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10. LES ELECCIONS GENERALS DEL 16 DE FEBRER DE 1936 
 
10.1. INTRODUCCIÓ  
El començament de desembre de 1935, el radical menorquí Joan Manent Victory, que 
ocupava el càrrec de governador civil de les Balears des del setembre de 1933, va dimitir per 
motius de salut. Aquest fet, suposà una ruptura en el control que exercia el Partit Republicà 
Radical sobre les principals institucions de les Illes. Aleshores, també la Diputació Provincial 
de les Balears era encapçalada pel president del Partit Republicà Radical de Mallorca 
Francesc Julià Perelló i la comissió gestora de l'Ajuntament de Palma era presidida per Lluís 
Ferrer Arbona. El radicals, a més, controlaven els importants ajuntament de Manacor, Inca, 
Maó i Ciutadella. 
El 21 de desembre, el Consell de Ministres nomenà nou governador civil de les Balears, 
l'advocat malagueny i portelista Joaquín García Cabrera. El dia 28, arribà el nou governador 
a Palma des de Barcelona, acompanyat de la seva  dona, els seus quatre fills i el seu secretari 
particular, el també advocat malagueny Andrés Varea.1 Ràpidament, s'acusà al nou 
governador d'estar molt vinculat al financer Joan March Ordinas –Verga.–  
Com és sabut, en aquests comicis generals desaparegué el multipartidisme que havia 
caracteritzat els anteriors comicis. Hi hagué una confrontació directa entre la Coalició de 
Centre-Dreta-Regionalista i la candidatura del Front Popular d'Esquerres mentre que el Partit 
Republicà Radical, en plena desfeta, optà per l'abstenció. 
 
La convocatòria de les eleccions generals 
El 7 de gener de 1936, el president de la República Niceto Alcalá Zamora y Torres, i el 
president del Consell de Ministres, Manuel Portela Valladares, publicaren dos decrets, el 
primer de dissolució de les Corts i el segon de convocatòria d'eleccions generals a Corts. Les 
raons que es donaven per la dissolució de les Corts es concretaven en la dificultat per a 

1.- García Cabrera, amb la seva família, s'instal·là al Gran Hotel i al migdia va rebre els periodistes i els 
comentà que "en otros tiempos, milité en la política activa pero ahora estaba apartado algo de ella, dedicándome 
a mi labor de bufete que tengo abierto en Málaga. Vengo a ocupar este Gobierno civil a las órdenes del 
Gobierno y dentro de breves días, les facilitaré una nota exponiendo cuales son los propósitos que me animan y 
cual ha de ser mi actuación en el cargo que se me ha confiado siempre dentro de la moralidad y el orden." La 
Almudaina, diumenge, 29 de desembre de 1935, pàg. 2. Aquell dia, La Almudaina, en portada publicà una 
fotografia del nou governador civil en el seu despatx, feta pel fotògraf Ribas de Duran. García Cabrera, doctor 
en Dret i casat amb Francisca Fernández Gallego, tenia 4 fills (Joaquín, Soledad, álvaro i Alicia). Va ser 
assassinat el 31 d'agost de 1936 a Màlaga per "las hordas marxistas." Segons informació oral (2 d'octubre de 
2008) de la seva nora, Esperanza Verge —esposa de Joaquín García-Cabrera Fernández Gallego—, García 
Cabrera, que havia estat batle de Màlaga i tenia despatx obert a aquesta ciutat, era l'advocat "favorit" de Joan 
March. Ens indicà que, tot i que aleshores estava dedicat plenament a les tasques del seu despatx, havia acceptat 
el càrrec de governador civil de les Balears per què li va demanar expressament Joan March. García Cabrera 
portà a Palma com a secretari particular l'advocat malagueny i amic de la família, Andrés Varea. Després de 
deixar el càrrec de governador civil de les Balears, tornà a Màlaga i s'incorporà al seu despatx professional. El 
18 de juliol, es trobava a Màlaga i va ser detingut pels republicans. Verge apuntà que March havia intentat 
salvar-lo i que la principal causa del seu assassinat havia estat "ser el abogado de Don Juan March." 
Posteriorment, la família aconseguí embarcar-se cap a Tànger i no tornaren a la ciutat malaguenya fins que va 
caure en mans del bàndol franquista. 
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legislar a causa del canvi que "desde que fueron elegidas las Cortes actuales, se ha alterado 
extensa y profundamente la actitud, composición, significado y relaciones con la que se 
presentaron a la convocatoria de entonces los distintos partidos. Con singularidad tan 
importante como insólita, el cambio afecta, no ya a las fuerzas extremas, sino también a las 
de la zona intermedia, centro natural de estabilidad y apoyo de permanencia."2 
Així mateix, en el decret de convocatòria d'eleccions generals s'establia que s'havien de 
celebrar el diumenge, 16 de febrer, i la segona volta dues setmanes després, concretament el 
diumenge 1 de març. També es fixava que les noves Corts s'havien de reunir per primera 
vegada el 16 de març de 1936.3 
Aleshores, també es varen restablir les garanties constitucionals a tot el territori de la 
República, fet que possibilità que la premsa —que no es podia expressar lliurament des del 
gener de 1935—, a partir del 7 de gener fins al 16 de febrer visqués un període de plena 
llibertat. 
El 10 de gener, el president de la República Niceto Alcalá Zamora i el ministre de la 
Governació Manuel Portela publicaren un nou decret sobre les properes eleccions. D'una 
banda, disposaven que els comicis generals s'havien de verificar d'acord amb el cens electoral 
aleshores vigent que era el rectificat d'acord amb el decret del 5 de novembre de 1933, a més 
dels electors inclosos en les llistes addicionals. De l'altra, es declarava subsistents el decret 
del 30 de juny de 1931 i la regla 1ª de 13 de novembre de 1933 que autoritzaven a les juntes 
provincials del cens electoral de les províncies que tenien dues circumscripcions electorals 
per a dividir-se en dues seccions amb la finalitat de facilitar les operacions d'escrutini de cada 
una de les circumscripcions en què constava. Així mateix, es ratificava el que disposaven els 

2.- L'exposició de motius continuava afirmant: "Reflejo de tales mudanzas ha sido el hecho de que aún 
reduciendo considerablemente el "quorum" reglamentario, existía tibieza, lentitud y dificultad para legislar aun 
en materias económicas y financieras, en que la necesidad apremia y la pasión ofusca. Aun cuando hubiera 
permanecido la Cámara igual a sí misma sin cambios internos, se habría producido en la relación representativa 
con la opinión pública, agitada y variable por múltiples causas. El mismo criterio de los partidos proclama esa 
desviación. Si respecto de su propia suerte, los más propenden a la natural esperanza en cuanto a los otros y a la 
total resultante de una Cámara nueva, hay esencial coincidencia en el pronóstico de extensa y honda alteración. 
Para medirla con elementos de acertado juicio, han faltado cuantos medios exploradores de la voluntad nacional 
pueden guiar a los otros poderes del Estado y aun sirven a las mayorías parlamentarias de norma que alienta o 
contiene sus tendencias, según perciban que aun conservan o ya empezaron a perder la asistencia o confianza 
popular que legitima la autoridad representativa. No ha habido elecciones parciales para diputados, que en todo 
lugar y tiempo son signo indicador. No ha habido tampoco elecciones municipales, que en abril de 1931 dieron 
a la República encauzamiento y rumbo a dos años más tarde, aunque en reducida extensión o de segundo grado 
mostraron expresiva y eficaz advertencia. Por otra parte, actos de violencia colectiva y prevenciones legales de 
la autoridad, por aquellos determinadas han mantenido prolongada para la expresión serena e igualitariamente 
libre de la opinión pública. Evidentemente la necesidad de contar con ésta, así como su alteración sólo de la 
consulta popular puede surgir su fallo. La obra legislativa trascendental, que en todos los órdenes se impone, 
requiere a más de la posibilidad material, harto dudosa hoy, de producirla, identificación con el deseo conocido 
en el país. El impulso legislador obedeciendo al electoral, siguió decidido de 1931 a 1933 en un dirección; 
desde esta última fecha a la actual, ha marchado con parecida decisión en sentido opuesto. La magnitud de la 
oscilación alcanzada aconseja que vista por la voluntad reflexiva de España la distancia recorrida y la 
separación abierta, decida si quiere mantener un rumbo, volver a otro, moderar cualquiera o estabilizar 
transigiéndolo." "Los decretos de disolución del Parlamento y convocatoria de eleciones", a Correo de 
Mallorca, dimecres, 8 de gener de 1936, pàg. 2; i "Texto de los decretos disolviendo el Parlamento y 
convocando elecciones", a La Almudaina, dijous, 9 de gener de 1936, pàg. 4. 
3.- L'exposició de motius del decret era la següent: "Disueltas, por otro de esta fecha las primeras Cortes 
ordinarias de la República, como consecuencia de ello y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 53 y 
81 de la Constitución y preceptos concordantes de la legislación electoral a propuesta del Presidente del 
Consejo de Ministros y de acuerdo con el mismo." "Los decretos de disolución del Parlamento y convocatoria 
de eleciones", a Correo de Mallorca, dimecres, 8 de gener de 1936, pàg. 2; "Decreto de convocatoria", a La Voz 
de Ibiza, núm. 3.899. Eivissa, dimecres, 8 de gener de 1936, pàg. 3; i "Texto de los decretos disolviendo el 
Parlamento y convocando elecciones", a La Almudaina, dijous, 9 de gener de 1936, pàg. 4.  

 1346 134
 

                                                 



decrets dels dies 5 i 6 de juny de 1931 i l'article 2on del de 18 d'octubre de 1933 i com a 
conseqüència quedaven en suspens el funcionament de les seccions de la junta provincial del 
cens electoral existents en algunes illes de les províncies de les Balears, Las Palmas i Santa 
Cruz de Tenerife. A més, es disposava que l'escrutini general en les províncies de les Balears, 
Las Palmas i Santa Cruz de Tenerife s'havia de verificar el diumenge següent al dia de 
l'elecció, en lloc del dijous que assenyalava l'article 50 de la Llei electoral de 8 d'agost de 
1907. Finalment, el decret establia a l'article 5è el nombre de circumscripcions electorals i de 
diputats a Corts que s'havien d'elegir. Respecte a les Balears, que era circumscripció única, 
s'havien d'elegir 7 diputats, 5 per les majories i 2 per les minories.4 Aleshores, el Congrés 
dels Diputats estava integrat per 470 diputats, dels quals 351 corresponien a les majories i 
119 a les minories.5 
L'11 de gener, el president de la Junta Central del Cens Electoral, Joaquín Delgado, 
recordava als presidents de les juntes municipals del Cens Electoral —que d'acord amb 
l'article 19 de la Llei electoral de 1907— era obligació exposar al públic en les portes dels 
locals dels col·legis electorals les llistes definitives d'electors.6 
El dissabte, 11 de gener, el president del Foment del Civisme, el metge Josep Aguiló de Son 
Servera, per acord de la directiva, envià un telegrama al president del Consell de Ministres 
lamentant el nomenament de comissions gestores en període electoral.7 
El 22 de gener, el governador civil, García Cabrera, comentà a la premsa que li havien 
notificat la dimissió per qüestions internes del batle de Pollença, Martí Puig, i nomenà en 
substitució Miquel Cerdà.8 També, al final de gener, l'Ajuntament de Ciutadella nomenà batle 
el regidor del Partit Radical Jordi Marquès.9 
El 13 de gener, el ministre de la Governació envià un telegrama al governador civil García 
Cabrera en el qual, per les dificultats de comunicació amb la Península, les juntes provincials 
de les Balears, Las Palmas i Santa Cruz de Tenerife havien de disposar que les juntes 
municipals del cens s'havien de reunir el dijous 16 de gener per a procedir a la designació 
d'adjunts i suplents de les meses electorals.10 

4.-  "Las próximas elecciones. Decreto y circular relativos al Censo Electoral", a Correo de Mallorca, dilluns, 
13 de gener de 1936, pàg. 2; "Ante las elecciones", a La Almudaina, dimarts, 14 de gener de 1936, pàg. 1; 
"Política. Las elecciones generales", a El Día, dimarts, 14 de gener de 1936, pàg. 2; "Ante las elecciones", a 
Diario de Ibiza, núm. 13.668. Eivissa, divendres, 17 de gener de 1936, pàg. 3; "Normas para la celebración de 
las elecciones", a La Voz de Ibiza, núm. 3.904. Eivissa, dimarts, 14 de gener de 1936, pàg. 2. També "El censo 
electoral", a La Voz de Ibiza, núm. 3.905. Eivissa, dimecres, 15 de gener de 1936, pàg. 2, apuntà que "conviene 
lo tengan presente cuantos han solicitado ahora inclusión para evitar las consiguientes molestias al ir a votar y 
encontrarse que su nombre no figura en el censo." 
5.- "Política. Circunscripciones electorales y número de diputados que eligen", a El Día, dimecres, 15 de gener 
de 1936, pàg. 2. 
6.- "Política. Las elecciones del 16 de Febrero. Disposiciones oficiales", a El Día, dimecres, 15 de gener de 
1936, pàg. 2; i "Notas políticas", a La Voz de Ibiza, núm. 3.907. Eivissa, divendres, 17 de gener de 1936, pàg. 2. 
7.- El telegrama deia: "Esta entidad, integrada elementos todas tendencias políticas, acuerda lamentar 
nombramiento Comisiones Gestoras en período electoral, que resta prestigio público a neutralidad Gobierno." 
"La sustitución de las Comisiones gestoras", a Correo de Mallorca, dilluns, 13 de gener de 1936, pàg. 2; i 
"Política local. La sustitución de comisiones gestoras", a La Almudaina, dimarts, 14 de gener de 1936, pàg. 2. 
8.- "Gobierno civil. Dimisión.- Nuevo Alcalde", a El Día, dijous, 23 de gener de 1936, pàg. 2. 
9.- "Nuevo Alcalde en Ciudadela", a La Voz de Menorca, núm. 9.302. Maó, dissabte, 25 de gener de 1936, pàg. 
2.  
10.- "Política. Las elecciones del 16 de Febrero. Disposiciones oficiales", a El Día, dimecres, 15 de gener de 
1936, pàg. 2; "Ante las elecciones", a La Almudaina, dijous, 16 de gener de 1936, pàg. 2; "Orden de 
Gobernación que afecta a Baleares", a La Voz de Ibiza, núm. 3.905. Eivissa, dimecres, 15 de gener de 1936, 
pàg. 3; i "Notas políticas", a La Voz de Ibiza, núm. 3.906. Eivissa, dijous, 16 de gener de 1936, pàg. 2. 
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Aleshores, el ministre de la Governació volia saber l'estat polític de les províncies, les 
possibilitats d'aliances o pactes, el nombre i tipologia dels candidats per a conèixer de 
primera mà les diferents estratègies a seguir. El 13 de gener, envià una circular al governador 
civil per tal que sense esperar a la proclamació de candidats, que s'havia fer la Junta 
Provincial del Cens, "me participe por Correo la designación que hagan por sí los partidos o 
grupos políticos de los candidatos que se proponen presentar en la próxima contienda 
electoral en esa provincia, los nombres, apellidos y filiación política, cuidando de concretar 
en la denominación de partidos indeterminados o independientes si se refieren a partidos 
republicanos o de otro matiz y la conexión más o menos velada que tengan con las 
agrupaciones conocidas organizadas, debiendo remitirme también por correo una relación de 
las candidaturas que se vayan anunciando en la prensa y un ejemplar de cada candidatura 
impresa que se edite en la propaganda electoral." 
El dimecres, 15 de gener, La Almudaina publicava una breu nota titulada "Los que podrán 
votar", que aclaria que el cens electoral vigent era el format el 1933. A més, afegia que 
s'havien informat amb una persona assabentada administrativament dels temes electorals, que 
els havia manifestat que el decret de referència publicat el 10 de gener, no feia altra cosa que 
recordar l'aplicació de l'article 10 de la Llei electoral segons el qual no tenien dret a vot altres 
persones que les que figurassin al celebrar-se una elecció en les llistes impreses. Afirmava 
que "como el Censo a cuya formación o rectificación afectan las reclamaciones de todo orden 
hechas últimamente no ha de estar impreso según las dispociones vigentes hasta el 20 de 
junio próximo, es evidente que los que reclamaron su inclusión en diciembre no figurarán el 
16 de febrero en las listas impresas y, por consiguiente, no podrán emitir el voto."11 
El 22 de gener, el governador civil, García Cabrera, féu pública una nota en la qual transmitia 
un ordre del ministre de la Governació en la qual es donassin ordres als batles dels pobles 
que no dificultassin la propaganda electoral amb pretextos d'inseguretat, falta de condicions 
del local o qualsevol altra excusa injustificada que pogués al·legar per impedir la celebració 
de les reunions públiques.12 Aquell dia el governador civil declarà a la premsa que respecte a 
les eleccions s'havia de limitar a complir les ordres del Govern, presidir l'elecció i garantir 
que cada elector votàs el que creia convenient i afirmà que no sabia res de designació i 
acoplament de candidatures.13 
El 25 de gener, novament, el governador civil informà als periodistes que s'havia reunit amb 
els caps de la Guàrdia Civil, Guàrdia de Seguretat i del Cos de Vigilància per tractar de 
l'acoplament de forces perquè els col·legis electorals quedassin atesos el dia dels comicis. A 
més, els manifestà que "como habrán visto, por mi actitud, no llevo intervención alguna en el 
asunto electoral, pero sí es de mi incumbencia velar por el más perfecto orden y por ello es 
que me propongo que dicha cuestión se lleve por una vía amplia y franca para que cada uno 
pueda emitir su voluntad en las urnas, dentro de la mayor seguridad de orden y libertat." 
També afirmava que no toleraria que circulassin programes clandestins ni es fixassin cartells 
sense abans haver obtingut la corresponent autorització del Govern Civil. Si no era així, 
estava disposat a castigar severament qualsevol acte de violència i acabava dient que la seva 
imparcialitat seria absoluta.14 

11.- "Los que podrán votar", a La Almudaina, dimecres, 15 de gener de 1936, pàg. 2. 
12.- "Política. La propaganda electoral", a El Día, divendres, 24 de gener de 1936, pàg. 2; i "Notas políticas", a 
La Voz de Ibiza, núm. 3.915. Eivissa, dilluns, 27 de gener de 1936, pàg. 2. La nota indicava que les instruccions 
que s'assenyalava s'havien insertat en el Boletín Oficial, núm. 70.779, del 4 de gener de 1936. 
13.- "Gobierno civil. De elecciones, nada", a El Día, dijous, 23 de gener de 1936, pàg. 2. 
14.- "Gobierno civil. Una reunión", a El Día, dissabte, 25 de gener de 1936, pàg. 2 (sobre la reunió amb les 
forces de seguretat); "Del Gobierno Civil", a La Almudaina, diumenge, 26 de gener de 1936, pàg. 1; "Gobierno 
civil. Las próximas elecciones", a El Día, diumenge, 26 de gener de 1936, pàg. 2; i "Gobierno Civil. 
Manifestaciones del Gobernador", a Correo de Mallorca, dilluns, 27 de gener de 1936, pàg. 2.  
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Des del 26 de gener fins el 7 de febrer, el diari El Día publicà una guia electoral de Palma en 
la qual informava sobre els carrers de cada secció i el local del col·legi electoral.15 
El 27 de gener, el governador informà a la premsa que amb motiu de les properes eleccions 
pensava remetre una circular als batles de la província que contendria instruccions i 
assenyalaria normes.16 I, l'endemà, el governador informà a la premsa que s'havia reunit amb 
el cap de Carrabiners, el tinent coronel Miquel Riutort per tractar de l'acoplament de forces 
pel manteniment de l'ordre el dia de les eleccions.17 El diari La última Hora comentà que "lo 
son ya y con seguridad continuarán siendo aplaudidas las disposiciones de nuestra primera 
autoridad civil sobre tan importante cuestión."18  
El 28 de gener, el governador civil, Joaquín García Cabrera, envià una circular, estructurada 
en divuit apartats, a tots els batles de la província donant instruccions davant les eleccions.19 
El 30 de gener, des de l'Ajuntament de Palma es féu públic que les eleccions a diputats 
s'havien de fer d'acord amb el Cens rectificat de 1934 i que havia entrat en vigor el 15 d'abril 
de 1935. Donat, aleshores, que eren molts els ciutadans que anaven al Negociat d'Estadística 
de la Casa de la Vila per reclamar la seva inclusió o rectificació en el cens a efectes dels 
comicis convocats, la Batlia comunicava que en les eleccions anunciades solament tendrien 
dret a emetre el vot els inclosos o rectificats dins les esmentades dates, no podent, per tant, 
exercir el dret d'emissió de vot tots els inclosos des del 5 de novembre al 20 de desembre de 
1935, ja que la Secció Provincial d'Estadística estava tramitant l'expedient d'aprovació de les 
llistes electorals corresponents a la darrer rectificació.20 
El 31 de gener, el governador civil García Cabrera, en declaracions als periodistes, sortí al 
pas dels rumors sobre l'ajornament de les eleccions. Manifestà la seva creença que no tenien 

15.- "Guía electoral. Interesante", a El Día, diumenge, 26 de gener de 1936, pàg. 2; a El Día, dimarts, 28 de 
gener de 1936, pàg. 2; a El Día, dimecres, 29 de gener de 1936, pàg. 2; a El Día, dimecres, 29 de gener de 1936, 
pàg. 2; a El Día, dijous, 30 de gener de 1936, pàg. 2; a El Día, divendres, 31 de gener de 1936, pàg. 2; a El Día, 
dissabte, 1 de febrer de 1936, pàg. 5; a El Día, dimarts, 4 de febrer de 1936, pàg. 5; a El Día, dimecres, 5 de 
febrer de 1936, pàg. 5, i a El Día, divendres, 7 de febrer de 1936, pàg. 5. 
16.- "Gobierno civil. Circular a los alcaldes", a El Día, dimarts, 28 de gener de 1936, pàg. 2. 
17.- S'afirmava que "La fuerza de Carabineros como ya lo hizo en las últimas elecciones generales de acuerdo 
con los demás elementos coadyuvarán para que el orden sea completo y cada cual pueda libremente emitir su 
voto para  lo cual labora como se ve" el governador. "Del Gobierno Civil", a La Almudaina, dimecres, 29 de 
gener de 1936, pàg. 2. També "En el Gobierno Civil. El mantenimiento del orden en las próximas elecciones", a 
La última Hora, dimarts, 28 de gener de 1936, pàg. 2; “Gobierno Civil”, a Antorxa, núm. 3. Palma, dimarts, 28 
de gener de 1936, pàg. 4; "Gobierno Civil", a Correo de Mallorca, dimecres, 29 de gener de 1936, pàg. 2; 
"Gobierno civil. Orden en las elecciones", a El Día, dimecres, 29 de gener de 1936, pàg. 2; i "Notas políticas", a 
La Voz de Ibiza, núm. 3.919. Eivissa, divendres, 31 de gener de 1936, pàg. 2. 
18.- "En el Gobierno Civil. El mantenimiento del orden en las próximas elecciones", a La Última Hora, dimarts, 
28 de gener de 1936, pàg. 2. 
19 .- "La Circular del Sr. Gobernador a los Alcaldes", a La Última Hora, dijous, 30 de gener de 1936, pàg. 
2; "Del Gobierno Civil", a Antorxa, núm. 5. Palma, dijous, 30 de gener de 1936, pàg. 3; "Ante las elecciones", a 
La Almudaina, divendres, 31 de gener de 1936, pàg. 5; "Las próximas elecciones. Una circular del Gobernador 
Civil a los Alcaldes", a Correo de Mallorca, divendres, 31 de gener de 1936, pàg. 2; "La circular del 
Gobernador a los Alcaldes", a El Día, divendres, 31 de gener de 1936, pàg. 5; "Ante las elecciones", a Diario de 
Ibiza, núm. 13.672. Eivissa, dilluns, 3 de febrer de 1936, pàg. 2; "Ante las elecciones", a Diario de Ibiza, núm. 
13.673. Eivissa, dimarts, 4 de febrer de 1936, pàg. 2, i "Ante las elecciones", a Diario de Ibiza, núm. 13.674. 
Eivissa, dimecres, 5 de febrer de 1936, pàg. 3. També se'n dona notícia, sense tractar el contingut, a "Circular a 
los Alcaldes", a La Voz de Ibiza, núm. 3.921. Eivissa, dilluns, 3 de febrer de 1936, pàg. 2. 
20 .- "Un aviso de la Alcaldía a los electores", a La Última Hora, dijous, 30 de gener de 1936, pàg. 2; 
"Del Ayuntamiento. Elecciones", a La Almudaina, divendres, 31 de gener de 1936, pàg. 5; "Las próximas 
elecciones. Los que votarán estas elecciones", a Correo de Mallorca, divendres, 31 de gener de 1936, pàg. 2; i 
"Municipales. Elecciones", a El Día, divendres, 31 de gener de 1936, pàg. 5. 
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fonament i que la consulta electoral es celebraria en la data indicada.21 Aquell dia, García 
Cabrera va rebre la visita del cap de la Comandància de Carrabiners, el tinent coronel 
Riutord.22 Així i tot, al començament de febrer, es continuava parlant d'un probable 
aplaçament de la data de la celebració de les eleccions.23 L'1 de febrer, El Día, en un destacat 
a la capçalera, deia "La prensa en general y los políticos se mostraron contrarios al 
aplazamiento de las elecciones."24 
L'1 de febrer, la Direcció General de Seguretat va prohibir la propaganda electoral mitjançant 
rètols lluminosos en les façanes, que havia començat a fer la CEDA. També prohibí que es 
llançassin fulls volants i pasquins, des d'avions.25 
El 4 de febrer, la junta directiva de la Creu Roja féu pública una nota de premsa en la qual 
declarava la imparcialitat política i l'apoliticisme de l'entitat i recomanava que els centres 
polítics de Palma s'inscriguessin a la Creu Roja, fent una aportació mensual.26 
Aquell dia, el director general de Seguretat envià una circular reservada als governadors 
civils i delegats del Govern en la qual suggeria una sèrie de mesures sobre l'organització dels 
serveis de seguretat; comunicacions; armes, explosius i cartutxeria.  
Els dies 4 i 5 de febrer, el president de l'Audiència Territorial, Joaquín Delgado, publicà la 
relació de funcionaris que per la seva condició de lletrats podien ser habilitats com a notaris 
durant el dies en què es verificassin les eleccions a Diputats a Corts.27 
El 6 de febrer, des del Ministeri d'Instrucció Pública es va anunciar que hi hauria vacacions 
escolars des del dilluns, dia 10, fins el dia 17 i es tornarien emprendre les classes el dimarts, 
dia 18. Es justificava aquesta decisió per les nombroses peticions d'autoritats acadèmiques, 
donat que el dimarts era festa nacional —l'11 de febrer, commemoració de la proclamació de 
la Primera República— i el dijous i, a vegades, els divendres, els centres d'ensenyament es 
convertien en col·legis electorals per a constituir les meses.28 Davant els rumors d'unes 
suposades vacances escolars en les escoles primàries amb motiu de les eleccions, la Gaceta 

21 .- "En el Gobierno Civil. No cree el señor Gobernador sean aplazadas las elecciones", a La Última 
Hora, divendres, 31 de gener de 1936, pàg. 2; "Del Gobierno Civil", a Antorxa, núm. 6. Palma, divendres, 31 de 
gener de 1936, pàg. 4; "Gobierno civil", El Día, dissabte, 1 de febrer de 1936, pàg. 2; i "Gobierno Civil", a 
Correo de Mallorca, dissabte, 1 de febrer de 1936, pàg. 8. El governador afegí que "no creo que tal 
aplazamiento favorezca a nadie ni nadie pueda desearlo, pues el período electoral lo mejor es abreviarlo y no 
prolongarlo." 
22 .- "Del Gobierno Civil", a Antorxa, núm. 6. Palma, divendres, 31 de gener de 1936, pàg. 4; "Gobierno 
Civil", a Correo de Mallorca, dissabte, 1 de febrer de 1936, pàg. 8; i "Gobierno civil", El Día, dissabte, 1 de 
febrer de 1936, pàg. 2. 
23 .- "Notas políticas", a La Voz de Ibiza, núm. 3.923. Eivissa, dimecres, 5 de febrer de 1936, pàg. 2. 
24 .- A El Día, dissabte, 1 de febrer de 1936, pàg. 1. 
25 .- "Ultimos telegramas. Ante las elecciones", a Correo de Mallorca, dissabte, 1 de febrer de 1936, pàg. 
5. La nota afirmava que aquesta mesura havia estat protestada per Gil Robles i havia provocat una forta 
indignació entre els membres de la CEDA. 
26 .- "La Cruz Roja y los partidos políticos", a La Última Hora, dimarts, 4 de febrer de 1936, pàg. 2; i "La 
Cruz Roja y los partidos políticos", a Correo de Mallorca, dimecres, 5 de febrer de 1936, pàg. 2. 
27 .- Els funcionaris compresos en el Grup 5è de l'article 24 de l'Annexe 4art del Reglament Notarial eren: 
Damià Serra Reus, Sebastià Llompart Aulet, Ricardo Cormenzana Vich i els funcionaris integrats en el Grup 
2on de l'article 24 del Reglament Notarial vigent, annexe 4art, eren Gonzalo Zarranz, Ricardo Mulet Fiol, 
Antonio de La Rosa Mayol i José María Alfín Delgado. "Política. Habilitación de funcionarios para actuar 
como Notarios en las elecciones", a El Día, diumenge, 9 de febrer de 1936, pàg. 2; 
28 .- La nota també indicava que "hay además gran número de estudiantes electores que han de ejecutar el 
sufragio fuera (de la] localidad donde realizan los estudios. Como la clase escolar está actualmente influída por 
organizaciones políticas que llevan a los centros de enseñanza sus propagandas, se ha querido evitar un peligro 
de perturbación en el trabajo científico. Son, pues, solamente seis días los que se interrumpen las clases por 
consejo de los Claustros y por decisión del Ministerio de Instrucción Pública." "Las vacaciones escolares", a La 
Voz de Ibiza, núm. 3.926. Eivissa, dissabte, 8 de febrer de 1936, pàg. 2. 
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de Madrid del 7 de febrer publicà una circular en la qual es disposava que en les escoles 
primàries es consideraria dia de vacacions solament el dijous dia 13 per a la constitució dels 
col·legis electorals.29 
Els dies 6, 8, 10 i 14 de febrer, el governador civil es reuní amb els caps de la Guàrdia Civil, 
dels Carrabiners, de Seguretat i de Policia per tractar sobre la distribució de les forces en els 
pobles en el dia de les eleccions.30 
El 8 de febrer, el governador civil, García Cabrera, féu pública una circular telegràfica en la 
qual advertia que no era excusa per a ser president, adjunt o suplent d'una mesa electoral 
l'haver estat proposat com a apoderat dels candidats.31 Novament, el dia 12, el governador 
García Cabrera publicà la còpia d'un telegrama del ministre de la Governació del dia 10 en 
què aclaria que l'ordre ministerial del dia 6 s'havia d'entendre en el sentit que el nomenament 
d'apoderats dels candidats no constituïa una excusa legítima per a desenvolupar els càrrecs 
que haguessin estat conferits amb anterioritat de president, adjunts i suplents de les meses 
electorals, funció que era incompatible per la seva condició amb la d'apoderats dels candidats 
ja que representaven en aquests davant els col·legis electorals.32 
El 10 de febrer, la Junta Municipal del Cens Electoral de Palma féu públic que el col·legi 
electoral del districte 1er, secció 6a, instal·lat en el carrer del Baratillo, núm. 13 s'havia 
traslladat al número 14 del carrer de l'Escursac i que el col·legi del districte 3er, secció 13a, 
situat en el carrer dels Foners, núm. 46, s'havia traslladat al número 9 del mateix carrer.33 El 
13 de febrer, informà que el col·legi electoral del districte 2on, Secció 4a, situat en el carrer 
de la Llongeta, núm. 4, s'havia traslladat a la plaça de Mercadal, núm. 7.34 Al mateix temps, 
s'informava als electors del districte 7è que alguns carrers havien experimentat variació de 

29 .- "De Enseñanza. Aclaración", a La Almudaina, dimecres, 12 de febrer de 1936, pàg. 5. 
30 .- "En el Gobierno Civil. Para el mantenimiento del orden el día de las elecciones", a La Última Hora, 
dijous, 6 de febrer de 1936, pàg. 5; "Del Gobierno Civil", a Antorxa, núm. 11. Palma, dijous, 6 de febrer de 
1936, pàg. 3; "Gobierno civil. Los servicios de orden público", a El Día, divendres, 7 de febrer de 1936, pàg. 5; 
"En el Gobierno Civil. Para el orden el día de la elección.- Reunión de jefes", a La Última Hora, dissabte, 8 de 
febrer de 1936, pàg. 5; "Del Gobierno Civil", a La Almudaina, diumenge, 9 de febrer de 1936, pàg. 5; 
"Gobierno civil. Propaganda electoral", a El Día, diumenge, 9 de febrer de 1936, pàg. 2; "Las elecciones en 
Baleares. Reunión en el Gobierno Civil", a Correo de Mallorca, dilluns, 10 de febrer de 1936, pàg. 8; "En el 
Gobierno Civil. Se reunen con el señor Gobernador", a La Última Hora, dilluns, 10 de febrer de 1936, pàg. 5; 
"Del Gobierno Civil", a La Almudaina, dimarts, 11 de febrer de 1936, pàg. 5; "Del Gobierno Civil", a Correo 
de Mallorca, dimarts, 11 de febrer de 1936, pàg. 2; "Del Gobierno Civil. Conferencia.- Reorganización de 
fuerzas", a La Última Hora, divendres, 14 de febrer de 1936, pàg. 5; "Del Gobierno Civil", a La Almudaina, 
dissabte, 15 de febrer de 1936, pàg. 5; "Gobierno Civil", a Correo de Mallorca, dissabte, 15 de febrer de 1936, 
pàg. 8; "Gobierno civil. El orden público", a El Día, dissabte, 15 de febrer de 1936, pàg. 2; i "Del Gobierno 
Civil", a Antorxa, núm. 19. Palma, dissabte, 15 de febrer de 1936, pàg. 4. 
31 .- "No es excusa para ser Presidente, Adjunto y suplentes de Mesa Electoral el ser apoderado de los 
candidatos", a El Día, diumenge, 9 de febrer de 1936, pàg. 2. 
32 .- "Política. Los cargos electorales", a El Día, divendres, 14 de febrer de 1936, pàg. 2. 
33 .- Signa la nota el president de la junta, Josep Moragues. "Ante las elecciones. Junta Municipal del 
Censo Electoral", a La Almudaina, dimarts, 11 de febrer de 1936, pàg. 5; "Las elecciones en Baleares. Junta 
Municipal del Censo Electoral", a Correo de Mallorca, dijous, 13 de febrer de 1936, pàg. 2; "Junta Municipal 
del Censo Electoral", a El Día, dimarts, 11 de febrer de 1936, pàg. 2; i "La política en Mallorca. Colegios 
trasladados", a La Última Hora, dimecres, 12 de febrer de 1936, pàg. 2. 
34 .- "La política en Mallorca. Aviso", a La Última Hora, dijous, 13 de febrer de 1936, pàg. 2; "Ante las 
elecciones. Junta Municipal del Censo Electoral de Palma", a La Almudaina, divendres, 14 de febrer de 1936, 
pàg. 5; "Las elecciones en Baleares. Cambio de Colegio en Palma", a Correo de Mallorca, divendres, 14 de 
febrer de 1936, pàg. 8; i "Política. Junta Municipal del Censo Electoral", a El Día, divendres, 14 de febrer de 
1936, pàg. 5. 
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secció i els electors que ho volguessin consultar podien passar per les oficines electorals que 
en el districte havia establert el Cercle Radical, en el carrer de Caro, núm. 29.35 
El 10 de febrer, el governador civil publicà una circular perquè el Govern Civil i el Ministeri 
de la Governació poguessin tenir coneixement el més aviat possible dels resultats de les 
eleccions a diputats. Així, els batles, immediatament acabat l'escrutini dels col·legis 
electorals del seu terme municipal, havien de comunicar al Govern Civil pel mitjà més ràpid 
(telègraf o telèfon) el resultat de la votació, expressant el nom i llinatges dels candidats, la 
significació política i el nombre de vots obtinguts, expressats en lletres. Responsabilitzava de 
l'incompliment de la circular als batles i secretaris dels ajuntaments i recordava que en les 
passades eleccions, les dades corresponents a la majoria de pobles d'Eivissa s'havien rebut 
amb molt de retard. Per aquest motiu, cridava especialment l'atenció de manera especial als 
batles i secretaris d'aquesta illa.36 
El 13 de febrer, el diari El Día publicà que en la darrera reunió de la Junta Central del Cens 
Electoral s'havia acordat que els guàrdies de Seguretat tenien dret i obligació de votar.37 Així 
mateix, el Ministeri de la Governació dictà una ordre circular que per a la identificació dels 
electors sobre els quals hi hagués dubte, aquests podien presentar actes o informacions 
notarials de coneixements, passaports, documents militars i qualsevol altres, en general, 
autoritzats pels funcionaris dipositaris de la fe pública, judicial, extrajudicial, municipal i 
universitària.38  
Els dies 14 i 15 de febrer, la Creu Roja anuncià que el dia dels comicis, des de les 8 del matí 
fins després de l'escrutini, en els seus locals de la Rambla, núm. 7, hi tendria muntat un servei 
permanent de metge, farmaciola i ambulància per a assistir a totes les persones en qualsevol 
lloc on fossin requerits els seus serveis.39 
El 14 de febrer, novament el governador civil féu pública una circular en la qual reiterava 
que estava disposat a mantenir l'ordre i la pau pública, sostenint i emparant tots els ciutadans 
en el legítim exercici del seu dret de vot. Així mateix, amenaçava que actuaria amb la 
màxima severitat contra les alteracions de l'ordre, a més de qualsevol tipus de coacció i 
delicte que es pretengués dur a terme.40 

35 .- "Ante las elecciones.  A los electores del 7.º Districto", a La Almudaina, divendres, 14 de febrer de 
1936, pàg. 5. 
36 .- "Ante las elecciones. Circular gubernativa", a La Almudaina, dijous, 13 de febrer de 1936, pàg. 2; 
"Las elecciones en Baleares. Circular del señor Gobernador", a Correo de Mallorca, núm. 8.151. Palma, dijous, 
13 de febrer de 1936, pàg. 2; "Política. El conocimiento ràpido del resultado de las elecciones", a El Día, núm. 
4.553. Palma, dijous, 13 de febrer de 1936, pàg. 3; i "Disposiciones para los Alcaldes. Circular del 
Gobernador", a Antorxa, núm. 17. Palma, dijous, 13 de febrer de 1936, pàg. 3. 
37 .- "Política. Los guardias de Seguridad pueden votar", a El Día, dijous, 13 de febrer de 1936, pàg. 3. 
38 .- "Política. La identificación de los electores", a El Día, dijous, 13 de febrer de 1936, pàg. 3. 
39 .- "La Cruz Roja de Palma. Servicio de auxilio", a El Día, divendres, 14 de febrer de 1936, pàg. 2; "La 
política en Mallorca. La Cruz Roja de Palma", a La Última Hora, divendres, 14 de febrer de 1936, pàg. 5; i 
"Cruz Roja", a Correo de Mallorca, dissabte, 15 de febrer de 1936, pàg. 8. 
40 .- "Las elecciones en Baleares. Una nota del Gobernador", a Correo de Mallorca, divendres, 14 de 
febrer de 1936, pàg. 2; "Ante las elecciones. Una nota del Sr. Gobernador", a La Almudaina, divendres, 14 de 
febrer de 1936, pàg. 8; "Gobierno civil", a El Día, divendres, 14 de febrer de 1936, pàg. 2; i "Del Gobierno 
Civil. Una circular", a La Última Hora, divendres, 14 de febrer de 1936, pàg. 5. En la nota, el governador civil 
advertia que "Está ya inmediato el dia en que se han de realizar las elecciones. Cuando tomé el mando de esta 
provincia pude, sin dificultad alguna, haber desmontado el organismo provincial y los municipales que hubiera 
estimado conveniente, tanto de elección popular —que lo son casi todos— como los que actúan mediante 
Comisiones Gestoras: hubiera bastado para ello la oportuna información relativa a la desconfianza que me 
produjeran en cuanto al ejercicio de la atribución delegada gubernativa de aquellas autoridades y al 
mantenimiento del orden público, cuya defensa y conservación es el objetivo primordial del Gobierno. No lo 
hice sin embargo. Me inspiré, entonces como ahora, en un respeto absoltuo para todos. Este mismo respeto es el 
que siempre he exigido y con más ahincamiento continuo exigiendo en estos instantes y para la próxima jornada 
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El 14 de febrer, el batle de Palma, Lluís Ferrer Arbona, cursà una ordre a la Guàrdia Urbana 
en la qual demanava als agents que s'abstinguessin d'utilitzar la seva autoritat en benefici 
d'interessos partidistes i els recordava que la seva funció era el manteniment de l'ordre 
públic.41 Aquell dia, el governador s'entrevistà amb el director de la presó provincial per 
prendre algunes mesures de prevenció amb motiu de la celebració de les eleccions.42  
 
