acords de la marxa de Cadis, hissaren banderes espanyoles i dona-

ren visques a Espanya, a l'exèrcit i a l'armada. La manifestació
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es va dirigir a l'Ajuntament, al domicili del batle, al del capi-

tà de la guàrdia civil i al quarter de carabiners, on hi va haver

diverses mostres de patriotisme.

Aquest mateix dia, a Palma, la societat Centre Militar va

acordar cedir per a hospital de sang el seu local si es produïa

un atac nord-americà i organitzar un batalló de voluntaris amb

caps i oficials retirats.

El dia 24, fou l'Ajuntament de Palma qui va prendre les me-

sures que considerà adients davant la nova situació:

"La ciudad de Palma, ante el con-
flicto provocado por los Estados
Unidos, con menosprecio del derecho
español, responde serena, firme y
decidida a una provocación injusta
aportando á la corriente nacional
el reudal de su entusiasmo, y a las
necesidades de la Patria, el con-
junto de sus fuerzas todas".

Segons el seu consistori, Palma estava disposta a defensar

l'honor "nacional" amb el seu esforç personal i econòmic. L'Ajun-

tament esperava amb calma els esdeveniments

"decidido a arrastrar las contin-
gencias de la guerra, sean cuales
fueren; y a contribuir directa e
indirectament a las necesidades de
la Patria".

Directament, havia d'aportar la seva quota a la subscripció

nacional i l'esforç dels seus veïnats. Indirectament, s'havia de

posar Palma en condicions d'atendre la falta de recursos que oca-

sionaria la guerra a les classes treballadores, i de donar suport

a la defensa de la plaça en cas de necessitat.
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L'Ajuntament va prendre els següents acords concrets:

- Contribuir a la subscripció nacional amb 50.000 pessetes.

- Pagar el lloguer dels edificis necessaris per a l'allotjament

de les tropes que arribaven com a reforços.

- Crear un cos de voluntaris bombers.

- Estudiar un projecte d'obres públiques per donar feina als

obrers que vagin a l'atur a causa de la guerra amb els Estats

Units.

- Destinar 250.000 pessetes per aquests objectius.

- Contractar un préstec, a un interès màxim del 5%, per acon-

seguir aquestes 250.000 pessetes.

- L'emprèstic estaria format per 100 pagarés municipals de 2.500

pessetes, garantitzats per les signatures de particulars que si-

guin admesos pels prestadors.

- L'Ajuntament garantitza els seus compromisos amb els seus re-

cursos 11iures.

- Si la col·locació dels pagarés superas les 250.000 pessetes, es

preferirien els que tenguessin menys del 5% d'interès.

- Crear una comissió per assessorar al batle en aquests afers.

Formaren part d'aquesta comissió els regidors Pou, Serra, Sureda,

Zaforteza i Salom (12).
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7 . 5 . ffiT.fi REFORÇOS DE TROPES A MALLORCA,. MENORCA I EIVISSA

Ben aviat, el govern de Madrid envià, tropes per reforçar les

guarnicions de les Illes Balears davant un hipotètic atac nord-

americà.

Dia 20 d'abril de 1898 arribaren a Palma dues companyies de

sapadors, i, l'endemà, dues bateries d'artilleria i una companyia

d'enginyers, amb un total de 180 homes.

Davant la propera arribada de més tropes, el dia 25 per la

nit, es va repartir per Palma la següent proclama del batle Eu-

geni Losada:

"Palmesanos: Un deber ineludible
nos llama a recibir, con los brazos
abiertos, a los generosos soldados
que vienen a esta ciudad pera de-
fender su recinto, sagrado porque
pertenece a la Patria, inolvidable
porque custodia nuestro honor y el
honor de nuestros hijos.
¿Qué menos podemos hacer que sa-

ludar con grito unánime de bienve-
nida, a la porción de nuestro glo-
rioso Ejército, encargada de man-
tener sobre las fortalezas de Ma-
llorca el mismo pabellón que plantó
en ella el poderoso brazo de Jaime
I?
Palmesanos: los iniciadores de la

importante manifestación del domin-
go, os convocan, reconocidos, para
reunimos mañana a las siete, junto
al café de Colón, anticipando los
gritos de ¡Viva España!, ¡Viva el
Ejército! y ¡Viva la Armada!".

El día 26 d'abril, arribà a Palma el batalló "Wad Ras",
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va rebre als soldats enmig d'ovacions i de mostres de joia. L'en-

demà., arribaren a Maó els batallons "Del Rey" "De León" i una ba-

teria de l'ilè Regiment.

El diari "El Bien Público" publicà un manifest titulat "¡Me-

norquines!", que exhortava als maonesos a anar a rebre als

"que son enviados para salvaguardar
de nuestro pabellón; vayamos todos
á estrechar la mano de los que dis-
puestos vienen, si ocasión se
presta para ello, á regar con su
generosa sangre los inmarcesibles
laureles de la gloria; vayamos to-
dos a gritar con todo nuestro co-
razón ¡Vivan nuestros ejércitos de
mar y tierra! ¡Viva España!" (13).

També a Eivissa, on l'ajuntament ja havia demanat reforços

el 13 d'abril, les tropes foren rebudes per una gentada. Als bal-

cons s'havien col·locat moltes banderes espanyoles i sobre la

porta de la murada hi havia "un grande y hermoso transparente con

el lema: "Ibiza al Ejército". Els soldats varen ésser obsequiats

amb un berenar pagat per particulars (14).

Quasi al mateix temps, el 28 d'abril, es mobilitzaren 532

dels 832 excedents de cupó de Balears del reemplaç de 1897.

Aquest mateix dia arribà a Palma el batalló "Canarias" i, l'en-

demà, una bateria d'artilleria i una secció d'enginyers telegra-

f istes .

El dia 29, part del batalló "Canarias, amb el general

Barraquer, arribà a Inca, on foren rebuts per la població:

"A las 6 de la tarde, momento de la
llegada de las fuerzas designadas a
Inca, el estusiasmo del pueblo era
delirante, compacta muchedumbre in-
vadía la carretera y todas las ca-
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lles de tránsito. Antes del desfi-
le, acompañó la Bandera del Bata-
llón «Canarias» a la Casa Consis-
torial tocando las tres músicas la
marha Real (dos de Inca y la del
Bon.).A continuación se desfiló
delante del General Barraquer y
Alcalde Sr. Nicolau y demás auto-
ridades civiles y militares. Ter-
minado el desfile se situó la fuer-
za en la plaza dde la Iglesia desde
donde se iba alojando a la tropa
sin ninguna dificultad por las ca-
sas particulares de los vecinos"
(15).

En aquesta ciutat es concentraren diverses unitats. A més de

l'esmentat batalló d'infanteria "Canarias", hi havia l'esquadró

de cavalleria de Mallorca i la 8a bateria d'artilleria montada.

Un dels soldats que arribaren a Inca era l'escriptor Ramiro de

Maeztu, que llavors tenia 23 anys.

Sembla que sota el comandament del general José Barraquer

s'organitzà una columna volant que recorregué la Part Forana. L'u

de maig partiren tropes cap a sa Pobla i Alcúdia i el 6 d'aquest

mateix mes, la columna volant de Barraquer era a Pollença. El 12

de maig, dues columnes volants arribaren a Sóller i, el dia 17,

la columna del general Barraquer era a Manacor. Tres dies més

tard, aquesta columna, composta de sis-cents soldats, arribà a

Felanitx.

Poc després, el 25 de maig, la columna volant va arribar a

Porreres.