Algunes actuacions del Govern Civil durant la campanya 
El 27 de gener, la Guàrdia Civil del lloc de Marratxí comunicà al governador civil una 
baralla entre dos individus en una barberia arran d'una discussió per motius polítics.43 
El 4 de febrer, Correo de Mallorca publicà la crònica del corresponsal de Sencelles, en la 
qual denunciava la tala d'arbres en diverses finques del propietari i president de la societat 
Acció Social, Jaume Aloy Arrom.44 Aquell dia, al matí, també va ser detingut un individu 
mentre arrabassava pasquins de propaganda electoral fixats en el carrer de Colom, cantonada 
amb la Borseria, de Palma, i va ser posat a disposició judicial.45 
El 8 de febrer, el governador civil féu retirar un cartell lluminós de propaganda electoral en la 
plaça d'Abastos de Palma ja que no s'havia demanat permís per instal·lar-lo.46 Així mateix, li 
fou comunicat que al poble de Santa Eulàlia, d'Eivissa, s'havia celebrat un míting electoral a 
l'aire lliure i havia donat les ordres oportunes per fer les indagacions pertinents per imposar 
les sancions oportunes als organitzadors.47 
Finalment, el 14 de febrer, el secretari particular del governador Varea informà a la premsa 
que arran de l'aparició d'uns cartells de les esquerres en les façanes de les cases que no tenien 

electoral, tanto de las Corporaciones oficiales como de todos los ciudadanos y muy especialmente del cuerpo 
electoral por la razón suprema de que se trata de la realización de un acto sustancial de la ciudadanía, y del 
cumplimiento del más fundamental de los deberes; y por esto estoy plenamente convencido del valor cívico del 
pueblo balear y tengo por ello la seguridad más completa de su mútua consideración y recíproco acatamiento." 
41 .- "La política en Mallorca. Una orden de la Alcaldía a la Guardia Urbana, relacionada con las 
elecciones del domingo", a La Última Hora, divendres, 14 de febrer de 1936, pàg. 2; "Del Ayuntamiento. Una 
orden de la Alcadía a la Guardia Urbana, relacionada con las elecciones del domingo", a La Almudaina, 
dissabte, 15 de febrer de 1936, pàg. 4; i "Municipales. Una orden de la Alcaldía a la Guardia Urbana, 
relacionada con las elecciones", a El Día, dissabte, 15 de febrer de 1936, pàg. 2; i "Del Ayuntamiento. Orden a 
la Guardia Urbana", a Antorxa, núm. 19. Palma, dissabte, 15 de febrer de 1936, pàg. 4. 
42 .- "Del Gobierno Civil. La guardia de la prisión", a La Última Hora, divendres, 14 de febrer de 1936, 
pàg. 5; i "Gobierno civil. Medidas de previsión", a El Día, dissabte, 15 de febrer de 1936, pàg. 2. 
43 .- "Servicios de la Guardia Civil. ¡No hay que tomarlo tan en serio!", a La Última Hora, dimarts, 28 de 
gener de 1936, pàg. 5. La nota deia: "La del puesto de Marratxí da cuenta de haber puesto a disposición del 
Juzgado a dos individuos que en una barbería de aquel lugar al discutir sobre política, lo tomaron tan en serio 
que uno de ellos abandonó súbitamente el sillón sobre el que se le estaba afeitando arremetiendo contra el que, 
seguramente, le llevaba la contraria." 
44 .- En l'article, s'afirmava que "tenemos que elevar nuestra más enérgica protesta en nombre de todo el 
pueblo que se tiene por gente de orden; en especial la elevamos en nombre de todos los socios y simpatizantes 
con la sociedad "Acción Social", de la que es muy digno Presidente el interesado don Jaime Aloy; debemos 
también consignar nuestro deseo de que en caso como deseamos, de que sean hallados los autores, se les dé un 
castigo ejemplar." També es denuncià la tala d'alguns arbres del cementeri de la vila, que eren propietat de la 
Parròquia. "De Sancellas. ¿Política? ¿Rencor personal?", a Correo de Mallorca, dimarts, 4 de febrer de 1936, 
pàg. 4. 
45 .- "Política local. Uno que arrancaba los pasquines", a La Última Hora, dimarts, 4 de febrer de 1936, 
pàg. 2.  
46 .- "En el Gobierno Civil. Para el orden el día de la elección.- Reunión de jefes", a La Última Hora, 
dissabte, 8 de febrer de 1936, pàg. 5; i "Gobierno civil. Propaganda electoral", a El Día, diumenge, 9 de febrer 
de 1936, pàg. 2. 
47 .- "En el Gobierno Civil. Para el orden el día de la elección.- Reunión de jefes", a La Última Hora, 
dissabte, 8 de febrer de 1936, pàg. 5; "Del Gobierno Civil", a La Almudaina, diumenge, 9 de febrer de 1936, 
pàg. 6; i "Gobierno civil. Propaganda electoral", a El Día, diumenge, 9 de febrer de 1936, pàg. 2. 
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la corresponent autorització, s'havia ordenat la seva retirada i que es fes una investigació per 
a imposar la corresponent sanció.48 
En plena campanya electoral, hi hagué alguns incidents que tengueren un notable ressò. Hem 
de destacar que a Madrid —en un context de certs atemptats político-socials—, va morir el 
jove treballador mallorquí Josep Alcover Ferrer, a causa d'un tret.49 Així mateix, el 19 de 
gener, hi hagué una agressió a l'ecònom de Maria de la Salut, Maties Noguera Amengual.50 
Però, sens dubte, la notícia que tingué més transcendència va ser la vaga d'estudiants de 
l'Institut i de l'Escola de Comerç, de Palma, promoguda per membres del Sindicat Espanyol 
Universitari —SEU.— El 23 de gener, els estudiants d'ambdós centres educatius es 
declararen en vaga de 48 hores i tingué un cert ressò el primer dia però el segon ja hi hagué 
normalitat en l'Institut mentre que a l'Escola de Comerç la vaga solament durà dos dies.51 
El matí del dia 23, varen aparèixer a l'interior de l'Institut i les façanes de la resta de centres 
docents oficials pintades fent referència al separatisme i d'exaltació patriòtica a Espanya, 
signades pel SEU.52 Aleshores, alguns estudiants intentaren entrar a classe però altres 
companys els ho impediren, proferint crits amb les mateixes consignes de les pintades. 
Després, la majoria dels estudiants de l'Escola de Comerç i de l'Institut es varen reunir davant 
l'estàtua de Ramon Llull i acordaren declarar-se en vaga per solidaritat amb la resta 
d'estudiants de l'Estat. Seguidament, en manifestació, es varen dirigir al Govern Civil i, 
davant l'edifici, les forces d'Assalt els demanaren que es dissolguessin. Una comissió dels 
estudiants, integrada per Jaume Mulet, Miquel Gascón i Tomàs Roldán, pujà al Govern Civil 
per manifestar al secretari de la institució que es declaraven en vaga per solidaritat amb els 
estudiants de l'Estat. A la sortida de l'edifici, un afiliat al SEU s'adreçà als manifestants 
explicant els motius de la vaga, que era solidaritzar-se amb els estudiants de la resta de l'Estat 
i el motiu, afirmà, "es la actitud de los estudiantes de Cataluña y el haber sacado una pistola 
el ayudante del señor Giménez Azúa, en la Universidad de Madrid." Per contra, els alumnes 
de l'Escola Normal de mestres entraren a classe amb normalitat. Al mateix temps, el director 
i el subdirector de l'Institut, Font i  Luis Ferbal, respectivament, visitaren el governador civil 
per informar-lo sobre l'actitud dels estudiants i, al mateix temps, sol·licitar-li que es garantís 

48 .- "Del Gobierno Civil. Carteles colocados sin autorización que han sido o seran quitados", a La Última 
Hora, divendres, 14 de febrer de 1936, pàg. 5; "Gobierno Civil", a Correo de Mallorca, dissabte, 15 de febrer 
de 1936, pàg. 8; "Gobierno civil. Pasquines clandestinos", a El Día, dissabte, 15 de febrer de 1936, pàg. 2; i 
"Del Gobierno Civil", a Antorxa, núm. 19. Palma, dissabte, 15 de febrer de 1936, pàg. 4. 
49 .- "Los atentados políticos sociales en Madrid", a La Almudaina, divendres, 24 de gener de 1936, pàg. 
16. 
50 .- "Un sacerdote apedreado", a La Última Hora, dijous, 23 de gener de 1936, pàg. 5; "En Maria de la 
Salud, porque tuvieron que suspender el baile por falta de mujeres, apedrean un festival infantil y es agredido el 
Cura-Párroco", a La Almudaina, divendres, 24 de gener de 1936, pàg. 5; i "En María de la Salud. Un acto 
censurable. El párraco fue apedreado", a Correo de Mallorca, divendres, 24 de gener de 1936, pàg. 2. 
51 .- Segons el testimoni del marquès de Zayas, "la concesión de la autonomía a la Universidad de 
Cataluña, en aquellos años de virulencia separatista, causó justa indignación en toda España por la dejación del 
Poder y su sumisión al cambalache del turbio juego político. El Sindicato Español Universitario impuso la 
huelga de estudiantes en toda España como protesta por aquella vergonzante concesión al separatismo catalán." 
(pàg. 72), El 21 de gener, el cap nacional del SEU, Alejandro Salazar envià una circular als caps provincials en 
la qual ordenava la vaga general indefinida a tot l'Estat a partir del dia 22. Aleshores, el cap provincial del SEU, 
Jaume Real demanà la col·laboració de les altres associacions estudiantils, "pero no recibió más que una simple 
adhesión y no una declaración formal o una actuación decidida." Tot i això, es va decidir que la vaga començàs 
el dia 23 i a la vípera Fraterno, Joan Barberà i Joan Gascón foren encarregats pel cap de Milícies, Joan Riera, 
d'omplir d'inscripcions les parets de l'Institut, Escola Normal i l'Escola de Comerç. ZAYAS, Alfonso de: 
Historia de la Vieja Guardia de Baleares. Imprenta Sáez. Madrid, 1955, pàgs. 72-75. 
52 .- Segons el marquès de Zayas, les inscripcions foren "¡Viva la Universidad de Cataluña Española!", 
"¡Viva el S. E. U.!", "¡Arriba España!", "¡Abajo el Gobierno separatista!" i "¡Viva la unidad de España!." 
ZAYAS, Alfonso de: Historia de la Vieja Guardia de Baleares. Imprenta Sáez. Madrid, 1955, pàgs. 74-75.  
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als alumnes el dret d'entrar a classe. Així mateix, es donà ordre perquè fossin esborrades les 
inscripcions que s'havien fet la nit anterior, com es va fer sense cap protesta.53 
L'endemà, dia 24, a les 8 h del matí, les forces de Seguretat varen establir un servei en 
l'avinguda del Marquès de la Cènia, davant els edificis de l'Institut, l'Escola Normal de 
mestres i l'Escola de Comerç, sense deixar que es formassin grups d'estudiants que entraren 
en els respectius centres sense problemes. Aquell dia, en l'Institut —les majors absències es 
donaren als cursos de 5è i 6è— i l'Escola Normal de mestres es féu classe amb normalitat 
mentre que en l'Escola de Comerç els pocs alumnes que hi anaren no entraren a classe. A 
més, les forces de Seguretat varen detenir l'estudiant Miquel Gascón Cano, de 19 anys, per 
repartir fulls volants que portaven el títol "Estudiantes Mallorquines" —i acabaven amb un 
"Viva España"— i l'estudiant de Medicina, Jaume Mulet Pou, de 25 anys, per haver tancat el 
dia anterior un porter de l'Escola de Comerç en una habitació i haver dirigit el moviment 
vaguístic. Mulet manifestà que era de la Falange Espanyola i dirigent del SEU. També es va 
intervenir a l'estudiant, Gaspar Barceló Sastre, d'11 anys, un cartutx d'escopeta de caça.54 Així 
mateix, aquell dia, el director de l'Institut féu pública una nota en la qual comentava que el 
dia 23 les classes s'havien desenvolupat amb normalitat fins a les 11 h del matí, en què 
"elementos extraños a la clase escolar entraron subrepticiamente en el Centro, logrando 
soliviantar a los alumnos que se estacionaran frente al edificio." La direcció del centre també 
ordenà que els alumnes assistissin a classe el dia 24, fet que va ser atès amb escasses 
excepcions, que serien degudament sancionades. Finalment, el director agraïa al governador 
civil i a les forces de Seguretat la prudència amb que havien actuat perquè l'incident quedàs 
"cortado de raíz."55  
El dia 28, el president de la FEBC Josep Verger, el cap del SEU Jaume Real, el cap de la 
AET Marí Mayol, a més dels estudiants independents de Comerç i de Batxillerat, Ferran Mas 
i Joan Cantallops, respectivament, feren pública una proclama, titulada "Nota de los 
estudiantes mallorquines ante los problemas actuales", en la qual s'adherien a les 
manifestacions de protesta dels estudiants peninsulars davant el perill de la desintegració de 
la universitat espanyola. Seguidament, afirmaven "creemos nosotros que ante los atropellos 
de que va a ser víctima la Universidad, destruyendo así la labor, por la que tantos hombres de 
valer en el terreno científico supieron llevar a cabo, sacrificando sus egoismos personales 
naturales, para que España tuviera una Universidad sólida, íntegra, símbolo de la 

53 .- "Huelga estudiantil en Palma", a La Última Hora, dijous, 23 de gener de 1936, pàg. 5; "Huelga 
estudiantil en Palma", a La Almudaina, divendres, 24 de gener de 1936, pàg. 6; i "Los estudiantes en huelga", a 
Correo de Mallorca, núm. 8.134. Palma, divendres, 24 de gener de 1936, pàg. 2. 
54 .- "Huelga estudiantil en Palma", a La Última Hora, divendres, 24 de gener de 1936, pàg. 5; "La huelga 
estudiantil", a Correo de Mallorca, dissabte, 25 de gener de 1936, pàg. 2; i "Gobierno civil. La huelga de 
estudiantes", a El Día, dissabte, 25 de gener de 1936, pàg. 2. Segons els marquès de Zayas, "se imprimían a 
toda prisa también unas hojas, que por la mañana (del dia 23] repartieron clandestinamente los citados 
camaradas (Fraterno, Joan Barberá i Joan Gascón] entre los estudiantes, a la vez que les incitaban a ir a la 
huelga. Se logró producir efervescencia, indignados todos por aquel alarde separatista, y las clases se 
paralizaron en la Escuela de Comercio. Luego los camaradas, capitaneando los grupos, se dirigieron al Instituto 
y la Normal. En el Instituto nuestros camaradas, a los que se había unido Jaime Mulet, hubieron de darse unos 
trastazos con ciertos elementos. Pero las clases se suspendieron también, con triunfo del S. E. U. Gascón arengó 
a los estudiantes desde la estatua dedicada a Ramón Llull. [...]  Cuidaron nuestros camaradas de mantener tenso 
el espíritu entre los estudiantes y seguían repartiendo las hojas impresas. Pero inesperadamente se vieron 
acorralados por los guardias de Asalto. Roldán y Ramírez lograron huir. Gascón fué detenido, y más tarde, 
Jaime Mulet. Pasaron por la Comisaría a disposición del Gobernador. Como Barbará era buscado por la Policía 
—por haber encerrado a los porteros de la Escuela de Comerico—, hubo de desaparecer en cuanto surgieron los 
guardias. Estando detenidos Mulet y Gascón y escondido Barbará, se reanudaron las clases al día siguiente en el 
Instituto, y a los dos días de huelga en la Escuela de Comercio." ZAYAS, Alfonso de: Historia de la Vieja 
Guardia de Baleares. Imprenta Sáez. Madrid, 1955, pàg. 75. 
55 .- "La huelga estudiantil", a Correo de Mallorca, dissabte, 25 de gener de 1936, pàg. 2. 
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intelectualidad de los ciudadanos; no podemos permanecer callados, indiferentes y apartados 
del conflicto planteado, mientras se está resolviendo una cuestión de tanto interés para la 
clase estudiantil española." Després de la vaga de 48 hores duita a terme —que havia 
fracassat—, "la mejor manera, la más cívica, de reaccionar ante los sucesos" era elevar la 
seva protesta respetuosa, però enèrgica, "si el problema se resuelva por los caminos 
emprendidos." Per acabar, l'escrit manifestava que "España debe tener una Universidad, no 
dos y todos los que nos cobijamos bajo su bandera, somos ante todo españoles."56 
El 14 de febrer, la Guàrdia Civil del lloc d'El Terreno comunicà al governador civil que prop 
de les 20 h hi havia hagut un tiroteig en el polvorí de na Baiana entre els soldats de guàrdia i 
uns desconeguts.57 
 
Alguns pronòstics electorals 
El 10 de febrer, Correo de Mallorca publicà uns càlculs electorals del Govern en què atribuïa 
367 diputats antirevolucionaris i 103 d'esquerres de totes les tendències. El diari comentà que 
"claro es que a este vaticinio no se le da más valor que el de ser cálculo de Gobernación, 
según el deseo del jefe del Gobierno."58 El 14 de febrer, el president del Govern, Portela, 
anticipà la seva impressió sobre els possibles resultats dels comicis, que atribuïa 341 diputats 
al bloc contrarevolucionari i 125 a les esquerres.59 
El Cens electoral de les Balears estava format per 240.302 electors, 113.219 eren homes i 
127.083 dones. El nombre de seccions electorals existents a les Balears era de 470, 106 de les 
qual corresponien a Palma. Es feia un supòsit que si votava el 75% del cens (130.226 
electors), el 40% eren 72.699 vots; el 20%, 30.045, i el 8%, 14.418. Es comentava que 
s'havien hagut de fer sis nomenaments per a cada mesa per les respectives juntes municipals 
del cens electoral i suposant que solament la quarta part dels designats haguessin al·legat 
excuses, s'havien fet 3.525 nomenaments. Així mateix, es deia que era en les grans 
poblacions on el major nombre de pretexts legals al·legats, d'entre aquests 3.525 
nomenaments, un milenar corresponien a Palma.60 
 
10.2. LES CANDIDATURES  

56 .- "Nota de los estudiantes mallorquines ante los problemas actuales", a La Última Hora, dimarts, 28 de 
gener de 1936, pàg. 2; "Nota de los Estudiantes Mallorquines. Ante los problemas actuales", La Almudaina, 
dimecres, 29 de gener de 1936, pàg. 7; i "Nota de los estudiantes mallorquines. Ante los problemas actuales", a 
Correo de Mallorca, dimecres, 29 de gener de 1936, pàg. 2. 
57 .- Segons la informació de la Guàrdia Civil al governador civil, després que el comandant de lloc i tres 
guàrdies civils s'haguessin presentat al polvorí varen poder averiguar que "sobre las 20 horas un vigilante del 
destacamento vió a dos luces, como linternas elécticas(sic], que desde lo alto de un peñasco enfocaban hacia el 
recinto del polvorín. El centinela dió aviso al sargento y éste después de dar el ¡quien vive! a los que suponía 
eran portadores de luces hizo un disparo. Como quiera que apesar de la intimidación no respondían los 
desconocidos el sargento, dos soldados y un cabo se internaron en el monte con objeto de reconocerlo. Este 
grupo parece que al acercarse al lugar donde habían sido vistas las luces disparó sus mosquetones a cuyos 
disparos se contestó con otros disparos de pistola. Practicado un reconocimiento no fué encontrado nadie y se 
retiró la fuerza." Davant aquests fets, la Guàrdia Civil feia gestions per aclarir els autors del fet. "Se quiso 
asaltar el polvorín de "Ne Bayana", a La Última Hora, dilluns, 17 de febrer de 1936, pàg. 3. 
58 .- Als contrarevolucionaris els atribuïa els resultats següents: CEDA (140 diputats), agraris (25), Lliga 
(20), radicals (15), independents de dreta (10), mauristes (2), nacionalistes bascs (10), monàrquics (35) i 
centristes —portelistes, progressistes i independents— (10). "Los cálculos electorales del Gobierno", a Correo 
de Mallorca, dimarts, 11 de febrer de 1936, pàg. 2. 
59 .- Al centre-dreta els atribuïa a la CEDA (140 diputats), centre (80), radicals (16), agraris (15), 
demòcrates (7), mauristes (5), independents (5), regionalistes (20), nacionalistes bascs (10), monàrquics (40) i 
feixistes (3). "El señor Portela anticipa el probable resultado electoral", a La Última Hora, divendres, 14 de 
febrer de 1936, pàg. 8. 
60 .- "Ante las elecciones. Datos electorales", a La Almudaina, dissabte, 15 de febrer de 1936, pàg. 1. 
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10.2.1. LA CANDIDATURA DE CENTRE-DRETA-REGIONALISTA 
 
La situació dels partits de centre-dreta-regionalista 
 
ACCIÓ POPULAR AGRÀRIA 
Des del 8 de juny de 1935, aquest partit, dirigit pel diputat a Corts, Lluís Zaforteza 
Villalonga —marquès del Verger—, editava cada dissabte el setmanari Acción. Dirigit pels 
propagandistes Gabriel Cortès i Jordi Andreu Alcover, se subtitulava "Portavoz de Acción 
Popular Agraria de Palma de Mallorca." Tenia la redacció i l'administració a la seu del partit, 
a la plaça de la Constitució, núm. 23, i s'imprimia a la Tipografia de Francesc Pons, del carrer 
del Sol, de Palma. 
Des del final de desembre de 1935, Acció Popular Agrària i, especialment la seva 
organització juvenil, la Joventut d'Acció Popular —JAP—, havia iniciat una intensa 
campanya organitzativa i propagandista arreu dels municipis de Mallorca.61  
Des del diumenge, 22 de desembre, la JAP organitzà un equip d'oradors, integrat inicialment 
per Bartomeu Ventayol, Andreu Bassa, Miquel Suau i Francesc Juan Ribas de Sentmenat, 
que anava escortat per un altre grup de defensa de la Mobilització Civil —format pel cap 
Joan Serra, Miquel Febrer, Ignasi Forteza, Joan Tomàs i el vicepresident de la JAP Rafel 
Morey— i un tercer de la Secció de Premsa de la JAP.62 Aquell cap de setmana, a Mallorca 
es varen celebrar quatre actes a Palma, Llucmajor, Galilea i Puigpunyent.63 El dissabte, dia 
21, a Llucmajor, es féu un acte de propaganda a càrrec del propagandista i secretari 
Bartomeu Company.64  L'endemà, diumenge, a Palma, en el local social d'APA, l'advocat 

61 .- "La J. A. P. es la vanguardia del movimiento nacional que ha de salvar a España. La de Palma, 
pletórica de vida, quiere estar a la altura de su misión. Quiere ser digna del JEFE, que en estos momentos 
decisivos para España espera que cada J. A. P. cumpla con su deber. Sin majezas, sin chulerías, pero con 
orgullo viril y patriótico, la JAP de Palma le dice al JEFE que cumple el suyo. Para nosotros, el transcurrir de 
una constante superación. Recorremos Mallorca de punta a punta. No quedará ni un pueblo, por pequeño que 
sea, que no tenga su JAP al servicio de España y del JEFE. Eso, se lo prometemos solemnemente. Y 
solemnemente también —brazo derecho al hombro, firmes; con nuestro gesto viril y español—, que en la fecha 
histórica que se aproxima, Mallorca toda estará en pié, dispuesta a seguirla por y a dónde el quiera. Acción 
Popular, por orden del JEFE, en campaña gigantesca, que supere todo lo que hasta hoy se conoce, tiene que 
celebrar 200 actos semanales. Matemáticamente, salen a cuatro por provincia. Al pié de la letra, con admirable 
disciplina, Acción Popular de Palma ha cumplido la orden del JEFE." "La J. A. P. de Palma, triunfal y 
arrolladora en sus campañas de propaganda, se cubre de gloria en una jornada inolvidable. Galilea y 
Puigpunyent, en pié por España y por el Jefe", a Acción, núm. 30. Palma, dissabte, 28 de desembre de 1935, 
pàg. 3. 
62 .- "La J. A. P. de Palma, triunfal y arrolladora en sus campañas de propaganda, se cubre de gloria en 
una jornada inolvidable. Galilea y Puigpunyent, en pié por España y por el Jefe", a Acción, núm. 30. Palma, 
dissabte, 28 de desembre de 1935, pàg. 3. 
63 .- "En Mallorca se celebraron cuatro actos. El domingo próximo pasado empezó la intensísima 
campaña de propaganda de la CEDA más de doscientos actos en toda España", a Acción, núm. 30. Palma, 
dissabte, 28 de desembre de 1935, pàgs. 1-2, i "La J. A. P. de Palma, triunfal y arrolladora en sus campañas de 
propaganda, se cubre de gloria en una jornada inolvidable. Galilea y Puigpunyent, en pié por España y por el 
Jefe", a Acción, núm. 30. Palma, dissabte, 28 de desembre de 1935, pàgs. 3-4.  
64 .- "En Lluchmayor", a Acción, núm. 30. Palma, dissabte, 28 de desembre de 1935, pàg. 2. En la sala 
d'actes d'APA de Llucmajor, que "estaba abarrotada de público" el president local del partit, Gregori Clar, inicià 
l'acte amb unes paraules breus de presentació i seguidament Antoni Munar va llegir uns paràgrafs d'un discurs 
de José María Gil Robles. A continuació, va intervenir Bartomeu Company, que començà a fer un elogi de 
l'organització d'APA de Llucmajor, "a la que han correspondido las primicias de esta campaña gigantesca de 
propaganda y de contacto con el pueblo que Acción Popular va a desplegar. Nosotros siempre hemos estado en 
contacto con el pueblo y ni en la oposición ni en el Poder nos hemos apartado de él. Por eso, hemos destruído 
esa leyenda de que el Poder gasta. Gasta a quienes no hacen una política nacional, sino de egoismos y fija la 
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Jordi Andreu Alcover desenvolupà el tema "La solución de la última crisis",65 el president de 
la Secció de Propaganda d'APA, Gabriel Cortès xerrà sobre "La Revolución y sus 
cómplices";66 i el president de la JAP, Francesc Juan Ribas de Sentmentat parlà sobre "El 

vista en los intereses particulares." També féu un repàs a la darrera crisi del Govern i afirma "todo se ha hecho 
contra el JEFE. La Revolución tiene cómplices de alta categoría. Pero nada podrán contra la fortaleza 
inexpugnable de Acción Popular. Gil Robles y los hombres de A. P. se agigantan ante las dificultades. En la 
oposición se forjaron y en la lucha terrible de ahora cimentarán el triunfo definitivo." Seguidament, posà "al 
desnudo las intenciones de las izquierdas españolas, hermanas de las de todo el mundo. Su programa es la 
destrucción y el odio de cuanto tiene un valor eterno de esperitualidad en el hombre. El Liberalismo ha 
fracasado. Es inconcebible la libertad para el crimen. El pensamiento también delinque, pues así como el estilo 
es el hombre, el hombre es también la idea." Aleshores fustigà "el espíritu acomodaticio y senil de ciertas clases 
conservadoras, que no ven el peligro que les está acechando." Féu, a més, un crida al poble "para que se prepara 
a conciencia ante la lucha decisiva que se avecina. Las próximas elecciones serán históricas. En ellas se decidirá 
más que un régimen político y aún más que un régimen social. En ellas se decidirá la vida o la muerte de 
España." Acabà la intervenció expresant la seva fe i les seves esperances en la "voluntad de vida de los 
españoles y en la victoria del JEFE sobre la Revolución y sus cómplices."  
65 .- "Acto de propaganda en el local social de A. P. A.", a Acción, núm. 29. Palma, dissabte, 21 de 
desembre de 1935, pàg. 4? (anunci) i "En Mallorca se celebraron cuatro actos", a Acción, núm. 30. Palma, 
dissabte, 28 de desembre de 1935, pàgs. 1-2 (àmplia crònica). A les 19,30 h, s'inicià l'acta de propaganda d'APA 
en el seu local social de Palma. La presidència de l'acte va ser ocupada, a més del delegat governatiu, del 
vicepresident d'Acció Popular Fuster, el vocal de la junta d'APA l'advocat Gabriel Cortès i l'advocat Jordi 
Andreu. El primer en intervenir va ser Andreu que afirmà que "después de la formación del Gobierno, la 
"Confederación Española de Derechas Autónomas", se ha puesto en pié dispuesta a luchar para hacer ondear en 
nuestra Patria la cruz de brazos iguales de la victoria, para ir de esta manera hacia un Imperio espiritual, sin 
renegar nunca del pasado. A la "Ceda" se la ha echado de la gobernación del Estado; no ha valido para 
impedirlo ningún argumento: ni el de que la "Ceda" se ha adherido al actual régimen, ni lo de Octubre del 34. 
Nada ha valido; se la ha echado del Poder." Seguidament, Andreu comentà el resultat de la darrera crisi i afirmà 
que "A. P. le va a llevar como una bandera más en las elecciones próximas . Las izquierdas son las que no 
quieren la tan cacareada convivencia, como se demostró palpablemente en Asturias y en Cataluña donde se 
tenían puntos comunes con las derechas y no quisieron hacer nada. Y, al contrario de esto vemos en Francia 
que, ante una baja del franco, o un peligro para la patria, se unen derechas e izquierdas para acordar por 
ejemplo, la disolución de Ligas armadas. En España no se hace esto porque las únicas organizaciones no 
armadas son derechistas. Se ataca a A. P. porque ésta no se adhiere al espíritu del 14 de abril del 31. Los 
revolucionarios, los firmantes del manifiesto del Comité revolucionario, no tenían espíritu alguno: ellos no 
buscaban una república "tipo soviético", ni una a lo Gambetta, sino una república "estilo Thiers", es decir, de 
antiguos monárquicos." Seguidament, criticà la resolució "il·lògica" de la darrera crisi, la qual havia plentajat 
nombrosos problemes de caràcter electoral. Acabà dient que "los "cedistas" tiene que estar alerta en la próxima 
contienda electoral, cuyo lema para ellos es "contra la revolució y sus cómplices." 
66 .- Seguidament, va pronunciar el discurs Gabriel Cortès, que començà dient que "el campo de la 
política, que debiera ser la lucha noble y leal, se convierte en un "picadero", pues los hombres representativos 
de los partidos se pasan de uno a otro, y los que ayer defendían al régimen monárquico representan hoy —o lo 
quieren representar— un baluarte de la República. A. P. no es un partido más, no lo quiere ser; es un conjunto 
global de españoles." A continuació, féu un resum de la història política contemporània, dient que "dese que el 
Enciclopedismo francés traspasó los Pirineos y puso su garra en España, se entabló en ella una lucha a muerte 
entre los principios liberales y la sana doctrina tradicional, entre el verdadero espíritu de España y los principios 
revolucionarios." També va enaltir les figures de Maura i de Dato, "como hombres probos y ciudadanos 
ejemplares, enemigos de la revolución" i atacà "a los hombres que, rompieron sus compromisos contraidos, 
entran a formar parte del Gobierno, tal vez por el apetito de una cartera o de una prebenda gubernamental. 
Acción Popular ha salido incólume de dos años parlamentarios, sin escisiones, sin haber sido complicada en 
"escándalos"; y a su lado, vemos los partidos quebrantados, como el radical, por la inmoralidades de algunos de 
sus miembros, escindidos todos los demás." Manifestà l'orador que "los hombres de A. P. son los únicos 
puntales del régimen. Dos figuras representativas de fuerzas contrarias están frente a frente: Gil Robles, y Largo 
Caballero; todos los demás serán barridos." Atacà la política de Cambó que qual·lificà de "tortuosa" i afirmà 
que "la veradera libertad no está en las "alharacas" liberaloides de Azaña, sino en la cruz de Santiago, que está 
grabada en la enseña de A. P. " Elogià els homes de la CEDA Gil Robles, Jiménez Fernández, Federico Salmón, 
Lluís Lucía, Cirera Voltá i, sobretot, el primer del qual digué que "si hubiera estado en la política el 14 de abril 
del 31, no se hubiera hecho la revolución. No se les puede tachar a estos hombres de desafectos al régimen, que 
su vida pública comenzó, precisamente, cuando la proclamación de la República; no se encuentra entre estos 
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quinto Congreso de la J. A. P. y la nueva propaganda a realizar."67 Aquell dia, també la JAP 
celebrà actes a Galilea68 i Puigpunyent.69 

hombres a ningún ex-ministro de la monarquía; ni tan siquiera Director General." Afegí que molts esperaven del 
cap de la CEDA "un golpe de Estado para adueñarse del Poder; no lo necesita; le basta la fuerza de las urnas. La 
hostilidad de las izquierdas contra A. P. no es porque la consideren enemiga del actual régimen sino porque va 
contra la esencia de los principios revolucionarios, los ataca en el fondo, de raíz. La moralidad y la pureza 
administrativa de A. P. está demostrada. La vibración política española, después de la exclusión de la "Ceda" 
del Gobierno, fué enorme; las izquierdas no han progresado ni progresarán mientras tanto exista A. P." 
Continuà dient Cortès que "la lucha está entablada definitivamente entre el Vaticano y Moscou. Se acercan las 
elecciones y los componentes del Gobierno empiezan a repartirse los gobiernos civiles de las provincias: A. P. 
irá a la lucha confiadamente; en esta batalla electoral los "revolucionarios y sus cómplices" tiene que ser 
derrotados. Acabà l'orador afirmant que "así como Colón clavó la cruz sobre el Nuevo Mundo, también la 
"Ceda" llevará la Cruz de Santiago y la claravará sobre España." "En Mallorca se celebraron cuatro actos", a 
Acción, núm. 30. Palma, dissabte, 28 de desembre de 1935, pàgs. 1-2. 
67 .- Finalment, va prendre la paraula el president de la JAP de Palma, Francesc Juan Ribas de Sentmenat, 
que començà dient que a la CEDA "no le importan las carteras de Gobierno, sino, única y exclusivamente, 
servir a España, sobre todo. Las Juventudes han defendido a la "Ceda" en todo momento y seguirán haciéndolo, 
habiendo logrado ésta preeminente puesto político en la organización; las Juventudes dan en todo momento el 
empuje. La J. A. P. ha sido la encargada de llevar a las masas las doctrinas sociales justas, y si no las ha podido 
llevar a la práctica no ha sido culpa de la "Ceda", sino a consecuencia de los obstáculos que para su aplicación 
se las ha puesto. Cito, a propósito de ello, el ejemplo de la ley de Yuntures de Jiménez Fernandez. La obra de 
ministros de A. P. debe ser difundida para que se sepa que no se va en la organización contra las justas 
reivindicaciones sociales." Continuà manifestant que "Gil Robles puede contar con ellos para todo, pues la J. A. 
P. de Baleares, ha cuidado de mantener, cual fuego sagrado, el contacto con la opinión publica, dando mitines 
en uno y otro pueblo." Seguidament, atacà a les esquerres i dona compte del resultat del Congrés de directius de 
la J. A. P. celebrat a Madrid. Acabà afegint que la CEDA "es la única organización que no ha engañado a las 
masas, ni las ha defraudado." "En Mallorca se celebraron cuatro actos", a Acción, núm. 30. Palma, dissabte, 28 
de desembre de 1935, pàg. 2. 
68 .- Hi varen intervenir el president de la JAP local, Joan Coll —que presentà els oradors—, el president 
d'APA Pere Coll —que explicà la significació de l'acte i acabà la intervenció amb un triple visca al Jefe, a 
Espanya i a Acció Popular—, i, seguidament els propagandistes ciutadans Bartomeu Ventayol, que s'iniciava 
com a orador i començà afirmant que "los pueblos pequeños son lo único sano que hay en España y la base de 
la regeneración de ella." Enumerà i comentà les dificultats de tot tipus que s'havien creuat en el "camí triomfal" 
de Gil Robles i Acció Popular. Afirmà que "en la Religión, en el imperio espiritual del Catolicismo está el 
secreto de la salvación de España. Por eso Azaña y todo lo que el representa arremetieron contra ella. La 
Revolución sería el caos. Contra ella, un Frente Nacional y la J. A. P. en la vanguardia. La actuación política de 
la mujer es decisiva para el triunfo." Seguidament, va prendre la paraula Andreu Bassa, que també debutava 
com orador, per exposar els problemes econòmics de l'Estat, sobretot els referits a la qüestió agrària i el 
problema de l'atur. Analitzà les causes i exposà les seves solucions, tot i que la crònica no els detalla. A 
continuació, Miquel Suau intervingué per posar "al desnudo las figuras de los pseudo-intelectuales que hoy 
padecemos como una plaga. Copian del extranjero, cuando en España, tenemos lo necesario y lo insuperable. 
Nuestro programa es tradicionalista y modernista a la vez." Féu apologia de la JAP i del "Jefe" i dels 
exministres d'AP. Afirmà "lo que hace falta es honradez en los hombres y justicia social" i elogià a Jiménez 
Fernández i destacà el paper de la dona. Finalment, el president de la JAP de Palma, Francesc Juan Ribas de 
Sentmenat, prengué la paraula per començar fent història del Vè Congrés Nacional de la JAP, també elogià els 
dirigents locals Joan i Pere Coll i afirmà "La JAP nació en lucha, vive en la lucha, y, si ha de morir, morirá en la 
lucha. Las persecuciones, aunque vengan de muy alto, no nos asustan. Vamos al pueblo, al verdadero pueblo, al 
que trabaja y labora cada día por la grandeza de España, y le planteamos el dilema Ser o no ser. Revolución o 
contrarrevolución. España o anti-España. Nuestro partido impondrá una política nueva. Vamos por toda España 
a rendir cuentas, pero también a pedirlas." Elogià Salmón, Lucia i Jiménez Fernández i contraposà la seva obra 
a la de Largo Caballero, Prieto i Marcel·lí Domingo. Continuà dient "Que España saque las consecuencias. El 
JEFE, en Guerra. Como encontró el Ejército y cómo la ha dejado. Nuestra política es de realidades. A. P. no se 
ha gastado en el Poder, porque gobernó para el pueblo. Las próximas elecciones serán de vida o muerte. Todos 
en pie, por el JEFE y por España. Contra todos y contra todo, ¡todo el Poder para el JEFE!." "La J. A. P. de 
Palma, triunfal y arrolladora en sus campañas de propaganda, se cubre de gloria en una jornada inolvidable. 
Galilea y Puigpunyent, en pié por España y por el Jefe", a Acción, núm. 30. Palma, dissabte, 28 de desembre de 
1935, pàgs. 3-4. 
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Novament, el diumenge, dia 29, els equips de propaganda de la JAP i d'APA feren cinc actes 
de propaganda als municipis d'Esporles,70 Bunyola,71 Valldemossa,72 Montuïri i Felanitx.73  
Altra vegada, el dissabte, 4 de gener, es feu un míting a Búger74 i, l'endemà, diumenge, se'n 
feren a Esporles,75 Vilafranca,76 Manacor,77 Sant Llorenç78 i Artà.79 Destacà sobretot l'acte a 

69 .- A Puigpunyent, hi hagué discursos del secretari local de la JAP, Vicenç Homar, Pere Coll, Bartomeu 
Ventayol, Andreu Bassa, Miquel Suau i Francesc Juan Ribas de Sentmenat.  Aquell dia, a Puigpunyent, es va 
constituir l'agrupació local de la JAP, regida per Josep Martorell Llabrés (president), Bartomeu Morey Bauzà 
(vicepresident), Miquel Bauzà Llinàs (secretari), Jordi Martorell Llabrés (vicesecretari), Guillem Morey Ferrà 
(tresorer) i com a vocals Joan Moragues Ripoll i Miquel Marquès Martorell. "La J. A. P. de Palma, triunfal y 
arrolladora en sus campañas de propaganda, se cubre de gloria en una jornada inoblidable. Galilea y 
Puigpunyent, en pié por España y por el Jefe", a Acción, núm. 30. Palma, dissabte, 28 de desembre de 1935, 
pàg. 4.  
70 .- Hi varen intervenir el dirigent de la JAP d'Esporles Gabriel Nadal i el president local Arnau Llinàs 
els propagandistes ciutadans Miquel Suau, Bartomeu Ventayol i el cap Francesc Juan Ribas de Sentmenat. 
Segons la crònica "Esporlas. Un nombre que evoca una triste leyenda. En el fondo de verdad de esa leyenda, un 
hecho: Esporlas, baluarte fortificado del socialismo mallorquín. Fortificado con la actividad de unos y la desidia 
y abandono lamentable de otros. La J. A. P. tiene que agregar a los titulos que aureolan su vida el de la 
heroicidad. Tiene que luchar contra la semilla que ha sembrado la anti-España y tiene que pechar con los errores 
de los afines en ideario, ya que no de conducta. Desde hoy en Esporlas, frente a un baluarte hay colocado otro. 
El único que puede resisitir y dar la batalla. La J. A. P. Una J. A. P. magnífica. Tenso y vibrante su ritmo. 
Joven, nutrida y sana. Digna de la lucha que le espera." "La jornada del pasado domingo, página de oro que la J. 
A. P. de Palma inscribe en el libro de su Historia", a Acción, núm. 31. Palma, dissabte, 4 de gener de 1935, pàg. 
4. 
71 .- En el teatre de Bunyola, la JAP de Palma hi celebrà un acte de propaganda, en el qual varen 
intervenir el president de la JAP local Antoni Oliver, el membre del Comitè Provincial de la CEDA Salvador 
Batle, a més dels propagandistes Miquel Suau, Bartomeu Ventayoli Francesc Juan Ribas de Sentmenat. "La 
jornada del pasado domingo, página de oro que la J. A. P. de Palma inscribe en el libro de su Historia", a 
Acción, núm. 31. Palma, dissabte, 4 de gener de 1935, pàg. 4. 
72 .- Hi varen prendre part els propagandistes Miquel Suau, Bartomeu Ventayol i Francesc Juan Ribas de 
Sentmenat. "La jornada del pasado domingo, página de oro que la J. A. P. de Palma inscribe en el libro de su 
Historia", a Acción, núm. 31. Palma, dissabte, 4 de gener de 1935, pàg. 4. 
73 .- "La jornada del pasado domingo, página de oro que la J. A. P. de Palma inscribe en el libro de su 
Historia", a Acción, núm. 31. Palma, dissabte, 4 de gener de 1935, pàg. 4; i "Nuestra Propaganda", a Acción, 
núm. 31. Palma, dissabte, 4 de gener de 1935, pàg. 1. 
74 .- Organitzat per la JAP, l'acte començà a les 20,30 h, en el local del cine del poble i hi varen intervenir 
els membres de la J.A.P. de Palma Miquel Suau, Bartomeu Ventayol i el cap provincial de les joventuts, 
Francesc Juan Ribas de Sentmenat. "Continúa la propaganda de A. P.", a Correo de Mallorca, núm. 8.118. 
Palma, dilluns, 6 de gener de 1936, pàg. 1. També "El domingo pasado, en Búger, Esporlas, Villafranca, San 
Lorenzo y Artá, cinco concentraciones de la J. A. P. demostrativas de la fuerza inexpugnable de nuestro 
movimiento nacional", a Acción, núm. 32. Palma, dissabte, 11 de gener de 1935, pàg. 4. 
75 .- A les 11,30 h del matí Francesc Juan Ribas de Sentmenat féu una conferència sobre "Orígenes, 
nacimiento y desarrollo de las Juventudes de A. P.", en la qual hi assistí més d'un centenar de persones. 
S'encarregaren de la presentació de l'acte el directiu de la JAP d'Esporles, Sebastià Trias i el president Arnau 
Llinàs. Segons la crònica, "el orador analizó detenidamente los orígenes de la revolución española, 
manifestando que sus fuentes se encuentran en la francesa y en las doctrinas enciclopedistas del siglo XVIII." 
S'indicava que la JAP que s'havia constituït feia poc més d'una setmana, tenia 70 socis inscrits. "Continúa la 
propaganda de A. P.", a Correo de Mallorca, dilluns, 6 de gener de 1936, pàg. 1. 
76 .- A les 16 h, s'inicià l'acte organitzat per la JAP, al qual assistiren devers 400 persones i varen 
intervenir el Lladó, Miquel Suau, Bartomeu Ventayol i Francesc Juan Ribas de Sentmenat. "Continúa la 
propaganda de A. P.", a Correo de Mallorca, núm. 8.118. Palma, dilluns, 6 de gener de 1936, pàg. 1. També "El 
domingo pasado, en Búger, Esporlas, Villafranca, San Lorenzo y Artá, cinco concentraciones de la J. A. P. 
demostrativas de la fuerza inexpugnable de nuestro movimiento nacional", a Acción, núm. 32. Palma, dissabte, 
11 de gener de 1935, pàg. 4. 
77 .- En el local social d'Acció Popular i organtizat per aquesta entitat i la JAP es féu un acte de 
propaganda en el qual varen prendre la paraula Guillem Morey, Jordi Andreu, el secretari de la junta d'APA de 
Palma Bartomeu Company, Francesc Juan Ribas de Sentmenat i el cap provincial d'APA Lluís Zaforteza 
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Manacor, en el qual varen intervenir Morey, Francesc Juan Ribas de Sentmenat, Company i 
Andreu, a més del president i diputat a Corts Lluís Zaforteza.80 
El 7 de gener, es va constituir de l'agrupació de la JAP a Porreres, en el qual hi pronuncià un 
discurs el president Francesc Juan de Sentmenat.81 En aquells moments, la JAP tenia 17 
agrupacions locals a Esporles, Galilea, Puigpunyent, Manacor, Sant Llorenç, Son Servera, 
Montuïri, Costitx, Porreres, Valldemossa, Lloret de Vistalegre, Manacor, Consell, Petra, 
Ariany, Sineu i  sa Pobla. Aleshores, davant la puixança creixent de les organitzacions 
juvenils, es començà a organitzar —amb la redacció de les bases estatutàries— el Consell 
Regional de les Joventuts d'Acció Popular de Balears.82 
Novament, el diumenge, 12 de gener, APA féu 8 actes de propaganda a Esporles,83 Sóller,84 
Sant Joan,85 Montuïri,86 Algaida,87 Pina,88 Sencelles89 i Felanitx.90 