A Felanitx s'hi va instal·lar, el 22 de maig, una brigada

d'enginyers militar, per tal de comunicar telegràficament San-

tanyí i Felanitx.
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El 27 de maig, arribà a Palma més tropa pels batallons "Ca-

narias" i "Wad Ras", i, el 14 de juny, encara arribaren dos obu-

sos (16). Pel que fa a Eivissa, el 27 de juny varen partir 50

soldats de la guarnició cap a Cabrera, que foren compensats amb

una secció d'artilleria que va sortir de Palma cap Eivissa el 6

de juliol (17).

705



r

7.6. MESURES DEFENSIVES I POR DAVANT UN POSSIBLE ATAC NORD-

AMERICA

En previsió d'un atac nord-americà s'iniciaren obres defen-

sives a llocs estratègics de la costa, com Palma i Illetes, i

també a Bellver. A Palma, a començaments de juliol, es varen

construir trinxeres a la plaça de la Llonja i s'esbucaren unes

ca-setes que hi havia al moll. Es feren estudis per col·locar

ponts llevadisos a algunes portes de la murada i hi va haver una

pe-tició de col·locar torpedes a la badia de Palma.

Poc després de la derrota espanyola a Cavite (u de maig de

1898), el capità general de Balears, Rosendo Moiño Mendoza, va

declarar l'estat de guerra i publicà, el següent ban (8 de maig):

"Hago saber: Que habiendo cesado en sus fa-
cultades la autoridad civil en virtud de or-
den gubernamental, corresponde a mis atribu-
ciones prevenir que en las circunstancias
porque la Patria atraviesa se turbe la tran-
quilidad pública, bajo pretexto ni razón al-
guna; por tanto, usando de las facultades que
las Reales Ordenes y disposiciones vigentes
me confieren, ORDENO Y MANDO:

Art. IQ- Queda declarado el estado
de guerra en todo el territorio de
las Islas Baleares.

Art. 2Q- En vista
ración, serán somet
dicción de guerra,
delitos que son
competencia, según
clones vigentes,
en la Ley de orden
los que abraza el

de esta decla-
idos a la juris-
además de los

de su exclusiva
las disposi-

los comprendidos
público y todos
título primero y
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cuantos tiendan a producir altera-
ción en el orden público, cualquie-
ra que sea el medio empleado para
cometerlos, incluso el de imprenta.

Art. 3Q- Quedan advertidos los in-
dividuos de tropa en situación de
reserva y cuantos se hallen disfru-
tando y tomen parte en los delitos
indicados que serán juzgados por
los tribunales militares y sufrirán
todo el rigor de las leyes.

Art. 42- Serán tribunales competen-
tes para conocer en juicio de las
causas que formen los Consejos de
Guerra que establece en los casos
respectivos el Código de Justicia
Militar.

Art. 52- Los tribunales y Autori-
dades del orden civil, seguirán
ejerciendo su jurisdicción en cuan-
to no se oponga en lo mandado en
este bando."

Aquest mateix dia hi va haver una important pelegrinació des

de la Seu a la capella de Sant Alonso Rodríguez, protector de Ma-

llorca, en el bosc de Bellver.

Després de la derrota de Santiago (3 de juliol), va regnar a

Mallorca una gran intranquil·litat perquè es temia que l'estol

nord-americà del general Sampson travessàs l'estret de Gibraltar

i es dirigís contra les Balears. A Mallorca, i també a Eivissa,

hi havia temor cada vegada que es divisava un vaixell desconegut,

i el 19 de juliol es varen apagar els llums de tots els faros de

707



les Balears.

El dia 18 de juliol, el capità general va suspendre les ga-

ranties constitucionals amb aquest ban:

"Hago saber: Que en cumplimiento del Real De-
creto de 14 de los corrientes inserto en la
Gaceta de Madrid n° 196, quedan suspendidas
en estas islas las garantías constitucionales
a que se refiere el artículo 17 de la Consti-
tución de la Monarquía; en su consecuencia
ORDENO Y MANDO:

Primero: No se verificará, reunión
de índole política, no asociación
pública de ninguna clase sin previo
permiso de la Autoridad Militar.

Segundo: Los periódicos, impresos,
grabados y publicaciones de cual-
quier género, necesitan la previa
autorización de esta Capitania Ge-
neral, remitiendo al efecto dos e-
jemplares con cuatro horas de an-
ticipación, a darse a luz, para e-
vitar de este modo perjuicios a las
empresas periodísticas.

Tercero: Queda en toda su fuerza y
vigor lo dispuesto en mi Bando de 8
de Mayo último, en cuanto no se o-
ponga al presente.

Quarto: Los contraventores de este
Bando quedarán sujetos a las res-
ponsabilidades que establecen los
Códigos de Justicia Militar y penal
ordinario y Ley de Orden Público de
23 de Abril de 1870, según la índo-
le y gravedad de sus transgresio-
nes .

Quinto: El procedimiento en las
causas criminales continuará re-
giéndose por las Leyes y disposi-
ciones vigentes, tanto en los pro-
cesos en que conozca la jurisdi-
cción ordinaria, como en los some-
tidos a las especiales de Guerra y
Marina"
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La sensació de por s'anava estenent per Mallorca. Disposam

d'un testimoni oral d'aquella època, el de Joana Aina Riera Ga-

mundí, de Pòrtol (Marratxí):

"Llavò mos n'anàrem a Illetes, a un
castell que encara hi ha, i a Ille-
tes hi vàrem estar set anys. Quan
vàrem ésser allà férem de canti-
ners, i d'allà llavò havien de ve-
nir ets ianquis. No sé qui era que
havia de venir de fora Mallorca a
matar-mos a tots i no mos materen
ninguns. Havia de venir i ja veien
barcos i veien fum i moltes coses i
no hi havia res" (18).

Molta de gent abandonava Palma, ciutat que, presumiblement,

seria atacada pels nord-americans. El 18 de juliol de 1898, el

bisbat autoritzà totes les religioses de Palma per sortir dels

seus convents tot d'una que fos imminent el bombardeig americà.

Davant aquesta situació, el capità general va haver de

publicar, el 19 de juliol, el següent ban:

"Hago saber: Que habiendo llamado la atención
de mi autoridad el número considerable de fa-
milias que abandonaron esta población a causa
de pánico injustificado; en evitación de per-
turbaciones siempre lamentables, prevengo:

Primero: Que caso de presentarse el
enemigo a la vista de nuestra plaza
y disparado por el fuerte de San
Carlos el cañonazo de alarma, los
vecinos de esta ciudad procurarán
no producir tumulto de ningún géne-
ro, permaneciendo en sus casas o
abandonando la población con mesura
y sin atropellamientos. perjudicia-
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les .

Segundo: Quedan obligados los al-
macenistas de sustancias alimen-
ticias y propietarios de molinos,
tahonas, mataderos y cualquiera
otros establecimientos de víveres a
permanecer en la población, o en su
defecto, dejar dependientes o re-
presentantes con personalidad legal
al frente de sus establecimientos.

Tercero: Los poseedores de algibes,
fuentes y pozos procurarán tenerlos
en el mejor estado de conservación
en las presentes circunstancias y
con la mayor dotación de agua.

Quarto: Los contratistas del Ejér-
cito y expendedores al público de
comestibles y bebidas de cualquier
clase, incurrirán en las responsa-
bilidades que establece el Código
de Justicia Militar, en su articulo
305 y siguientes y el Código ordi-
nario y en capítulo 52, titulo 13,
libro 2S, caso de adulteración.o
merma de sus artículos, o de ma-
quinaciones para alterar sus justos
precios.

Quinto: Los contraventores de este
Bando incurrirán en las responsabi-
lidades penales según la índole y
gravedad de sus infracciones, y a-
demás en las multas determinadas en
los artículos 38 y concordantes de
la Ley de Orden Público, correc-
tivos en estos últimos impuestos
prudencialmente en armonía con la
falta.