Villalonga. Amb aquest acte, es féu la constitució oficial de la JAP a Manacor. "Continúa la propaganda de A. 
P.", a Correo de Mallorca, dilluns, 6 de gener de 1936, pàg. 1; i “Acción Popular”, a Voz y Voto, núm. 232. 
Manacor, 11 de gener de 1936, pàg.  4. També "El domingo pasado, en Búger, Esporlas, Villafranca, San 
Lorenzo y Artá, cinco concentraciones de la J. A. P. demostrativas de la fuerza inexpugnable de nuestro 
movimiento nacional", a Acción, núm. 32. Palma, dissabte, 11 de gener de 1935, pàg. 4. 
78 .- A l'horabaixa, es féu un acte de propaganda, en el qual pronuncià un discurs Francesc Juan Ribas de 
Sentmenat, en el qual tractà de la constitució de la JAP. "Continúa la propaganda de A. P.", a Correo de 
Mallorca, dilluns, 6 de gener de 1936, pàg. 1. També "El domingo pasado, en Búger, Esporlas, Villafranca, San 
Lorenzo y Artá, cinco concentraciones de la J. A. P. demostrativas de la fuerza inexpugnable de nuestro 
movimiento nacional", a Acción, núm. 32. Palma, dissabte, 11 de gener de 1935, pàg. 4. 
79 .- En el local social d'APA d'Artà, la JAP féu un acte de propaganda en el qual assistiren més de 600 
persones, segons la crònica, i actuaren com a oradors el president de la JAP d'Artà Joan Femenias, Bartomeu 
Ventayol i Francesc Juan Ribas de Sentmenat. "Continúa la propaganda de A. P.", a Correo de Mallorca, 
dilluns, 6 de gener de 1936, pàg. 1. També "El domingo pasado, en Búger, Esporlas, Villafranca, San Lorenzo y 
Artá, cinco concentraciones de la J. A. P. demostrativas de la fuerza inexpugnable de nuestro movimiento 
nacional", a Acción, núm. 32. Palma, dissabte, 11 de gener de 1935, pàg. 4. 
80 .- "Nuestra Propaganda", a Acción, núm. 32. Palma, dissabte, 11 de gener de 1935, pàg. 1; i "El 
domingo pasado, en Búger, Esporlas, Villafranca, San Lorenzo y Artá, cinco concentraciones de la J. A. P. 
demostrativas de la fuerza inexpugnable de nuestro movimiento nacional", a Acción, núm. 32. Palma, dissabte, 
11 de gener de 1935, pàg. 4. 
81 .- Segons la nota, la nova entitat ja passava del centenar de socis i es cursaren telegrames a Gil Robles i 
Pérez de Laborda. "Propaganda de la J. A. P. En Porreras", a Correo de Mallorca, dimecres, 8 de gener de 
1936, pàg. 8. 
82 .- "El domingo pasado, en Búger, Esporlas, Villafranca, San Lorenzo y Artá, cinco concentraciones de 
la J. A. P. demostrativas de la fuerza inexpugnable de nuestro movimiento nacional", a Acción, núm. 32. Palma, 
dissabte, 11 de gener de 1935, pàg. 4. 
83 .- A les 11,30 del matí, en el local social d'APA, hi féu una conferència l'advocat Jordi Andreu, 
presentat pel president local de la JAP, Ripoll. Andreu va examinar la tasca duita a terme per la JAP en totes les 
províncies de l'Estat i afirmà "que las dos últimas crisis son producto del viejo caciquismo que se creía ya 
muerto y enterrado." També parlà del "conglomerat" d'esquerres i del "famós partit" de Centre que des del 
Govern intentava formar Portela Valladares. "Ayer, ocho actos de propaganda de A. P", a Correo de Mallorca, 
núm. dilluns, 13 de gener de 1936, pàg. 2; "Política en Mallorca. Los actos de propaganda de A. P.", a La 
Última Hora, dilluns, 13 de gener de 1936, pàg. 2; i "Política local. Los actos de propaganda de A. P.", a La 
Almudaina, dimarts, 14 de gener de 1936, pàg. 6. 
84 .- També, a l'horabaixa, a les 16,15 h, en el local social d'APA de Sóller, Jordi Andreu hi féu una 
conferència, presentat pel president local d'APA, Llorenç Mayol. Segons la crònica, Andreu, "dijo que a la 
"Ceda" se le ha echado de los puestos de la Gobernación del Estado, bajo el pretexto de falta de fe republicana. 
Habló de los problemas entre el capital y el trabajo, problemas que tiene que resolverse y del paro obrero. Se 
extendió en consideraciones sobre el militarismo de la Unión Rusa Socialista Soviética, tan distinto del 
pacifismo engañoso de los delegados de aquella república roja." "Ayer, ocho actos de propaganda de A. P", a 
Correo de Mallorca, núm. 8.124. Palma, dilluns, 13 de gener de 1936, pàg. 8; "Política en Mallorca. Los actos 
de propaganda de A. P.", a La Última Hora, dilluns, 13 de gener de 1936, pàg. 2; i "Política local. Los actos de 
propaganda de A. P.", a La Almudaina, dimarts, 14 de gener de 1936, pàg. 6; i "Conferencia en Acción Popular 
Agraria", a Sóller, núm. 2.547. Sóller, dissabte, 18 de gener de 1936, pàg. 12. 
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Tot i que encara no s'havia definit la futura candidatura de Centre-Dreta, APA i la JAP 
continuaren la campanya organitzativa i propagandística. Així, el dimecres, 15 de gener, la 
JAP de Consell organitzà un acte de propaganda en el qual varen intervenir els vocals de la 
JAP de Palma Gabriel Morell i Miquel Suau i el president Francesc Juan Ribas de 
Sentmenat.91 També a Santa Maria es constituí l'agrupació local de la JAP i a l'acte varen 
intervenir el president d'Acció Popular del poble Santandreu, els propagandistes ciutadans 
Gabriel Morell, Miquel Suau i el president de les joventuts de Palma, Francesc Juan Ribas de 
Sentmenat —que explicà els objectius, les aspiracions i les normes d'actuació del partit.—92 

85 .- A l'horabaixa, es féu en el teatre del Centre Catòlic i hi varen prendre part Josep Ginestra, Antoni 
Sabater i Gabriel Subías. Segons la crònica, "los oradores hablaron del actual momento político en España 
demostrando la necesidad de ir a las elecciones a defender los postulados de la civilización cristiana." "Ayer, 
ocho actos de propaganda de A. P", a Correo de Mallorca, dilluns, 13 de gener de 1936, pàg. 2; "Política en 
Mallorca. Los actos de propaganda de A. P.", a La Última Hora, dilluns, 13 de gener de 1936, pàg. 2; i "Política 
local. Los actos de propaganda de A. P.", a La Almudaina, dimarts, 14 de gener de 1936, pàg. 6. 
86 .- A l'horabaixa, en el local social de la JAP, hi parlaren els ciutadans Gabriel Morell, Bartomeu 
Ventayol i Gabriel Subías, a més dels directius de la JAP montuirencs Bartomeu Sampol i Antoni Verger, que 
recordaren "los atropellos" que es varen cometre durant el bienni del Govern "socialista." Després de l'acte, es 
féu una berenada i s'anuncià que properament es faria la benedicció de la bandera de la JAP. La crònica 
comentà que en menys de dues setmanes havia augmentat en més d'una cinquantena el nombre de socis actius i 
protectors de la JAP. "Ayer, ocho actos de propaganda de A. P", a Correo de Mallorca, dilluns, 13 de gener de 
1936, pàg. 5; "Política en Mallorca. Los actos de propaganda de A. P.", a La Última Hora, dilluns, 13 de gener 
de 1936, pàg. 2; "Política local. Los actos de propaganda de A. P.", a La Almudaina, dimarts, 14 de gener de 
1936, pàg. 6; i "La JAP reclama para sí las primicias, los riesgos y los sacrificios de la inminente batalla por 
España", a Acción, núm. 33. Palma, dissabte, 18 de gener de 1936, pàg. 4. Aquesta crònica afirmava "En la 
lucha se forja todo lo grande. Y en la lucha esta benemérita JAP montuirense. Por eso es como es. Una de las 
organizaciones más potentes de nuestro movimiento nacional. Su nacimiento y su vida deben ser algo ejemplar, 
deben ser norma y admiración. Una falange nutridísima de muchachos, que se sienten inflamados por el fuego 
del espíritu más auténticamente japista, han levantado a todo un pueblo de la postración en que yacía y lo han 
rescatado de las garras ferozmente antiespañolas del izquierdismo." 
87 .- Hi varen intervenir J. Trobat de la JAP local i els propagandistes ciutadans Miquel Suau, Bartomeu 
Ventayol i Francesc Juan Ribas de Sentmenat. "La JAP reclama para sí las primicias, los riesgos y los 
sacrificios de la inminente batalla por España", a Acción, núm. 33. Palma, dissabte, 18 de gener de 1936, pàg. 4. 
88 .- També hi varen intervenir els mateixos oradors que a Algaida. "La JAP reclama para sí las primicias, 
los riesgos y los sacrificios de la inminente batalla por España", a Acción, núm. 33. Palma, dissabte, 18 de gener 
de 1936, pàg. 4. 
89 .- Hi varen intervenir els dirigents ciutadans Miquel Suau, Bartomeu Ventayol i Francesc Juan de 
Sentmenat. "Ayer, ocho actos de propaganda de A. P", a Correo de Mallorca, dilluns, 13 de gener de 1936, pàg. 
5; "Política en Mallorca. Los actos de propaganda de A. P.", a La Última Hora, dilluns, 13 de gener de 1936, 
pàg. 2; "Política local. Los actos de propaganda de A. P.", a La Almudaina, dimarts, 14 de gener de 1936, pàg. 
6; i "La JAP reclama para sí las primicias, los riesgos y los sacrificios de la inminente batalla por España", a 
Acción, núm. 33. Palma, dissabte, 18 de gener de 1936, pàg. 4. 
90 .- A l'horabaixa, hi féu una conferència Francesc Juan de Sentmenat. "Ayer, ocho actos de propaganda 
de A. P", a Correo de Mallorca, dilluns, 13 de gener de 1936, pàg. 5; "Política en Mallorca. Los actos de 
propaganda de A. P.", a La Última Hora, dilluns, 13 de gener de 1936, pàg. 2; "Política local. Los actos de 
propaganda de A. P.", a La Almudaina, dimarts, 14 de gener de 1936, pàg. 6; i "La JAP reclama para sí las 
primicias, los riesgos y los sacrificios de la inminente batalla por España", a Acción, núm. 33. Palma, dissabte, 
18 de gener de 1936, pàg. 4. 
91 .- "Política local. Actos de la J. A. P.", a La Almudaina, dissabte, 18 de gener de 1936, pàg. 5; 
"Propaganda de la J. A. P.", a Correo de Mallorca, dissabte, 18 de gener de 1936, pàg. 2; "Política. Actos de la 
J. A. P.", a El Día, dissabte, 18 de gener de 1936, pàg. 2; i "La política en Mallorca. Propaganda de la A. P. A.", 
a La Última Hora, dissabte, 18 de gener de 1936, pàg. 2. 
92 .- "Política local. Actos de la J. A. P.", a La Almudaina, dissabte, 18 de gener de 1936, pàg. 5; 
"Propaganda de la J. A. P.", a Correo de Mallorca, dissabte, 18 de gener de 1936, pàg. 2; "Política. Actos de la 
J. A. P.", a El Día, dissabte, 18 de gener de 1936, pàg. 2; "La política en Mallorca. Propaganda de la A. P. A", a 
La Última Hora, dissabte, 18 de gener de 1936, pàg. 2; i "La JAP. a pleno pulmón de su fe y su esperanza en los 
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El dijous, dia 16, es feren actes de propaganda a Algaida i Pina, en els quals intervingueren 
els ciutadans japistes Francesc Juan de Sentmenat, Miquel Suau, Antoni Sabater i Bartomeu 
Ventayol.93 Així mateix, a Porreres, Francesc Juan Ribas de Sentmenat hi féu una conferència 
en el local de la JAP, presentat pel president local Baltasar Barceló.94 
El 18 de gener, davant la proximitat de les eleccions, la Secció Femenina d'APA féu pública 
una nota en què indicava que es rebien molts de donatius per contribuir a l'èxit de la 
campanya electoral. Assenyalava que les oficines de la secció femenina de la seu del carrer 
de Sant Jaume estaven obertes tots els dies de 10 a 11,30 i de 16 a 19,30 h. per totes aquelles 
persones que volguessin contribuir "al éxito electoral con la seguridad de que con su ayuda 
contribuirán al triunfo de los ideales cuyo fin es el bien de España."95 
El diumenge, 19 de gener, APA i JAP feren actes de propaganda als municipis de Mancor de 
la Vall,96 Lloseta,97 Selva,98 Binissalem,99 Santa Eugènia,100 Esporles101 i Artà.102 Aquell dia, a 

destinos imperiales de España, lanza a los cuatro vientos su grito de batalla: No Pasarán!", a Acción, núm. 34. 
Palma, dissabte, 25 de gener de 1936, pàg. 2. 
93 .- "Política local. Actos de la J. A. P.", a La Almudaina, dissabte, 18 de gener de 1936, pàg. 5; 
"Propaganda de la J. A. P.", a Correo de Mallorca, dissabte, 18 de gener de 1936, pàg. 2; "Política. Actos de la 
J. A. P.", a El Día, dissabte, 18 de gener de 1936, pàg. 2; "La política en Mallorca. Propaganda de la A. P. A", a 
La Última Hora, dissabte, 18 de gener de 1936, pàg. 2; i "La JAP. a pleno pulmón de su fe y su esperanza en los 
destinos imperiales de España, lanza a los cuatro vientos su grito de batalla: No Pasarán!", a Acción, núm. 34. 
Palma, dissabte, 25 de gener de 1936, pàg. 2. 
94 .- "Política local. Actos de la J. A. P.", a La Almudaina, dissabte, 18 de gener de 1936, pàg. 5; 
"Propaganda de la J. A. P.", a Correo de Mallorca, dissabte, 18 de gener de 1936, pàg. 2; "Política. Actos de la 
J. A. P.", a El Día, dissabte, 18 de gener de 1936, pàg. 2; "La política en Mallorca. Propaganda de la A. P. A", a 
La Última Hora, dissabte, 18 de gener de 1936, pàg. 2. (La nota apuntava que "lo numeroso de la concurrencia 
y el entusiasmo que reinó, demuestran que la J. A. P. porrerenca ha arraigado en lo más hondo de aquel 
pueblo."); i "La JAP. a pleno pulmón de su fe y su esperanza en los destinos imperiales de España, lanza a los 
cuatro vientos su grito de batalla: No Pasarán!", a Acción, núm. 34. Palma, dissabte, 25 de gener de 1936, pàg. 
2. 
95 .- "Política local. Sección Femenina de Acción Popular Agraria", a La Almudaina, diumenge, 19 de 
gener de 1936, pàg. 6; i "Política. Sección Femenina de Acción Popular Agraria", a El Día, diumenge, 19 de 
gener de 1936, pàg. 2. 
96 .- En aquest poble actuaren com a oradors Andreu Bassa, Antoni Arbona i Francesc Juan Ribas de 
Sentmenat i exposaren la doctrina de la CEDA, especialment sobre l'aspecte social, "invitando a los oyentes a 
que contribuyan al triunfo de su partido en la contienda electoral que se avecina." "Acción Popular ante las 
elecciones. Exije tres diputados para entrar en la coalición", a Correo de Mallorca, dilluns, 20 de gener de 1936, 
pàg. 1; i "La JAP. a pleno pulmón de su fe y su esperanza en los destinos imperiales de España, lanza a los 
cuatro vientos su grito de batalla: No Pasarán!", a Acción, núm. 34. Palma, dissabte, 25 de gener de 1936, pàg. 
3. 
97 .- En el local social d'APA de Lloseta va intervenir l'advocat Jordi Andreu, que propugnà pel triomf del 
seu ideari i féu al·lusions a alguns conceptes que s'havien expresat en el míting d'esquerres del dia anterior. 
"Acción Popular ante las elecciones. Exije tres diputados para entrar en la coalición", a Correo de Mallorca, 
dilluns, 20 de gener de 1936, pàg. 1; 
98 .- A l'horabaixa, Francesc Juan Ribas de Sentmenat hi féu una conferència en la qual exposà la intensa 
tasca de la JAP, "arengando a los oyentes para que, siguiendo las inspiraciones de(sic) Jefe de la C. E. D. A. 
voten la candidatura de derechas." "Acción Popular ante las elecciones. Exije tres diputados para entrar en la 
coalición", a Correo de Mallorca, dilluns, 20 de gener de 1936, pàg. 1; i "La JAP. a pleno pulmón de su fe y su 
esperanza en los destinos imperiales de España, lanza a los cuatro vientos su grito de batalla: No Pasarán!", a 
Acción, núm. 34. Palma, dissabte, 25 de gener de 1936, pàg. 3. 
99 .- L'exdiputat Tomàs Salord visità el poble i s'entrevistà amb una representació d'APA, i féu un discurs 
per obtenir el triomf en la propera lluita electoral. "Acción Popular ante las elecciones. Exije tres diputados para 
entrar en la coalición", a Correo de Mallorca, dilluns, 20 de gener de 1936, pàg. 1; 
100 .- A Santa Eugènia es celebrà un míting en el qual varen intervenir els advocats Gabriel Morell, 
Bartomeu Ventayol i Gabriel Subias, que exposaren el programa d'APA i també demanaren el vot per la 
candidatura de dretes. "Acción Popular ante las elecciones. Exije tres diputados para entrar en la coalición", a 
Correo de Mallorca, dilluns, 20 de gener de 1936, pàg. 1; i "La JAP. a pleno pulmón de su fe y su esperanza en 
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la nit, hi hagué un incident quan els membres de les Joventuts d'Acció Popular d'Esporles, 
Sebastià Trias Vich i Joan Nadal Tomàs fixaven cartells de propaganda, els socialistes 
Antoni Vich Matas i Josep Salas Llosas els ho tractaren d'impedir i es produí una forta 
baralla que obligà a intervenir a la Guàrdia Civil.103 
El dilluns, 20 de gener, la Joventut d'Acció Popular —amb grups propagandistes de Palma i 
d'Esporles— organitzà actes de propaganda electoral a Estellencs,104 Banyalbufar105 i 
Esporles.106 Aquell dia, a 20 h, en el centre d'APA de Santa Catalina, l'advocat Jordi Andreu 
hi pronuncià una conferència.107 

los destinos imperiales de España, lanza a los cuatro vientos su grito de batalla: No Pasarán!", a Acción, núm. 
34. Palma, dissabte, 25 de gener de 1936, pàgs. 2-3. 
101 .- Al matí, Gabriel Subias féu una conferència en el centre d'APA d'Esporles en la qual exposàla 
història del partit i la tasca duita a terme en el Govern. "Acción Popular ante las elecciones. Exije tres diputados 
para entrar en la coalición", a Correo de Mallorca, dilluns, 20 de gener de 1936, pàg. 1; 
102 .- A les 20,30 h, hi féu una conferència el directiu de la JAP del poble Bartomeu Mayol. "Acción 
Popular ante las elecciones. Exije tres diputados para entrar en la coalición", a Correo de Mallorca, dilluns, 20 
de gener de 1936, pàg. 1; i "La JAP. a pleno pulmón de su fe y su esperanza en los destinos imperiales de 
España, lanza a los cuatro vientos su grito de batalla: No Pasarán!", a Acción, núm. 34. Palma, dissabte, 25 de 
gener de 1936, pàg. 3. 
103 .- "Ante las elecciones. En Esporlas dos miembros de A. P. son agredidos por dos socialistas", a La 
Almudaina, dimarts, 21 de gener de 1936, pàg. 5. També "Y en Esporlas ¿qué?", a Acción, núm. 35. Palma, 
dissabte, 1 de febrer de 1936, pàg. 3. La nota afirmava que "Estaban, el otro día, unos hermanos nuestros de la 
novel y briosa J. A. P. de aquella simpática villa fijando pasquines de propaganda de la J. A. P. Todo ésto es 
conocido. También sabe todo el mundo que hubo colisión y que se llegó a las manos. Lo que ignoran algunos es 
otra cosa. Muchos creen que los únicos que sufrieron las consecuencias de la colisión fueron los "japistas"; pero 
los socialistas que intervinieron en el suceso, no se libraron tan facilmente de recibir una azotaina bastante 
regular. ¡Ah!....... y después el agua del torrente, se encargó de refrescar sus cuerpos, acalorados, sin duda, en la 
pelea. Y ahora, una advertencia. Nosotros, francamente, no somos púgiles ni sentimos afición por el "boxeo". 
Pero —Eso si, ¿quien lo duda?— sabemos hacer buen uso de nuestros puños cuando las circunstancias lo 
requieren. Somos fieles a nuestro lema: "Ante todo, la razón. Frente a la violencia, la razón y la fuerza". 
¿Entendidos?"  
104 .- En el saló teatre, que "estaba ocupado por la casi totalidad del pueblo" hi parlaren els esporlerins 
Arnau Molinas i Sebastià Trias i els ciutadans Miquel Suau i Francesc Juan Ribas de Sentmenat. "La política en 
Mallorca. Propaganda de la Juventud de Acción Popular", a La Última Hora, dimarts, 21 de gener de 1936, pàg. 
5; "Política local. Propaganda de la Juventud de Acción Popular", a Correo de Mallorca, dimecres, 22 de gener 
de 1936, pàg. 2; "Las elecciones en Baleares. Propaganda de la Juventud de Acción Popular", a La Almudaina, 
dijous, 23 de gener de 1936, pàg. 6; i "La JAP. a pleno pulmón de su fe y su esperanza en los destinos 
imperiales de España, lanza a los cuatro vientos su grito de batalla: No Pasarán!", a Acción, núm. 34. Palma, 
dissabte, 25 de gener de 1936, pàg. 3. 
105 .- En el teatre del poble els mateixos oradors que havien parlat a Estellencs hi varen intervenir exposant 
el programa que Acció Popular havia de dur a terme des del Govern. "La política en Mallorca. Propaganda de la 
Juventud de Acción Popular", a La Última Hora, dimarts, 21 de gener de 1936, pàg. 5; "Política local. 
Propaganda de la Juventud de Acción Popular", a Correo de Mallorca, dimecres, 22 de gener de 1936, pàg. 2; 
"Las elecciones en Baleares. Propaganda de la Juventud de Acción Popular", a La Almudaina, dijous, 23 de 
gener de 1936, pàg. 6; i "La JAP. a pleno pulmón de su fe y su esperanza en los destinos imperiales de España, 
lanza a los cuatro vientos su grito de batalla: No Pasarán!", a Acción, núm. 34. Palma, dissabte, 25 de gener de 
1936, pàg. 3. 
106 .- Després dels actes a Estellencs i a Banyalbufar, es traslladaren a Esporles, on varen parlar el 
president de la JAP d'Esporles, Arnau Llinàs, i del president de la JAP de Palma, Francesc Juan Ribas de 
Sentmenat. "La política en Mallorca. Propaganda de la Juventud de Acción Popular", a La Última Hora, 
dimarts, 21 de gener de 1936, pàg. 5; "Política local. Propaganda de la Juventud de Acción Popular", a Correo 
de Mallorca, dimecres, 22 de gener de 1936, pàg. 2; "Las elecciones en Baleares. Propaganda de la Juventud de 
Acción Popular", a La Almudaina, dijous, 23 de gener de 1936, pàg. 6; i "La JAP. a pleno pulmón de su fe y su 
esperanza en los destinos imperiales de España, lanza a los cuatro vientos su grito de batalla: No Pasarán!", a 
Acción, núm. 34. Palma, dissabte, 25 de gener de 1936, pàg. 3. 
107 .- "Política local. Conferencia de don Jorge Andreu en A. P. A. de Santa Catalina", a Correo de 
Mallorca, dimecres, 22 de gener de 1936, pàg. 2. El propagandista començà dient que "en el panorama político 
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El dimecres, dia 22, es féu un míting a Montuïri,108 el dissabte, 25 de gener, APA, féu un 
míting a Valldemossa109 i, l'endemà, a Esporles,110 Costitx,111 Felanitx112 i Petra.113 Al mateix 
temps, des de Mallorca, els propagandistes i advocats Jordi Andreu i Bartomeu Ventayol es 
varen traslladar el dijous dia 23 de gener a Menorca per participar en la campanya electoral. 
A Menorca, durant el cap de setmana del 24 al 26 de gener, APA celebrà sis actes de 
propaganda. Així, el divendres, dia 24, es féu un acte a Ciutadella, en el qual varen 
pronunciar discursos Ventayol i Andreu. L'endemà, dia 25, en el Centre de Dretes de Maó, 
davant el micròfon parlà Jaume Vidal i Jordi Andreu, que adreçà a les dones una salutació de 

español sólo dos grupos políticos gozan de relieve y atraen las masas: Acción Popular y el Socialismo, 
precisamente por ser ambos de profunda acción social. Largo Caballero acusa de fascista al caudillo de las 
derechas españolas, porque el programa social de éste es hacedero y viable y conquistará definitivamente la 
gran mayoría de opinión del obrero del campo y de la ciudad." Seguidament, comentà "el auge de los Sindicatos 
obreros profesionales y su acuerdo adoptado en la reciente y magna Asamblea reunida en Madrid, de apoyar los 
Gobiernos de España que, dentro de la ortodoxia cristiana, propugnen una profunda labor de acción social." A 
continuació exposà la doctrina de la CEDA, que "no es sino expresión del ideal social cristiano de Gil Robles, 
político que no es un arrivista al día, sino que su formación cultural en este aspecto social cristiano data del año 
1923, habiendo profundizado sus conocimientos en viajes de estudio a ciudades de cuatro partes del mundo." 
Acte seguit, glosà la relació que mantenien "el partido con los ideales democráticos, fascista y de imperio" i es 
reafirmà en què els propagandistes de la CEDA "no hablan en nombre de ninguna clase social sino de una 
doctrina, que es eterna, y menos que vengan a servir el egoísmo de las clases conservadoras." Aleshores, va 
passar a ocupar-se del problema polític actual, es va referir a "las dos crisis de Diciembre último" i comentà els 
preceptes de la Constitució "que entiende vulnerados, y cuando no, interpretados por quiénes no incumbe la 
función hermenéutica de la glosa legal." Atacà durament el partit de centre que intentava constituir Portela 
Valladares i afirmà que "no cabe el noble término de neutralidad ante el ser y el no ser de nuestra patria." 
Exposà, a més, la situació vigent dels partits polítics a Espanya, "parangonando el bienio fúnebre de Azaña con 
la etapa posibilista de colaboración de la CEDA." Parlà dels biennis iniciats a França en els anys 1924 i 1932, 
que "también supuso un fracaso en la nación vecina de la colaboración de republicanos izquierdistas con los 
socialistas de León Blun y de Renaudel." Acabà amb una invitació als oients a votar la candidatura dretana en 
les properes eleccions, "cuyo tema de partido es aplastar la revolución y sus cómplices." 
108 .- "¡Jefe y cierra España!", a Acción, núm. 35. Palma, dissabte, 1 de febrer de 1936, pàg. 3. 
109 .- En el local social d'APA de Valldemossa es féu un acte de propaganda en el qual varen intervenir un 
membre local, dos de la JAP d'Esporles i els dirigents ciutadans Bartomeu Company, Francesc Juan Ribas de 
Sentmenat i el vocal de Propaganda Gabriel Cortès. "Propaganda de Acción Popular Agraria", a Correo de 
Mallorca, dilluns, 27 de gener de 1936, pàg. 2. 
110 .- S'hi celebraren dos actes de propaganda: a les 11 h del matí en el local del centre hi féu una 
conferència Gabriel Cortès, que va ser presentat pel president d'APA d'Esporles i a les 16,30 h, s'hi constituí la 
Secció Femenina d'Acció Popular Agrària. Presidí l'acte Catalina Gual de Morell i hi varen intervenir Dolors 
Fortuny i Pilar Solans, que explicaren el programa d'APA i animaren als assistents a lluitar en les properes 
eleccions. "Propaganda de Acción Popular Agraria", a Correo de Mallorca, dilluns, 27 de gener de 1936, pàg. 
2. També "Ante las elecciones. En Esporlas se constituye la Sección Femenina de Acción Popular Agraria", a 
La Almudaina, dimarts, 28 de gener de 1936, pàg. 6; "La política en Mallorca. Acción Popular Agraria.- En 
Esporlas se constituye la Sección Femenina", a La Última Hora, dimarts, 28 de gener de 1936, pàg. 5; i 
"Política. Acción Popular Agraria", a El Día, dimecres, 29 de gener de 1936, pàg. 2. 
111 .- En l'acte, presidit pel cap local Julià Munar i per altres vocals de la directiva, hi varen prendre la 
paraula, presentats pel secretari de la joventut local Antoni Munar, els propagandistes de la JAP, Miquel Suau, 
Andreu Bassa, Josep Ferrer i Juan Ribas de Sentmenat. "Propaganda de Acción Popular Agraria", a Correo de 
Mallorca, dilluns, 27 de gener de 1936, pàg. 2; "De Costitx", a La Almudaina, dimecres, 29 de gener de 1936, 
pàg. 5; i "Costitx. Inauguración de la J. A. P.", a El Día, dijous, 30 de gener de 1936, pàg. 5. 
112 .- A les 20 h, s'hi féu un acte de propaganda —en un local que "estaba lleno completamente"— en el 
qual varen intervenir els advocats Gabriel Morell i Gabriel Subias. "Propaganda de Acción Popular Agraria", a 
Correo de Mallorca, dilluns, 27 de gener de 1936, pàg. 2. 
113 .- A Petra, es féu una concentració de japistes i militants d'APA que reuní gairebé un millar de 
persones, que "aclamaron frenéticamente a nuestro Presidente, Francisco Juan de Sentmenat y a Miguel Suau" i 
quedà definitivament constituïda la JAP. "¡Jefe y cierra España!", a Acción, núm. 35. Palma, dissabte, 1 de 
febrer de 1936, pàg. 3. 
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la presidenta de Palma, Francesca Roca de Unzué.114 Aquell dia, a les 22 h, a Alaior també 
actuaren com a oradors Jaume Vidal —que propugnà pel vot disciplinat de la futura 
candidatura dretana— i Jordi Andreu. El dia 26, Ventayol i Andreu també participaren en els 
mítings de Ferreries, es Mercadal i, novament, a Ciutadella.115 Mentrestant, la nit del 24 al 25 
de gener, els japistes col·locaren els primers cartells de propaganda electoral a Ferreries.116 
 
PARTIT REPUBLICÀ DE CENTRE 
Comparat  amb APA i les seves joventuts, el Partit Republicà de Centre duia a terme una 
activitat pública molt menor, com havia estat freqüent en el partit liderat pel financer Joan 
March Ordinas —Verga—, que aleshores residia habitualment a Madrid. 
Hem pogut constatar que March visità el cap del Govern de la República, Manuel Portela els 
dies 16 de gener,117 31 de gener118 i 5 de febrer.119 Així, mateix, el 8 de febrer, segons 
informava el servei telegràfic de La Voz de Menorca, March havia aconseguit restablir les 
relacions polítiques entre els dirigents del Partit Republicà Autonomista de València Sígfrido 
Blasco Ibáñez i Ricardo Samper Ibáñez —que havia estat president del Govern de transició 
entre el 28 d'abril i el 1 d'octubre de 1934.— Com a conseqüència d'aquesta mediació "del 
amigable componedor", s'informava que Samper seria inclòs en la candidatura centrista de 
València.120 
A Mallorca, mentrestant, el 14 de gener, un grup de socis del Casino Republicà de Centre va 
obsequiar a l'exdiputat Pere Matutes Noguera, amb una excursió a Alcanada i un dinar a 
l'Hotel Miramar, del port d'Alcúdia. Hi assistiren les persones més destacades del Partit 

114 .- S'encarregà de presentar els dos oradors mallorquins, el president del Casino, Llorenç Lafuente 
Vanrell, que afirmà "la necesidad de oponer con entusiasmo y civismo, un valladar que impida que la Antipatria 
suma a nuestra España en el caso tristísimo de la anarquía y la rebelión." Andreu i Ventayol "con un respeto 
para todas las ideologías dispares" exposaren la ideologia d'Acció Popular de defensa de "los sagrados 
principios de Religión y Patria que han de ser aglutinantes que unan de manera firme y sincera a todas las 
fuerzas de derechas que quieren salvar a España." "Ante las elecciones. Orador mallorquín en Mahón", a La 
Almudaina, divendres, 31 de gener de 1936, pàg. 5; i "Nuestra propaganda en Menorca", a Acción, núm. 35. 
Palma, dissabte, 1 de febrer de 1936, pàgs. 2 i 4. Irònicament, el diari Antorxa comentava la participació dels 
propagandistes mallorquins Jordi Andreu i Bartomeu Ventayol en la campanya menorquina, que des de Palma 
s'hi havien traslladat per "robustecer el menguado cuadro de oradores con que cuenta el equipo derechista." 
Arran de la instal·lació d'altaveus per l'acte en el Casino de Dretes de Maó, per tal que "transmitiera al rebaño 
que apacenta el esforzado paladín señor Vidal, las enseñanzas de tan cultos propagandistas." Afirmava que "el 
éxito no pudo ser más alagüeño en lo que atañe al altavoz. La dición(sic] fué perfecta, como pudieron 
comprobar los que, dejando solitarios a los oradores en el salón de actos, descendieron al piso inferior de la 
caverna." 
115 .- "Propaganda de A. P. Seis actos en Menorca.- Gran entusiasmo", a Correo de Mallorca, dissabte, 1 
de febrer de 1936, pàg. 8. També "Nuestra propaganda en Menorca", a Acción, núm. 35. Palma, dissabte, 1 de 
febrer de 1936, pàgs. 2 i 4. La nit del 26 de gener, es va rebre un telegrama a la seu social d'APA de Palma, 
enviat des de Ciutadella, que deia: "Hablado Mahón altavoces. Stop. En Alayor[,] Ferrerias [y] Mercadal 
grandísimo entusiasmo. Stop Hoy seguramente acto Ciudadela. Ventayol." "Propaganda de Acción Popular 
Agraria", a Correo de Mallorca, dilluns, 27 de gener de 1936, pàg. 2. 
116 .- "Nuestra propaganda en Menorca", a Acción, núm. 35. Palma, dissabte, 1 de febrer de 1936, pàgs. 2 i 
4. 
117 .- "Notas oficiales y económicas", a La Voz de Menorca, núm. 9.296. Maó, dissabte, 18 de gener de 
1936, pàg. 3. 
118 .- "El jefe del Gobierno. Visitas y manifestaciones", a La Voz de Menorca, núm. 9.308. Maó, dissabte, 
1 de febrer de 1936, pàg. 3. 
119 .- "De la presidencia y de los ministerios. A la vista de las urnas", a La Voz de Menorca, núm. 9.313. 
Maó, divendres, 7 de febrer de 1936, pàg. 3. 
120 .- "El señor March, amigable componedor", a La Voz de Menorca, núm. 9.315. Maó, dilluns, 10 de 
febrer de 1936, pàg. 3. 
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Republicà de Centre.121 També, el diumenge, 26 de gener, el Centre Republicà de Centre 
d'Andratx celebrà una junta general, en la qual es va procedir a cobrir els llocs vacants que 
estatutàriament havien de cessar.122 
 
PARTIT REGIONALISTA 
Durant el bienni de 1933-35, el Partit Regionalista de Mallorca no havia aconseguit 
consolidar una estructura organitzativa sòlida arreu dels pobles de l'illa. Però, tenia com a 
principal valor l'actuació parlamentària que havia desenvolupat el seu diputat a Corts i 
principal dirigent, Bartomeu Fons Jofre de Villegas. 
 