Palmesanos: No son las circunstancias para
entregarse a debilidades indignas del noble
corazón español, sino las de responder viril-
mente a los ataques del enemigo: Vosotros
siempre habéis acudido valerosament a la de-
fensa de la Patria; y no habéis de desmayar
en esta ocasión; así lo espera vuestro Ca-
pitán General".
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El 20 de juliol, el capità general li comunicà al batle de

Palma, mitjançant el governador civil, que en previsió del que

pogués passar a Palma, esperava que s'organitzàs

"el servicio de heridos, incendios
y el de brigadas de operarios que
se podran dedicar á quitar los es-
combros que pudieran interrumpir la
vía pública en caso de bombardeo".

Poc després, l'Ajuntament de Palma prengué diversos acords

per si la ciutat fos atacada pels Estats Units. Respecte als ser-

veis d'incendis i de salvament es disposà:

- Augmentar fins a 100 el nombre de bombers.

- Demanar als particulars les bombes d'aigua.

- Tenir els depòsits d'aigua sempre plens.

- Sol·licitar als sindicats de Regatge de les fonts de la

Vila i d'En Baster, l'ús de l'aigua de les seves síquies.

-Preparar un campament per als indigents.

Quant als serveis sanitaris, l'Ajuntament acordà:

- Instal·lar un botiquí a Cort i a les sis escoles públiques

que llavors hi havia a Palma.

- Organitzar un hospital de sang a l'església dels

caputxins.

- Posar-se d'acord amb la Diputació Provincial i amb la Creu

Roja .
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Com a mesures de precaució, s'acordà el següent:

- Sol·licitar a l'autoritat militar que fes desaparèixer les

municions inútils.

- Que aquesta autoritat indicas les precaucions útils en cas

de bombardeig i els punts de la ciutat on hi hagi menys

perill.

- Utilitzar dins la ciutat l'enllumenat de petroli que hi

havia en els suburbis.

- Crear una comissió de regidors a cada districte perquè no

permetessin l'existència de materials inflamables.

- Entrar en contacte amb comerciants i magatzems per a

assegurar l'existència de subsistències dins la ciutat.

Poc deprés, el capità general, a través del governador ci-

vil, respongué a algunes de les qüestions plantejades. Rosendo

Moiño assenyalà que en cas de bombardeig caldria facilitar la

sortida ordenada de la plaça; introduir la major quantitat

possible de queviures i d'aigua, i fusta, ferro i ciment per a

les reparacions. També s'haurien d'organitzar colles d'obrers i

un servei contra els incendis.

A més, indicà que no es podia precisar cap lloc dins la

ciutat que estàs lliure de l'acció del foc enemic, com no fos

Santa Margalida, utilitzable només si l'enemic no desembarcava

(19) •
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r
A Eivissa, el metge Guillem Ramon proposà, que s'obris una

subscripció per a socórrer els pobres en el cas que els nord-

americans atacassin l'illa (20).
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7.7. LA DEiRRQTA ESPANYOLA I EL RETORN A LA NORMALITAT

La derrota naval de Cavite (1 de maig) fou molt comentada a

Palma, però no va succeir com a Madrid, que quan es va saber la

notícia, s'organitzà una manifestació contra el govern liberal.

Poc després, la batalla de Santiago de Cuba motivà que al-

guns diaris de Palma editassin suplements extraordinaris. La

derrota causà consternació a Santa Catalina perquè diversos ca-

taliners anaven embarcats en l'esquadra de l'almirall Cervera.

Després d'aquests desastres, sembla que a Mallorca no cau-

saren especial conmoció ni la signatura de l'armistici general

(12 d'agost) ni la posterior pau de París (10 de desembre).

El 14 d'agost de 1898, el governador civil informà de la fi

de la guerra amb els Estats Units. A Palma, aviat començaren les

obres per llevar les defenses construïdes sobre les murades. A

Eivissa, es taparen les trinxeres obertes prop de la capital. Els

fars de les Balears es tornaren encendre i el 29 d'agost es res-

tabliren les garanties constitucionals (21).