La constitució de la candidatura de la coalició de Centre-Dreta-Regionalista 
El diumenge, 12 de gener, a les 18,30 h, Acció Popular Agrària féu la junta general ordinària 
amb motiu de les eleccions a diputats a Corts.123 L'endemà, a les 10,30 h, es reuní en la seu 
social, el Comitè Provincial d'Acció Popular Agrària de Balears, sota la presidència de Lluís 
Zaforteza, amb l'assistència de representants de tots els partits judicials de les Balears. 
S'estudià la situació de les forces polítiques en els distints centres i després d'escoltar els 
informes dels respectius delegats, s'acordà per unanimitat anar a la "inmediata lucha 
electoral, para ofrecer al Jefe el máximo posible de candidatos, dado el aumento contrastado 
de las fuerzas del partido a fin de que en las próximas Cortes pueda la Ceda desarrollar 
integramente su programa." També s'analitzà el pla de propaganda de la campanya i s'acordà 
preparar diversos equips de propagandistes "dispuestos a actuar a la primera hora, luego que 

121 .-  A l'acte, es va elogiar la tasca de Matutes com a diputat a favor de les Balears i, a les postres, varen 
anar a l'Hotel Miramar dirigents del partit d'Inca i de tornada cap a Palma, s'aturaren els excursionistes al Club 
Inquer, on es féu un berenar. "Una comida íntima. Ayer, en el Puerto de Alcudia", a El Día, dimecres, 15 de 
gener de 1936, pàg. 5; "Obsequiando al señor Matutes. Excursión y comida en Alcudia", a Correo de Mallorca, 
dijous, 16 de gener de 1936, pàg. 2; i "Una comida intima", a La Voz de Ibiza, núm. 3.906. Eivissa, dijous, 16 
de gener de 1936, pàg. 2. 
122 .- Varen ser elegits com a vicepresident Antoni Bosch —Sabatera—, com a vicesecretari Maties Moner 
-Rellotger—, com a tresorer Maties Castell —Rosa— i com a vocal primer, Lluís Juan —Bielet—. "Andraix. 
Renovación de cargos", a El Día, divendres, 31 de gener de 1936, pàg. 8. 
123 .- "Política. Acción Popular Agraria. Aviso", a El Día, dimecres, 8 de gener de 1936, pàg. 2 
(convocatòria signada pel secretari B. Company); "Acción Popular Agraria", a Correo de Mallorca, dimecres, 8 
de gener de 1936, pàg. 2 (convocatòria); i "Junta General", a Acción, núm. 32. Palma, dissabte, 11 de gener de 
1932, pàg. 2?. El president Zaforteza féu un discurs, començant fent història dels tres moviments 
contrarrevolucionaris que "des de la restauración monárquica se dieron en nuestra patria: el de don Antonio 
Maura, el de la Dictadura y el de Acción Popular. El primero terminó en que Maura, de la noche a la mañana, se 
encontró completamente solo. La dictadura hubiera triunfado plenamente si durante los años de pleno Gobierno 
se hubiera cumplido lo que se prometió en el manifiesto, que, al empezar dirigió al país el general Primo de 
Rivera y que fué suscrito con el aplauso y la buena voluntad de todos los españoles: no se atacó el mal a fondo y 
la Dictadura fracasó.  
 El tercer movimiento clara, directamente contrarrevolucionario es el de Acción Popular: nuestra 
posición —sigue diciendo,— es neta, sin claudicaciones pero a los de la derecha que nos acusan de esta falta 
hay que decirles que Acción Popular ha salvado a España del caos revolucionario y que ha trabajado contra la 
revolución." Seguidament manifestà que amb referència a la coalició electoral que s'havia de fer a les Balears 
"no se puede hablar aún, pues antes, se debe reunir el Comité Provincial de Acción Popular." Així i tot, 
avançava que "a la dignidad de su partido no la dejará en la calle: la mantendrá íntegra. Además siempre, 
siguiendo las instrucciones que les han dirigido de Madrid, manteniendo en todo caso los mismos puestos o 
aumentando, nunca disminuyendo." Acabà la intervenció demanant un vot de confiança per a Gil Robles, que 
"es, al fin y al cabo, quien debe juzgar en este asunto, como en todos." Aquest vot li va ser concedit per 
aclamació "entre los numerosísimos socios de Acción Popular que asistían a la Junta General." "Junta general 
en A. P. Discurso del Sr. Zaforteza", a Correo de Mallorca, dilluns, 13 de gener de 1936, pàg. 2; "Política en 
Mallorca. Junta General de Acción Popular", a La Última Hora, dilluns, 13 de gener de 1936, pàg. 2; "Política 
local. Junta General en A. P.", a La Almudaina, dimarts, 14 de gener de 1936, pàg. 6; i "Política. Junta General 
de Acción Popular", a El Día, dimarts, 14 de gener de 1936, pàg. 5. 
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se haya ultimado las candidaturas." Per aquesta finalitat, s'anunciava la sortida cap a Madrid 
de l'exdiputat Zaforteza per entrevistar-se amb José María Gil Robles.124 
El 14 de gener, La Voz de Menorca comentà que a Mallorca March ja s'havia posat d'acord 
amb el Govern i la CEDA, i que s'intentaria anar a la copada.125 L'endemà, els diaris 
d'horabaixa Correo de Mallorca i de nit La última Hora publicaren unes declaracions des de 
Madrid del financer Joan March que manifestava que "se iba al copo en Baleares" i que la 
candidatura estaria formada per dos cedistes, dos centristes, un radical, un regionalista i un 
reformista.126 Sens dubte, les afirmacions de March varen provocar un gran enrenou entre els 
partits que s'assignaven com a integrants del futur bloc de dretes. Des de la redacció de La 
última Hora el mateix dia 15 es varen posar en contacte amb els directius del Partit 
Republicà de Centre, que manifestaren la seva estranyesa pel telegrama enviat pel 
corresponsal de Correo de Mallorca. Detallaren que per assabentar-se de la certesa de la 
notícia s'havien posat en contacte telefònic amb March que els havia desmentit "de modo 
categórico las manifestaciones a él atribuídas," afegint que "tal supuesto es inaceptable 
máxime si se tiene en cuenta que, precisamente, a estas horas, se están llevando a cabo las 
negociaciones debidas con los elementos de centro-derecha para la formación de candidatura, 
sin que hasta ahora haya nada acordado, en absoluto, respecto a puestos ni significación de 
candidatos."127 També aquell dia, APA difongué una nota de premsa en la qual aclaria que 
davant els rumors i notícies sobre la celebració de pactes electorals i la formació de 
candidatures en les quals hi figuraven elements de la CEDA, aquesta organització feia 
pública que la negociació de les coalicions i la designació de candidats eren funcions del 
Comitè Provincial i que "nada tiene decidido hasta el presente y que resolverá en una de sus 
próximas reuniones."128 
Davant aquella situació, a Madrid corrien els rumors que March i José Maria Gil Robles no 
havien arribat a un acord per a la candidatura a les Balears i que la desavinença era a causa 
que el cap de la CEDA demanava més llocs que els que March estava disposat a oferir. 
Aquesta informació era comentada amb una nota de la redacció de La Voz de Menorca en la 
qual s'afirmava, segons la corresponsalia de Madrid, que circulaven diverses versions en el 
sentit que la distribució de candidats que s'havia proposat a Palma comprenia dos cedistes, 
dos radicals, dos republicans de centre i un regionalista. La nota acabava afirmant que "no se 

124 .- "Política en Mallorca. Se reune el Comité de Acción Popular", a La Última Hora, dilluns, 13 de 
gener de 1936, pàg. 2; "Reunión del Comite Provincial de A. P", a Correo de Mallorca, dimarts, 14 de gener de 
1936, pàg. 2; "Política local. Reunión del Comité Provincial de Acción Popular", a La Almudaina, dimarts, 14 
de gener de 1936, pàg. 6; "Política. Junta General de Acción Popular", a El Día, dimarts, 14 de gener de 1936, 
pàg. 5. També "De política local" a Diario de Ibiza, núm. 13.66?. Eivissa, dijous, 16 de gener de 1936, pàg. 4; i 
"Notas políticas", a La Voz de Ibiza, núm. 3.906. Eivissa, dijous, 16 de gener de 1936, pàg. 2. 
125 .- "Conferencias, coaliciones y candidaturas", a La Voz de Menorca, núm. 9.293. Maó, dimarts, 14 de 
gener de 1936, pàg. 2. 
126 .- "Política local. La candidatura para las próximas elecciones. Unas manifestaciones de D. Juan 
March", a Correo de Mallorca, dimecres, 15 de gener de 1936, pàg. 2; "Desde Madrid. Las elecciones en 
Baleares", a Correo de Mallorca, dimecres, 15 de gener de 1936, pàg. 2; i "Política local. La candidatura de 
Baleares", a La Última Hora, dimecres, 15 de gener de 1936, pàg. 2. 
127 .- "Política local. La candidatura de Baleares", a La Última Hora, dimecres, 15 de gener de 1936, pàg. 
2. 
128 .- "Las elecciones en Baleares. Una nota de "Acción Popular", a Correo de Mallorca, dijous, 16 de 
gener de 1936, pàg. 2; "Ante las elecciones", a La Almudaina, dijous, 16 de gener de 1936, pàg. 3; "Política. 
Nota de la Ceda", a El Día, dijous, 16 de gener de 1936, pàg. 2; "Notas políticas", a La Voz de Ibiza, núm. 
3.908. Eivissa, dissabte, 18 de gener de 1936, pàg. 3; i "De nuestro Comité Provincial", a Acción, núm. 33. 
Palma, dissabte, 18 de gener de 1936, pàg. 1. 
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puede ahora aventurar pronósticos, ni decir en este momento la última palabra sobre este 
asunto."129 
L'endemà, dia 16, els altres dos diaris de Palma varen reproduir les declaracions de March i 
les reaccions tant del Partit Republicà de Centre com d'Acció Popular Agrària.130 
Novament, el diumenge, 19 de gener, es reuní el Comitè Provincial d'Acció Popular Agrària, 
presidit pel cap provincial Lluís Zaforteza,131 que acordà "dada la pujanza del Partido", 
demanar a la coalició de centre-dreta un mínim de tres candidats. A continuació, també se 
celebrà l'assemblea general del partit —integrada pels presidents de totes les 
organitzacions—, a la qual Zaforteza donà compte de l'acord del comitè. Hi hagué diverses 
intervencions de representants dels pobles, com Bordoy de Felanitx i Morey de Manacor, que 
trobaren insuficient el nombre de candidats donat "el entusiasmo reinante en aquellas 
ciudades." Zaforteza destacà l'entusiasme que hi havia per tots els pobles de lesBalears "por 
haber estado en ellos o haber tenido noticias por mediación de los propagandistas", però afegí 
que la situació política de l'Estat obligava a "ser parcos en las peticiones y que, por 
consiguiente, pedía la aprobación de la propuesta del Comité Provincial." Aquesta s'aprovà 
per unanimitat i es decidí donar-ne compte al Partit Republicà de Centre i al cap de la CEDA, 
José María Gil Robles.132 A les 16 h, es tornà a reunir el Comitè Provincial, que va prendre 
diversos acords, però que no es varen fer públics.133 Acte seguit d'acabada la reunió, Lluís 
Zaforteza visità el cap del Partit Republicà de Centre per transmetre-li l'acord i saber-ne la 
contestació. Però, donat que March era a Madrid, Zaforteza s'entrevistà amb un dels membres 
del Comitè el qual es va comprometre a fer arribar l'acord al Comitè del partit per que 
prengués una decisió.134 Aleshores, es pensava que la candidatura de centre-dreta, en cas 

129 .- "Maniobras ante las urnas. Preparativos, candidaturas, comentarios", a La Voz de Menorca, núm. 
9.294. Maó, dimecres, 15 de gener de 1936, pàg. 3. 
130 .- "Ante las elecciones", a La Almudaina, dijous, 16 de gener de 1936, pàg. 3, (la nota deia que "Esta 
noticia produjo gran revuelo entre los partidos que se asignaban como elementos del bloque de derechas"); "Las 
elecciones en Baleares. La candidatura de las fuerzas de centro-derechas", a Correo de Mallorca, dijous, 16 de 
gener de 1936, pàg. 2; "Política. La candidatura de Baleares", a El Día, dijous, 16 de gener de 1936, pàg. 2; 
"Ante las elecciones", a La Almudaina, dijous, 16 de gener de 1936, pàg. 3; i "Notas políticas", a La Voz de 
Ibiza, núm. 3.908. Eivissa, dissabte, 18 de gener de 1936, pàg. 3. Aquest diari, després de reproduir aquesta 
notícia de Correo de Mallorca, comentà que "esta noticia produjo gran revuelo entre los partidos que se 
asignaban como elementos del bloque de derechas." 
131 .- La reunió, a més, hi assistiren Francesca Roca de Unzué, Jeroni Massanet Sampol, Salvador Balle, 
Carles Horrach, Guillem Morey, Bernadí Font, Josep Amengual (secretari), César Puget, Joaquim Fuster, Jaume 
Vidal i Tomàs Salord. "Acción Popular ante las elecciones. Exije tres diputados para entrar en la coalición", a 
Correo de Mallorca, dilluns, 20 de gener de 1936, pàg. 1; "Los partidos políticos de Baleares ante las próximas 
elecciones", a La Última Hora, dilluns 20 de gener de 1936, pàg. 5; i "Ante las elecciones. Se reune el Comité 
de Acción Popular y acuerda que para ir a la alianza de centro-derecha ha de tener tres candidatos", a La 
Almudaina, dimarts, 21 de gener de 1936, pàg. 5. També es feia ressó d'aquesta reunió "De política local", a 
Diario de Ibiza, dilluns, 20 de gener de 1936, pàg. 4. 
132 .- "Acción Popular ante las elecciones. Exije tres diputados para entrar en la coalición", a Correo de 
Mallorca, núm. 8.130. Palma, dilluns, 20 de gener de 1936, pàg. 1; i "Ante las elecciones. Se reune el Comité 
de Acción Popular y acuerda que para ir a la alianza de centro-derecha ha de tener tres candidatos", a La 
Almudaina, dimarts, 21 de gener de 1936, pàg. 5. 
133 .- "Acción Popular ante las elecciones. Exije tres diputados para entrar en la coalición", a Correo de 
Mallorca, dilluns, 20 de gener de 1936, pàg. 1; 
134 .- La Última Hora afirmà que "pecando de indiscretos podemos decir que la entrevista fué cordialísima 
y que las relaciones entre el Centro y Acción Popular no pueden ser más amistosas, ya que este último partido 
no tiene malquerencia alguna contra el Centro y sus directores. Parece que con ellos se transigiría en todo y que 
ellos tampoco están en desacuerdo con la Ceda, lo que parece que quiere ésta es evitar que en la candidatura 
vayan 4 diputados gubernamentales apoyados por ellos, cuando precisamente la actitud del Gobierno creen que 
tiende a dar la batalla a la Ceda. Por ello no sería de extrañar que en Madrid, a estas horas se celebraran algunas 
conferencias entre un personaje del Centro y el jefe del Gobierno encaminadas a solucionar este asunto. Si se 
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d'acord, estaria integrada per Lluís Zaforteza, de Palma, César Puget, d'Eivissa, i un altre 
candidat que no s'havia designat i que probablement seria de Maó.135 
El 20 de gener, a l'horabaixa, en el Congrés, Joan March Ordinas negà rotundament als 
periodistes el rumor sobre el suport que donava a un "grup de diputats amics" per dur al futur 
Parlament que poguessin formar una minoria. March els digué que l'únic que faria seria 
recolzar, amb els mitjans dels quals disposava, l'elecció de diversos candidats de dreta, "pero 
con absoluto desinterés." Evidentment aquella informació no suposava cap gran novetat en 
relació a l'estratègia política que fins aleshores havia desenvolupat March. Però, 
seguidament, comentà una notícia de gran impacte i transcendència, com va ser anunciar que 
no seria candidat. Això, que provocà una notable estranyesa entre els periodistes, féu afirmar 
a March que havia pres aquesta decisió feia al menys sis mesos. Després també es parlà de 
les possibilitats electorals a les quals donava suport el Govern i March afirmà que Portela "es 
hombre que tiene filiación conservadora y que por tanto, no le cree propicio a favorecer el 
triunfo de las izquierdas."136 
El 20 de gener, Lluís Zaforteza manifestà a La última Hora que com a vocal del Consell 
Nacional de la CEDA en representació d'APA de les Balears, havia estat a Madrid, on havia 
rebut les darreres instruccions del cap, Gil Robles, el qual havia delegat tota la seva autoritat 
en el Comitè Provincial de les Balears, que hauria de ser el que resoldria tot el que afectava 
al partit.137 Aquell dia, davant aquesta informació, Zaforteza envià una carta de rectificació al 
director de La última Hora en la qual puntualitzava la informació apareguda sobre que 
formava part de la candidatura de dretes i manifestà que APA "no tiene todavía ningún 
candidato; para la designación de los mismos, dada la organización de nuestro partido, es 
preciso que para tal objeto, se reuna el Comité Provincial que es en definitiva el que tiene que 
tomar acuerdo."138 
El dia 20, també el Partit Republicà de Centre féu pública una nota en la qual es prevenia a 
l'opinió pública davant tota classe de rumors tendenciosos que "alegremente hacen circular 
los enemigos de la coalición centro-derecha, que nada en concreto se ha ultimado sobre la 
próxima campaña electoral. Pero existe el decidido propósito de sellar cuanto antes dicha 
unión, impuesta por la salvaguardia misma de los grandes intereses políticos y sociales que 
dichas fuerzas representan."139 

llega a una solución la candidatura de derechas la formarán tres candidatos de Acción Popular, tres que 
designará el Centro y un regionalista. Caso de no llegar a un acuerdo no sabemos que pasará, pero lo único que 
podemos anticipar es que de no ser atendidos en su petición Acción Popular irá solo a la lucha y presentará 
cinco candidatos. Se habla también que de no llegarse a un acuerdo, ello produciría gran disgusto al jefe de una 
de las más importantes fuerzas de Baleares y que ello motivase tal vez que no tomara parte en la próxima 
contienda electoral retirando sus candidatos." "Los partidos políticos de Baleares ante las próximas elecciones", 
a La Última Hora, dilluns 20 de gener de 1936, pàg. 5. 
135 .- "Los partidos políticos de Baleares ante las próximas elecciones", a La Última Hora, dilluns 20 de 
gener de 1936, pàg. 5. Apuntava, a més, "El Centro como está pendiente de la resolución de estos pequeños 
conflictos y del rumbo que tome el asunto no ha tomado todavía acuerdos sobre candidatos. Circulan diversos 
nombres pero creemos oportuno no publicarlos pues son más de los que pueden ir en candidatura y queremos 
evitar dudas y recelos. Tampoco la han lanzado los radicales por estar pendientes de las instrucciones de Madrid 
en relación a las entrevistas que celebran actualmente los señores Alba y Gil Robles." 
136 .- "La política en Baleares. Don Juan March dice que no será candidato en las próximas elecciones", a 
La Última Hora, dilluns, 20 de gener de 1936, pàg. 5. Citat també a "Manifestaciones de don Juan March", a La 
Voz de Menorca, núm. 9.297. Maó, dilluns, 20 de gener de 1936, pàg. 3. 
137 .- "La política en Baleares. Las derechas en las Baleares", a La Última Hora, dilluns, 20 de gener de 
1936, pàg. 5. 
138 .- "La política en Mallorca. Una carta del señor Zaforteza", a La Última Hora, dimarts, 21 de gener de 
1936, pàg. 5. 
139 .- "Política local. Nota del Círculo Republicano de Centro sobre la coalición centro-derecha", a Correo 
de Mallorca, dimarts, 21 de gener de 1936, pàg. 1; "Política. Nota oficiosa", a El Día, dimarts, 21 de gener de 
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El 20 de gener, La Última Hora publicà un ampli comentari sobre la situació de les probables 
coalicions en les properes eleccions. Afirmà que "Aunque falta cerca de un mes para la 
próxima lucha electoral, puede decirse que éste es el tema de conversaciones en todas las 
tertulias de cafés y sociedades. La gente empieza a apasionarse ya para la lucha y las 
pasiones en estos momentos están concentradas en lo que hará éste y el otro partido y en la 
forma en que irán a la lucha los partidos de Baleares. 
Decimos "los partidos" y en realidad es ello una equivocación, pues la incógnita está 
solamente en uno de los bandos, en el de derechas, pues sabido es que las izquierdas 
siguiendo la orientación del Continente han formado ya el frente y se presentan unidas a la 
lucha abarcando republicanos de izquierda, socialistas, sindicalistas y comunistas. 
Los comentarios de estos días han sido pues alrededor de lo que harán las derechas y de si se 
formará el frente en el cual figuren Ceda, agrarios, centro y regionalistas, o si se dividirá el 
bloque e irá cada uno a la lucha por las mayorías. 
Hasta ayer sabíamos que la fusión de centro y regionalistas era un hecho, faltando solamente 
la decisión de Acción Popular Agraria. Alrededor de esto se hicieron toda clase de 
comentarios diciendo si la Ceda quería tres puestos, sí el Gobierno quería cinco, etc., etc., 
pero ayer salimos de dudas, pues la Ceda dijo oficialmente la última palabra."140 
El 21 de gener, el diari La Almudaina es féu ressò de les manifestacions que havia fet al 
Diario de Ibiza l'exdiputat a Corts, Pere Matutes, en arribar a l'illa pitiüsa. Segons aquest 
rotatiu "La impresión dominante es que el señor Matutes figurará en la candidatura para 
futuros Diputados."141 Així mateix, el diari també reproduïa uns comentaris de March a un 
periodista de Madrid que li havia dit que "yo creo que el señor Portela procurará en los sitios 
dudosos que vayan en las candidaturas de derechas amigos suyos, pero que en cambio en 
provincias, donde el éxito derechista se considera descartado, no hará la menor presión para 
que salga ninguno de sus amigos." La Almudaina, seguidament, afegia "Estas 
manifestaciones, ¿estarán hechas con vistas a Baleares?"142 
Davant aquelles dificultats per arribar a una entesa entre el Partit Republicà de Centre i APA, 
el 21 de gener, La Almudaina es demanava si hi hauria bloc de centre-dreta a les Balears ja 
que l'acord de la CEDA de presentar tres candidats podia ser motiu que no hi hagués bloc 
dretà en els comicis. Tot i que el Partit Republicà de Centre s'avenia a presentar altres tres 
candidats, reservant l'altre lloc per un candidat regionalista, els altres partits de dretes no 
volien més que dos candidats per a la CEDA. La nota afirmava que "De no poder ser 
vencidas o convencidas esas fuerzas, la Ceda en vez de presentar tres candidatos iría a 
candidatura llena, reservando un puesto paar[sic] tradicionalistas o regionalistas, si alguno de 
esos partidos demostrase deseos de ir con ella coaligados." Davant aquesta situació, el diari 
assenyalava que hi hauria tres candidatures, ja que el centre formaria candidatura completa 
amb alguna aliança i les esquerres havien de presentar cinc candidats.143 
El 22 de gener, el Comitè Provincial d'Acció Popular de Balears es reuní per estudiar l'estat 
de les negociacions i, donat que no s'havia arribat a un acord amb el Partit Republicà de 
Centre, prengué l'acord d'aconseguir la llibertat d'acció per a decidir en una propera reunió 

1936, pàg. 2; "La política en Mallorca. Nota oficiosa", a La Última Hora, dimarts, 21 de gener de 1936, pàg. 5; 
"Las elecciones en Baleares. Nota oficiosa", a La Almudaina, dimecres, 22 de gener de 1936, pàg. 5; i "Notas 
políticas", a La Voz de Ibiza, núm. 3.912. Eivissa, dijous, 23 de gener de 1936, pàg. 2. 
140 .- "Los partidos políticos de Baleares ante las próximas elecciones", a La Última Hora, dilluns 20 de 
gener de 1936, pàg. 5. 
141 .- "Ante las elecciones", a La Almudaina, dimarts, 21 de gener de 1936, pàg. 5. 
142 .- "Ante las elecciones. Lo que ha dicho el señor March sobre la posición del Gobierno en la 
candidatura de derechas", a La Almudaina, dimarts, 21 de gener de 1936, pàg. 5. 
143 .- "Ante las elecciones. ¿Habrá bloque centro-derecha en Baleares?", a La Almudaina, dimarts, 21 de 
gener de 1936, pàgs. 5-6. 
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l'acoplament de la candidatura a presentar en les properes eleccions.144 A darrera hora d'aquell 
dia, Cèsar Puget —que assistia a les reunions del Comitè Provincial com a representant 
d'Eivissa— envià un telegrama a Diario de Ibiza en el qual comentava que el Comitè 
Provincial havia acordat anar a la lluita per les majories separat del Partit Republicà de 
Centre a causa que March es resistia a cedir tres llocs a les dretes. Afirmà que en la reunió 
del diumenge matí, dia 19, s'havia comunicat a March aquestes pretensions de les dretes i 
s'havia donat 48 hores als centristes per a contestar. Veient, però, que March no estava 
conforme "(al parecer el señor March está comprometido con el Gobierno)" —indicava 
Diario de Ibiza—, el dia 22 el Comitè Provincial acordà presentar-se per les majories. De 
moment, no se sabia amb quins partits aniria coaligada Acció Popular Agrària però es 
preveia que figuraria en la seva candidatura algun membre d'un altre partit. Diario de Ibiza 
manifestà que "La noticia de la separación ha tenido en Palma una repercusión extraordinaria 
por la gallarda actitud de Acción Popular. El entusiasmo entre la masa es grande y ello ha 
sido una de las determinantes de la solución apuntada, pues cuando se daba por seguro que se 
iría a la unión con tres puestos para la Ceda, los delegados de varios importantes pueblos de 
Mallorca manifestaron que la enorme fuerza del partido exigía cuatro puestos o la lucha por 
mayorías. Por otra parte son muchos los centros de otros partidos que se disuelven y en masa 
van a inscribirse a Acción Popular. Esperemos que con más noticias, podremos comentar 
mañana más ampliamente la situación."145 
Davant tota aquella rumorologia, el 22 de gener, un periòdic de la Península donava la 
notícia que probablement en la candidatura de dretes de les Balears hi figuraria la presidenta 
de la Secció Femenina dAPA, Francesca Roca Waring de Unzué.146 
Les dificultats per arribar a un acord entre APA i el Partit Republicà de Centre, féu que Gil 
Robles enviàs a Palma el vocal del Tribunal de Garanties Constitucionals, antic home de 
confiança del marquès de Comillas i dirigent d'Acció Catòlica, Carlos Martín álvarez —casat 
amb Felicia Artajo Achúcarro— per intentar resoldre la conjunció electoral. Però, sembla que 
les gestions de Martín fracassaren i el 23 de gener tornà emprendre viatge cap a la 
península.147 
El 22 de gener, el Partit Republicà de Centre difongué una nota de contestació al president 
d'APA sobre l'acord d'incloure tres llocs en la candidatura conjunta. L'escrit, després 
d'anunciar que els centristes no havien fet mai qüestió de llocs per a la futura aliança 
electoral, recordava que els caps José María Gil Robles i Joan March havien convingut 
establir la proporcionalitat de la candidatura, reservant dos llocs per a la CEDA. Els 
centristes admetien la fórmula proposada per Gil Robles que consistia en acceptar la CEDA 
dos candidats, reservant-se la designació del tercer el mateix cap estatal.148 

144 .- "Las elecciones en Baleares. Comité Provincial de Acción Popular", a La Almudaina, dijous, 23 de 
gener de 1936, pàg. 6; "Ante las elecciones. Una nota de Acción Popular", a Correo de Mallorca, dijous, 23 de 
gener de 1936, pàg. 2; "Política. Las próximas elecciones. Acción Popular Agraria", a El Día, dijous, 23 de 
gener de 1936, pàg. 2; La política en Mallorca. Acción Popular Agraria", a La Última Hora, dijous, 23 de gener 
de 1936, pàg. 5, i "Las elecciones en Baleares. Reunión del Comité Provincial de Acción Popular Agraria", a 
Correo de Mallorca, divendres, 24 de gener de 1936, pàg. 2. 
145 .- "De política local", a Diario de Ibiza, dijous, 23 de gener de 1936, pàg. 1. 
146 .- "Las elecciones en Baleares. En la candidatura de derechas", a La Almudaina, dijous, 23 de gener de 
1936, pàg. 6. 
147 .- "Del carnet", a El Día, divendres, 24 de gener de 1936, pàg. 2. 
148 .- Els tres apartats que feia constar la nota del Partit Republicà de Centre eren:  
 "1.º Que el Partido de Centro no ha hecho nunca cuestión de puestos la futura alianza electoral, 
subordinándolo todo al alto interés social y político que en estos momentos se ventila, sin que le aliente otro fin 
que la defensa de la Sociedad ostensiblemente amenazada. 
 2.º Que inspirado en estos elevados fines, se celebró un convenio entre los Jefes de ambos partidos 
señores Gil Robles y March, por el cual entre otras bases, se establecía la proporcionalidad en la candidatura, 
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Davant aquella més que evident ruptura d'una futura coalició entre APA i el Partit Republicà 
de Centre, Pere Matutes —que també assistia en les reunions del comitè dels republicans de 
Centre—, a darrera hora del dia 22, envià un telegrama a la redacció de La Voz de Ibiza en el 
qual manifestava que les gestions del delegat de Gil Robles havien fracassat i pensava que hi 
hauria ruptura. El diari, davant aquesta informació, comentà "sentiríamos que se confirmasen 
los pronósticos de nuestro exdiputado porque a Mallorca más que a nadie le conviene que 
haya inteligencia, medio más eficaz para combatir a las izquierdas. Todavía esperamos 
nuevas noticias teniendo confianza que al fin imperará el buen sentido."149 El matí del dia 23, 
segons notícies de l'exdiputat Pere Matutes, es confirmava la ruptura de les gestions 
realitzades pel delegat de la CEDA arribat a Palma per anar a la unió amb els republicans de 
centre.150 
El dia 23, el Comitè Provincial d'Acció Popular de Balears contestà la nota del Partit 
Republicà de Centre en la qual negava l'entesa entre Gil Robles i March i reiterava que la 
decisió definitiva corresponia a l'òrgan provincial del partit.151 Davant aquell conflicte, el dia 

reservándose dos puestos para la Ceda. Y, a pesar de este convenio, el Comité Provincial y la Asamblea reunida 
en Palma acordaron exigir tres candidatos. 
 3.º No obstante, animado el Partido Republicano de Centro de su espíritu de transigencia, declara no 
tener inconveniente alguno en admitir la fórmula propuesta por el señor Gil Robles por telegrama dirigido a don 
Carlos Martín Alvarez, consistente en aceptar la Ceda dos candidatos, reservándose la designación del tercero al 
mimo señor Gil Robles." "Las elecciones en Baleares. Nota del Partido de Centro", a La Almudaina, dijous, 23 
de gener de 1936, pàg. 6; "Ante las elecciones. Una nota de Acción Popular", a Correo de Mallorca, dijous, 23 
de gener de 1936, pàg. 2; "Política. Las próximas elecciones. Nota del Partido de Centro", a El Día, dijous, 23 
de gener de 1936, pàg. 2; “La política en Mallorca. Una nota del Partido de Centro”, a La Última Hora, dijous, 
23 de gener de 1936, pàg. 5; i "Política balear. Nota del partido de centro", a Diario de Ibiza, núm. 13.676. 
Eivissa, dilluns, 27 de gener de 1936, pàg. 2. 
149 .- El text del telegrama deia: "Gestiones Delegado Gil Robles fracasado. Creo habrá ruptura. Matutes." 
"Notas políticas", a La Voz de Ibiza, núm. 3.912. Eivissa, dijous, 23 de gener de 1936, pàg. 2. 
150 .- "De política local", a Diario de Ibiza, dijous, 23 de gener de 1936, pàg. 1. 
151 .- Justificava la publicació de la nota "para impedir —sin ánimo de polémica— que la opinión quede 
desorientada" i feia constar tres punts que eren els següents: 
 "PRIMERO: Que no cede a nadie el primer puesto en la defensa de los intereses sociales y políticos 
amenazados por la Revolución, actitud que ha sido demostrada con su actuación limpia y de gran civismo 
durante cuatro años de vida sin claudicaciones de ninguna clase y con todas sus fuerzas puestas al servicio de 
los altísimos intereses religiosos, morales y materiales de nuestras Islas. 
 SEGUNDO: Aclarando un extremo muy importante de la nota del partido centrista debemos hacer 
constar que no ha existido el convenio a que se alude, supuestamente celebrado por los señores Gil Robles y 
March, habiéndose limitado a entrevistas y cambios de impresiones sobre el actual momento político, que no 
cuajaron, ni podían cuajar, en acuerdos, por la sencilla razón de que por propias indicaciones del señor Gil 
Robles, los convenios electorales son de la exclusiva competencia de los Comités Provinciales de la C.E.D.A. 
De esta manera cae por su base la afirmación de que este Comité haya tomado una actitud contraria a la 
posición del señor Gil Robles. Podemos afirmar, sin temor a ser desmentidos, que la posición reflejada en 
nuestra última nota tiene la aprobación explícita del Jefe de la C.E.D.A. Si el Partido de Centro tiene por norma 
prescindir de la cuestión de puestos en las candidaturas, es difícil de explicar su empeño de poner cortapisas y 
dificultades a nuestra posición, que mirada desde el punto de vista de la proporcionalidad es absolutamente 
irreprochable. 
 TERCERO: En cuanto al telegrama dirigido por el señor Gil Robles al señor Martín Alvarez, a que 
hace referencia la nota aludida, nos vemos en la precisión de manifestar que no significa orden alguna para A. 
P. A. de Balerares, que si ello fuera así sería acatada sin discusión ni vacilación alguna, sino solamente una 
propuesta de convenio que hizo el señor March al señor Gil Robles y que éste, a instancias del primero, 
comunicó a nuestra organización para su estudio." La nota acabava dient que "nuestra mayor honra consiste —
aparte de la alteza de nuestro programa— en observar una exquisita disciplina. A ella nos sometemos ahora y 
siempre. Haremos lo que el Jefe quiera, pero nos consta que él no hará nada para mermar el prestigio de nuestra 
organización ganado en medio de luchas y esfuerzos sin cuento." "Las elecciones en Baleares. Una nota de 
"Acción Popular", a Correo de Mallorca, divendres, 24 de gener de 1936, pàg. 2; "Las elecciones en Baleares. 
Una nota de Acción Popular", a La Almudaina, divendres, 24 de gener de 1936, pàg. 5; "Política. Acción 
Popular Agraria", a El Día, divendres, 24 de gener de 1936, pàg. 2; "La política en Mallorca. Una nota de 
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23, a les 24 h, José María Gil Robles envià un telegrama al president d'APA, Lluís Zaforteza, 
que deia: "Ratifícole íntegra mi confianza. Abrazos."152 
El 24 de gener, s'anunciava que la candidatura de dretes estaria formada per Salort —que 
havia estat proclamat a Menorca per ocupar el tercer lloc de la candidatura— i, tot i que 
encara no s'havien proclamat, es creia que també la integrarien Zaforteza i Puget, i, si 
s'havien de presentar per majories, també s'apuntava la probabilitat que hi figuràs Francesca 
Roca i tal vegada un candidat de Renovació Espanyola o de la Comunió Tradicionalista.153 
Així i tot, La Última Hora apuntava que "pero en fin, todavía no se sabe lo que pasará, y 
quien sabe si antes de las elecciones se suavizarán las asperezas y todo se arreglará."154 
Davant aquella problemàtica per arribar a una entesa, varen sortir cap a Madrid, com a 
comissionats del Comitè Provincial d'APA de les Balears, el vicepresident d'APA Jeroni 
Massanet Sampol i el cap del Partit Social Agrari d'Eivissa César Puget. El dia 25, Massanet 
i Puget s'entrevistaren amb Gil Robles per tractar exclusivament sobre la política balear i, 
novament, el dia 27, tornaren a trobar-se en el domicili particular de Gil Robles.155 
Mentrestant, la nit del 24 de gener, el Partit Republicà de Centre tornà a difondre una nota en 
la qual contestava la publicada per APA. Reiterava el conveni entre Gil Robles i March en el 
qual s'assignaven dos llocs a APA, reiterava l'admissió de la fórmula proposada per Gil 
Robles d'atribuir dos llocs a la CEDA i reservar la designació del tercer integrant al dirigent 
estatal.156  

Acción Popular", a La Última Hora, divendres, 24 de gener de 1936, pàg. 5; i "Política balear. Una nota de 
Acción Popular", a Diario de Ibiza, núm. 13.676. Eivissa, dilluns, 27 de gener de 1936, pàg. 2. 
152 .- Fou rebut el matí del 24 de gener i s'envià a la premsa perquè el reproduís. "Las elecciones en 
Baleares. Gil Robles ratifica su confianza al señor Zaforteza", a Correo de Mallorca, divendres, 24 de gener de 
1936, pàg. 2; "La política en Mallorca. Gil Robles ratifica su confianza al Sr. Zaforteza", a La Última Hora, 
divendres, 24 de gener de 1936, pàg. 5; "Las elecciones en Baleares. Gil Robles ratifica su confianza al señor 
Zaforteza", a La Almudaina, dissabte, 25 de gener de 1936, pàg. 5; i "De política local", a Diario de Ibiza, núm. 
13.677. Eivissa, dimarts, 28 de gener de 1936, pàg. 1. 
153 .- "La política en Mallorca. ¿Cómo será la candidatura de la CEDA?", a La Última Hora, divendres, 24 
de gener de 1936, pàg. 5. 
154 .- "La política en Mallorca. ¿Cómo será la candidatura de la CEDA?", a La Última Hora, divendres, 24 
de gener de 1936, pàg. 5. 
155 .- "De política local", a Diario de Ibiza, núm. 13.676. Eivissa, dilluns, 27 de gener de 1936, pàg. 1. 
També "Notas políticas", a La Voz de Ibiza, núm. 3.914. Eivissa, dissabte, 25 de gener de 1936, pàg. 3. 
156 .- S'afirmava: "Primero.— Que existe un convenio entre el señor Gil Robles y el señor March, en 
virtud del cual se asignaban dos puestos al Partido Acción Popular Agraria, en la candidatura de alianza de 
Baleares. Acuerdo celebrado entre dos persones, que ellas y sólo ellas pueden desmentir. 
 Segundo.— Prescindiendo de las incidencias a que ha dado lugar la cuestión del número, sobre el cual 
el Partido Republicano de Centro no ha hecho cuestión, ni ha puesto cortapisas se limita dicho Partido a ratificar 
la nota anterior, cuyo último párrafo decía que "Ö declara no tener inconveniente alguno en admitir la fórmula 
propuesta por el señor Gil Robles por telegrama dirigido a don Carlos Martín Alvarez, consistente en aceptar la 
Ceda dos candidatos, reservándose la designación del tercero al mismo señor Gil Robles." 
 Tercero.— Que en vista de las terminantes manifestaciones, categóricamente destacadas por el Partido 
Acción Popular Agraria de que acataban a su Jefe, puede desde luego el Partido Republicano de Centro decir 
que en este caso no hay problema; puesto que la dificultad surgida, si al señor Gil Robles se la han sometido, su 
decisión ha sido de antemano aceptada por el Partido Republicano de Centro. 
 Cuarto.— Y como final a estas mutuas digresiones, comprensibles y hasta obligadas, ya que siempre es 
honroso sustentar puntos de vista que afectan a las colectividades organizadas, Partido Republicano de Centro, 
reiterándose en el propósito de levantar el espíritu de la multitud ciudadana, a la que hay que rendir el máximo 
tributo, espera una franca comprensión y un decidido esfuerzo para sellar con entusiasmo el frente 
antirrevolucionario y salvar a la Sociedad de la amenaza que supone el triunfo de nuestros adversarios. Por parte 
del Partido Republicano de Centro, no se pronunciarán otras palabras que las de comprensión, unión y 
concordia." "Las elecciones en Baleares. Nota del Partido Republicano de Centro", a Correo de Mallorca, 
dissabte, 25 de gener de 1936, pàg. 2; "Las elecciones en Baleares. Una nota del Partido de Centro", a La 
Almudaina, dissabte, 25 de gener de 1936, pàg. 5; "Política. Nota del Partido Republicano de Centro", a El Día, 
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Aleshores, hi havia rumors que el diumenge, dia 26, es tornaria a reunir el Comitè Provincial 
d'APA per adoptar els acords definitius (coalició i designació de candidats) sobre les 
properes eleccions,157 però finalment, no es convocà.158  
El 27 de gener, arribaren a Palma des de Madrid Massanet i Puget,159 que portaven una carta, 
datada el mateix dia, de Gil Robles a Zaforteza, en la qual li negava haver fet cap pacte amb 
March i reiterava la proposta de reservar dos llocs a la CEDA i un tercer que s'encarregaria 
de designar-lo ell mateix.160 L'endemà, a l'horabaixa, es va reunir el Comitè Provincial 
d'Acció Popular Agrària, sota la presidència de Lluís Zaforteza. Massanet i Puget informaren 

dissabte, 25 de gener de 1936, pàg. 2; "La política en Mallorca. Nota del Partido Republicano de Centro", a La 
Última Hora, dissabte, 25 de gener de 1936, pàg. 5; i "Notas políticas. Nota del Partido Republicano de 
Centro", a La Voz de Ibiza, núm. 3.916. Eivissa, dimarts, 28 de gener de 1936, pàg. 3. 
157 .- "Ante las próximas elecciones. Reunión del Comité Provincial de A. P.", a Correo de Mallorca, 
dissabte, 25 de gener de 1936, pàg. 2. 
158 .- "Propaganda de Acción Popular Agraria", a Correo de Mallorca, dilluns, 27 de gener de 1936, pàg. 
2. 
159 .- "De viaje", "Propaganda de Acción Popular Agraria", a Correo de Mallorca, dimarts, 28 de gener de 
1936, pàg. 2. 
160 .- La carta deia: "Mi querido amigo: 
 He cambiado impresiones detenidamente con los amigos a quienes me permití citar, de esa 
organización para que vinieran a informarme con toda amplitud de la situación política de Baleares. Hemos 
examinado la perspectiva con toda serenidad y con todo desapasionamiento, poniendo como único móvil de 
nuestros actos el bien de nuestros ideales por el mejor modo de servirlos. Creo que ellos han obtenido el 
convencimiento firmísimo de que a mí ante todo y sobre todo me interesa la dignidad de nuestro partido en las 
Islas y espero hayan obtenido la impresión clarísima de que yo no he tenido pacto alguno que pudiera significar 
entrega de nuestra organización ni a personas, ni a partidos ajenos, por muy poderosos que a los ojos de la gente 
puedan aparecer. Lo único que he tenido en cuenta ha sido consideraciones de carácter nacional, que tienen que 
influir forzosamente en toda clase de decisiones provinciales. Por estas razones yo me he permitido rogarles a 
ustedes que se contenten con tres puestos en la lucha, aun con la convicción de que no responden a la fuerza 
legitimamente ganada en la opinión balear. De estos tres puestos, dos pueden ser para personas designadas por 
el Comité y la tercera desingada por mí. No vean ustedes en esta pretensión el deseo de desconocer la 
autonomía de la Organización, que es base de nuestro partido, ni el deseo de mezclarme en problemas que 
afectan más directamente a ustedes. Si les pido que me reserven este puesto, es porque he recordado que en 
alguna ocasión usted mismo me había dicho que contara con la fidelidad de la Organización de Baleares, hasta 
el punto de que me dejarían siempre un puesto para atender a esos compromisos ineludibles que se presentan en 
todo partido político. Si ustedes creen que todavía merezco ese margen de confianza, le ruego me lo concendan. 
No creo que sea preciso darles la seguridad más absoluta que en la fijación de ese puesto no ha de tener 
intervención nadie más que yo y que ustedes serán los únicos que lo conozcan con tiempo más que suficiente 
para que se pueda hacer la propaganda en la forma más eficaz. Puede usted hacer de esta carta el uso que tenga 
por conveniente en la seguridad de que cuanto en ella digo responde a una realidad incontrovertible. Que sirva 
esta carta de explicación a los amigos que hayan podido dudar al tener noticia de ciertas imprudencias de 
lenguaje de quienes al parecer tienen el deseo de desacreditar a una Organización que ha procedido, procede y 
procederá con la más absoluta limpieza en el orden político. Que les sirva también de estímulo aun cuando no 
les es preciso para ir a la lucha con todos los entusiasmos. Que piensen nuestros amigos que en estos instantes 
de lo que se trata no es de que triunfe un amigo más ni un amigo menos, sino de que triunfe el sentido 
contrarrevolucionario, que a costa de tantos sacrificios estamos llevando en España a la realidad consoladora de 
un frente nacional. Esto no se hace sin sacrificios ni renunciación. Una parte tiene que corresponder a la 
Organización de Baleares incluso porque su mejor espíritu le hace acreedor a que el partido deposito en ella su 
confianza que solo se tiene con los que son amigos de veras. Le envía un fuerte abrazo su buen amigo." "Las 
elecciones en Baleares. La carta de Gil Robles al Sr. Zaforteza", a Correo de Mallorca, dimecres, 29 de gener 
de 1936, pàg. 2; "Ante las elecciones. Copia de la carta recibida por el señor Zaforteza del señor Gil Robles", a 
La Almudaina, , dimecres, 29 de gener de 1936, pàg. 3; "Política. Acción Popular Agraria", a El Día, dimecres, 
29 de gener de 1936, pàg. 2; "La política en Mallorca. Copia de la carta recibida por el Sr. Zaforteza del Sr. Gil 
Robles", a La Última Hora, dimecres, 29 de gener de 1936, pàg. 5; "De política local", a Diario de Ibiza, núm. 
13.679. Eivissa, dijous, 30 de gener de 1936, pàg. 4; "Notas políticas", a La Voz de Ibiza, núm. 3.918. Eivissa, 
dijous, 30 de gener de 1936, pàg. 2; i "Carta del Sr. Gil Robles al Presidente D. Luis Zaforteza", a Acción, núm. 
35. Palma, dissabte, 1 de febrer de 1936, pàg. 1. 
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als reunits sobre l'entrevista amb Gil Robles i, seguidament Zaforteza va llegir la carta que li 
havia enviat el cap estatal del partit. Immediatament, el Comitè acordà acatar íntegrament les 
instruccions del cap "no tan solo por los altos motivos de política nacional en que se basan, 
sino sencillamente por el espíritu de disciplina que es norma incuestionable en nuestras 
organizaciones." 
Seguidament, Zaforteza, que havia estat designat pel Comitè per encapçalar la candidatura, 
va recabar per a ell i per a Mallorca el màxim honor que "nuestras costumbres políticas de 
marcado desinterés y máxima sumisión al Jefe, equivale al más grande sacrificio" i suplicà al 
Comitè fossin els dos representants de Menorca i Eivissa que es presentarien als comicis. A 
continuació, el principal òrgan directiu del partit decidí designar el menorquí Tomàs Salord i 
Olives i l'eivissenc Cèsar Puget Riquer com a integrants de la candidatura. Els dos elegits 
posaren a disposició del Comitè i sobretot de Zaforteza els càrrecs pels quals havien estat 
designats. Per acabar, es decidí anar a les eleccions amb coalició amb el Partit Republicà de 
Centre i tenir-hi els tres llocs de la manera indicada.161 Acabada la reunió, una comissió 
d'APA passà a comunicar el seu acord al Partit Republicà de Centre, on la notícia va ser 
acollida amb "gran satisfacción."162  
D'aquesta manera es tancava una crisi que havia estat a punt d'impossibilitar una conjunció 
electoral entre APA i el Partit Republicà de Centre, tot i que implicava l'absència en la 
candidatura de l'exdiputat a Cort i màxim dirigent del partit, Lluís Zaforteza. 
L'endemà, la premsa dretana de Palma comentà satisfactòriament la formació d'aquesta 
coalició. Així, el diari catòlic Correo de Mallorca indicava que el bloc de centre-dreta de les 
Balears ja era un fet i "tiene especial importancia, por lo que ello significa, el resultado de la 
reunión que celebró ayer tarde el Comité de Acción Popular para tratar la cuestión electoral 
de Baleares. La actitud de la CEDA en nuestra provincia, y muy especialmente la de su jefe 
provincial, el señor Zaforteza y Villalonga, hicieron posible ayer que la coalición centro-
derecha sea ya un hecho para las próximas elecciones. El regreso de los señores Massanet y 
Puget, quienes fueron a Madrid para conferenciar con Gil Robles; una carta cariñosa y 
elevada de éste al ex diputado señor Zaforteza y la disciplina firme del partido hicieron que la 
cuestión quedase satisfactoriamente zanjada. Un sacrificio y una renunciación ejemplar en 
bien de la causa, hechos por el señor Zaforteza, hicieron que el camino quedase libre y 
despejado."163 Aquell dia, també El Día assenyalà que quan va transcendir al públic la notícia 
de l'acord d'APA "fué muy celebraba"164 i Diario de Ibiza, després de fer una àmplia ressenya 
d'aquesta reunió del Comitè Provincial, comentà el nomenament de César Puget, dient que "a 
nosotros nos alegra extraordinariamente, porque conociendo las cualidades que le adornan no 
dudamos que Ibiza tendrá en él si es elegido, un digno representante que en todo momento 
velará por nuestros intereses y procurará con tesón por cuantas mejoras necesitemos. Por otra 
parte, su nombramiento de candidato es de la más estricta justicia si nos atenemos al punto de 
vista político de Acción Popular, ya que el señor Pujet[sic] es de los que primero rompió 
lanzas en estas islas en favor del ideario de Acción Popular, y un día tras otro ha ido 