Per aquestes mateixes dates, partiren cap a la Península les

tropes que havien vengut a reforçar les guarnicions de les Illes

Balears. El 23 d'agost, a les dues de la matinada, les forces

destacades a Inca es concentraren a les places de l'Església i de

Santo Domingo. Una vegada formats, els soldats es dirigiren cap a

l'estació del ferrocarril, seguits per molts d'inquers i per una

comissió de l'Ajuntament. A Palma els va acomiadar el capità ge-

neral, Rosendo Moiño Mendoza i el seu estat major. Varen partir
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en el vapor "Bellver" cap a Barcelona, des d'on marxarien a Ma-

drid. L'endemà, embarcà cap a València en el vapor "Cataluña"

l'artilleria montada (22).

Alguns regidors de l'Ajuntament de Palma mostraren la seva

disconformitat davant la retirada de les tropes, el 29 d'agost, i

argumentaren que encara no s'havia signat la pau amb els Estats

Units (23) .

A Mallorca, les unitats que havien arribat els mesos d'abril

i maig (els segons batallons dels regiments d'infanteria Rey nQ l

i León n2 38, una secció del Regiment Montat d'Artilleria n2 H i

el primer regiment de minadors sapadors), partiren en dues tonga-

des, l'agost i l'octubre de 1898 (24).

Pel que fa a Eivissa, malgrat les protestes de les autori-

tats, els reforços deixaren l'illa el 26 d'agost de 1898 (25).
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8.1. INTRODUCCIÓ: LA GUERRA DE CUBA I EL SEU SIGNIFICAT

IDEOLÒGIC

La guerra de Cuba del 1895-1898, anomenada "lucha de libe-

ración" per la historiografía cubana (1), va culminar el pro-

cés independentista cubà, iniciat amb la guerra "dels Deu Anys"

(2), i continuat amb l'anomenada "Tregua Fecunda" (1878-1895).

Però, a causa de la intervenció nord-americana, que culminà en

una guerra oberta contra l'Estat Espanyol (abril-agost del

1898), Cuba només canvià de mans (3). Per la pau de París, de

desembre d'aquest any, Cuba, Puerto Rico i les Filipines varen

passar als Estats Units d'Amèrica (4).

Aquests fets, anomenats significativament per la historio-

graia espanyola "desastre del 98" varen fer evident quin era el

paper de l'Estat Espanyol dins el concert internacional. Esvaï-

ren completament la il·lusió de gran potència, d'imperi colo-

nial. Espanya tornava a fracassar a Amèrica, primer en una

guerra que qualificava sovint de "civil", i després davant una

jove república que ni tan sols existia quan la Monarquia Hispà-

nica ja dominava mig món (5).
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Davant aquesta decadència, molts d'intel·lectuals d'expres-

sió castellana, la tan coneguda generació del 98, es preocu-

paren per cercar les essències espanyoles. I les trobaren a

Castella, a la qual mitificaren com a bressol de la unitat i de

la monarquia espanyoles, i com a nucli originari des d'on s'i-

nicià l'expansió i la incorporació d'altres territoris. No és

per casualitat que fou en aquest moment quan és produí una

exaltació del Quixot. Era l'única manera que tenia una Espanya

derrotada i limitada al seu entorn euro-africà, per a seguir

afirmant el seu paper universal. Així, l'escriptor i polític

Juan Valera, l'agost del 1898, escrigué que:

"Si Tomas Carlyle pudo decir sin que
se calificase de extravagante para-
doja que prefería que Inglaterra se
quedase sin la India y sin otros do-
minios ultramarinos a que se quedase
sin Shakespeare, ¿por qué no hemos de
decir nosotros, con no menor funda-
mento, que de la pérdida de todas
nuestras colonias puede y debe con-
solarnos la persistencia inmortal de
Miguel de Cervantes?" (6).