161 .- "Las elecciones en Baleares. Nota de la reunión facilitada por el Comité de Acción Popular", a 
Correo de Mallorca, dimecres, 29 de gener de 1936, pàg. 2; "Ante las elecciones. Nota facilitada por el Comité 
de Acción Popular Agraria", a La Almudaina, dimecres, 29 de gener de 1936, pàg. 3; "Política. Nota facilitada 
por el Comité de Acción Popular Agraria", a El Día, dimecres, 29 de gener de 1936, pàg. 2; i "La política en 
Mallorca. Nota facilitada por el Comité de Acción Popular", a La Última Hora, dimecres, 29 de gener de 1936, 
pàg. 5. També "De política local", a Diario de Ibiza, núm. 13.679. Eivissa, dijous, 30 de gener de 1936, pàg. 4. 
162 .- "Las elecciones en Baleares. El acuerdo se comunica al Partido Republicano de Centro", a Correo de 
Mallorca, dimecres, 29 de gener de 1936, pàg. 2; i "Política", a El Día, dimecres, 29 de gener de 1936, pàg. 2. 
163 .- "Las elecciones en Baleares. El bloque centro-derecha es ya un hecho", a Correo de Mallorca, 
dimecres, 29 de gener de 1936, pàg. 2. 
164 .- "Política", a El Día, dimecres, 29 de gener de 1936, pàg. 2. 
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propagando estas ideas con el mayor desinterés y alto sentido patriótico. En su corta 
actuación política, si bien no ha desempeñado cargos de gran responsabilidad, ha tenido 
ocasión de demostrar una lealtad ejemplar a todos los compromisos adquiridos, y su 
preparación y la excelente labor realizada en el Ayuntamiento, sin partidismo alguno, son la 
mejor garantía de que, si es elegido siguiendo esta linea política recta continuamente, nos ha 
de brindar una actuación que le aplaudirán sus partidarios y sus contrarios porque en ella no 
verán más que interés por su patria chica." Finalment, després d'anunciar que aquell dia 
s'esperava l'arribada amb vapor correu, des de Palma, de Puget, el felicitava efusivament.165 
L'1 de febrer, l'òrgan d'APA, Acción, titulà a tota portada "Se ha formado en las Baleares el 
bloque contra-revolucionario." La crònica posà de relleu que "la opinión neutra ha quedado 
fuertemente satisfecha." Aleshores, justificà l'acord amb l'objectiu de "cerrar el paso a este 
informe conglomerado de marxismo y de izquierdismo burgués" i destacà el sacrifici que 
havia fet el partit "y se ha hecho con evidente perjuicio de la proporcionalidad de las fuerzas 
en el bloque. Acción Popular Agraria, con su intensa organización y su máxima propaganda 
realizada durante estos últimos años, sin dejarse adormecer sobre los laureles, merecía 
justamente algo más que lo que ha obtenido en el bloque. Razones de política general, 
cuidadosamente estudiadas y pesadas, han aconsejado la alianza. Vamos a ella, y al triunfo, 
con todo el entusiasmo y con toda la energía "166 
Mentrestant, el 31 de gener, la candidatura electoral de centre-dreta, integrada per Acció 
Popular Agrària, Partit Republicà de Centre i Partit Regionalista, acordà formar una llista 
unitària amb l'objectiu de copar els set escons de diputats que pertocaven a les Balears. Així i 
tot, encara no es tenien definits tots els candidats que havien de ser proclamats pels partits 
respectius.167 Aleshores, s'apuntava que la candidatura de dretes no es formalitzaria fins a 
mitjans de la propera setmana.168 El 4 de febrer, Antorxa reproduí una informació del diari La 
Vanguardia, de Barcelona, en segons la qual la candidatura dretana de les Balears estaria 
integrada pels tres candidats de la CEDA, Lluís Zaforteza, César Puget i Tomàs Salort i 
quatre "dependientes amigos del Sr. March."169 
El 5 de febrer, a les 16 h, es reuní el Comitè Provincial del Partit Republicà de Centre i 
després de repassar les gestions duites a terme per a la formació de la candidatura de centre-
dreta, es va procedir a la designació dels tres candidats. En primer lloc, els reunits designaren 
l'exdiputat Lluís Alemany Pujol, el qual després d'agrair la denominació, va raonar els motius 
pels qual la declinava.170 Després el Comitè proclamà amb caràcter independent Joan March 

165 .- "De política local", a Diario de Ibiza, núm. 13.678. Eivissa, dimecres, 29 de gener de 1936, pàg. 4. 
166 .- "Se ha formado en las Baleares el bloque contra-revolucionario", a Acción, núm. 35. Palma, dissabte, 
1 de febrer de 1936, pàg. 1. 
167 .- S'afegia que "Confirmando esta noticia, ansiada por la opinión y sellada con entusiasmo, debemos 
advertir que es absolutamente indispensable uan[sic] fuerte disciplina en la votación, a cuyo efecto se darán las 
instrucciones precisas a los jefes locales, para que, en concreto desde ahora mismo, fomenten dentro de las 
fuerzas aliadas el propósito y el fin que se persigue, de luchar para vencer la revolución que amenaza destruir 
los altos intereses de la Patria." "Las elecciones en Baleares. Nota de la coalición centro-derecha", a Correo de 
Mallorca, dissabte, 1 de febrer de 1936, pàg. 8; "Ante las elecciones. Coalición Centro-Derecha", a La 
Almudaina, dissabte, 1 de febrer de 1936, pàg. 7; "Política. Coalición Centro-Derecha", El Día, dissabte, 1 de 
febrer de 1936, pàg. 2; i "La política en Mallorca. Coalición derecha-centro", a La Última Hora, dissabte, 1 de 
febrer de 1936, pàg. 5. Reproduït a "Notas políticas", a La Voz de Ibiza, núm. 3.923. Eivissa, dimecres, 5 de 
febrer de 1936, pàg. 2. 
168 .- "Política. Coalición Centro-Derecha", El Día, dissabte, 1 de febrer de 1936, pàg. 2; i "Notas 
políticas", a La Voz de Ibiza, núm. 3.923. Eivissa, dimecres, 5 de febrer de 1936, pàg. 2. 
169 .- "Candidatura derechista de Baleares según La Vanguardia de Barcelona", a Antorxa, núm. 9. Palma, 
dimarts, 4 de febrer de 1936, pàg. 2. 
170 .- La crònica afirmà que "con lo cual daba, además, ejemplo de no vincular los cargos a las personas 
dejando al Comité en libertad para que elegiera a otros candidatos, resolución que fué aceptada después de 

 1377 137
 

                                                 



Servera, Pere Matutes Noguera i Jaume Suau Pons. A més, es recomanà als candidats que es 
posassin en contacte amb l'opinió i amb els seus companys de coalició per a impulsar la lluita 
tenint en compte el gran esforç que s'havia de fer per aconseguir el "copo electoral" que 
s'intentava. També es féu constar el propòsit del partit de comptar amb la coparticipació de 
l'exdiputat a Corts, el radical Josep Teodor Canet, el qual des del primer moment "rehusó el 
propósito, creyendo que no eran propicias las circunstancias sin dejar de mostrar su vivo y 
sincero agradecimiento."171 L'endemà, dia 6, a les 12 h, el Comitè Provincial del Partit 
Regionalista de Mallorca es reuní per decidir presentar com a candidat en la coalició de 
centre-dreta Bartomeu Fons Jofre de Villegas.172 
El 8 de febrer, prop de les 11 del matí, des d'Acció Popular Agrària de Madrid es comunicà 
telefònicament a la seu del partit a Palma que el tercer lloc de la CEDA en la candidatura de 
les Balears correspondria al director del diari madrileny Informaciones, Juan Pujol 
Martínez.173 Aquell dia, també es va reunir, a les 11 h, en el local social del Partit Republicà 
de Centre, l'assemblea de caps dels pobles de l'illa per ratificar l'acord del Comitè Provincial 
sobre la proclamació de candidats en la coalició. Els assistents varen acollir amb entusiasme 
la designació de candidats verificada pel Comitè Provincial i posteriorment es donaren 
instruccions per la propera campanya electoral, "teniendo en cuenta el carácter de la lucha 
que se avecina."174 
Amb aquesta designació es donava per tancat els set noms de la candidatura de centre-dreta-
regionalista: Tomàs Salort Olives (CEDA), Cèsar Puget Riquer (CEDA), Juan Pujol 
Martínez (CEDA), Joan March Servera (independent) —fill de Joan March Ordinas —

prodigarse los esfuerzos los reunidos para disuadirle." "Ante las elecciones. Partido Republicano de Centro", a 
La Almudaina, dijous, 6 de febrer de 1936, pàg. 5; "Las elecciones en Baleares. Partido Republicano de 
Centro", a Correo de Mallorca, dijous, 6 de febrer de 1936, pàg. 2; i "Política. Partido Republicano de Centro", 
a El Día, dijous, 6 de febrer de 1936, pàg. 2. 
171 .- "Ante las elecciones. Partido Republicano de Centro", a La Almudaina, dijous, 6 de febrer de 1936, 
pàg. 2; "Las elecciones en Baleares. Partido Republicano de Centro", a Correo de Mallorca, dijous, 6 de febrer 
de 1936, pàg. 2; "Política. Partido Republicano de Centro", a El Día, dijous, 6 de febrer de 1936, pàg. 2; i 
"Política local. Partido Republicano de Centro", a La Última Hora, dijous, 6 de febrer de 1936, pàg. 5. 
Reproduït a "Notas políticas", a La Voz de Ibiza, núm. 3.927. Eivissa, dilluns, 10 de febrer de 1936, pàg. 2. 
172 .- "Política local. Partido Regionalista de Mallorca", a La Última Hora, dijous, 6 de febrer de 1936, 
pàg. 5; "Ante las elecciones. Partido Regionalista de Mallorca", a La Almudaina, divendres, 7 de febrer de 
1936, pàg. 8; "Las elecciones en Baleares. El Partido Regionalista presentará como candidato al Sr. Fons Jofre 
de Villegas", a Correo de Mallorca, divendres, 7 de febrer de 1936, pàg. 2; i "Política. Partido Regionalista de 
Mallorca", a El Día, divendres, 7 de febrer de 1936, pàg. 2. 
173 .- "Las elecciones en Baleares. D. Juan Pujol, el tercer candidato de la "Ceda", a Correo de Mallorca, 
dissabte, 8 de febrer de 1936, pàg. 2; "La política en Mallorca. Las candidaturas que lucharán", a La Última 
Hora, dissabte, 8 de febrer de 1936, pàg. 5; "Ante las elecciones. D. Juan Pujol, el tercer candidato de la 
"CEDA", a La Almudaina, diumenge, 9 de febrer de 1936, pàg. 6; i "Política. Acción Popular", a El Día, 
diumenge, 9 de febrer de 1936, pàg. 2;. El diari Informaciones del 8 de febrer publicava la notícia, dient que "El 
director de "Informaciones", don Juan Pujol, ha sido designado por el señor Gil Robles para ocupar el puesto de 
la Ceda que se le había reservado por acuerdo de los demás partidos contrarrevolucionarios de Mallorca. Así lo 
indican desde allí los corresponsales de Prensa, aunque con un error que interesa rectificar: el de que el señor 
Pujol se presente como independiente. Don Juan Pujol está afiliado a la Ceda; más todavía: es uno de los socios 
fundadores de Acción Popular, y sólo con el carácter de candidato de este partido puede presentarse. Como sin 
duda no ha habido propósito de mortificarle al decir otra cosa, hay que atribuir a defectuosa información el error 
que aquí queda expresamente rectificado." Reproduït a "Ante las elecciones. D. Juan Pujol, el tercer candidato 
de la CEDA", a La Almudaina, diumenge, 9 de febrer de 1936, pàg. 6. També "Notas políticas", a La Voz de 
Ibiza, núm. 3.927. Eivissa, dilluns, 10 de febrer de 1936, pàg. 2 (la nota recordava que Pujol, acompanyat de la 
seva dona, el passat estiu havia estat a Eivissa i havia recorregut diversos pobles acompanyat de Matutes). 
174 .- "La política en Mallorca. Partido Republicano de Centro.— La Asamblea de esta mañana", a La 
Última Hora, dissabte, 8 de febrer de 1936, pàg. 5; "Política. Partido Republicano de Centro", a El Día, 
diumenge, 9 de febrer de 1936, pàg. 2; i "Las elecciones en Baleares. Asamblea de los Jefes de los pueblos del 
Partido Republicano de Centro", a Correo de Mallorca, dilluns, 10 de febrer de 1936, pàg. 8. 
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Verga—, Pere Matutes Noguera (independent), Jaume Suau Pons (independent) i Bartomeu 
Fons Jofre de Villegas (Partit Regionalista). 
El 9 de febrer, Juan Pujol arribà a Palma. L'endemà, La última Hora, després de definir-lo 
com una de les figures més destacades del periodisme espanyol, reproduïa una nota força 
laudatòria que li havia publicat la premsa madrilenya.175 El dia 11, La Voz de Ibiza manifestà 
que havia estat molt ben acollit a Eivissa el nom de Pujol com a candidat d'APA en la 
candidatura de les Balears ja que "el ilustre periodista es conocidísimo en Ibiza por las 
campañas fogosas que en favor de los ideales de derecha viene realizando el batallador diario 
madrileño "Informaciones" del que es Director como se sabe."176 
 
10.2.1.1. La campanya electoral 
Dos mesos abans de la convocatòria de les eleccions generals de febrer de 1936, Acció 
Popular Agrària havia iniciat els treballs electorals i durant el mes de desembre, es varen fer 
més de 30 actes de propaganda. Per dur el pes de la campanya electoral, el partit havia 
estructurat cinc seccions: Política, dirigida pel president Lluís Zaforteza ajudat per la Junta 
directiva; Secretaria, a càrrec de Bartomeu Company; Joventut, encapçalada per Francesc 
Juan Ribas de Sentmenat, amb una secció de Mobilització Civil i la seva "tropa del engrudo" 
fixadora de cartells —durant la campanya es varen repartir, segons informacions pròpies del 
partit, devers de 10.000 cartells i 400.000 fulls voltants—, dirigida per Joan Serra i Pere 
Morell; del Cens, conduïda per Rafel Matas, que havia organitzat un quadre d'interventors i 
apoderats i mobilitzat 220 interventors a Palma i gairebé el mateix nombre d'apoderats, als 
quals se'ls havia impartit un curset d'instrucció. Aquesta darrera secció, a més, havia muntat 
un servei permanent de consultes per als electors i havia fet prop de 500 inclusions en el cens 
en la darrera rectificació. Finalment, la secció de Propaganda, dirigida per Gabriel Cortès, 
que, a més de nombrosos actes de propaganda, des de mitjans mes de gener de 1936 havia fet 
un promig de quatre mítings diaris en els municipis de Mallorca. Així mateix, durant la 
campanya foren freqüents les visites a la seu del partit de les comissions dels pobles, a més 
de l'enviament de paquets de candidatures, d'ordres i avisos a les agrupacions locals. En la 
campanya propagandista també destacà la tasca de la Secció Femenina, dirigida per 
Francesca Roca de Unzúe.177 
A Mallorca, en aquella darrera setmana de gener, es varen constituir oficialment les JAP de 
la barriada del Molinar (dia 28)178 i dels municipis d'Alaró179 i de Calvià180 (ambdues el dia 

175 .- "La política en Mallorca. Otras noticias. Acción Popular Agraria", a La Última Hora, dilluns, 10 de 
febrer de 1936, pàg. 5. L'escrit afirmava "Juan Pujol, periodista cien por cien, hombre de extraordinarias 
condiciones políticas y parlamentarias, clara inteligencia, sólida cultura, voluntad incansable, merece como el 
que más ocupar un escaño en las futuras Cortes para que prosiga con desenvoltura la labor comenzada durante 
las disueltas, dentro y fuera del Parlamento. Incluído en la candidatura de Madrid, apenas advertida la primera 
dificultad para el acoplamiento de representaciones de otros partidos, sacrificó sin vacilaciones su nombre, 
acertadamente acogido ahora en la candidatura de Baleares. Excelente compañero, amigo leal, gran patriota y 
flagelador tenaz del revolucionarismo, su indiscutible triunfo nos compensará de la amargura que hemos 
experimentado al ver como la política, en unos y otros bandos, excluía incomprensiblemente valores 
intelectuales, escritores y periodistas, de alta significación —Maeztu, Pemán, Luca de Tena, García Sanchiz, 
Castrovido y tantos más—, sin darse cuenta de lo que los forjadores y divulgadores del pensamiento nacional, 
representan en la vida pública. Juan Pujol, con Luis de Galinsaga[sic], Giménez Caballero, Bermúdez Cañete y 
algunos más que logren escapar a la enemiga de los políticos mediocres, representarán dignamente a la Prensa 
en el futuro Parlamento."  
176 .- "Notas políticas", a La Voz de Ibiza, núm. 3.928. Eivissa, dimarts, 11 de febrer de 1936, pàg. 2. 
177 .- "Diez minutos en el local social de Acción Popular Agraria. En plena campaña electoral", a Acción, 
núm. 37. Palma, dissabte, 15 de febrer de 1936, pàg. 4. 
178 .- "Propaganda de la J. A. P.", a Correo de Mallorca, divendres, 31 de gener de 1936, pàg. 2. En aquest 
acte hi pronuncià una conferència el president de la JAP de Palma, Francesc Juan Ribas de Sentmenat i aquesta 
nota afirmava que aleshores l'agrupació tenia més de 40 socis. També "¡Jefe y cierra España!", a Acción, núm. 
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30). Aleshores, s'anunciava que properament també es constituirien les agrupacions juvenils 
del partit a les barriades ciutadanes d'Establiments, Son Sardina, El Terreno, S'Indioteria, 
S'Arenal i Gènova.181 
El dissabte, 1 de febrer, APA féu un míting a Llucmajor182 i, l'endemà, el partit organitzà sis 
actes de propaganda als pobles d'Esporles,183 Pòrtol,184 sa Cabaneta,185 Sóller,186 Campos187 i 
Felanitx.188 

35. Palma, dissabte, 1 de febrer de 1936, pàg. 3. Aquesta crònica comentava "Es una JAP digna de tal nombre, 
es una falange aguerrida y numerosa de jóvenes. Tan feliz y aleccionadora realidad ha sido obra de ellos y de 
nuestro queridísimo Presidente. Los aires de la JAP van purificando las llagas más profundas del cuerpo 
atormentado de España." 
179 .- Hi assistí una àmplia representació de la JAP de Consell i hi varen intervenir el president local de la 
JAP Antoni Balle i Francesc Juan Ribas de Sentmenat. "Propaganda de la J. A. P.", a Correo de Mallorca, 
divendres, 31 de gener de 1936, pàg. 2. 
180 .- "Propaganda de la J. A. P.", a Correo de Mallorca, divendres, 31 de gener de 1936, pàg. 2. 
181 .- "Propaganda de la J. A. P.", a Correo de Mallorca, divendres, 31 de gener de 1936, pàg. 2. 
182 .- A les 20,30 h, en el local d'Acció Popular Agrària de Llucmajor se celebrà un acte de propaganda 
electoral. El local estava ple de genet i després d'obir l'acte i cantar-se l'himne de la JAP, diversos membres 
d'esquerres, ho contestaren amb el cant de l'himne dels socialistes. Aixó "produjo el consiguiente barullo que 
quedó reducido al salir del local los referidos individuos izquierdistas. A su salida, las disputas llegaron a 
convertirse en puñetazos." Hi varen prendre part el cap provincial Lluís Zaforeza, l'advocat Pau Servera Enseñat 
i el notari Jeroni Massanet. "Política local. Conferencias", a La Última Hora, divendres, 31 de gener de 1936, 
pàg. 5 (anunci); "Las elecciones en Baleares. Propaganda de A. P. en Lluchmayor", a Correo de Mallorca, 
dissabte, 1 de febrer de 1936, pàg. 8 (anunci); "Ante las elecciones. En Lluchmayor", a La Almudaina, dissabte, 
1 de febrer de 1936, pàg. 7 (anunci); "Política. En Lluchmayor", El Día, dissabte, 1 de febrer de 1936, pàg. 2 
(anunci); i "Propaganda de A. P.", a Correo de Mallorca, dilluns, 3 de febrer de 1936, pàg. 2 (crònica); "El 
mitin del pasado sábado en Acción Popular", a La Semana, núm. 6. Llucmajor, 8 de febrer de 1936, pàg. 6 
(crònica); i "En Lluchmayor. Un acto de Acción Popular accidentado", a Antorxa, núm. 8. Palma, dilluns, 3 de 
febrer de 1936, pàg. 4. Segons aquesta crònica del corresponsal, hi hagué aldarulls. "Al dar principio al acto y 
querer cantar, parte de los concurrentes el himno de la jap, fué interrumpido éste por otro grupo de asistentes 
entonando el himno de las Juventudes Socialistas, con tal fuerza que impidió pudiera oirse el que pretendían 
cantar los organizadores. Esto dió por resultado se promoviera cierto barullo, consistente en gritos de protesta 
que partían de ambos bandos contendientes, repartiéndose algunas bofetadas durante el gran confusionismo 
reinante al intentar salir en tumulo por la única puerta que existe en el referido local." Això obligà a intervenir la 
guàrdia Municipal i Civil per calmar els ànims. 
183 .- A les 11,30 h, en el local social d'APA d'Esporles hi pronuncià una conferència el president de la 
JAP de Palma Francesc Juan Ribas de Sentmentat. "Propaganda de A. P.", a Correo de Mallorca, dilluns, 3 de 
febrer de 1936, pàg. 2; i "16 de febrero, una fecha y un símbolo", a Acción, núm. 36. Palma, dissabte, 8 de 
febrer de 1936, pàg. 2. La crònica afirmava que "En pocos días, reciente todavía su constitución, ha organizado 
cinco actos brillantísimos; ha intervenido en otros con la JAP de Palma; se ha enfrentado con la cerrilidad de las 
izquierdas locales, haciendo un uso magnífico de la razón y de la fuerza. Su potencialidad crece 
asombrosamente y ya ha iniciado el desmoronamiento del baluarte fortísimo que el socialismo había edificado 
en aquel pueblo. ¿Se puede pedir algo más?." 
184 .- Al poble de Pòrtol, a les 16,30 h, hi hagué un acte de propaganda d'APA en el qual varen intervenir 
el president de l'agrupació local, Domingo Fons Castillón, Bartomeu Ventayol i el vicepresident d'APA Jeroni 
Massanet. "Propaganda de A. P.", a Correo de Mallorca, dilluns, 3 de febrer de 1936, pàg. 2. 
185 .- Després de l'acte de Pòrtol, els mateixos oradors es traslladaren a sa Cabaneta, on a les 18 h, es féu 
un míting. "Propaganda de A. P.", a Correo de Mallorca, dilluns, 3 de febrer de 1936, pàg. 2. La crònica de 
l'òrgan d'APA afirmava "Feudos fortificados del socialismo. No importa. Allí, contra todo y contra todos, 
tuvieron lugar dos concentraciones magníficas por su expresión cuantitativa y por el espíritu de la masa 
congregada. Los elementos izquierdistas, que no podían consentir nuestro atrevimiento, intentaron oscurecer el 
éxito de los actos. Fuerte y tenaz fué su porfia, pero más fuerte y tenaz nuestra voluntad de vencer. Junto a la 
decisión y entusiasmo de nuestras masas, hay que destacar las intervenciones magníficas de los oradores, 
Bartolomé Ventayol, Domingo Fons y el Vice-Presidente de AP. D. Jerónimo Massanet, que apabullaron con su 
razón y su entereza el espíritu cerrilmente hostil de los alborotadores." "16 de febrero, una fecha y un símbolo", 
a Acción, núm. 36. Palma, dissabte, 8 de febrer de 1936, pàg. 2. 
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Les dues darreres setmanes abans del dia dels comicis, APA i la JAP intensificaren l'activitat 
propagandista. Així, es feren mítings el dilluns, 3 de febrer, en el Cine Moderno de 
Porreres189 i, l'endemà, en el Teatre Principal d'Inca. Aquest darrer acte, que va ser presidit 
pel cap provincial Lluís Zaforteza, s'encarregà de fer la presentació dels oradors el president 
de l'agrupació d'Inca, Josep Amengual, i hi varen intervenir Francesc Juan Ribas de 
Sentmenat —que exposà el programa d'APA i contestà les interrupcions dels extremistes—, 
Pilar Solanas —que defensà el programa d'Acció Popular i elogià les joventuts del partit—, 
el vicepresident d'APA de Palma Jeroni Massanet —que explicà els ideals d'APA i manifestà 
que el partit "nada tenía que ver con la antigua política caciquil."—190 Durant l'acte, que 
ompli el teatre de gent, un grup d'esvalotadors intentaren en diverses ocasions —"con gritos y 
demostraciones contrarias"— pertorbar les intervencions perquè fos suspès.191  

186 .- A les 16,30 h, en el local social d'APA de Sóller es féu un míting, al qual hi assistiren, segons la 
premsa, més de 500 persones i s'hagueren d'instal·lar micròfons i altaveus. Hi hagué discursos del president 
local d'APA Llorenç Mayol Castañer, Antoni Arbona —de la JAP— i Francesc Juan Ribas de Sentmenat. 
"Propaganda de A. P.", a Correo de Mallorca, dilluns, 3 de febrer de 1936, pàg. 2; i "16 de febrero, una fecha y 
un símbolo", a Acción, núm. 36. Palma, dissabte, 8 de febrer de 1936, pàg. 2. 
187 .-A les 15 h, en el teatre del Sindicat Agrícola Catòlic i en un local contigu del carrer Major —on 
s'havien instal·lat altaveus— es féu un acte de propaganda, organitzat per la societat dretana El Centre. Hi 
prengueren la paraula el metge titular Damià Bennàsser, Jordi Andreu —d'APA—, l'agrari Bonaventura Rubí, 
el regionalista Gabriel Cañellas, el president provincial d'APA Lluís Zaforteza i el cap polític d'El Centre 
Gabriel Morell. Segons la crònica, hi assistiren més de 2.000 persones. "Propaganda de A. P.", a Correo de 
Mallorca, dilluns, 3 de febrer de 1936, pàg. 2; i "DE Campos del Puerto. Gran Mitin", a Correo de Mallorca, 
núm. 8.144. Palma, dimecres, 5 de febrer de 1936, pàg. 2 (informació del corresponsal). 
188 .- En el local social del partit, a la nit, hi pronuncià una conferència Jordi Andreu. "Propaganda de A. 
P.", a Correo de Mallorca, dilluns, 3 de febrer de 1936, pàg. 2. 
189 .- A les 19 h, amb una assistència de 1.500 persones, segons la crònica, s'encarregà de fer la 
presentació dels oradors el president d'APA de Porreres, Joan Casas, i feren discursos Bartomeu Ventayol, Jordi 
Andreu i Francesc Juan Ribas de Sentmenat. "Propaganda de Acción Popular 1.500 personas en Porreras y 
4.000 en Inca", a Correo de Mallorca, dimecres, 5 de febrer de 1936, pàg. 2; i "16 de febrero, una fecha y un 
símbolo", a Acción, núm. 36. Palma, dissabte, 8 de febrer de 1936, pàg. 3. 
190 .- Segons la crònica, a les 18 h, "el citado Teatro estaba lleno a rebosar, teniendo que permanecer fuera 
del mismo numerosísimas personas: asistieron unas 4.000 personas." Respecte als incidents, la crònica denuncià 
que "un grupo de alborotadores intentaron en varias ocasiones, con gritos y demostraciones contrarias, perturbar 
el acto para que éste se suspendiese; no obstante ello, las ovaciones delirantes lo impidieron." Hi assistiren 
representacions de més de vint pobles i va presidir l'acte el cap provincial d'APA, Lluís Zaforteza, i féu la 
presentació dels oradors el president d'APA d'Inca Josep Amengual. Seguidament, varen intervenir el president 
de la JAP de Palma, Francesc Juan Ribas de Sentmentat —que exposà el programa del partit i contestà les 
interrupcions dels "extremistas"—, Pilar Solanas —que defensà el progarama d'AP i dedicà un elogi a les 
joventuts del partit— i el vicepresident d'APA de Palma Jeroni Massanet —que glosà els ideals del partit, 
manifestà que "éste nada tenía que ver con la antigua política caciquil" i defensà l'aplicació del seu programa 
social." Ante las elecciones. A. P. en Inca", a La Almudaina, dijous, 6 de febrer de 1936, pàg. 5; i "16 de 
febrero, una fecha y un símbolo", a Acción, núm. 36. Palma, dissabte, 8 de febrer de 1936, pàg. 3. 
191 .- "Ante las elecciones. A. P. en Inca", a La Almudaina, dijous, 6 de febrer de 1936, pàg. 5. També "16 
de febrero, una fecha y un símbolo", a Acción, núm. 36. Palma, dissabte, 8 de febrer de 1936, pàg. 3. Segons 
aquesta crònica, "Como ya va siendo costumbre, y creemos por ello que es consigna lanzada y obedecida, 
elementos izquierdistas trataron de deslucir la brillantez del acto. No lo lograron, a pesar de la firmeza de sus 
propósitos. Frente a ellos, nuestras masas vibraron como nunca y nuestros oradores los aplastaron y 
ridiculizaron con la verdad serena y tajante de sus palabras. No necesitamos de la fuerza, de la chulería ni del 
fanatismo ignorante de la gente —como necesita la anti-España— para dar tonos de magnificencia a nuestros 
actos. Nos basta con el entusiasmo de la muchedumbre que nos alienta y la ejemplaridad de nuestra actuación 
política. [...] Y estos intentos perturbadores, que se estrellan y se estrellarán siempre contra la fortaleza 
inexpugnable de Acción Popular, son la prueba más clara de cómo hiénde en las entrañas del pueblo nuestro 
movimiento nacional. Si nuestras concentraciones no significaran nada en el clima político español, pasarían 
entre el desdén o la indiferencia de los enemigos de España. La irritación sorda, el interés que en ellos 
despiertan, tejen la más fervorosa apología que se pudiera intentar. Creemos que está claro." Per la versió de 
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Aquest incident obligà al governador civil a cridar el batle d'Inca perquè "no estoy dispuesto 
a tolerar que ninguna Autoridad se aparte ni deje incumplida, en lo más insignificante, las 
instruccions que se contienen en mi Orden circular de 4 de Enero último, sin que en el acto le 
imponga las sanciones a que se haga acredora." Reiterava la necessitat que existís el més 
absolut respecte a la propaganda de qualsevol caire polític, i que s'atengués molt 
especialment al manteniment de l'ordre públic.192 El 6 de febrer, el batle d'Inca visità en el seu 
despatx l'autoritat provincial. García Cabrera li recordà el seu decidit propòsit que es complís 
íntegrament la circular que li havia remés amb motiu de les properes eleccions generals. A 
més, li manifestà que estava disposat que l'ordre no s'alteràs el més mínim en cap moment 
per tal que quedàs garantida la lliure voluntat de tots els adversaris i que aquests poguessin 
emetre les seves opinions. El governador sol·licità al batle un informe per escrit que detallàs 
tot el que havia ocorregut en l'acte per prendre les mesures sancionadores oportunes.193 El dia 
7, el diari Antorxa publicà una nota en la qual replicava la nota del governador que 
aconsellava el respecte a toda propaganda i comentava que "mientras ésta sea correcta nos 
parece acertado el consejo del Sr. García. Pero cuando los oradores en vez de propagar ideas 
insultan, injurian o hieren los sentimientos del pueblo, como tenemos entendido que ocurrió 
en Inca, el respeto no es debido. El tumulto puede provocarlo el público. Pero también, los 
oradores con su desenfado e intemperancias."194 
Ben segur, que arran d'aquest fet, el governador civil va rebre (6 de febrer) una comunicació 
des d'Inca d'APA en què s'anunciava la inauguració del nou local del partit (diumenge, dia 9, 
a les 17 h) i la celebració d'un míting del bloc antirevolucionari (dimecres, dia 12, a les 18 h). 
Amb la finalitat de garantir l'ordre, l'autoritat provincial disposà la concentració de forces de 
la Guàrdia Civil a la ciutat.195 

l'acte de les esquerres, "Tampoco en Inca pueden hablar las derechas", a Antorxa, núm. 11. Palma, dijous, 6 de 
febrer de 1936, pàg. 3. Segons la crònica, "el primero en hablar fué el Sr. Juez Municipal de Inca, Sr. 
Amengual, quién en referirse al movimiento de Octubre promovió un fenomenal escándalo oyendose 
numerosos vivas a Asturias y de abajo los ladrones. Acto seguido ocupó la tribuna la catequista D.ª Francisca 
Roca, la que tuvo que disistir[sic] de hablar ante la actitud del público que no cesaba de increpar a los oradores. 
Desde este momento fué imposible continuar el acto ante el escándalo que llegó a impresionar vivamente a los 
representantes derechistas. A la salida de los oradores fueron increpados por una multitud de hombres y mujeres 
estacionados en la calle oyendose gritos de "esos son los del Crédito Balear"... los que imponen los jornales de 
hambre.... los verdugos de Asturias, etc. etc....." 
192 .- Reiterava que les autoritats havien de "constreñirse a esta finalidad [ordre públic], al punto de que 
todas las quejas que, como en esta ocasión, se me formulen serán inmediatamente por mi atendidas, hasta el 
total esclarecimiento de los hechos ocurridos." "Ante las elecciones. Una nota del Gobierno Civil", a La 
Almudaina, dijous, 6 de febrer de 1936, pàg. 5; "Las elecciones en Baleares. Nota del Sr. Gobernador sobre 
algunos desórdenes en Inca", a Correo de Mallorca, dijous, 6 de febrer de 1936, pàg. 2; "Gobierno civil. La 
propaganda política", a El Día, dijous, 6 de febrer de 1936, pàg. 2; i "En el Gobierno Civil. Una nota del sr. 
Gobernador", a La Última Hora, dijous, 6 de febrer de 1936, pàg. 5; "Del Gobierno Civil", a Antorxa, núm. 11. 
Palma, dijous, 6 de febrer de 1936, pàg. 2. 
193 .- "En el Gobierno Civil. El Alcalde de Inca y el Gobernador", a La Última Hora, dijous, 6 de febrer de 
1936, pàg. 5; "Del Gobierno Civil", a Antorxa, núm. 11. Palma, dijous, 6 de febrer de 1936, pàg. 3; i "Gobierno 
civil. Sobre unos desórdenes. El Alcalde de Inca llamado por el Gobernador", a El Día, divendres, 7 de febrer 
de 1936, pàg. 2. 
194 .- "Notas políticas. La nota del Gobernador", a Antorxa, núm. 12. Palma, divendres, 7 de febrer de 
1936, pàg. 4. 
195 .- "En el Gobierno Civil. Instancia del Bloque contra la Revolución pidiendo permiso para celebrar un 
mitin", a La Última Hora, divendres, 7 de febrer de 1936, pàg. 5; "Gobierno Civil", a Antorxa, núm. 12. Palma, 
divendres, 7 de febrer de 1936, pàg. 3; "Gobierno Civil", a Correo de Mallorca, dissabte, 8 de febrer de 1936, 
pàg. 2; "Gobierno civil. La propaganda electoral", a El Día, dissabte, 8 de febrer de 1936, pàg. 2; i "Del 
Gobierno", a La Almudaina, dissabte, 8 de febrer de 1936, pàg. 5. 
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Mentrestant, el dia 4, a les 22 h, es va reunir en junta general, APA de Palma per tractar 
sobre la mobilització del partit.196 Aquell dia, la formació política havia fet pública una nota 
en la qual, davant el trasllat de local d'alguns col·legis electorals i el traspàs de diversos 
carrers a altres seccions, recomanà als afiliats i simpatitzants que haguessin tingut dificultats 
per localitzar-se en les llistes exposades al públic, passassin pel local social del carrer de la 
Constitució, núm. 23, per ser informats.197 
Des d'aleshores, també s'intensificà la campanya a la premsa, no solament amb nombroses 
cròniques dels actes propagandístics d'APA, sinó també, des del 5 fins el 15 de febrer, el diari 
Correo de Mallorca publicà nombrosos destacats a favor de la candidatura del centre-dreta-
regionalista. Així mateix, des del 7 de febrer, El Día insertà anuncis breus favorables al 
centre-dreta,198 i, des del 12 de febrer, també ho féu el diari La última Hora.199  
Així mateix, tant el diari catòlic Correo de Mallorca com el diari verguista El Día actuaren 
com a òrgans de la Coalició de Centre-Dreta-Regionalista. El 9 de febrer, El Día edità un 
especial, de quatre pàgines, on detallava la candidatura antirevolucionària, a més d'oferir un 
mapa electoral dels resultats de les eleccions de novembre de 1933, descrivia en cada 
circumscripció electoral la victòria dels antirevolucionaris amb el nombre de vots —a les 
Balears, s'afirmava que havien guanyat per 94.117 vots—, el total d'escrutinis en els dos 
fronts i una comparativa de les proporcions de la victòria del novembre de 1933. També 
incloïa articles sobre el bienni d'esquerres i l'economia, la corba de criminalitat d'aquest 
període, els resultats de la revolució d'Octubre, a més d'una relació de la conflictivitat social 
durant el primer bienni. L'endemà, Correo de Mallorca publicà el manifest de la Federació 
Catòlica dels Mestres Espanyols, en el qual criticava el suport d'altres organitzacions 
professionals a la candidatura del Bloc Revolucionari i recomanava als mestres que votassin 
la candidatura del front antirevolucionari.200 
La resta de la setmana continuaren els actes de propaganda d'APA a Consell (5 de febrer)201 i 
Llubí (6 de febrer).202 El cap de setmana, com de costum, s'intensificaren els mítings. Així, el 

196 .- "Propaganda de Acción Popular 1.500 personas en Porreras y 4.000 en Inca", a Correo de Mallorca, 
núm. 8.144. Palma, dimecres, 5 de febrer de 1936, pàg. 2. Segons la nota periodística, en la reunió es varen 
prendre diversos acords que no es feren públics. 
197 .- "Política local. Acción Popular Agraria", a La Última Hora, dimarts, 4 de febrer de 1936, pàg. 5; 
"Ante las elecciones. Acción Popular Agraria", a Correo de Mallorca, dimecres, 5 de febrer de 1936, pàg. 8; i 
"Política. Acción Popular Agraria", a El Día, dimecres, 5 de febrer de 1936, pàg. 2. 
198 .- "¡A votar!", a El Día, núm. 4.548. Palma, divendres, 7 de febrer de 1936, pàg. 1. 
199 .- A La Última Hora, dimecres, 12 de febrer de 1936, pàg. 1;  a La Última Hora, dijous, 13 de febrer 
de 1936, pàg. 1; a La Última Hora, divendres, 14 de febrer de 1936, pàg. 1; i a La Última Hora, dissabte, 15 de 
febrer de 1936, pàg. 1; 
200 .- "Los maestros y las elecciones. Un manifiesto de la Federación Católica de los Maestros Españoles",  
a Correo de Mallorca, dilluns, 10 de febrer de 1936, pàg. 2. 
201 .- A les 20 h, hi parlaren Salvà i Llompart, de Llucmajor, Jordi Andreu, Francesc Juan Ribas de 
Sentmenat i Jeroni Massanet i presidí l'acte Lluís Zaforteza. "Propaganda de A. P.", a Correo de Mallorca, 
dissabte, 8 de febrer de 1936, pàg. 2. 
202 .- A les, 19,30 h, varen ocupar la presidència de l'acte les juntes d'APA i de la Secció Femenina del 
poble, amb els oradors. Féu la presentació dels oradors la vicepresidenta de la la Secció Femenina local i hi 
hagué intervencions dels palmesans Antònia Palmer, Antoni Sabater, Dolors Fortuny, Bartomeu Ventayol i 
Pilar Solans. Segons la crònica, "Todos los oradores elocuentemente expusieron el programa de Acción Popular 
y los distintos aspectos de la política de España." "La política en Mallorca. Acción Popular.- Mitin mixto en el 
teatro de Llubí", a La Última Hora, divendres, 7 de febrer de 1936, pàg. 5; “Ante las elecciones. Acción 
Popular.— Mitin en el Teatro de Llubí", a La Almudaina, dissabte, 8 de febrer de 1936, pàg. 4; "Propaganda de 
A. P.", a Correo de Mallorca, dissabte, 8 de febrer de 1936, pàg. 2; i "Política. Acción Popular.- Mitin mixto en 
el teatro de Llubí", a El Día, dissabte, 8 de febrer de 1936, pàg. 2. 
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divendres, dia 7, la Secció Femenina d'Acció Popular de Vilafranca hi organitzà un acte203 i, 
aquell mateix dia, APA també féu un acte al Cinema Fantasio de Sóller.204  
L'excel·lent crònica del setmanari Sóller ens permet analitzar amb detall els discursos dels 
oradors: 
Respecte a la intervenció de Francesc Joan Ribas de Sentmenat, s'inicià amb una entusiasta 
crida a la ciutat de Sóller i lloà la bellesa de la població en el sentit artístic. Afirmà, 
seguidament, "ha existido cierto confusionismo", que classificà d'aparent, "en la 
administración de las derechas, cuyo confusionismo han querido los contrarios tomara ciertos 
matices que en un momento les pudiera perjudicar. Sin embargo, las derechas no han tenido 
nunca más que un ideal, que clasifica de ideal supremo, cual es la salvación de España. Este 
Ideal ha sido su norma, no sólo para los elementos de la organización sino que también para 
los mismos dirigentes del partido cuando han estado en el Poder." En aquest sentit, cità els 
casos del ministre cedista Giménez Fernández, "que desde el Ministerio de Agricultura hizo 
una verdadera labor. En Badajoz, donde principalmente desarrolló sus actividades, destruyó 
el predominio de las organizaciones socialistas, contribuyendo eficazmente a engrosar las 
filas de "Acción Popular." En quant a la legislació agrarìa, "puede contar en su haber la 
llamada Ley de Arrendamientos Rústicos, la Ley de Yunteros y la que facilita el acceso de 
los agricultores a la propiedad, pero no el sentido socializante de la palabra." A continuació, 
tractà sobre el problema del blat, presentant-lo com un tema tractat amb especial significació 
pel ministre d'Agricultura. Seguidament, parlà de la tasca del ministre de Treball, el cedista 
Salmón que "laboró con verdaderos resultados para encauzar el llamado paro obrero sobre 
resultados positivos, aún cuando tuvo que luchar para ello con toda la burocracia socialista 
que encontró en su departamento." Després també tractà la tasca en el Ministeri d'Obres 
Públiques, del cedista Lucia, que desenvolupà la tasca de manera eficient, "persiguiendo su 
principio de que en España no debiera haber pueblo alguno sin agua, luz y carretera mediante 
un plan quinquenal." Continuà dient, "pero en donde culmina la labor de la Ceda es en el 
Ministerio de la Guerra, donde nuestro Jefe, Gil Robles, cuidó la organización de un Ejército 
fuerte que fuera la más sólida garantía de una España grande. Con un podero elemento 
militar la Nación adquiere más respeto en el extranjero, que redunda en provecho de la 
economía nacional y de sus moradores." Recordà la recent guerra de tarifes amb França, que 
"tan funestas consecuencias hubiera podido acarrear de no haber sido solventada a tiempo. 
Gil Robles abandonó el Ministerio de la Guerra sólo porque se habló de un golpe de Estado 

203 .- A l'horabaixa, la Secció Femenina d'Acció Popular de Vilafranca organitzà un acte, presidit per la 
presidenta de la secció local, i hi varen intervenir Carmen Lacy, Catalina Zaforteza, Antònia Palmer i Dolors 
Fortuny. "Propaganda de A. P.", a Correo de Mallorca, dissabte, 8 de febrer de 1936, pàg. 2; "La política en 
Mallorca. Propaganda de Acción Popular", a La Última Hora, dissabte, 8 de febrer de 1936, pàg. 5; "Ante las 
elecciones. Propaganda de Acción Popular", a La Almudaina, diumenge, 9 de febrer de 1936, pàg. 6; i "Política. 
Actos de propaganda en Villafranca", a El Día, diumenge, 9 de febrer de 1936, pàg. 2; 
204 .- En el Cine Fantasio de Sóller es féu un acte d'Acció Popular Agrària de Sóller. "Sobre las cortinas 
del escenario pendían una inscripción de gran tamaño: "Votad a España" y el escudo-insignia de la J. A. P., en 
cuyo centro destacaba un retrato del Jefe del Partido don José M.ª Gil Robles." Respecte a l'assistència, la 
crònica continuava dient "El público invadió, numerosísimo, todas las localidades, y los que no pudieron tomar 
asiento se hubieron de contentar con oir los discursos por los espaciosos pasillos del centro y de las galerías, 
acomodados así como pudieron. Se calculan en un millar las personas que llegaron a reunirse." Sobre l'escenari 
es col·locà la tribuna pels oradors, acompanyats pels dirigents locals Ramon Casasnovas Rosselló —president 
de la JAP—, que féu la presentació dels oradors, i els directius sollerics Onofre Bauzà Castañer i Josep Aguiló 
Pomar. A més, hi hagué intervencions Francesc Juan de Sentmenat, Margalida Alcover, Jordi Andreu, Pilar 
Solanss i Gabriel Cortès. "El mitin derechista de anoche", a Sóller, núm. 2.550. Sóller, dissabte, 8 de febrer de 
1936, pàg. 13. (àmplia crònica). També "Propaganda de A. P.", a Correo de Mallorca, dissabte, 8 de febrer de 
1936, pàg. 2; "La política en Mallorca. Mitin en la ciudad de Soller", a La Última Hora, núm. 13.013. Palma, 
dissabte, 8 de febrer de 1936, pàg. 5; "Ante las elecciones. Mitin en la ciudad de Sóller", a La Almudaina, 
diumenge, 9 de febrer de 1936, pàg. 6; i "Política. En Sóller", a El Día, diumenge, 9 de febrer de 1936, pàg. 2.  
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cuando él quería legar a sus organizaciones un ejemplo de política austera." Aleshores, va 
rebatre l'acusació dels adversaris d'Acció Popular que "nos echan en cara que somos amigos 
de la guerra." Amb aquest propòsit cità René Bazin que contà com "Pío X se negó a bendecir 
las armas de Austria, porque al Pontífice de la Iglesia sólo le corresponde bendecir la Paz." 
Seguidament afirmà que "En 1931 se habló mucho por los socialistas de repartos de tierras; 
recuerda que solo fueron repartidas las de las sepulturas de Casas Viejas. En 1933[sic] la paz 
y la justicia social sufrieron serios quebrantos con el pavoroso levantamiento de Asturias. En 
1936 se yerguen las izquierdas en defensores de Bancos y entidades de Crédito, como está 
sucediendo ahora con el "Crédito Balear", después de haber robado 14 millones al Banco de 
España." Finalment, aconsellà que tots els habitants de Sóller "voten contra la Revolución y 
sus cómplices, aunque descartando odios personales. Y en cuanto al voto lo define como acto 
de dignidad humana, y en estos momentos es de dignidad salvar a España."205 
Quant a la intervenció de Margalida Alcover, aquesta començà glosant elogiosament el 
"jardín de Sóller donde todo es belleza. Pero también ahora es preciso organizar una 
verdadera cruzada cual es la de salvar a España." Comentà que confiava en la dona 
mallorquina, que "tomando ejemplo de Santa Teresa de Jesús, sabrá defender todos los 
tesoros de su Religión, su Patria y su Familia." Recordà com els socialistes havien perseguit 
sempre les campanyes d'Acció Popular que "consideraban como destructoras de su poderío." 
Dedicà frases d'elogi per al salari salari familiar i "las sabias y acertadas" orientacions del 
papa Lleó XIII. Seguidament, afirmà que "al comenzar la revolución desarrollada en 
Asturias, hace notar como sólo su organización obedeció a manejos socializantes, ya que no 
se llevó a efecto a causa de la cuantía de los jornales, puesto que operario había que percibía 
14 pesetas de jornal, ni tampoco a causa del hambre, ya que muchos de ellos tenían su 
pequeño trozo de tierra." Llegí unes dades estadístiques que mostraven "el horror de toda 
aquella avalancha revolucionaria", a les dades dels quals afegí "una somera relación de las 
calamidades ocasionadas por la Ley del Divorcio y aumento de la criminalidad, en estos 
últimos años." A continuació dedicà forts paràgrafs a comentar "las responsabilidades, que 
alcanzan no a los pequeños dirigidos sino a los magnates del socialismo, que tranquilamente 
veían undirse seres inocentes y víctimas de su sectarismo." Finalment, parlà de la fortalesa de 
la dona, féu un senzill esbós de les dones que la història "nos muestra como dignas de 
admiración por haber descollado en santidad, valor y saber" i dedicà especial atenció a Isabel 
la Catòlica, a més de tancar el discurs amb una oportuna al·lusió a les "valentes dones" de 
Sóller.206 
En relació a la intervenció de Jordi Andreu, inicià el parlament lloant "la ética del partido de 
"Acción Popular" en Mallorca." Declarà que sentia sincera admiració cap el seu cap, Lluís 
Zaforteza, que "con un gesto de verdadera nobleza hace renuncia de su candidatura. Comenta 
como, a pesar de todo, se han puesto en tensión los filamentos de nuestra disciplina. Pero es 
preciso en estos momentos hacer una alianza de contra-revolución hasta donde termina el 
contubernio de la revolución." Acte seguit, justificà el creixement del socialisme "por cuanto 
recogió las aspiraciones de los obreros. Pero las mixtificó y las corrompió, y entonces en vez 
de ser aquéllas prudente remedio, las convierte en veneno de odios y rencores entre patronos 
y obreros. Están muy lejos de ser verdadera doctrina de fraternidad." Aleshores, afirmà que 
"Acción Popular" propugna por un beneficio conjunto de legislación obrera, pero no en el 
sentido expuesto por el Socialismo." A continuació, comentà la situació de Rússia, que "se 
presenta como paraíso del obrerismo de tipo socializante" i desmentí diversos dels seus 
aspecte, dient "El campesino ruso hubo de oponer verdaderas dificultades a la expansión de 
las doctrinas soviéticas, ya que sólo cambió de propietario; antes el patrono, luego el Estado. 

205 .- "El mitin derechista de anoche", a Sóller, núm. 2.550. Sóller, dissabte, 8 de febrer de 1936, pàg. 13. 
206 .- "El mitin derechista de anoche", a Sóller, núm. 2.550. Sóller, dissabte, 8 de febrer de 1936, pàg. 13. 
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Pero la Rusia amiga del obrero contaba con un convincente argumento para convencer al 
desamparado campesino: un fuerte y poderoso Ejército que le hizo entrar en razón. Sólo 
entonces el oprimido dejó de mostrar una resistencia activa. Pero los resultados fueron 
desastrosos, cual la reconocida hambre rusa de 1921." Continuà comentant que "el llamado 
trabajo a destajo es allí una verdadera vergüenza, no propia de países civilizados. Allí se 
establecen campeonatos de resistencia al trabajo, de suerte que los débiles, los enfermos y los 
ancianos están en un lastimoso estado de inferioridad mientras sus compañeros, los de fuerte 
musculatura, pueden disfrutar de los variados aspectos de la vida en Rúsia." Demostrà, a 
més, que "el único que en Rusia puede cantar victoria es el elemento militar, cuya 
organización es necesaria para mantener el pueblo oprimido. Eso es la Revolución: primero 
ataca al Ejército, como en España, y luego lo crea más fuerte, pero no para defender la 
Nación de los ataques de otras potencias, sino para esclavizar los habitantes del territorio 
nacional bajo una disciplina férrea y de oprobio." A continuació, respecte a Espanya, indicà 
que "se empieza ya a ver el juego de las izquierdas, que no son tales izquierdas españolas, 
sino emisarios de Rusia. El jefe no es Largo Caballero, es Dimitroff. Y por si fuera poco se 
nos anuncian con un escalofriante programa: violencia si triunfan en las próximas elecciones 
y mayor violencia si no triunfan." Després exposà com Acció Popular "está dispuesta a la 
defensa de las esencias nacionales, con la debida energía. Para nosotros es preferible que se 
nos tilde de militaristas, que no de masones, ateos o progresistas. En este sentido sí que 
somos militaristas, ya que el Ejército de brazo ejecutivo ha pasado a columna vertebral de la 
patria y con su ejemplo de disciplina, de jerarquía y de sobriedad conduce a la Supremacía 
del poder civil." Seguidament, historià les diverses crisis desenvolupades en els darrers temps 
i quan parlà de la reforma de la Constitució digué "que ahora se tendrá que hablar de nueva 
Constitución, ya que como Castelar dijo que si la una se había quemado en Cartagena, la de 
la España de 1931 se ha quemado en Asturias." Examinà la posició de "las huestes de Largo 
Caballero y de Gil Robles" dient que "las del Centro sirven de trincheras." Acabà demanant 
el vot de tots els electors de Sóller "en esta lucha magna" i s'adreçà concretament a les dones, 
a les quals no solament les demanà el vot sinó també "su oración ferviente. Y, si es preciso, 
usando de la picardía exquisita de Santa Teresa de Jesús cuando decía: "Señor concédeme 
esto que te pido, si me conviene; y si no me conviene, haz que me convenga."207 
En relació al discurs de Pilar Solanas, aquesta l'inicià recordant amb emoció la seva anada a 
Sóller en la campanya electoral de les generals de novembre de 1933. S'adreçà de manera 
especial a les dones i les digué "como la J. A. P. es una fuerza poderosa porque tiene la 
juventud que trabaja y la mujer que ora y lucha con frenesí para la conservación de sus 
ideales." Acte seguit, recordà amb frases emotives el naixement d'Acció Popular "en los días 
de Abril[sic] de 1931, en que unos pocos hombres se quedaron con el Crucificio" i continuà 
dient que "la política socializante atemoriza al capital, y de esto hemos visto cuales pueden 
ser sus funestos resultados. Después del triunfo rotundo de las derechas en 1933 se 
desenvolvieron acontecimientos tales que nos separaron del poder; pero volveremos a él con 
fuerza grande y sin ninguna clase de consideraciones a desarrollar nuestro programa." A 
continuació esbossà un "magnífico cuadro de la España sangrante en tiempo del bienio e 
increpa a las mujeres que si no quieren que esto se repita lo pueden conseguir depositando su 
voto en la urna. Que la Cruz sea nuestra Esperanza." I acabà afirmant que "es preciso que 
nuestro lema sea éste: Presente y adelante. Todo el poder para el Jefe y para salvar a 
España."208 
Per acabar, respecte a la intervenció de Gabriel Cortès, la inicià mostrant la importància 
absoluta d'aquells comicis, que qualificà de "trascendentales; puesto que de ellas se deriva, 

207 .- "El mitin derechista de anoche", a Sóller, núm. 2.550. Sóller, dissabte, 8 de febrer de 1936, pàg. 13. 
208 .- "El mitin derechista de anoche", a Sóller, núm. 2.550. Sóller, dissabte, 8 de febrer de 1936, pàg. 13. 
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nada menos, que el ser o no ser de España. Para los hombres de España estas elecciones son 
la libertad o la esclavitud. España puede ser un feudo de Rusia." Seguidament, es va 
entretenir explicant el que representava la paraula Rússia, o règim soviètic, que "al matar la 
propiedad privada destruye el estímulo fuente de espiritualidad del hombre, ya que esta 
expresión no se ha de tomar sólo en el sentido material de la palabra, sino también en lo que 
representa de denigración del espíritu, que es la más espantosa de las pérdidas." Continuà 
dient que "los elementos izquierdistas de España nos lanzan una imputaciones que es preciso 
destruir. En primer lugar se nos llama Fascistas. ¿Sabéis lo que quiere decir la palabra 
fascista? no será la mano en alto ni de frente, a la manera alemana o italiana, puesto que ellos 
tiene el puño cerrado como saludo, inquietante por cierto. ¿Cuestión de camisas? Tampoco. 
Si unos la tienen negra, gris o roja... nosotros nos contentamos con que sea limpia tan sólo. 
También se nos imputa que somos partidarios de la pena de muerte. ¿Y la revolución de 
Asturias, con su enorme matanza, no es también la pena de muerte?" Recordà els pasquins i 
bans que ordenaven que "fuera pasado por las armas al que demostrara falta de entusiasmo 
por el régimen naciente." Cità, aleshores, que si Gil Robles votà la pena de mort per a 
González Peña, "cabeza visible de la Revolución en Asturias, fué después de haber caído ya 
algunos pequeños y desgraciados alborotadores y para que la Justicia fuera igual [per a] 
todos: grandes y pequeños." Una altra imputació que convenia aclarir, digué, "es la de que 
somos partidarios de la guerra. Esto no es verdad. Recuérdese, sino, la Guerra europea en que 
España pudo conservar la más completa neutralidad gracias a la política derechista de Maura 
y de Dato, en contra de Lerroux, que en aquella época militaba en las más extremas 
izquierdas, y de varios otros políticos de carácter izquierdista. En cambio ahora Largo 
Caballero, como si fuera un juego de chiquillos nos amenaza con la revolución. Si gana, 
porque sí. Y si no gana, porque no. Y en cuanto a amantes de Dictaduras", cità el cas de Gil 
Robles, que abandonà el Ministeri de la Guerra, "por no verse mezclado, ni de lejos, en un 
golpe de Estado que se decía se estaba preparando. En cambio, la dictadura del proletariado 
sí que es una dictadura con todas las de la ley, con todo lo malo de las dictaduras como 
característica. Es denigrante porque la tan cacareada nivelación se basa en una degradación. 
Hace presente que sólo Rusia tiene cerradas sus fronteras para impedir la entrada de 
extranjeros en todos los países civilizados del orbe, para que el mundo no pueda enterarse de 
la vida real que allí se lleva para que el obrero no pueda abandonar el falso paraíso que se 
dice que es la República soviética." Aleshores, comparà Rússia amb Mèxic, "otro país que se 
ha dejado llevar de la influencia socialista." Exposà el cas del pare Pro, "ajusticiado por 
celebrar una misa sin permiso. Las iglesias se han convertido en museos de ateísmo." 
Mencionà també l'straperlo, que "parece quieren aprovechar las izquierdas para su 
propaganda, y muestra como precisamente la comisión denunciadora del caso de Formentor 
fueron cuatro concejales cedistas del Ayuntamiento de Palma. Desmiente también la 
calumniosa y tendenciosa campaña llevada a cabo a base del asunto del "Crédito Balear." Los 
partidos sólo responden de su gestión. Como recientes escándalos de la política izquierdista" 
cità les gestions del blat de Marcel·lí Domingo, l'afer del Banc de Llucmajor i l'anomenat 
"affaire Stawisky." A continuació, dedicà una llarga consideració al problema de l'atur 
forçós, "preocupación verdadera del programa derechista" i acabà fent una crida entusiàstica 
a les forces de Sóller per tal que en les properes eleccions demostrassin "su verdadera 
potencia."209 

209 .- "El mitin derechista de anoche", a Sóller, núm. 2.550. Sóller, dissabte, 8 de febrer de 1936, pàg. 13. 
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L'endemà, s'organitzaren mítings als municipis de Lloseta —en el qual hi hagué membres 
d'esquerres que volgueren interrompre l'acte—210 i d'Andratx211 i a la barriada ciutadana de 
Gènova.212 
El diumenge, 9 de febrer, APA celebrà mítings a Esporles,213 Santanyí,214, s'Alqueria 
Blanca,215 Campanet,216 ses Salines i sa Pobla.217 Aquell dia, però, l'acte central del partit va 

210 .- En el Saló Novedades de Lloseta es féu un acte de propaganda electoral, organitzat per l'Acció 
Popular Agrària de Lloseta. Començà les intervencions el secretari de l'agrupació local, Guillem Coll Morro que 
presentà els oradors i exposà la significació i importància de l'acte. Segons la crònica, Coll afirmà que "no hay 
que vivir engañados, ni dejarnos llevar por las promesas de los revolucionarios, que van cumpliendo órdenes 
procedentes de Moscou." Seguidament, parlaren l'advocat Bartomeu Ventayol —que posà de relleu la tasca 
duita a terme des del poder de José María Gil Robles i els seus ministres, "invitando a todos a que, por amor a 
España, a la familia, a la religión, a la tranquilidad y la paz, votasen la candidatura contrarrevolucionaria"— i 
Jordi Andreu Alcover —que fou nomenat president honorari de l'agrupació— Segons, la nota periodística, 
Andreu, "en forma muy breve y clara, expuso la historia del régimen soviético, reflejando el peligro que 
amenaza a España, y el deber que tenemos de unirnos bajo la gran bandera de paz que representa el Frente 
Contrarrevolucionario. Concluyó excitando a todos a cumplir el domingo día 16 con su deber emitiendo el voto 
contra la revolución y sus cómplices." Hi hagué elements d'esquerres que volgueren interrompre l'acte, però 
aquest acabà sense incidents i en ordre. "La política en Mallorca. Mitin de Acción Popular en Lloseta", a La 
Última Hora, dimecres, 12 de febrer de 1936, pàg. 5; "Las elecciones en Baleares. Mitin de Acción Popular en 
Lloseta", a Correo de Mallorca, dijous, 13 de febrer de 1936, pàg. 2; i "De Lloseta. Mitin de Acción Popular", a 
La Almudaina, dijous, 13 de febrer de 1936, pàg. 4. 
211 .- En el Teatre Argentina, a la nit, es féu un acte d'APA, en el qual varen prendre la paraula els 
president de la JAP de Palma Francesc Juan Ribas de Sentmenat, Margalida Alcover i Pilar Solanas. Segons la 
crònica, hi assistiren prop de 1.500 persones. "Propaganda de A. P. A.", a Correo de Mallorca, dilluns, 10 de 
febrer de 1936, pàg. 2; i "La política en Mallorca. Propaganda de A. P. A.", a La Última Hora, dilluns, 10 de 
febrer de 1936, pàg. 5. 
212 .- A la nit, en el saló de Can Moreno, APA hi féu un acte de propaganda en el qual varen intervenir 
Antoni Sabater, Gabriel Cortès, Antònia Palmer i Soledat Fiol. "Propaganda de A. P. A.", a Correo de 
Mallorca, dilluns, 10 de febrer de 1936, pàg. 2; i "La política en Mallorca. Propaganda de A. P. A.", a La 
Última Hora, dilluns, 10 de febrer de 1936, pàg. 5.  El governador civil, García Cabrera, envià forces de 
seguretat per garantir l'ordre. "En el Gobierno Civil. Un mitin", a La Última Hora, dissabte, 8 de febrer de 1936, 
pàg. 5; i "Gobierno civil. Propaganda electoral", a El Día, diumenge, 9 de febrer de 1936, pàg. 2. 
213 .- A les 11 h, féu la presentació dels oradors el president de la JAP d'Esporles i hi varen intervenir els 
advocats Jordi Andreu i Gabriel Cortès. A l'acte, en un local ple de gent, hi assistí un grup de socialistes que féu 
diverses interrupcions, contestades pels oradors. Tot i l'actitud d'aquest grup, el míting acabà sense incidents. 
"Propaganda de A. P. A.", a Correo de Mallorca, dilluns, 10 de febrer de 1936, pàg. 2; "La política en Mallorca. 
Propaganda de A. P. A.", a La Última Hora, dilluns, 10 de febrer de 1936, pàg. 5; i "Ante las elecciones. 
Propaganda de A. P. A.", a La Almudaina, dimarts, 11 de febrer de 1936, pàg. 6. El diari Antorxa oferí una 
versió totalment diferent d'aquest acte. L'òrgan del Front Popular afirmà que "la prensa de Palma viene 
reseñando diariamente actos apoteósicos que vienen celebrando los miembros de Acción Popular Agraria y de 
la J.A.P. Estas reseñas difieren mucho de ser fiel reflejo de la realidad. Mucho hay de fantasía. Para muestra 
basta un botón. El pasado domingo celebraron, los miembros de la J.A.P., un mitin en Esporlas, en el local del 
cine Coliseum. En el saló[sic] se reunieron los escasísimos miembros de la política derechista de aquella villa y 
para llenar tan solo un tercio del mismo hubieron de asistir buen número de afiliados al partido socialista y de 
"Esquerra Republicana". El presidente del acto, Arnaldo Llinás Capllonch, anunció que la tribuna sería libre. 
Jorge Andreu, empezó despotricando contra los socialistas e insultándoles. Un miembro del Partido Socialista 
se destacó para hacer uso de la libertad de tribuna que antes se había ofrecido; pero entonces se negaron a la 
controversia los organizadores del mitin. Ante esta negativa, el público impidió que continuasen los de la J.A.P. 
en el uso de la palabra. El público recordaba a los oradores las inmoralidades del "Straperlo" y del "Crédito 
Balear"[,] del asunto Tayá, etc., etc. Daban vivas a los austeros lideres del Frente Popular. Ante estos hechos el 
delegado de la autoridad suspendió el mitin." "Esporlas. Los éxitos mitinescos de los bizarros de la J.A.P.", a 
Antorxa, núm. 15. Palma, dimarts, 11 de febrer de 1936, pàg. 3. 
214 .- A les 11 del matí, hi varen parlar Ventanyol i el llucmajorer Salvà. "Propaganda de A. P. A.", a 
Correo de Mallorca, dilluns, 10 de febrer de 1936, pàg. 2; "La política en Mallorca. Propaganda de A. P. A.", a 
La Última Hora, dilluns, 10 de febrer de 1936, pàg. 5; i "Ante las elecciones. Propaganda de A. P. A.", a La 
Almudaina, dimarts, 11 de febrer de 1936, pàg. 6. 
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ser la inauguració d'un nou local a Inca.218 Situat en el carrer Major, núms. 51 i 53, en una 
finca propietat de Bartomeu Cabrer, constava d'un saló-cafè, saló d'actes, secretaria i 
oficines, a més dels soterranis habilitats com a sales d'esplai. En el segon pis, estava 
instal·lada la Secció Femenina —presidida per Margalida Montaner de Nicolau—. Hi havia, 
a més, consultoris mèdic i jurídic, una borsa de treball i una escola nocturna per a obrers. 
S'anunciava que tots aquests serveis eren gratuïts. A les 12, l'arxiprest Francesc Rayó beneí 
totes les instal·lacions i seguidament es va servir un refresc. A la façana s'havia instal·lat 
l'escut i el rètol d'APA, amb la bandera del partit i de l'Estat. A les 17 h., tingué lloc la 
inauguració del centre, amb l'assistència del cap provincial Lluís Zaforteza, dels candidats a 
diputats Juan Pujol i Tomàs Salort, de la presidenta de la Secció Femenina de Palma Roca de 
Unzué, a més de nombroses agrupacions dels pobles de l'illa.  
El local va quedar petit pel nombrós públic assistent —s'havien instal·lat altaveus en el saló-
cafè, els soterranis i les sales de la Secció Femenina.— El president de l'agrupació d'Inca 
Josep Amengual ressaltà la significació d'APA i el gest del cap provincial Lluís Zaforteza, "el 
cual renunciando a ser proclamado candidato, puesto para el cual había sido elegido por 
unanimidad, para dar paso así al nuevo candidato, señor Pujol." Després intervingueren la 
inquera Catalina Fuster —que destacà la tasca que havia de desenvolupar la dona 
mallorquina—, Lluís Zaforteza —que féu la presentació de Juan Pujol i llegí la carta que li 
havia enviat Gil Robles—, el candidat Juan Pujol,219 la manacorina Margalida Alcover —que 

215 .- A les 15 h, els oradors que havien participat en el míting de Santanyí es tralladaren a s'Alqueria 
Blanca per fer-hi un acte de propaganda d'APA. "Propaganda de A. P. A.", a Correo de Mallorca, dilluns, 10 de 
febrer de 1936, pàg. 2. 
216 .- A les 15 h, es féu un acte de propaganda en el qual hi parlaren Francesc Juan Ribas de Sentmenat —
que exposà la doctrina del seu partit,— Bassa i Pascual Segons la crònica periodística, "asistieron una mil 
personas." "Propaganda de A. P. A.", a Correo de Mallorca, dilluns, 10 de febrer de 1936, pàg. 2; "La política 
en Mallorca. Propaganda de A. P. A.", a La Última Hora, dilluns, 10 de febrer de 1936, pàg. 5, i "Ante las 
elecciones. Propaganda de A. P. A.", a La Almudaina, dimarts, 11 de febrer de 1936, pàg. 6. 
217 .- No es concreta els oradors de cada acte, però es diu que hi varen intervenir Francesc Juan Ribas de 
Sentmenat, Bassa, Pascual, Dolors Fortuny i Pilar Solanas. "Propaganda de A. P. A.", a Correo de Mallorca, 
dilluns, 10 de febrer de 1936, pàg. 2; "La política en Mallorca. Propaganda de A. P. A.", a La Última Hora, 
dilluns, 10 de febrer de 1936, pàg. 5, i "Ante las elecciones. Propaganda de A. P. A.", a La Almudaina, dimarts, 
11 de febrer de 1936, pàg. 6. 
218 .- "De Inca. El domingo 9, de Febrero, inauguración del nuevo local de la CEDA", a Correo de 
Mallorca, dijous, 30 de gener de 1936, pàg. 2 (anunci). Reproduïa una descripció del local que feia el setmanati 
Ciudad, que deia: "El edificio de la CEDA, consta de cuatro plantas. En los sótanos (con mosaico, calefacción y 
"cielo-raso", están instaladas Biblioteca y la sala de recreo a base de billares, ping-pong, secciones de ajedrez, 
etc. La planta baja será destinada a Café. Un café moderno, con mostrador bar y decorado bajo la dirección del 
señor Oleza. Sillones de mimbre y butacones construídos exprofeso. Y en el fondo, una sección dedicada a 
rincón de prensa. El primer piso constará de salón de actos, oficinas y despacho de Secretaría con mobiliario 
reluciente y "virginal", con profusión de ficheros, librerías, arcas, cajones y máquinas de escribir con una 
intimidad y atractivo, que son un acierto arquitectónico y decorativo. El segundo piso lo ocupará totalmente la 
Sección Femenina." També "Gobierno Civil", a Correo de Mallorca, dissabte, 8 de febrer de 1936, pàg. 2 
(anunci, en el qual s'afirmava que hi assistirien representacions de tots els pobles de Mallorca i s'hi convidaven 
totes les associacions i simpatitzants d'APA.); "La política en Mallorca. Propaganda de A. P. A.", a La Última 
Hora, dilluns, 10 de febrer de 1936, pàg. 5 (breu nota); i "De la Región. Inca. La inauguración de los nuevos 
locales de Acción Popular en Inca", a La Última Hora, divendres, 14 de febrer de 1936, pàg. 5. 
219 .- Pujol acabava d'arribar des de Madrid i digué que "se honraba y enorgullecía de haber sido 
nombrado candidato para representar en las Cortes a la isla dorada, pues más bien que un sueño de un hombre 
político era el sueño de un hombre de letras, diciendo que venía a reemplazar, no a sustituir al que en las Cortes 
pasadas había representado a Mallorca, el cual tan caballerosamente había sabido renunciar a este puesto dando 
así un ejemplo de disciplina y acatamiento al Jefe. Hizo constar que él era netamente de Acción Popular, 
habiendo sido uno de los fundadores del partido y que no recibia más órdenes que del Jefe del partido o del Jefe 
provincial." Seguidament, féu una exposició del programa d'AP, dient que aquest "viene a hacer cumplir todas 
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també va fer una defensa de la dona, fent veure la necessitat de votar i persistir en 
l'entusiasme que hi havia a Inca per aconseguir "una España grande."—, Pilar Solanas i 
Francesc Juan de Sentmenat. Així mateix, Josep Amengual demanà un aplaudiment per la 
senyora Roca de Unzué i pel candidat Salort, es llegí un telegrama d'adhesió de Puget i 
s'acordà enviar-ne un a Gil Robles.220 Diario de Ibiza comentà que aquella seu probablement 
era un dels millors locals polítics de les Balears i que Puget havia enviat un telegrama de 
felicitació al president d'APA d'Inca.221 
Al mateix temps, el diumenge, dia 9, el Partit Republicà de Centre organitzà els primers actes 
de propaganda al Port de Pollença, Pollença, Capdepera i Sant Llorenç des Cardassar, en el 
qual varen intervenir el candidat Jaume Suau i els dirigents Enseñat i Tomàs Feliu.222 
La darrera setmana abans dels comicis, els partits de la coalició de centre-dreta-regionalista 
intensificaren, encara més, la campanya propagandista arreu dels pobles de Mallorca. El 
dilluns, dia 10, les seccions femenines d'APA feren mítings a Santa Eugènia223 i a Alcúdia.224 
Aquell dia, també la Secció Femenina del partit celebrà una junta general en el local social 
del carrer de Sant Jaume, núm. 21.225 
El dimarts, 11 de febrer, a les 18,30 h., en el local social del partit es féu l'acte de presentació 
del candidat de la CEDA Juan Pujol Martínez.226 Ocuparen la presidència el president d'APA 
Lluís Zaforteza, acompanyat del vicepresident Joaquim Fuster i del candidat Pujol. Lluís 
Zaforteza s'encarregà de la presentació del nou candidat i posà de relleu que la seva tasca de 
defensa dels ideals del partit des del diari Informaciones de Madrid era prou coneguda. A 
continuació, intervingué Pujol per dir que havia vingut a "ponerse a las órdenes de Acción 
Popular de Mallorca, con la que se siente compenetrado; obedeciendo órdenes de la 

las leyes sociales." "De Inca. Inauguración del nuevo local de Acción Popular", a La Almudaina, dijous, 13 de 
febrer de 1936, pàg. 2. 
220 .- "De Inca. Inauguración del nuevo local de Acción Popular", a La Almudaina, dijous, 13 de febrer de 
1936, pàg. 2; i "De la Región. Inca. La inauguración de los nuevos locales de Acción Popular en Inca", a La 
Última Hora, divendres, 14 de febrer de 1936, pàg. 5. Segons la crònica, assistiren a l'acte més de 2.000 
persones. 
221 .- "De política local", a Diario de Ibiza, núm. 13.679. Eivissa, dimarts, 11 de febrer de 1936, pàg. 4. El 
president Amengual envià un telegrama de contestació a Puget que deia: "Acto de inauguración nuevo edificio 
Acción Popular leido su telegrama obtenido frenéticos aplausos con vítores nuestro diputado Puget sintiendo no 
pudiese recibir con presencia homenaje cariñosísimo. Stop. Acuciosos infatigables laboramos obtención 
resultado honroso lucha. Stop. Entusiasmo delirante sin precedentes aquella inauguración millares asistentes 
abrazos." 
222 .- "Política. Actos de propaganda del Partido Republicano de Centro", a El Día, dimarts, 11 de febrer 
de 1936, pàg. 2. 
223 .- A les 18,30 h, en el local social de l'entitat, que "estaba completamente lleno", hi varen parlar 
Catalina Zaforteza, Soledat Fiol, Catalina Fuster (d'Inca), Francesca Barceló (de Llucmajor) i Dolors Fortuny. 
"Las elecciones en Baleares. Propaganda de A. P. A.", a Correo de Mallorca, dimarts, 11 de febrer de 1936, 
pàg. 2. 
224 .- A les 19,30 h, en l'acte de propaganda electoral d'APA, organitzat per la Secció Femenina, hi feren 
discursos Antònia Ramis, Antònia Palmer, Bartomeu Ventayol, Margalida Alcover, Pilar Solanas i Francesc 
Juan Ribas de Sentmenat. "Las elecciones en Baleares. Propaganda de A. P. A.", a Correo de Mallorca, 
dimarts, 11 de febrer de 1936, pàg. 2. 
225 .- No s'especificava el tema de la convocatòria, però es deia: "Dada la importancia de los asuntos que 
se han de tratar se suplica la asistencia." "La política en Mallorca. Sección Femenina de Acción Popular", a La 
Última Hora, dissabte, 8 de febrer de 1936, pàg. 5; "Ante las elecciones. Sección Femenina de Acción Popular", 
a La Almudaina, diumenge, 9 de febrer de 1936, pàg. 6 (convocatòria); i "Política. Sección Femenina de Acción 
Popular", a El Día, diumenge, 9 de febrer de 1936, pàg. 2 (convocatòria). 
226 .- "Ante las elecciones. Acción Popular Agraria", a La Almudaina, dimarts, 11 de febrer de 1936, pàg. 
6 (anunci); "Las elecciones en Baleares. Acción Popular Agraria, a Correo de Mallorca, dimarts, 11 de febrer 
de 1936, pàg. 2 (anunci); i "La política en Mallorca. Presentación de candidatos en A. P.", a La Última Hora, 
dimarts, 11 de febrer de 1936, pàg. 5 (anunci). 
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jerarquía." Afegí que el partit, "aún siendo de raiz esencialmente democrática, tiene la 
ventaja sobre los demás de su perfecta organización jerárquica" i destacà les dificultats 
d'APA per desenvolupar el seu programa en les Corts i l'objectiu que s'havia de perseguir en 
les properes eleccions. Acabà afirmant la convicció ferma en el triomf en les eleccions del 
front contrarevolucionari i, especialment, de la CEDA. L'acte finalitzà amb visques a 
"España, al jefe Gil Robles y a A. P."227 
Aquell dia, també les dretes feren mítings a Montuïri,228 Sant Joan, Muro,229 Calvià.230 Durant 
l'acte en aquest darrer municipi, una persona intentà irrompre-lo, però la intervenció de la 
Guàrdia Civil —que el va treure fora del local—, possibilità que l'acte continuàs amb 
normalitat. A la sortida del míting, petits grups de gent intentaren novament alterar l'ordre, 
però la força pública ho evità i acompanyà els dirigents fins a la sortida del poble, a la 
carretera d'Andratx.231 

227 .- "La política en Mallorca. En A. P. A.- Presentación de Don Juan Pujol", a La Última Hora, dimecres, 
12 de febrer de 1936, pàg. 5; "Ante las elecciones. La presentación del candidato Sr. Pujol en el local de A. P.", 
a La Almudaina, dimecres, 12 de febrer de 1936, pàg. 8; "Las elecciones en Baleares. En "Acción Popular 
Agraria".- Presentación del candidato don Juan Pujol", a Correo de Mallorca, dimecres, 12 de febrer de 1936, 
pàg. 2; i "Política. Acción Popular. Presentación del candidato don Juan Pujol", a El Día, dijous, 13 de febrer de 
1936, pàg. 3. 
228 .- Gil Robles comenta en les seves memòries que Juan Pujol féu un pronòstic esperançat dels resultats 
de la CEDA en aquest míting a Montuïri, en el qual afirmà que la CEDA obtendria més de 150 diputats. GIL 
ROBLES, José María: No fue posible la paz. Editorial Planeta. Barcelona, 1998, pàg. 465 (Equivoca el nom i en 
lloc de posar Montuïri afirma Montuin (Baleares). El diari Antorxa féu una crònica del míting a Montuïri, en el 
qual afirmava "Uno tras otro van sucediéndose los éxitos de las derechas. Un día fué en Inca, el otro en 
Esporlas, después en Porreras, etc. y ayer fué en Montuiri. Las derechas fueron a la republicanísima villa para 
hacer un mitín con "bluff" Altavoces y amplificadores radiofónicos. La gente —que es toda de izquierda en 
aquel pueblo— iba al mitín para oir las ocurrencias de los propagandistas cedistas, pero se hallaron 
desagradablemente sorprendidos con que los organizadores del mitin les impedían el acceso al local y les 
invitaban a entrar a cualquier lugar de los en que eran retransmitidos los discursos. Y es que las derechas están 
escamadas y no quieren enfrentarse con el público que a la más próxima oportunidad les recuerda cosas 
desagradables para ellos. A grandes males grandes remedios, se han dicho los grandes estrategas de la "Ceda" y 
han dado con aquella solución aparentemente magnífica. Pero como siempre ellas piensan pero el pueblo actua. 
Los altavoces roncaron solitarios en los cafés concertados y en el salon oyeron al cunero D. Juan Pujol, al 
derrocado D. Luis Zaforteza y al presidente de la bizarra V. A. P. D. Juan Ribas solamente unos pocos, 
escasísimos adeptos con que cuentan. Vaya un éxito." "Otro clamoroso éxito de las derechas. La actuación en 
Montuiri", a Antorxa, núm. 16. Palma, dimecres, 12 de febrer de 1936, pàg. 3. 
229 .- "Las elecciones en Baleares. Actos de Propaganda de Acción Popular", a Correo de Mallorca, 
dijous, 13 de febrer de 1936, pàg. 2, i "Política. Actos de propaganda de Acción Popular", a El Día, dijous, 13 
de febrer de 1936, pàg. 3. 
230 .- L'acte electoral es féu en el teatre, presidit per la junta de la Secció Femenina de Calvià, i hi 
intervingueren Catalina Zaforteza, Soledat Fiol i Pilar Solanas. "Durante el acto un pequeño grupo intentó 
promover alboroto, pero con una corta intervención de los jóvenes de la J.A.P. el acto se desarrolló con el orden 
que estaba anunciado." "Las elecciones en Baleares. Actos de Propaganda de Acción Popular", a Correo de 
Mallorca, dijous, 13 de febrer de 1936, pàg. 2; "Ante las elecciones. Acción Popular en Calviá", a La 
Almudaina, divendres, 14 de febrer de 1936, pàg. 4, i "Política. Actos de propaganda de Acción Popular", a El 
Día, dijous, 13 de febrer de 1936, pàg. 3. 
231 .- Declaracions del secretari particular del governador civil, Varea, a la premsa. Així mateix, el 
governador civil es mostrà satisfet amb l'actuació de la força pública. "En el Gobierno Civil. Los que alborotan 
en los mitines.- Hace acto de presencia la Guardia Civil y es restablecido el orden", a La Última Hora, 
dimecres, 12 de febrer de 1936, pàg. 5; "Del Gobierno Civil", a La Almudaina, dijous, 13 de febrer de 1936, 
pàg. 8; "Gobierno Civil. Prendían alterar el orden", a Correo de Mallorca, dijous, 13 de febrer de 1936, pàg. 2; 
"Del Gobierno Civil", a Antorxa, núm. 17. Palma, dijous, 13 de febrer de 1936, pàg. 3; "Gobierno civil. El 
orden en un mitin", a El Día, dijous, 13 de febrer de 1936, pàg. 2; "Del mitin de Calviá", a La Última Hora, 
dijous, 13 de febrer de 1936, pàg. 5. Segons aquesta nota, que reproduïa la informació que els havia donat el 
Govern Civil, "resulta que entre algunos elementos contrarios al referido mitin que habían entrado en el local y 
los afines se entabló una discusión que degeneró en riña con motivo de la cual se cruzaron bastantes bofetadas. 
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El dimecres, dia 12, la coalició de dretes féu actes electorals a Manacor —en  el Teatre 
Principal—,232 Inca,233 Sineu,234 Felanitx,235 Pollença, Son Servera, Bunyola, Lloret i 
Consell.236 
El dijous, dia 13, APA féu un notable desplegament amb mítings a Campanet,237 Biniamar,238 
Binissalem,239 Porreres,240 Algaida,241 Santa Maria,242 Artà,243 Capdepera244 i Sóller.245 Aquell 
dia, també el Partit Republicà de Centre féu un acte de propaganda a s'Arracó.246 