Era l'hora dels regeneracionistes, que pretenien reformar i

reconstruir Espanya des de la seva arrel. Criticaren durament

el sistema polític de la Restauració i intentaren, vanament,

mobilitzar el que ells anomenaven les "classes neutres" de

l'estat.

De qualsevol manera, a partir del 98, 1'Estat Espanyol ja

no fou mai una potència i, sobretot des dels nacionalismes ca-
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talà i basc, i en menor mesura, també des de Mallorca, es plan-

tejà la seva inexistència com a estat-nació.

A Catalunya el Desastre del 98, coincidí amb el sorgiment

del nacionalisme. El 1892, s'havia creat la Unió Catalanista,

que formulà les Bases per a la Constitució Regional Catalana,

les "Bases de Manresa", El 1894, a l'assemblea de Balaguer

s'admeté el mot estat referit a Espanya, i l'any següent el ca-

talanisme assolí el poder en algunes corporacions catalanes. La

primera manifestació pública netament catalanista fou el mis-

satge al rei de Grècia Jordi I, el 1897. Després del 98, força

comprovada la ineficàcia espanyola, es trobà en el centralisme

una de les principals causes de la desfeta. Les institucions

econòmiques s'aferraren a 1'anticentralisme per poder lluitar

contra el desgavell econòmic i polític de l'Estat Espanyol (7).

Al mateix temps, la nova generació d'escriptors catalans mo-

dernistes tenia un projecte ben definit "la secessió intel·lec-

tual respecte de l'esperit espanyol castellà" (8), la naciona-

lització cultural i la reivindicació per a Barcelona de la ca-

tegoria de capital cultural.

El seu paradigma eren els anglo-saxons, i així Gabriel Alo-

mar contraposà a la revista barcelonina "Catalònia", el setem-

bre del 1898, la grandesa dels Estats Units, a la decadència de

l'Estat Espanyol:

"I Espanya? (L'Estat tradicional de
S.M. Catòlica, ha complert tota sa
tasca secular. Reconeguem d'una vega-
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da sa vellesa caduca i proclamem son
actual anacronisme)"

Alomar cercà el caire positiu de la derrota espanyola i

pensà el que hauria suposat per a l'Estat Espanyol una victòria

militar:

"Tota l'actual organització política
s'hauria consagrat definitivament, i
hauríem tingut de renunciar a les
somniades millores: la ideologia nova
per terra;' els afanys d'autonomia i
de llibertat progressiva desterrats i
plens de descrèdits; (el cesarisme i
l'estadisme triomfants i les dicta-
dures militaristes ensenyorejant-se
de l'esperit) l'avenç cap a la pau
tranquil·la i desarmada, cap a l'Es-
tat nou, aturat per la victòria de
les armes; l'element progressiu sot-
mès a l'element conservador; la marxa
de Cadis fent callar l'himne dels mo-
derns Segadors. No és un consol?"
(9).

En aquesta mateixa revista, Joan Maragall hi publicà la

coneguda "Oda a Espanya", que acaba així:

"Hont ets, Espanya? -No't veig/
enlloc.
No sents la meva veu atronadora?
No entens aquesta llengua -què't parla entre/

perills?
Ha desaprès d'entendre an els teus fills?
Adéu Espanya!" (10).

Malgrat tot, convé recordar que el règim polític de la Res-

tauració, el qual potser havia precipitat la derrota, no s'en-

fonsà. Els partits polítics dinàstics encara se mantengueren en
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el poder durant dues dècades (11)
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8.2. EL REFORÇAMENT DEL CENTRALISME! A MALLORCA

Des de feia segles, i més que res per inèrcia, els mallor-

quins resistien la pressió uniformitzadora de l'Estat Espanyol.