Con dicho motivo penetró la guardia civil aunque no tuvo necesidad de actuar pues los simpatizantes con el 
mitin se cuidaron de sacar a los alborotadores empujados por las buenas o por las malas. En la calle se formaron 
algunos grupos y entonces fué cuando la benemérita tuvo que simular una carga para que se disolvieran. Y de 
este modo quedó tranquila la situación y el mitin continuó sin el menor contratiempo."  
232 .- Hi varen intervenir Gabriel Ferrer, Tomàs Feliu, Josep Ensenyat i el candidat a diputat, Jaume Suau. 
“Propaganda electoral”, a Voz y Voto, núm. 237. Manacor, dissabte, 15 de febrer de 1936, pàg, 4. 
233 .- A les 18,30 h, en el Teatre Principal, es féu un nou míting, en el qual varen intervenir Pilar Solanas, 
Josep Amengual, Jordi Andreu, Lluís Zaforteza i el candidat Juan Pujol."De Inca. El miércoles, gran mitin de 
Acción Popular", a Correo de Mallorca, dimecres, 12 de febrer de 1936, pàg. 2 (anunci. També s'anuncià que hi 
participaria el candidat César Puget); i "Las elecciones en Baleares. Actos de Propaganda de Acción Popular", a 
Correo de Mallorca, dijous, 13 de febrer de 1936, pàg. 2 (breu nota). 
234 .- Hi pronunciaren discursos Bernadí Font, Pilar Solanas, Francesc Juan Ribas de Sentmenat i Juan 
Pujol. "Las elecciones en Baleares. Actos de Propaganda de Acción Popular", a Correo de Mallorca, dijous, 13 
de febrer de 1936, pàg. 2. 
235 .- S'encarregà de fer la presentació dels oradors una membre de la junta de la Secció Femenina local i 
hi intervingueren Soledat Fiol, Margalida Alcover i Pilar Solanas. "Las elecciones en Baleares. Actos de 
Propaganda de Acción Popular", a Correo de Mallorca, dijous, 13 de febrer de 1936, pàg. 2. 
236 .- "Las elecciones en Baleares. Actos de Propaganda de Acción Popular", a Correo de Mallorca, 
dijous, 13 de febrer de 1936, pàg. 2. 
237 ,- Hi varen intervenir Dolors Fortuny, el candidat a diputat Juan Pujol i el cap regional Lluís Zaforteza. 
"Ante las elecciones. Actos de Acción Popular", a La Almudaina, dissabte, 15 de febrer de 1936, pàg. 4, i 
"Política. Actos de Acción Popular", a El Día, dissabte, 15 de febrer de 1936, pàg. 2. 
238 .- A les 18,30 h, organitzat per APA d'Inca s'hi celebrà un acte de propaganda en el qual s'encarregà de 
fer la presentació dels oradors el mestre de l'Escola Nacional i hi parlaren el vocal de la junta d'APA Josep 
Ferrer, Catalina Fuster —de la Secció Femenina—, el president d'APA d'Inca i secretari del Comitè Provincial 
Josep Amengual, l'obrer d'APA i membre de la directiva Josep Aguiló, el tresorer d'APA Antoni Gomila i el 
procurador Jaume Rotger —d'APA.— "Las elecciones en Baleares. Acción Popular en Biniamar y Binisalem", 
a Correo de Mallorca, dissabte, 15 de febrer de 1936, pàg. 8; i "La política en Mallorca. Propaganda de Acción 
Popular en Binisalem", a La Última Hora, dissabte, 15 de febrer de 1936, pàg. 5. 
239 .- A les 20 h, en un teatre de Binissalem es féu l'acte de propaganda, presidit per l'enginyer i president 
d'APA del poble Josep Ferrer. El oradors foren rebuts amb crits a favor de Gil Robles i d'Espanya, i hi parlaren 
el president de l'APA d'Inca Josep Amengual, Dolors Fortuny, Juan Pujol i Lluís Zaforteza. "Ante las 
elecciones. Actos de Acción Popular", a La Almudaina, dissabte, 15 de febrer de 1936, pàg. 4; "Las elecciones 
en Baleares. Acción Popular en Biniamar y Binisalem", a Correo de Mallorca, dissabte, 15 de febrer de 1936, 
pàg. 8; "Política. Actos de Acción Popular", a El Día, dissabte, 15 de febrer de 1936, pàg. 2, i "La política en 
Mallorca. Propaganda de Acción Popular en Binisalem", a La Última Hora, dissabte, 15 de febrer de 1936, pàg. 
5. 
240 .- Hi varen prendre la paraula Francesc Juan de Sentmenat, Pilar Solanas, Jordi Andreu, Antònia 
Palmer i Margalida Alcover. "Ante las elecciones. Actos de Acción Popular", a La Almudaina, dissabte, 15 de 
febrer de 1936, pàg. 4; "Las elecciones en Baleares. Propaganda de Acción Popular", a Correo de Mallorca, 
dissabte, 15 de febrer de 1936, pàg. 8; i "Política. Actos de Acción Popular", a El Día, núm. 4.555. Palma, 
dissabte, 15 de febrer de 1936, pàg. 2. 
241 .- Hi intervingueren Antònia Palmer, Lluís Pascual, Margalida Alcover i Gabriel Cortès. "Ante las 
elecciones. Actos de Acción Popular", a La Almudaina, dissabte, 15 de febrer de 1936, pàg. 4; "Las elecciones 
en Baleares. Propaganda de Acción Popular", a Correo de Mallorca, dissabte, 15 de febrer de 1936, pàg. 8; i 
"Política. Actos de Acción Popular", a El Día, dissabte, 15 de febrer de 1936, pàg. 2. 
242 .- Hi actuaren com a oradors Catalina Fuster, Francesca Barceló, Soledat Fiol i Bartomeu Ventayol. 
"Ante las elecciones. Actos de Acción Popular", a La Almudaina, dissabte, 15 de febrer de 1936, pàg. 4; "Las 
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El divendres, dia 14, APA féu mítings a Llucmajor —en el Teatre Mataró—247 i, novament, a 
Manacor —en el Teatre Variedades.—248 Aquell dia, el Partit Republicà de Centre també 
celebrà un acte a Maria de la Salut.249  
El dissabte, dia 15, a les 15,30 h, en el local d'APA del passeig del Born —ple de gent—, s'hi 
congregaren militants i simpatitzants per escoltar el discurs de José María Gil Robles, que 
havia pronunciar en un dels locals del partit a Madrid i s'havia de retransmetre per telèfon a 
nombroses poblacions de l'Estat. Abans de la intervenció de Gil Robles, l'oficina central del 
partit donà instruccions a tots els interventors i apoderats.  Després, es posà per megafonia la 
intervenció de Gil Robles als afiliats i simpatitzants. Novament, a les 20,30 h, Gil Robles 
tornà a fer una nova al·locució.250 Aquell dia, el president Lluís Zaforteza encara va rebre 

elecciones en Baleares. Propaganda de Acción Popular", a Correo de Mallorca, dissabte, 15 de febrer de 1936, 
pàg. 8; i "Política. Actos de Acción Popular", a El Día, dissabte, 15 de febrer de 1936, pàg. 2. 
243 .- Hi parlaren Francesc Juan de Sentmenat, Pilar Solanas i Jordi Andreu. "Ante las elecciones. Actos de 
Acción Popular", a La Almudaina, dissabte, 15 de febrer de 1936, pàg. 4, i "Las elecciones en Baleares. 
Propaganda de Acción Popular", a Correo de Mallorca, dissabte, 15 de febrer de 1936, pàg. 8. 
244 .- Hi prengueren la paraula Francesc Juan de Sentmenat, Pilar Solanas i Jordi Andreu. "Ante las 
elecciones. Actos de Acción Popular", a La Almudaina, dissabte, 15 de febrer de 1936, pàg. 4. 
245 .- El dijous, dia 13, el candidat a diputat, Juan Pujol i el cap provincial de la CEDA, Lluís Zaforteza 
visitaren Sóller, convidats per la junta d'APA de la ciutat. Visitaren el port de Sóler i dinaren en el Restaurant 
Marisol, acompanyats dels dirigents sollerics. Posteriorment, en el local d'APA, Pujol féu un breu discurs 
"congratulándose de que el Jefe del partido Sr. Gil Robles, l'hagués designat com a candidat de les Balears i va 
prometre que si era elegit "tendrán en él un mallorquín más, para laborar con todo su entusiasmo por el progreso 
moral y material de estas bellas tierras" i s'oferí a tots per tol el que pogué ser útil als interessos del partit i de 
Mallorca. A més, dedicà amplis elogis a la Secció Femenina, que "tanto ha laborado por el auge actual del 
partido" i va prometre que si aconseguia la investidura de diputat tornaria a visitar l'illa acompanyat de Gil 
Robles "para que éste pueda ver personalmente el esplendor actual de los filiales de Mallorca." Finalment, 
alentà a tots els assistents per a la lluita del diumenge, dient que "la victoria será espléndida, y entonces desde el 
poder podrá desarrollar la Ceda su programa." Abans de partir cap a Palma, Pujol i Zaforteza visitaren la fàbrica 
de teixits de Vicenç Alcover, convidat pel dirigent d'APA Sebastià Alcover. "El candidato de la Ceda Sr. Pujol 
en Sóller", a Sóller, núm. 2.551. Sóller, dissabte, 15 de febrer de 1936, pàg. 8. 
246 .- A l'horabaixa, hi feren un acte de propaganda el canditat Jaume Suau i Josep Enseñat. "Política. Del 
Partido de Centro", a El Día, dissabte, 15 de febrer de 1936, pàg. 2. 
247 .- En un teatre, que es trobava totalment ple, varen intervenir l'advocat Jordi Andreu, el cap provincial 
Lluís Zaforteza, les propagandistes Margalida Alcover i Pilar Solanas i el candidat Juan Pujol Martínez. "Las 
elecciones en Baleares. Mitin en Lluchmayor", a Correo de Mallorca, dijous, 13 de febrer de 1936, pàg. 2 
(anunci); "De Lluchmayor", a La Almudaina, dijous, 13 de febrer de 1936, pàg. 4 (anunci); "Política. Mitin de 
A. P. en Lluchmayor", a El Día, divendres, 14 de febrer de 1936, pàg. 2 (anunci); "La política en Mallorca. En 
Lluchmayor", a La Última Hora, dijous, 13 de febrer de 1936, pàg. 5 (anunci); "El mitin de Acción Popular 
Agraria", a La Semana, núm. 7. Llucmajor, 15 de febrer de 1936, pàg. 7 (crònica). Segons aquesta darrera 
notícia, els discursos també es varen transmetre en els salons d'Acció Popular, que també estaven "asestados, no 
siendo posible colocar la muchedumbre que acudía ávida de escuchar a los oradores de la C. E. D. A." A més, 
destacava que havien provocat gran entusiasme entre els assistents les intervencions de Zaforteza i Pujol. 
248 .- En un teatre totalment ple, es tornà a fer un altre míting en el qual hi parlaren Guillem Morey, Jordi 
Andreu, el candidat Juan Pujol, el president del Consell Provincial Lluís Zaforteza, la presidenta de la Secció 
Femenina Francesca Roca i les propagandistes Margalida Alcover i Pilar Solanas. “Propaganda electoral”, a Voz 
y Voto, núm. 237. Manacor, dissabte, 15 de febrer de 1936, pàg, 4. 
249 .- A la nit, a l'acte hi varen intervenir Josep Enseñat i Francesc Suau. "Política. Del Partido de Centro", 
a El Día, dissabte, 15 de febrer de 1936, pàg. 2. 
250 .- "Gil Robles ha hablado esta tarde telefónicamente. En el Círculo de Acción Popular Agraria, un gran 
contingente de afiliados ha escuchado el discurso de su jefe.- Entusiasmo y vitores.- Hablará de nuevo esta 
noche el Sr. Gil Robles", a La Última Hora, dissabte, 15 de febrer de 1936, pàg. 2 (Es transcrivia la intervenció 
de Gil Robles). Gil Robles, en les seves memòries, es refereix a aquestes dues intervencions, la primera feta a 
les 15 h, en el Monumental Cinema, de Madrid, als interventors i apoderats de Madrid i "a cuantos habían 
colaborado en nuestra organización electoral. "Hay que defender un voto —les dije— como si nos fuera en ello 
la vida y el honor." Novament, a les 20 h, des del seu domicili va pronunciar la darrera arenga, transmesa per fil 
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l'adhesió oficial al partit de l'entitat política "El Centro" de Campos.251 Així mateix, el Partit 
Republicà de Centre elegí com a darrer acte de propaganda, a les 20,30 h, el municipi 
d'Andratx.252 
Aquella darrera setmana també el Partit Regionalista de Mallorca celebrà actes de 
propaganda a Bunyola, Campos, Santanyí, es Llombarts, Cas Concos, Calonge, Alqueria 
Blanca, Ses Salines i Alaró. Hi varen intervenir els membres de la secció de propaganda del 
Centre Regionalista de Palma Gabriel Cañellas, Pau Alcover de Haro, Fèlix Pons, Vicenç 
Guasp, Antoni Bonet i Bartomeu Bosch. Alguns dels actes s'havien celebrat en unió amb 
APA i el Partit Republicà de Centre.253 Els darrers dies (13-15 de febrer), els regionalistes 
feren mítings a Muro, Algaida i altres pobles.254 En el teatre de Muro, presidit pel gestor 
provincial i cap de l'agrupació local Antoni Alomar, acompanyat pels oradors i membres de 
la junta directiva del partit, s'hi féu un acte d'afirmació regionalista i de propaganda electoral. 
Presentà els oradors el directiu del Centre Regionalista de Muro i advocat Antoni Ignasi 
Alomar i després intervingueren el president de la secció de propaganda del Centre 
Regionalista Pau Alcover de Haro, l'advocat murer Vicenç Guasp, els missers Bartomeu 
Bosch i Fèlix Pons i el secretari del Centre Regionalista de Palma Gabriel Cañellas.255 
El dia abans dels comicis, Correo de Mallorca titulà en portada i a tota pàgina "Mañana será 
un día decisivo para la vida española. En los comicios se enfrentarán los que quieren destruir 
los principales fundamentos de la sociedad y los que quieren salvarlos. A votar, todos, 
hombres y mujeres, con entereza y disciplina, por la Religión, por la Patria, por el orden 
social, por la libertad. En Baleares debe triunfar íntegra, ganando el copo, la candidatura anti-
revolucionaria, que es la que representa el sentir de la inmensa mayoría de nuestro pueblo." 
A més, la resa de la primera plana insertava l'editorial, intitulat "Deber ineludible", un article 
contra l'abstenció i una crida a la dona mallorquina, a més de diversos destacats favorables a 
la concentració de centre-dreta.256 L'endemà, diumenge i dia dels comicis, El Día, titulà en 
portada, a tota plana, que "Hoy se decide el porvenir de España. Nadie puede abstenerse de 
votar. ¡Votad a los candidatos antirrevolucionarios! Por la Patria, por el Orden, por la 
Libertad. La candidatura de coalición Centro-Derecha tiene que salir íntegra."257 Així mateix, 

telefònic a quatre-cents indrets de l'Estat. Anota, Gil Robles, "un rápido cálculo dio la cifra de que había sido 
escuchada por más de ochocientas mil personas. Junto a mí se encontraban únicamente, aparte de los técnicos 
encargados de la amplificación, un representante de la Telefónica, y los señores Carrascal, Abril, López Roberts 
y el conde de Peña Castillo." GIL ROBLES, José María: No fue posible la paz. Editorial Planeta. Barcelona, 
1998, pàg. 458. 
251 .- "Ante las elecciones. Adhesión a Acción Popular", a La Almudaina, diumenge, 16 de febrer de 1936, 
pàg. 5. 
252 .- "Política. Mitin en Andraitx", a El Día, divendres, 14 de febrer de 1936, pàg. 2 (anunci). 
253 .- Als actes, els oradors propugnaren per "la victoria de la conjunción centro-derecha-regionalista, 
exponiendo la ideología y significación de la misma con calor y elocuencia." "Ante las elecciones. Propaganda 
electoral regionalista", a La Almudaina, dijous, 13 de febrer de 1936, pàg. 9; "Las elecciones en Baleares. 
Propaganda electoral del Centro Regionalista", a Correo de Mallorca, dijous, 13 de febrer de 1936, pàg. 2; i "La 
política en Mallorca. Centro Regionalista de Mallorca", a La Última Hora, dijous, 13 de febrer de 1936, pàg. 5. 
254 .- "Ante las elecciones. Propaganda electoral regionalista", a La Almudaina, dijous, 13 de febrer de 
1936, pàg. 9; "Las elecciones en Baleares. Propaganda electoral del Centro Regionalista", a Correo de 
Mallorca, dijous, 13 de febrer de 1936, pàg. 2; i "La política en Mallorca. Centro Regionalista de Mallorca", a 
La Última Hora, dijous, 13 de febrer de 1936, pàg. 5. 
255 .- "Los oradores glosaron la ideología del Partido Regionalista, esencialmente mallorquinista, y 
demostraron la necesidad del triunfo de la coalición de derechas para la defensa de los sagrados intereses de la 
Religión y la Patria." Segons la premsa el nombrosissím públic "excedía a mil personas." "Ante las elecciones. 
Propaganda electoral del Partido Regionalista de Mallorca en Muro", a La Almudaina, diumenge, 16 de febrer 
de 1936, pàg. 5. 
256 .- A Correo de Mallorca, dissabte, 15 de febrer de 1936, pàg. 1. 
257 .- A El Día, diumenge, 16 de febrer de 1936, pàg. 1. 
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en la capçalera, treia un destacat que deia: "Electores: Por la patria en peligro votad la 
Candidatura de Centro-Derecha."258 
 
Incidents durant la campanya 
Durant la campanya electoral de la Coalició de Centre-Dreta-Regionalista hi hagué diversos 
incidents, com hem vist, en alguns mítings a Inca i Calvià. Però, també la Guàrdia Civil 
hagué d'intervenir per aclarir diversos actes vandàlics per part de simpatitzants d'esquerres 
contra els cartells i pasquins que havien aferrat les dretes. Així, el 8 de febrer, la Guàrdia 
Civil del lloc d'Esporles denuncià a cinc joves com a sospitosos d'haver pintat amb calç uns 
pasquins de propaganda electoral col·locats per la CEDA i la JAP.259 Novament, el dia 11, la 
Guàrdia Civil de Sineu comunicà al governador civil que els sineuers Joan Ramis Alonso i 
Josep Oliver Garcias havien denunciat a Miquel Artigues i Josep Seguí per haver destrossat 
cartells de propaganda de les dretes que ambdós anaven col·locant. La Guàrdia Civil va 
detenir els individus, que confessaren la seva actuació, i foren posats a disposició del Jutjat.260 
 
10.2.2. LA RENÚNCIA A CONCÓRRER ALS COMICIS DEL PARTIT REPUBLICÀ 
RADICAL 
Els darrers mesos de 1935, les conseqüències de l'escàndol de l'"estraperlo" acceleraren la 
desfeta del Partit Republicà Radical i les desercions en les files radicals foren constants. Tot i 
que encara aquest partit controlava dues de les principals institucions de les illes, com la 
Diputació Provincial de les Balears —encapçalada per Francesc Julià Perelló— i 
l'Ajuntament de Palma, a través de la Comissió Gestora presidida per Lluís Ferrer Arbona,— 
a més d'importants ajuntaments de les illes, com els de Manacor, Inca, Maó i Ciutadella, es 
trobava en una posició molt feble com a organització política, igual que succeïa arreu de 
l'Estat. A més, la bipolarització que es va viure en aquells comicis entre les esquerres i les 
dretes va provocar que els radicals de les Balears optassin per l'abstenció. 
Els mesos de gener i febrer de 1936, dins el Partit Radical, gairebé solament mostrà un cert 
dinamisme la Joventut Republicana Radical de Palma, que organitzà el diumenge, 26 de 
gener, el primer ball de la temporada en el local del carrer de Fortuny.261 Novament, el 

258 .- A El Día, diumenge, 16 de febrer de 1936, pàg. 1. 
259 .- "La política en Mallorca. Por entrenerse en manchar los pasquines", a La Última Hora, dissabte, 8 de 
febrer de 1936, pàg. 5; "Servicios de la Guardia Civil", a La Almudaina, diumenge, 9 de febrer de 1936, pàg. 3; 
i "Las elecciones en Baleares. Detenidos por inutilizar pasquines de propaganda de la "C. E. D. A", a Correo de 
Mallorca, dilluns, 10 de febrer de 1936, pàg. 8. S'informava que el president local d'APA Adolf Llinàs 
Capllonch i Joan Ros Escanellas havien denunciat al cap del lloc de la Guàrdia Civil d'Esporles que durant la nit 
s'havien embrutat de calç un centenar de pasquins de propaganda electoral de la CEDA. La Benemèrita féu 
averiguacions per saber-ne l'autoria i detingué com a presumptes autors quatre individus —Jaume Llinàs, 
Gabriel Roca, Francesc Monterrubio i Josep Alas —tots d'entre 18 i 19 anys— que negaren qualsevol 
participació en els fets. 
260 .- "Al Juzgado por romper los carteles de las derechas", a La Última Hora, dimarts, 11 de febrer de 
1936, pàg. 5; "Detenidos, por destruir carteles. En Sineu", a Correo de Mallorca, dimecres, 12 de febrer de 
1936, pàg. 2; i "Por arrancar pasquines", a El Día, dimecres, 12 de febrer de 1936, pàg. 2. La crònica que 
identificava els detinguts, mentre que la de Correo de Mallorca solament posava les inicials, afirmava que quan 
s'interrogà Miquel Artigues, "dijo que pasando por la calle de la Cuartera observó un cartel derechista que 
decía: "Votad a España" y al parecerle ridícula aquella propaganda, puesto que en España no se vota otra 
nación, quitó al cartel un trozo." Josep Seguí comentà que "al pasar por la misma calle llevando un bastón, vió 
despegado un trozo de cartel y lo quitó., fijándose que en el mismo figuraba la efigie del señor Gil Robles. Los 
dos dijeron que nadie se lo había indicado y que lo realizaron sin intención de perjudicar a nadie, toda vez que 
no se fijaron en la significación de los carteles." 
261 .- “Juventud Republicana Radical”, a La Almudaina, dissabte, 25 de gener de 1936, pàg. 7, publicà 
l'anunci de l'acte. Una breu nota de l'acte deia: "el primer baile de esta temporada, resultando animadísimo y de 
gran esplendor." “Juventud Republicana Radical”, a La Almudaina, dimecres, 29 de gener de 1936, pàg. 9. 
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diumenge, 2 de febrer, hi tornà a haver-hi ball.262 Fins i tot, el dimarts, 11 de febrer, els joves 
radicals organitzaren una vetlada familiar en commemoració de la Primera República en el 
local social del carrer de Fortuny.263 
A mitjans de gener, es trobava a Mallorca l'exdiputat a Corts per les Balears, Josep Teodor 
Canet, que desplegà una certa activitat política. Així, el dimarts, 14 o 21? de gener, Canet, 
acompanyat del delegat del Govern a Menorca Reyes Ortiz i del regidor de l'Ajuntament de 
Ciutadella Aguiló visità Sóller. La junta directiva del Ferrocarril de Sóller anà a l'estació a 
expressar-li el seu agraïment per les gestions que havia fet en benefici dels interessos locals. 
Després, li varen oferir un dinar en el restaurant Marisol, del Port de Sóller, en el qual hi 
hagué discursos de Canet i de Puig. També el batle de Sóller Miquel Colom i el secretari de 
l'Ajuntament, Guillem Marquès anaren a saludar a Canet.264 
La indefinició davant els comicis dels radicals de les Balears provocà que el 22 de gener, el 
diari La Última Hora es demanàs, sota el titular "Y los Radicales, ¿Qué?", que "En la política 
local como en la nacional, los diferentes partidos van continuamente realizando gestiones 
para un doble acoplamiento: el de los puntos afines de los ideales, luego el de personas con 
que llenar las candidaturas de coalición que se logren formar, con el lógico deseo de llevar a 
la contienda la mayor suma posible de garantías de triunfo. Ha sido hasta ahora una incógnita 
si no en los centros políticos en aquellos no de partido en que las gentes se preocupan 
asimismo de estas cosas, la posible posición que haya de adoptar el grupo en cuyas manos 
están al presente los dos más importantes cargos de la vida política local: la Presidencia de la 
Diputación y la Alcaldía de Palma. ¿Qué plan, en efecto ha madurado y mantiene en su 
programa el partido radical? Oficialmente, podemos asegurar que nada hay todavía resuelto 
en firme, pero sabemos, en cambio, positivamente que tiene ya en los momentos actuales una 
orientación bien decidida."265 Seguidament, el diari feia una entrevista amb un dels principals 
dirigents —que mantenia en l'anonimat—, que havia afirmat "Nosotros mantenemos 
integramente nuestros puntos de vista políticos. Seguimos aspirando al logro de una 
república centrada, sin estridencias ni violencia alguna en uno ni en otro sentido. Nuestro 
credo y nuestro deseo nos llevan a desear el mejoramiento del obrero, una completa 
dignificación ciudadana, y para ello dirigimos nuestro programa a prestar la más cuidadosa 
atención dentro de las normas de una extricta justicia a la resolución de las necesidades de 
todos. Oportunamente verá la luz un manifiesto que tenemos redactado ya."  
A la pregunta sobre en quina forma anirien a les eleccions contestà l'anònim entrevistat que 
"los acontecimientos han de aconsejarnos. Por ahora estamos a la expectativa. Podría ser que 
entráramos en alguna coalición con grupos afines, según sean los requerimientos que se nos 
hagan y la coincidencia que se nos ofrezca con nuestras aspiraciones. Pero puede ser también 
que, en último caso, nos dispongamos a presentar candidatura propia." Finalment, a la petició 
si anirien per majories o per minories, indicà que "candidatura para los cinco puestos, o quien 
sabe si para dos... y aun podría ser que nos limitáramos a aspirar a un único representante 
genuinamente nuestro en las venideras cortes. Depende —acabà dient— de muchas cosas, y 
sobre todo del acuerdo que acerca de ello pueda adoptar la asamblea."266 

262 .- “Juventud Republicana Radical”, a La Almudaina, dissabte, 1 de febrer de 1936, pàg. 8, publicà 
l'anunci de l'acte.  
263 .- "La política en Mallorca. Otras noticias. Círculo Republicano Radical", a La Última Hora, dilluns, 
10 de febrer de 1936, pàg. 5 (anunci), i “Círculo Republicano Radical”, a La Almudaina, dimarts, 11 de febrer 
de 1936, pàg. 7. 
264 .- "El martes estuvo en Sóller el diputado Sr. Canet", a El Día, dimecres, 22 de gener de 1936, pàg. 5. 
265 .- "La política en Mallorca. Y los Radicales, ¿qué?", a La Última Hora, dimecres, 22 de gener de 1936, 
pàg. 5. 
266 .- "La política en Mallorca. Y los Radicales, ¿qué?", a La Última Hora, dimecres, 22 de gener de 1936, 
pàg. 5. 
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El 27 de gener, Diario de Ibiza publicà una entrevista amb el president del Partit Radical de 
les Balears, Francesc Julià Perelló, el qual comentà sobre el panorama polític balear que 
"después de contínuos vaivenes quedará consolidada una inteligencia entre los sectores 
republicanos de derecha, centro e izquierda gubernamental, imperando el sentido común y la 
comprensión que les llevará al triunfo de Mayorías y Minorías, quedando derrotados los 
extremistas de derecha e izquierda." Respecte a la situació política estatal, afirmà que "Los 
elementos comprensivos que ven acercarse el ala destructiva de toda la riqueza española, 
llegarán a los más altos sacrificios para librar a la República de cuanto represente estorbo, 
para que España sea una República liberal y democrática impulsando los avances políticos 
que requieran las circunstancias previa preparación de la ciudadanía." En relació al triomf en 
els futurs comicis, Julià Perelló manifestà que "la lucha enconada entre revolucionarios y 
antirrevolucionarios tendrán la parte mayor por ser los españoles algo impulsivos. La ventaja 
será de los segundos, sin llegar ni uno ni otro al dominio total."  A la pregunta si el Govern 
amb els seus procediments "de encasillados" aconseguiria moltes actes, contestà que "los 
cálculos hechos por el Gobierno saldrán equivocados, pués pasó el tiempo de los encasillados 
tipo Romero Robledo. España es otra y son otros los ciudadanos, los Gobiernos civiles algo 
influyen pero suelen fracasar con estos intentos cuando el pueblo quiere, pero a fin de 
cuentas, la dominación política estará en manos de los hombres cuya tendencia es la que 
patrocina el Gobierno, "centrar" la política." Finalment, sobre la possible ingovernabilitat de 
les futures Corts indicà "Las próximas Cortes tendrán que disolverse más pronto que las dos 
anteriores pues serán totalmente ingobernables, ninguno de los dos bandos en lucha 
encarnizada alcanzará los votos para gobernar las futuras Cortes y además llevarán el sello de 
la convocatoria "la impremeditación" pero, se conseguirá —por lo duro de la lección— y por 
el desengaño sufrido, centrar la República entrando en una era de tranquilidad, confianza y 
normal desenvolvimiento de la riqueza nacional."267 
Davant aquella incertesa i ambigüitat, el 3 de febrer, el Partit Republicà Radical féu un 
comunicat de premsa en què afirmava que el Comitè Provincial s'anava reunint amb 
freqüència, atent al desenvolupament del moment polític en relació a les eleccions per "si 
llegara a imperar una decisión de puro sentido republicano que aclarara bien la situación de 
la República Española centrándola por convicción e instinto de conservación." A més, per 
resoldre el futur polític, anunciava que el ple del Comitè Provincial pensava reunir-se el 
dijous, dia 6, per donar instruccions als pobles en consonància amb l'acord que s'adoptàs 
"teniendo siempre en cuenta el delicado momento por que atraviesa la República obrando 
comprensivamente y con consecuencia esencialmente republicana."268 
També el president del Comitè Municipal de Palma convocà —en el local del carrer de 
Fortuny, 1, principal— per al dia 6 als membres d'aquest organisme i a les juntes directives 
de Palma a l'assemblea del partit per tractar sobre la posició del partit davant les eleccions.269 
Tal com estava previst, el dia 6, primerament al matí i després a la nit, es reuniren en el local 
social els representants dels pobles, districtes i organitzacions del partit i després d'analitzar 
el moment polític, acordaren per unanimitat no presentar candidats a les properes eleccions. 
Així mateix, feren pública una llarga nota que deia: 

267 .- "Hablando con los políticos. D. Francisco Juliá Perelló", a Diario de Ibiza, núm. 13.676. Eivissa, 
dilluns, 27 de gener de 1936, pàg. 1. 
268 .- "Política local. El Partido Radical", a La Última Hora, dilluns, 3 de febrer de 1936, pàg. 5; "Ante las 
elecciones. El Partido Republicano Radical", a La Almudaina, dimarts, 4 de febrer de 1936, pàg. 9; i "Política. 
Los radicales", a El Día, dimarts, 4 de febrer de 1936, pàg. 2. 
269 .- "Política local. Partido Republicano Radical", a La Última Hora, dimarts, 4 de febrer de 1936, pàg. 
5; "Ante las elecciones. Partido Republicano Radical", a La Almudaina, dimecres, 5 de febrer de 1936, pàg. 8, 
(convocatòria, signada pel secretari); i "Política. Partido Republicano Radical", a El Día, dimecres, 5 de febrer 
de 1936, pàg. 2. 
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"Después de cinco años de República, en que las mejores voluntades se estrellaron en sus 
deseos de centrar la política debido a las ambiciones de unos y a los extremismos de otros, se 
va a una consulta electoral para que el pueblo se manifieste, entregando el mandato a las 
ideologías republicanas que encajen mejor con su modo de pensar y sentir.270 
La destemplanza política [nos]271 llevó a disolver las Cortes primeras de la República sin 
haber hecho obra de puro y limpio sentido republicano, dejando272 en alto todos los máximos 
puntales monárquicos [y poderes caciquiles]273 sin abrir las puertas por donde se entrase a la 
mansión del puro republicanismo libre de estorbos más o menos disfrazados, para el 
encauzamiento274 de las ansias de justicia social en el verdadero sentido de acabar con sus 
miserias humanas, tan peligrosas para el progreso y la tranquilidad republicana. 
Las segundas Cortes de la República han sido totalmente ineficaces275 por causa de los 
mismos elementos que tenían la sagrada obligación de entenderse y entregarse a una276 
empresa de altos vuelos, para que no hubiera un obrero sin trabajo, un problema económico 
sin resolver, una necesidad sin atender, entregándose en fin a la solución del problema 
económico277 del hambre y de las miserias en todos los órdenes de la vida, teniendo en cuenta 
siempre que mientras todo esto se resuelva a fondo, no puede haber, no habrá paz en las 
masas ciudadanas. Se han disuelto las últimas Cortes por ser ingobernables, incapaces para 
resolver los graves problemas que pesan sobre la República Española. 
En esta forma se va a la consulta de la conciencia ciudadana para que elija [a] los elementos 
que han de legislar Leyes encaminadas a la solución de las necesidades republicanas en que 
está envuelta España, sin que se vislumbre siquiera una orientación compacta y definida; un 
conjunto de elementos tan compenetrados que sea la esperanza de que las futuras Cortes 
estarán formadas en consecuencia por una mayoría consciente a que se gobierne la Nación278 
en un matiz puramente republicano e impulsador resolutivo para que no falte pan, trabajo, 
paz, confianza y tranquilidad ciudadana. 
La lucha está enconada entre los elementos de derecha e izquierda, cada uno de ellos 
peligroso para el puro sentido republicano liberal y democrático. La República necesita que 
los partidos políticos actuen comprensivamente sin desplantes demasiado a la derecha, ni a la 
izquierda. Hay que centrarlo todo, aunque en sentido progresivo y humano. En este sentido 
intentó inspirarse el Partido Republicano Radical, revolucionario por los cuatro costados en 
tiempos monárquicos y dictatoriales, y marcadamente conservador, sin renunciar a su 
izquierdismo gubernamental, dentro de la República: si se ha fracasado no es la culpa de 
quien lo sacrificó todo para conseguirlo, sino de los demás Partidos Republicanos que no han 
querido comprender que la República recien nacida, necesitaba ser cuidada, educada y 

270 .- En el text original de Francesc Julià, en aquest primer paràgraf, es deia: "En estos momentos de 
desorientación política, se va a una consulta electoral para que el pueblo se manifieste, entregando el mandato a 
las ideologías republicanas que encajen mejor con su modo de pensar y sentir, después de un vaiven de cerca de 
cinco años en que se ha obrado mas que por el bien del pueblo y de la República, para los odios personales, por 
instinto de mando despótico y por bajezas políticas." Fons Julià. Capsa 1. Doc. núm. 21. AMP. A partir d'ara, 
les notes diferents del document original es posaran en claudàtors. 
271 .- No apareix al document original. 
272 .- En l'original consta "dejó." 
273 .- No consta en el document original. 
274 .- En el document original: "para el libre cauce" 
275 .- En l'original consta "ingobernables"  
276 .- En l'original consta "la." 
277 .- En l'original consta "social económico." 
278 .- En l'original consta "a España." 
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conducida por elementos netamente republicanos, separados de extremismos rojos o negros 
que en si encarnan un malestar social.279 
Planteado así el presente momento político de la República Española, el Partido Republicano 
Radical de Mallorca, en libre ejercicio para apreciar las necesidades políticas de la Región 
Balear en consonancia con la dignidad republicana, que en bien de la causa perdona los 
agravios, insultos, calumnias e insidias recibidas de otros sectores, aunque las recuerda por 
dignidad y teniendo en cuenta que ningún Partido de los estructurados pueda presentarse solo 
a la contienda electoral a no ser para un recuento de votos no aconsejable280 en esta lucha de 
la que el buen sentido político aconseja sacar el mayor resultado posible [y positivo por la 
Paz y la República],281 lamentando a la vez no se haya formado una alianza de puro sentido 
republicano libre de compromisos con elementos estorbantes, por ir unos más allá de las 
conveniencias nacionales, otros encuadrados en marcado reaccionarismo que vive de 
espaldas a la realidad, y otros desbocados que más que nada se meten en callejones sin 
salida; por todo ello el Partido Republicano Radical presentará [un]282 candidato propio, y 
apoyará283 a los que presenten un mayor acercamiento a las finalidades expuestas en esta 
nota, condensada [a centrar la política]284 arregladamente a los postulados de un buen sentir 
republicano conforme a las necesidades de la República Española, cuyo lema debe ser: "ni un 
hombre sin trabajo, ni una necesidad285 sin atender, ni una justicia sin amparar, ni atropello 
sin reparar, todo dentro de la Ley y la normalidad constitucional, sometiendo a la Ley a los 
que de la Ley se separen."286 
Todo por la República y por el bien de España, frenando los desplantes vengan de donde 
vengan, y aportando un grano de arena para que la República Española pueda desenvolverse 
dentro del más puro liberalismo y la más refinada democracia, como Nación culta, civilizada 
y progresiva."287 
El fracàs dels intents dels radicals mallorquins d'integrar un candidat en la candidatura del 
centre-dreta, avalats sobretot pels republicans de centre, féu que el 6 de febrer, Antorxa 
manifestàs, sota el titular "El final de un partido histórico", que els radicals havien estat 
eliminats del bloc marquista, fet que provocava que com a força política havien "passat a la 
història."288  
El 8 de febrer, Diario de Ibiza reproduïa una informació de la premsa de Palma on gairebé es 
donava per tancada la candidatura del centre-dreta-regionalista —simplement quedava per 
designar el candidat elegit per Gil Robles— i es detallava la del Front Popular d'Esquerres i, 
seguidament, es comentava que "se asegura que los federales pretenden obtener un puesto en 
esta candidatura [del Front Popular d'Esquerres], amenazando con presentar otra si no se les 
atiende. Los radicales quedan excluídos de ambas candidaturas."289 

279 .- En l'original consta "de toda la República española." 
280 .- En l'original consta "y que el buen sentido político aconseja sacar" 
281 .- No consta en l'original. 
282 .- No consta en l'original. 
283 .- En l'original consta "y apoyará llenando su candidatura a otros que representen" 
284 .- No consta en l'original. 
285 .- En l'original consta "ni una necesidad social." 
286 .- En l'original apareix subratllat. 
287 .- "La política en Mallorca. Partido Republicano Radical de Mallorca", a La Última Hora, divendres, 7 
de febrer de 1936, pàg. 5; "Ante las elecciones. Una nota del Partido Republicano Radical", a La Almudaina, 
dissabte, 8 de febrer de 1936, pàg. 4; i "Las elecciones en Baleares. El Partido Radical no presentará candidato", 
a Correo de Mallorca, dissabte, 8 de febrer de 1936, pàg. 2. 
288 .- "El final de un partido histórico", a Antorxa, núm. 11. Palma, dijous, 6 de febrer de 1936, pàg. 2. 
289 .- "De política local", a Diario de Ibiza, núm. 13.677. Eivissa, dissabte, 8 de febrer de 1936, pàg. 1. 
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El 12 de febrer, el Cercle Radical —del carrer de Caro, núm. 29— comunicà que, arran de la 
variació de secció d'alguns carrers del districte, els electors interessats podien passar per les 
oficines electorals del centre per facilitar-los les dades precises.290  
Davant els rumors sobre la possible ruptura del partit, el 13 de febrer, el cap provincial 
Francesc Julià envià una carta a Lerroux, en la qual, d'una banda, comentava que s'havia ofert 
un lloc al Partit Republicà Radical en les properes eleccions. Explicava que ell no havia 
pogut agafar-lo per la incapacitat que comprenia el seu càrrec de president de la Diputació i 
que, aleshores, s'havia brindat a Josep Teodor Canet, que tampoc no l'havia acceptat "por 
causas que él seguramente le explicará." A més, es va comprendre que s'havia de mantenir la 
unió dels radicals de les tres illes, que "seguimos fieles a Vd y al Partido que acaudilla y 
precisamente ahora mas que nunca por todo cuanto ha pasado." De l'altra, afirmava, 
seguidament, que "España y la República necesita del Partido Radical, y este, como siempre 
deberá cumplir con su deber y mucho mas mientras Vd asuma la dirección suprema del 
mismo." Finalment, desmentia els rumors difosos segons els qual es volia separar de la 
disciplina del partit i deia: "No soy de estos D. Alejandro. Con Vd. siempre y con el partido, 
con victorias, derrotas, con alegrias y penas. Lo que debe interesarnos es la rectitud y la 
lealtad, y de esto no se debe dudar mientras sea Vd quien es. Repito no me explico este 
rumor que ni siquiera tuvo el mas leve eco en Mallorca, siendo para mi una sorpresa."291  
El 15 de febrer, Diario de Ibiza publicà una nota del Comitè del Partit Republicà Radical 
d'Eivissa en la qual posava en coneixement dels seus afiliats i simpatitzants que havia rebut 
instruccions del Comitè Provincial —que davant la impossibilitat d'imposar el propi criteri 
del partit, que "no es otro que mantenerse a igual distancia de los marcados extremismos de 
cualquier tendencia"— havia resolt no presentar candidat en les properes eleccions i donar 
suport als elements d'ordre, assenyalant aquesta norma pels afiliats del partit.292 
 