Durant el s XIX continuà un procés de centralització i d'acul-

turació que venia de molt enrera. En foren fites, la creació de

les província de les Balears, la guàrdia civil, el servei mi-

litar obligatori, i l'ensenyament obligatori. El sistema de la

Restauració, amb el seu caciquisme i el seu "cunerisme", refor-

çà encara més la dependència de Madrid (12).

No és extrany que, arran de la guerra de Cuba de 1895-98, i

sobretot de la guerra contra els Estats Units (abril-agost del

1898), és difongués fins al paroxisme el sentiment de pertànyer

a un estat-nació castellano-espanyol, unitari i homogeni, que

es remuntava, com a mínim, a Covadonga. Aquesta adscripció ex-

cloent, a una pàtria estatal espanyola fou difosa per gairebé

tots els mitjans de comunicació, i per quasi totes les ideo-

logies, des del carlisme (13) al republicanisme (14). També

participaren d'aquest procés l'exèrcit i l'església (15).
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8,2,1. L'EXERCIT

8.2.1.1. L'EXERCIT ESPANYOL DE LA RESTAURACIÓ

Quan el 1874, s'instaurà la Restauració, a causa precisament

d'un pronunciament militar, es consolidà un estat centralista

de caràcter liberal. En aquells moments els militars ja havien

desenvolupat una mentalitat unitarista, fruit de la defensa de

l'estat unitari d'Isabel II i de la la lluita contra el carlis-

me foralista i el cantonalisme federalista. Aquest caràcter

centralista de l'exèrcit s'afermà en la perllongada lluita con-

tra els independentistes cubans i filipins i la subsegüent der-

rota del 98. A més, en aquesta època les acadèmies militars de-

senvoluparen una mentalitat basada en l'educació espartana, en

el sentit elitista de la condició d'oficial, i en ideals espi-

rituals basats en les glòries del segle d'Or castellà i actua-

litzats en funció de les conviccions nacionalistes espanyoles

del moment. Aquesta ideologia es complementava amb l'adopció de

la idea conservadora que considerava l'exèrcit com a encarnació

de la pàtria. Així, els militars representaven a Ultramar, da-

vant un enemic independentista, la idea de la pàtria (16).

El 1898, amb la pèrdua de les darreres colònies ultramari-

nes, l'exèrcit restà sense cap enemic "exterior" (17). I un

exèrcit sense enemics perd tota perspectiva de missió i d'uti-

litat social.
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Des del 98, aquesta missió i aquesta utilitat la trobà con-

tra els enemics "interiors" (IS)- Això es concretava en el man-

teniment de l'ordre públic, i en la lluita contra les reivin-

dicacions de la perifèria, sobretot les catalanes i les basques

(19). Un exèrcit traumatitzat pel "desastre" colonial fou sor-

près pels problemes de Catalunya i va creure que s'acostava una

segona Cuba, una nova guerra independentista (20). Quasi tots

els oficials s'oposaven violentament als nacionalismes, sobre-

tot als més emergents, el català i el basc, i a la revolució

proletària, no en nom de la burgesia o del govern sinó en nom

de la "unitat nacional" per la qual ells havien vessat la seva

sang (21). En realitat s'oposaven més als nacionalismes perifè-

rics que no al moviment obrer, ja que aquest posava en dubte el

sistema econòmic, la qual cosa no era un problema de l'exèrcit,

mentre que aquells feien perillar la "unitat de la pàtria", i

això sí que era des de feia dècades un problema militar (22).

A Mallorca, el paper de l'exèrcit espanyol fou bàsic en la

creació d'un sentiment de pàtria estatal espanyola (23).

La importància dels militars radicava no solament en el seu

paper com a tais, sinó en la seva participació en la política.

Sota les diverses lleis de sufragi censitari (1837-1868 i

1878-1890), el 18'9% dels candidats que es presentaren a les

eleccions a Mallorca foren militars. No era rar el cas de pro-

pietaris amb títol nobiliari i carrera militar, com Ignaci
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