10.2.3. L’EXCLUSIÓ DE LA COMUNIÓ TRADICIONALISTA 
Durant el bienni radical-cedista, la Comunió Tradicionalista havia desenvolupat una menor 
activitat pública que en el primer bienni. Al començament de gener de 1936, el cap delegat 
de la Comunió Tradicionalista, Manuel Fal Conde, havia nomenat com a delegat a Eivissa de 
l'Oficina de Premsa Tradicionalista —que funcionava a Madrid— l'exdirector de la revista 
Excelsior, el prevere Miquel Riera.293 
El 6 de gener, amb motiu de la festivitat dels Reis, com era costum, l'Associació Benèfica de 
Dames Tradicionalistes La Margarita va repartir en el Cercle Tradicionalista, del carrer de 
Sant Jaume, núm. 38, joguines als nins i nines dels socis obrers i un quilo d'arròs a les 
famílies necessitades.294 
El 17 de gener, el cap regional de la Comunió Tradicionalista, comte de Torre Saura, contestà 
l'editorial de La Almudaina d'aquell dia, dient que els tradicionalistes encara no havien dit 
quina seria la seva actitud davant les eleccions generals i que algunes dades del nombre de 
vots de l'escrit no eren exactes.295 

290 .- "La política en Mallorca. Colegios trasladados", a La Última Hora, dimecres, 12 de febrer de 1936, 
pàg. 5. 
291 .- Carta de Francesc Julià Perello a Alejandro Lerroux del 13 de febrer de 1936. P. S. Madrid. 46. 
Archivo General de la Guerra Civil. Salamanca. 
292 .- "De política local", a Diario de Ibiza, núm. 13.683. Eivissa, dissabte, 15 de febrer de 1936, pàg. 4. 
293 .- "Nombramiento", a La Voz de Ibiza, núm. 3.902. Eivissa, dissabte, 11 de gener de 1936, pàg. 2. 
294 .- "Círculo Tradicionalista", a La Almudaina, divendres, 4 de gener de 1936, pàg. 5 (anunci). 
295 .- La carta adreçada al director de La Almudaina, Jeroni Amengual, deia: "En vista de la "Editorial" 
publicada en LA ALMUDAINA del viernes 17 actual, la COMUNION TRADICIONALISTA de Baleares se 
ve obligada a manifestar que, las apreciaciones publicadas en dicha "Editorial" son completamente gratuitas por 
cuanto no hemos dicho aun cual será nuestra actitud en las próximas elecciones. Algunos datos que relaciona en 
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El 26 de gener de 1936, a les 17,30 h, el Cercle Tradicionalista es reuní en el local social per 
celebrar junta general ordinària, sota la presidència de Josep Quint Zaforteza. El tresorer llegí 
el balanç i l'estat de comptes de l’entitat de l'any 1935, que va ser aprovat per unanimitat.296 A 
continuació, d'acord amb l'article 20è del reglament, es va procedir a l’elecció dels càrrecs de 
vicepresident, secretari i un vocal.297 També es donà compte de la dimissió del tresorer 
Cortès. A més, Quint Zaforteza comunicà que per primera vegada des de què en junta general 
es concedí la facultat a la directiva per presentar candidatura, aquesta no la presentava ni total 
ni parcialment, "confiando en la rectitud y acierto de los presentes." A més, es tractà sobre 
l'actitud de la Comunió Tradicionalista davant les properes eleccions generals a Corts i el 
president Quint Zaforteza, comentà que, tot i les diverses reunions de la junta regional, "no se 
sabía nada oficialmente."298  
Ben segur, que finalment l'entesa entre el Partit Republicà de Centre i Acció Popular Agrària 
per constituir una llista de centre-dreta frustrà la possibilitat dels tradicionalistes d'incloure 
algun candidat en el bloc antirevolucionari i no volgueren repetir l'intent de novembre de 
1933 de formar una candidatura per a les minories. Davant aquest fet, el 31 de gener, la Junta 
Regional de la Comunió Tradicionalista féu un comunicat en el qual anuncià que no 
presentaria cap candidat i oferia el suport als candidats de dretes.299 

su Editorial no son exactos, ni pueden serlo, puesto que fueron varias las actas que llegaron en blanco a su 
destino, cuando la pasada lucha. La Comunión Tradicionalista no tiene interés en apuntarse más votos de los 
que tiene, ni siquiera hemos de rectificar cifras erróneas, pero sí tenemos gran interés en hacer constar que hasta 
el presente es uno de los pocos grupos políticos que ha sabido ir solo a la lucha, y recontar sus votos, y conste, 
respetado Director, que no tenemos inconveniente en repetir la suerte." "Política local. De la Comunión 
Tradicionalista", a La Almudaina, dissabte, 18 de gener de 1936, pàg. 5. 
296 .- Segons la informació enviada el 7 de febrer de 1936 al Govern Civil, el balanç d’ingressos i despeses 
del Cercle Tradicionalista de l'any 1935 fou de 9.367,45 ptes. d’ingressos i de 9.348,75 de despeses, havent l'1 
de gener de 1936 una existència en caixa de 18,70 ptes. Registre d’associacions del Govern Civil. Sign. 1.626. 
Exp. 2.074. ARM. 
297 .- Feta la votació foren reelegits com a vicepresident, Ramon Orlandis Villalonga, i com a secretari, 
Ferran Truyols Coll; i elegits Jaume Reig Serra (tresorer) i Bartomeu Canals Carreras (vocal). A més, a petició 
del president Quint Zaforteza es féu constar en acta l’agraïment de la junta general als senyors Cortès i Mas per 
la seva tasca en l'anterior directiva. Aleshores, la directiva del Cercle Tradicionalista era integrada per Josep 
Quint Zaforteza Amat (president), Ramon Orlandis Villalonga (vicepresident), Ferran Truyols Coll (secretari), 
Lluís Soler Reura (vicesecretari), Jaume Reig Serra (tresorer) i com a vocals Pau Ferran Cortès Aguiló i 
Bartomeu Canals Carreras. 
298  .- Còpia de l’acta, datada el 3 de febrer de 1936 i signada pel secretari Ferran Truyols Coll i amb el 
vist i plau del vicepresident Ramon Orlandis enviada al governador civil de les Balears. Registre d’associacions 
del Govern Civil. Sign. 1.626. Exp. 2.074. ARM.  
299 .- "La Comunión Tradicionalista que ha estado apartada de todo manejo electoral, tiene el deber en estos 
momentos de dirigirse a sus afiliados, simpatizantes y a la opinión en general para fijar su criterio y posición en 
lo que hace referencia a la estructuración de candidaturas y a la lucha que se avecina. No tenemos apetencias 
insanas ni pretensiones de tener más fuerzas que las nuestras efectivas, pero, creíamos en un principio y ahora 
estamos plenamente convencidos después de habernos manifestado elementos directivos de "Acción Popular" la 
cuantía de sus sufragios que, tenía que confeccionarse una candidatura genuinamente derechista. Habiéndose 
formado en España una amplia concentración de derechas creíamos había llegado el momento de fijar nuestra 
posición, y a este efecto, echando al olvido recelos y resquemores, fruto natural de diferencias de apreciación, 
que motivaron actuaciones pasadas, y que el tiempo ha demostrado no navegábamos fuera de rumbo, iniciamos 
una aproximación sin dolernos esta postura, porque nos dábamos perfecta cuenta de nuestro deber y de nuestra 
responsabilidad, con la concreta finalidad de cambiar un estado de cosas que estaba en el deber de todos 
modificar, hacer que desapareciera lo que dificultaba la necesaria libertad de movimiento. Luego nuestra actitud 
no podía ser más que de apartamiento, mientras durara el pintoresco forcejeo para acoplar la candidatura 
vulgarmente llamada Centro-Derecha, y así lo manifestamos, sabiendo además que ni tenía ambiente en las filas 
de "Acción Popular", ni en los demás sectores de derecha, manifestando al mismo tiempo que de fracasar el 
intento, asistiriamos sin perjuicios, pero, con dignidad, y laborando con la lealtad de siempre en la confección 
de una nueva candidatura, procurando también desterrar un caciquismo que, por nuestro decoro no debiera ya 
existir, evitando con ello el empleo del pucherazo, casi única arma que, además del soborno, se ha usado en 
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Així doncs, la Comunió Tradicionalista no celebrà cap acte de propaganda electoral durant la 
campanya dels comicis de febrer de 1936. 
 
10.2.4. LA POSICIÓ DE RENOVACIÓ ESPANYOLA 
A mitjans desembre de 1935, la junta directiva de Renovació Espanyola comunicà a la 
premsa que s'havia constituït legalment com a associació política —tenia el local provisional 
al carrer de Verí, 14, entresòl—  i exposà una síntesi del seu ideari.300 Així, es definia com un 
partit molt espanyol,301 paladí de la fe catòlica302 i de la institució monàrquica.303 Criticava 
obertament el sistema republicà304 i defensava la "España del siglo de oro, la España grande, 

Baleares en las contiendas electorales desde hace muchos años. Pero contra lo que pensábamos se ha 
consolidado lo que era natural que fracasara y se ha formado una combinación no para una candidatura 
mayoritaria, sino para ir al copo, cosa prácticamente imposible sin usar aquellas armas que reprobamos, si se 
tiene en cuenta el ambiente reinante en los diversos sectores de derecha, su manifiesta antipatía al partido, grupo 
o mejor dicho camarilla llamada Centro y los datos de las pasadas elecciones si es que las actas hubiesen hecho 
su recorrido como debían: si aquellas actas tuvieron algo de que avergonzarse, solo nos quedan dos caminos, o 
vamos a un inevitable fracaso o se consigue el copo cometiendo las ilegalidades necesarias para el triunfo. Una 
agrupación política, entre otros fines, puede ir a la lucha con el de que triunfe naturalmente su candidato, con el 
de recontar sus votos, con el de mover y entusiasmar sus masas: nosotros que no tenemos apetito desordenado 
de cargos, que somos el único grupo que ha contado sus votos y no está en nuestro ánimo aumentar el número 
siguiendo caminos tortuosos, nosotros que conocemos nuestras fuerzas que, aún que impacientes y aguerridas 
son ecuánimes y reflexivas, violentando sus entusiasmos y violentándonos a nosotros mismos y a pesar de 
sugerencias y ofrecimientos de grupos afines que no olvidamos y siempre hemos de agradecer con sincero 
afecto, hemos resuelto no presentar candidato, sintiéndolo en el alma, en la próxima lucha, pues, consideramos 
que legalmente y con lealtad no se puede triunfar si se va al copo y tampoco queremos que se nos endose 
responsabilidades que no serían nuestras. Nuestra situación en éstas concomitancias contumaces que, no 
deberían tenerse, de grupos políticos con camarillas, es completamente marginal y solo aspiramos a que sea 
clara y consecuente nuestra actuación." "Las elecciones en Baleares. Nota de la Comunión Tradicionalista", a 
Correo de Mallorca, dissabte, 1 de febrer de 1936, pàg. 8; "La política en Mallorca. Comunión Tradicionalista", 
a La Última Hora, núm. 13.007. Palma, dissabte, 1 de febrer de 1936, pàg. 5; "Ante las elecciones. Nota de la 
Comunión Tradicionalista", a La Almudaina, diumenge, 2 de febrer de 1936, pàg. 4; i "Vibrante nota de la 
Comunión Tradicionalista de Baleares con motivo de la próxima contienda electoral", a La Voz de Ibiza, núm. 
3.930. Eivissa, divendres, 14 de febrer de 1936, pàg. 4. 
300 .- Deia: "Renovación Española, no es en la política local un número nuevo una agrupación más, entre 
todas las organizadas con diversos idearios, si no que viene a concretar la coordinación del único ideal vivo i 
palpitante en el espíritu del pueblo, que por ser netamente español siente al unisono el amor a la Fé Católica de 
sus mayores y a la institución monárquica, símbolo de los sentimientos de Religión y de Patria." "Política local. 
Renovación Española en Palma", a La Almudaina, dimarts, 17 de desembre de 1935, pàg. 6. 
301 .- "Renovación Española nace libre de hegemonías, de sangre y de dinero. Todos desde el obrero, hasta 
el señor más poderoso tienen su sitio en nuestra organización porque a todos debe unirles un solo amor, el de 
España, como les abarca un solo nombre, el de españoles." "Política local. Renovación Española en Palma", a 
La Almudaina, dimarts 17 de desembre de 1935, pàg. 6. 
302 .- "Renovación Española se llama Católica porque superpone a todas las ideas la de la Fé, la de una 
Religión que confiesa, sin hacer de la religión bandera política pero sometiendo a la Ley moral todas sus 
actuaciones. Se llama monárquica porque es fiel a la historia de España." "Política local. Renovación Española 
en Palma", a La Almudaina, dimarts, 17 de desembre de 1935, pàg. 6. 
303 .- "El remedio de aquellos males, y el mejoramiento que todos deseamos solo puede obtenerse en un 
régimen de monarquía, que es símbolo de paz, de orden y de continuidad. No una monarquía de tipo absoluto, 
donde la Nación es patriotismo del Rey, si no de una monarquía tradicional donde el Rey encarnación viviente 
de la Patria es representación tangible de ese todo histórico, de esa unidad espiritual que se forma en las clases 
sociales de la nación y que se concreta en la idea sublime de la Patria misma, con el esfuerzo común de todos 
los que fueron y que han de ser en orden al tiempo." "Política local. Renovación Española en Palma", a La 
Almudaina, dimarts, 17 de desembre de 1935, pàg. 6. 
304 .- "Durante breve tiempo que cuenta el régimen instaurado el 14 de Abril de 1931, se han realizado ya 
en la gobernación del Estado todas las experiencias posibles. Las más diversas tendencias[,] las ideas más 
dispares, han ido dejando impresas en las leyes y en las instituciones las huellas de su paso. Las unas 
manchando con sangre de revoluciones las páginas tristes que iban escribiendo de la historia patria, las otras 
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única, arrogante y conquistadora, Católica y eterna." Resumia el seu ideari dient que 
"Renovación Española defenderá en el orden religioso los principios Católicos; en el político 
los principios monárquicos; en el Jurídico la sumisión a la ley dentro de una organización 
fundamental conforme con el espíritu de la tradición española; y en lo social la finalidad 
cristiana y democrática del bien común."305 
L’11 de desembre de 1935, en el domicili provisional de l’entitat, amb l’assistència de 
diversos fundadors, Josep Vidal i Flor de Lis exposà l’objecte de la reunió que era 
l’aprovació dels estatuts –als quals el Govern Civil no havia posat cap objecció- i la 
constitució del partit Renovació Espanyola. Seguidament, es designà per unanimitat la junta 
directiva, presidida per Francisco Pérez Sánchez.306  
El 21 de desembre, des de Madrid, s'anuncià el viatge de propaganda del doctor Albiñana a 
Palma per organitzar a l'illa els nuclis del Partit Nacionalista Espanyol.307 Dos dies després, 
Albiñana arribà en avió a Son Sant Joan, on fou rebut per membres de Renovació 
Espanyola.308 
L'11 de gener de 1936, Renovació Espanyola comunicà a la premsa que havia traslladat el 
seu domicili social des del carrer de Verí, núm. 14, entresòl, al primer pis del carrer de les 
Minyones, núm. 13. A més, demanà als afiliats i simpatitzants de la causa monàrquica que 
passassin pel local social per a comunicar-lis "asuntos que les interesan."309 Aquell dia, la 
junta directiva també manifestà que, d'acord amb el pensament i el sentit contrarevolucionari 
"que anima a la opinión balear", feia públic l'acord d'anar a les properes eleccions donant 
suport a la unió i entesa de tots els partits de dretes, desitjant que "en los actuales momentos 
es secundario el problema de la representación numérica de los mismos, y a la vez oponerse a 
toda ingerencia en sus candidaturas de aquellas personas y partidos afines al actual Gobierno 
que además carecen de opinión y de arraigo en estas islas."310 Així, doncs, des de Renovació 

rompiendo con doctrinas de autonomías y falsas nacionalidades los vínculos de amor que en una lucha de ocho 
siglos formaron de todas las regiones españolas —la España del siglo de oro, la España grande, única[,] 
arrogante y conquistadora, Católica y eterna. Todas claudicando de sus principios, modificando sus programas, 
maleando sus criterios y justificando los cambios de conductas. Las mudanzas de tácticas, la subversión de 
apellidos con palabras vanas que solo encubren ambiciones de mando y engaños al pueblo. En lo económico  y 
en lo político, en lo social y en general en todos los órdenes de las actividades vitales de la Nación la triste 
experiencia republicana no dió a la Patria provecho y bienestar. Los obreros esperaban un régimen de trabajo y 
de justicia y han visto una realidad mezquinade holganza forzosa. Los capitalistas, los industriales y los 
propietarios han apreciado también las consecuencias de una administración alegre en el Tesoro público, en la 
ruina de las industrias, menores rendimientos de los capitales, y dificultades insuperables en la exportación de 
los productos de la tierra. Y es que se hace preciso el reajuste de la vida orgánica de la Nación dentro del marco 
histórico que ella misma al través de los siglos y las generaciones supo darse." "Política local. Renovación 
Española en Palma", a La Almudaina, dimarts, 17 de desembre de 1935, pàg. 6. 
305 .- "Política local. Renovación Española en Palma", a La Almudaina, dimarts, 17 de desembre de 1935, 
pàg. 6. 
306  .- La resta de la directiva quedà integrada per Josep Maria Conrado (secretari), Josep Cotoner 
(tresorer) i com a vocals Nicolau Garau, Manuel Gavira, Joaquim Puigdorfila, Josep Vidal, Salvador Beltran i 
Gabriel Muntaner. Així mateix, es facultà el president perquè elegís i llogàs un local adecuat per al domicili 
social. Certificació de l’acta de constitució de Renovación Española enviada al governador civil, sense data. 
Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.637. Exp. 2.648. ARM. Dissortadament, en l’expedient no hi 
ha els estatuts. 
307 .- "Baleares fuera de Baleares", a La Almudaina, diumenge, 22 de desembre de 1935, pàg. 31. 
308 .- "Política local. Llegada del señor Albiñana", a La Almudaina, dimarts, 24 de desembre de 1935, pàg. 
9. 
309 .- "Política local. Renovación Española", a La Almudaina, diumenge, 12 de gener de 1936, pàg. 8; 
"Renovación Española", a Correo de Mallorca, dilluns, 13 de gener de 1936, pàg. 2; i "Política. Los 
monárquicos", a El Día, dimarts, 14 de gener de 1936, pàg. 2. 
310 .- A més, afirmava que "Ante la amenaza que a la Patria supondría, y en el caso de que tales 
ingerencias se pretendan o impongan, Renovación Española se vería obligada a combatirlas, a cuyo proceder le 
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Espanyola s'abogava per què en les properes eleccions anassin units els tradicionalistes, 
Falange Espanyola, CEDA, republicans de Centre i regionalistes.311 
El dimecres, 5 de febrer, Renovació Espanyola celebrà junta general en el local social per 
resoldre sobre la conducta a seguir en les properes eleccions.312 S'acordà per aclamació no 
solament donar suport "con todas sus fuerzas" a la candidatura de l'anomenat bloc 
antirevolucionari, sinó també contribuir personalment i política al seu triomf. Així, es 
recomanà als afiliats i simpatitzants que, donant "pruebas de verdadero monarquismo y de 
buenos españoles", votassin la candidatura íntegrament en la forma que s'indicàs. A més, el 
partit ho feia sense dubtar "en sacrificar sus ideales en holocausto de la unión de las derechas 
por el bien supremo de la Patria."313 
Pel que fa a la propaganda durant la campanya electoral, Renovació Espanyola celebrà 
diversos actes. Així, el dimecres, 23 de gener, amb motiu de l'onomàstica d'Alfons XIII, 
celebrà un missa, a les 11,30 h, en l'església de Sant Nicolau314 i, a les 18,30 h, s'inaugurà el 
nou local social del carrer de les Minyones, núm. 13, de Palma. En aquest l'acte, varen parlar 
l'exdirector de l'Armeria Reial, Josep Maria Conrado, sobre la "Posición política de 
Renovación Española"315 i Honorat Sureda, sobre "Actuación política monárquica."316 

alienta la opinión pública balear deseosa de conocer cuanto antes, al igual que se ha hecho en otras provincias la 
candidatura de los partidos de derecha entre los cuales cree sinceramente que deben contarse a elementos 
Tradicionalistas, de Falange Española, Ceda, del que fué partido Liberal hoy Centro y Regionalistas." 
"Renovación Española", a Correo de Mallorca, dilluns, 13 de gener de 1936, pàg. 2; "Política local. 
Renovación Española", a La Almudaina, diumenge, 12 de gener de 1936, pàg. 8; "Política. Renovación 
Española", a El Día, diumenge, 12 de gener de 1936, pàg. 3; i "Política en Mallorca. Una nota de "Renovación 
Española", a La Última Hora, dilluns, 13 de gener de 1936, pàg. 2?. 
311 .- "Notas políticas", a La Voz de Ibiza, núm. 3.905. Eivissa, dimecres, 15 de gener de 1936, pàg. 2. 
312 .- "Ante las elecciones. Renovación Española", a La Almudaina, dimarts, 4 de febrer de 1936, pàg. 9 
(convocatòria); "Las elecciones en Baleares. Una nota de "Renovación Española", a Correo de Mallorca, 
dimarts, 4 de febrer de 1936, pàg. 2 (convocatòria); "Política. Los monárquicos", a El Día, dimarts, 4 de febrer 
de 1936, pàg. 2 (convocatòria); i "Política local. Renovación Española", a La Última Hora, dimarts, 4 de febrer 
de 1936, pàg. 5 (convocatòria). 
313 .- "Ante las elecciones. Renovación Española", a La Almudaina, dijous, 6 de febrer de 1936, pàg. 5; 
"Las elecciones en Baleares. "Renovación Española" apoyará en las próximas elecciones la candidatura de 
centro-derecha", a Correo de Mallorca, dijous, 6 de febrer de 1936, pàg. 2; "Política. Renovación Española", a 
El Día, dijous, 6 de febrer de 1936, pàg. 2; "Política local. Renovación Española", a La Última Hora, dijous, 6 
de febrer de 1936, pàg. 5; i "Nota de Falange Española de Baleares [sic]", a La Voz de Ibiza, núm. 3.926. 
Eivissa, dissabte, 8 de febrer de 1936, pàg. 3. 
314 .- "La política en Mallorca. Renovación Española", a La Última Hora, dimecres, 22 de gener de 1936, 
pàg. 5; i "Política local. Renovación Española", a Correo de Mallorca, dimecres, 22 de gener de 1936, pàg. 2 
(convocatòria). Es pregava als afiliats i simpatitzants que assistissin "al primer acto netamente monárquico que 
se celebra en Palma después de la implantación del actual régimen."). El 23 de gener, Renovació Espanyola 
difongué una nota dels actes celebrats amb motiu del sant de "D. Alfonso." Deia que "La iglesia de San Nicolás 
estaba completamente llena en la misa." "Las elecciones en Baleares. Renovación Española", a La Almudaina, 
divendres, 24 de gener de 1936, pàg. 4. 
315 .- Conrado atacà els partits polítics que no definien clarament la seva posició respecte al règim, 
"propugnando la unión de las derechas." Tant Conrado com Sureda es manifestaren clarament contra el règim i 
propugnaren una "pronta restauración que remedie los males que aquejan a España." Sureda féu història crítica 
de l'actuació republicana des de l'adveniment del règim i estudià els preceptes constitucionals i el 
desenvolupament que havien tingut des de la seva implantació. "Política local. Renovación Española", a Correo 
de Mallorca, divendres, 24 de gener de 1936, pàg. 2; "Las elecciones en Baleares. Renovación Española", a La 
Almudaina, divendres, 24 de gener de 1936, pàg. 4; "Política. Renovación Española", a El Día, divendres, 24 de 
gener de 1936, pàg. 2, i "La política en Mallorca. Renovación Española", a La Última Hora, divendres, 24 de 
gener de 1936, pàg. 5. 
316 .- "Renovación Española", a La Almudaina, dimecres, 22 de gener de 1936, pàg. 7, anuncià els actes, 
que foren presentats com a "actos netamente monárquicos que se celebra en Palma después de la implantación 
del actual régimen." 
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El 29 de gener, la Junta Regional de la Comunió Tradicionalista envià a la premsa un escrit 
en el qual es queixava que en la nota de Renovació Espanyola del 23 de gener —que 
convidava a la inauguració del local—, es digués que "aquel acto era el primero de 
afirmación netamente monárquico celebrado en Palma." Pensant que aquell comentari era un 
lapsus, la Junta Regional intentà la seva rectificació i com que no ho havia aconseguit, volia 
manifestar que des de 1931 en què es fundà el Cercle Tradicionalista de Palma havien estat 
innombrables els actes públics d'afirmació netament monàrquica que s'havien celebrat a les 
Balears.317  
Novament, el 30 de gener, a les 19 h, l'escriptor Miquel Villalonga féu una conferència en el 
local social sobre el tema "Cuadros de mando y propaganda."318 A més, el diumenge, 9 de 
febrer, Renovació Espanyola féu en el Saló Garcias de Sineu el primer míting de la 
campanya que pensava iniciar. Va presidir l'acte Salvador Beltran, acompanyat del marquès 
d'Ariany, el regidor monàrquic sineuer Antoni Real i els membres de la junta local del partit 
Mulet i Ribas. Després d'unes paraules de salutació de Beltran, varen intervenir Manuel 
Gavira, Josep Vidal Flor de Lis i Honorat Sureda. que explicaren la significació de l'acte i 
exposaren la doctrina del partit. Els oradors aconsellaren als assistents, que tot i no presentar 
candidats en les eleccions, s'havia de votar la candidatura contrarevolucionària.319  
Tot i que Renovació Espanyola —que era molt minoritària— no es presentà en les eleccions 
generals de febrer de 1936 i no s'integrà com a partit en la Coalició de Centre-Dreta, sí que 
declarà un clar suport a les dretes com hem vist. 
 
10.2.5. L’ESTRATÈGIA I LA POSICIÓ DE LA FALANGE ESPANYOLA 
Des de Madrid, el 8 de gener, Falange Espanyola de les J.O.N.S. féu pública una nota en la 
qual exposava que després d'haver llançat la proposta de constituir un Front Nacional i 
d'haver transcorregut el temps suficient sense que cap força política hagués feta seva aquesta 
idea ni que s'haguessin iniciat negociacions amb la formació, anunciava que, amb les seves 
pròpies forces, iniciaria la propaganda del Front Nacional, amb candidatures pròpies a 
Madrid i a divuit províncies.320 

317 .- "Política local. Una nota de la "Comunión Tradicionalista", a Correo de Mallorca, dijous, 30 de 
gener de 1936, pàg. 2.; "Ante las elecciones. Comunión Tradicionalista", a La Almudaina, dijous, 30 de gener 
de 1936, pàg. 8; i "Política local. La Comunión Tradicionalista", a La Última Hora, dijous, 30 de gener de 1936, 
pàg. 5. 
318 .- "Ante las elecciones. Renovación Española", a La Almudaina, dimarts, 28 de gener de 1936, pàg. 6 
(anunci); "La política en Mallorca. Renovación Española", a La Última Hora, dimarts, 28 de gener de 1936, 
pàg. 5 (anunci); i "Política. Renovación Española", a El Día, dimecres, 29 de gener de 1936, pàg. 2 (anunci). 
Segons una nota molt breu de l'acte, "El conferenciante abogó por una labor de preparación intelectual, la que a 
su juicio debe anteponerse a toda actividad política." "Ante las elecciones. Renovación Española", a La 
Almudaina, dijous, 30 de gener de 1936, pàg. 8; "Política local. En "Renovación Española".- Conferencia", a 
Correo de Mallorca, dijous, 30 de gener de 1936, pàg. 2; "Política. Renovación Española", a El Día, dijous, 30 
de gener de 1936, pàg. 2; i "Política local. Renovación Española", a La Última Hora, dijous, 30 de gener de 
1936, pàg. 5. 
319 .- L'acte acabà amb visques a Espanya i aclamacions als dirigents de Renovació Espanyola. "La 
política en Mallorca. Otras noticias. Renovación Española en Sineu", a La Última Hora, dilluns, 10 de febrer de 
1936, pàg. 5; "Las elecciones en Baleares. "Renovación Española" en Sineu", a Correo de Mallorca, dimarts, 
11 de febrer de 1936, pàg. 2; "Ante las elecciones. Renovación Española en Sineu", a La Almudaina, dimarts, 
11 de febrer de 1936, pàg. 6; i "Política. Renovación española", a El Día, dimarts, 11 de febrer de 1936, pàg. 2. 
320 .- La nota advertia que "Falange Española de las J. O. N. S. fué la primera, como ya ha reiterado en 
lanzar el propósito de un Frente Nacional. No recabó para ello el primer puesto en ese Frente, ni puso otras 
condiciones para integrarlo que el respeto a ciertas inclusiones y ciertas exigencias sin las cuales el Frente no 
podría merecer el calificativo de Nacional. Ha transcurrido el tiempo suficiente hasta el punto de haberse 
llegado a la convocatoria de elecciones, sin que ninguna fuerza haya hecho suya la idea del Frente Nacional ni 
hay iniciado con la Falange negociación alguna." "Política. Falange Española", a Correo de Mallorca, dijous, 
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Durant la campanya dels comicis generals de febrer de 1936, Falange Espanyola a tot 
Mallorca solament organitzà dos mítings als municipis de Manacor i Campanet i també va 
estar al darrera, com hem vist, de la vaga d'estudiants de l'Institut i l'Escola de Comerç de 
Palma. El matí del 19 de gener, es féu en el Teatre Principal de Manacor321 el primer míting 
del partit a l'illa, amb l'assistència de representacions de Palma, Llucmajor, sa Pobla, Búger, 
Campanet, Santa Maria i Felanitx que portaven "sus estandartes rojos y negros con las 
flechas y el yugo." Un grup de militants d'esquerres intentaren impedir la celebració de l'acte 
i foren amenaçats per un falangista armat. Donat el nivell d'exaltació, el batle decidí 
suspendre el míting i la Guàrdia Civil desallotjà el local.322 Tant el batle com la Benemèrita 
de Manacor enviaren comunicacions al governador civil, en les quals li detallaven els fets.323 
El comitè del Front Popular d'Esquerres de Manacor —integrat pel partit i la joventut 
socialista, Partit Comunista, Unió Republicana i la seva joventut, Esquerra Republicana i 
UGT—, presidit per Guillem Fullana, féu un comunicat de protesta per la tergiversació feta 
per la premsa diària de Palma ja que culpava com a promotors dels incidents en el míting de 
Falange als esquerrans manacorins.324 
També el setmanari d'esquerres, Nosotros, dedicà un dur editorial, titulat  "Fascismo local", a 
denunciar l'acte feixista, especialment l'alteració de l'ordre. Criticava que "algún ciudadano 

16 de gener de 1936, pàg. 2; "Política local. Falange Española", a La Almudaina, dijous, 16 de gener de 1936, 
pàg. 5; i "Política. Nota de la F. E. de las J. O. N. S.", a El Día, dijous, 16 de gener de 1936, pàg. 2. 
321 .- "Política local. Falange Española", a La Almudaina, dissabte, 18 de gener de 1936, pàg. 5 (anunci); i 
"Política local. Mitin de Falange Española", a Correo de Mallorca, dissabte, 18 de gener de 1936, pàg. 2 
(anunci). 
322 .- "Política local. Mitin de "Falange Española" suspendido", a Correo de Mallorca, dilluns, 20 de gener 
de 1936, pàg. 1 (la nota breu comentava que "los alborotadores eran comunistas y socialistas"); "El mitin 
fascista en Manacor", a La Última Hora, dilluns, 20 de gener de 1936, pàg. 5; "Ante las elecciones. El mitin de 
Falange Española en Manacor interrumpido por extremistas", a La Almudaina, dimarts, 21 de gener de 1936, 
pàg. 5; "Política. Un mitin fascista en Manacor suspendido por el Alcalde", a El Día, dimarts, 21 de gener de 
1936, pàg. 2; "La política en Mallorca. Falange Española", a La Última Hora, dimarts, 21 de gener de 1936, 
pàg. 5; i "Sucesos en Mallorca", a Diario de Ibiza, divendres, 24 de gener de 1936, pàg. 1. Per una versió 
comunista dels fets, "Las provocaciones de los pistoleros de Falange Española", a Nuestra Palabra, núm. 119. 
Palma, 23 de gener de 1936, pàg. 1. S'afirmava "Los "pollos peras" de F. Española, pistoleros y asesinos de 
obreros y antifascistas, querían celebrar un mítin en Manacor el domingo p.p. Claro que no contaban con la 
valerosa y decidida reacción de los trabajadores y antifascistas de dicho pueblo. Estos interrumpieron en el local 
y contestaron al saludo fascista, con el puño en alto. Un fascista quiso hacer uso de la pistola —¡cuando no 
hacen otra cosa que estos sagrientos vampiros!— pero, una certera pedrada impidió que disparara. De no haber 
sido así, a estas horas contarían en su haber otro crimen más. El Alcalde y su comitiva —que habían asistido al 
acto— ¿no vale pedirle porque lo autorizó? —visto el "caluroso acogimiento" con que el pueblo recibió a estos 
energúmenos, no tuvo más remedio que suspender el acto. Así se lucha contra el fascismo. ¡Bravo, camadaras 
de Manacor! ¡Habeis realizado una gran jornada! Que vuestro ejemplo cunda en todas las Baleares.... ¿Que 
dicen a esto, los de la "paz patriarcal" de Palma de Mallorca?...."  
323 .- "Crónica de sucesos. Accidente en un mitin", a El Día, dimarts, 21 de gener de 1936, pàg. 2 (es 
reprodueix l'informe de la Guàrdia Civil, que indica que el jove que va ser ferit amb la pedra era Joan Riera 
Cabrer, de 23 anys, fadrí, professor de dibuix i natural i veí de Palma, domiciliat al carrer de Riera, núm. 16, 
que va treure una pistola detonadora, marca Longinos, descarregada, en actitud agressiva). 
324 .- El comunicat fou reproduït pel setmanari Voz y Voto, núm. 234. Manacor, dissabte, 25 de gener de 
1936, pàg. 6. Per exemple, el diari ciutadà La Almudaina titulà la crònica de l'acte "El mitin de Falange 
Española en Manacor interrumpido por los extremistas" i deia "Un grupo de asistentes de ideas extremistas que 
se hallaban en el local, se levantaron los puños en alto originándose una colisión, resultando ligeramente 
lesionado un espectador. Al propio tiempo fué lanzada una piedra contra el palco escénico, hiriendo a uno de los 
dirigentes, recibió un golpe en una mano, quien indignado sacó una pistola detonadora descargada para 
amedrentar a los agresores." "Ante las elecciones. El mitin de Falange Española en Manacor interrumpido por 
los extremistas", a La Almudaina, dimarts, 21 de gener de 1936, pàg. 5. També "La política en Mallorca. Sobre 
un incidente", a La Última Hora, divendres, 24 de gener de 1936, pàg. 5 (signaven la nota el president Guillem 
Fullana i el secretari Andreu Galmés). 
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de Manacor contemple impasible que un forastero apalee villanamente a otro manacorense 
ante sus propias, narices, aunque el apaleado conciudadano sea de ideología adversa" i 
seguidament, atribuïa al capità Jaume Jaume els incidents i la gran responsabilitat per la 
promoció de l'acte.325 
Novament, el diumenge, 2 de febrer, els falangistes hi tornaren a fer un acte de propaganda. 
A les 10,30 h en el Teatre Principal, l'escenari del qual estava "severamente" engalanat amb 
els noms dels morts pel "movimiento, rodeando la histórica insignia de las flechas y el yugo." 
L'acte s'inicià amb la lectura dels "màrtirs" de la Falange i seguidament intervingueren el 
secretari provincial Antoni Nicolau, el cap de Milícies Joan Riera —que parlà sobre 
l'essència i tàctica del moviment nacionalsindicalista—, el cap de Premsa i Propaganda 
Néstor Gallego —que explicà la doctrina del Moviment— i el cap provincial Alfonso de 
Zayas. El míting acabà amb les consignes d'"Arriba España, Una, Grande, Libre."326 El capità 
de la Guàrdia Civil de Manacor informà al governador civil que no s'havia produït cap 
incident i que hi havien assistit més de mil persones.327 El setmanari Voz y Voto, de l'1 de 
febrer, havia publicat l'anunci de mitja portada del míting de la Falange del dia 2 de febrer.328  
El diumenge, 9 de febrer, a Campanet es féu el segon míting de Falange a Mallorca. Hi varen 
intervenir el cap de l'agrupació local Alcover, el secretari provincial Antoni Nicolau, el cap 
de Milícies, el cap de Premsa i Propaganda i el cap provincial Alfonso de Zayas.329 
El 13 de febrer, Falange Espanyola féu pública una nota en què comunicava als afiliats i 
simpatitzants del moviment nacional sindicalista que s'havien rebut ordres de la Prefectura 
Nacional sobre les eleccions. Afirmava que en les províncies on no es presentàs candidatura, 
com les Balears, s'havia de votar única i exclusivament al cap nacional, José Antonio Primo 
de Rivera.330 

325  "Fascismo local", a Nosotros, núm. 42. Manacor, dissabte, 25 de gener de 1936, pàg. 1. 
326 .- “Mitin”, a Voz y Voto, núm. 235. Manacor, 1 de febrer de 1936, pàg.  4 (anunci); "En el Gobierno 
Civil. Un mitin de Falange Española", a La Última Hora, dilluns, 3 de febrer de 1936, pàg. 5; "Ante las 
elecciones. Falange Española en Manacor", a La Almudaina, dimarts, 4 de febrer de 1936, pàg. 9; "Las 
elecciones en Baleares. Falange Española de las J. O. N. S.", a Correo de Mallorca, dimarts, 4 de febrer de 
1936, pàg. 2; "Política local. Un mitin de "Falange Española", a La Última Hora, dimarts, 4 de febrer de 1936, 
pàg. 5; i "Política. Falange Española", a El Día, dimecres, 5 de febrer de 1936, pàg. 2. També “Falange 
Española”, a Voz y Voto, núm. 236. Manacor, 8 de febrer de 1936, pàg.  4. 
327 .- "Ante las elecciones. Falange Española en Manacor", a La Almudaina, dimarts, 4 de febrer de 1936, 
pàg. 2; "Gobierno Civil. Sin noticias", a Correo de Mallorca, dimarts, 4 de febrer de 1936, pàg. 2; i "Gobierno 
Civil. Un mitin", a El Día, dimarts, 4 de febrer de 1936, pàg. 2. 
328 .- "¡¡Españoles 
 Asistid al acto de propaganda que en el Teatro Principal de esta ciudad tendrá lugar el domingo 2 de 
Febrero a las 10 y media, organizado por  
 FALANGE ESPAÑOLA 
 DE LAS J.O.N.S. 
 ¡¡Arriba España!!" Voz y Voto, núm. 235. Manacor, dissabte, 1 de febrer de 1936, pàg. 1. 
329 .- "La lectura del nombre de los mártires del movimiento dió al acto solemnidad de rito." Hi assistiren, 
segons la nota, unes mil persones, que "corearon con respeto los saludos y gritos reglamentarios en la Falange." 
A més, hi hagué nombroses altes de militants en l'organització de Campanet arran de l'entusiasme. "Ante las 
elecciones. Falange Española en Campanet", a La Almudaina, dimarts, 11 de febrer de 1936, pàg. 6; "Política 
local. Acto de propaganda de F. E.", a Correo de Mallorca, dimarts, 11 de febrer de 1936, pàg. 2; "Política. 
Falange Española", a El Día, dimarts, 11 de febrer de 1936, pàg. 2; i "La política en Mallorca. Falange 
Española", a La Última Hora, dimarts, 11 de febrer de 1936, pàg. 2. 
330 .- "Las elecciones en Baleares. Los afiliados al movimiento Nacional Sindicalista votarán en Baleares a 
Primo de Rivera", a Correo de Mallorca, dijous, 13 de febrer de 1936, pàg. 2; "Política. Falange Española de 
las J. O. N. S.", a El Día, dijous, 13 de febrer de 1936, pàg. 3; "La política en Mallorca. Falange Española de las 
J. O. N. S. en Baleares", a La Última Hora, núm. 13.017. Palma, dijous, 13 de febrer de 1936, pàg. 5; i "Ante 
las elecciones. Falange Española de las J.O.N.S. en Baleares", a La Almudaina, divendres, 14 de febrer de 1936, 
pàg. 4. 
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10.2.6. LA POSICIÓ DEL PARTIT AGRARI ESPANYOL DE BALEARS 
El 2 de desembre de 1935, Bonaventura Rubí, Pere-Lluc Ripoll Oliver, Joan Massanet 
Moragues i l’advocat i cap del Cos de Correus Ricardo Cormenzana Vich presentaren al 
Govern Civil de les Balears el projecte de reglament per la constitució del Partit Agrari 
Espanyol, encapçalat a nivell estatal per José Martínez de Velasco.331 El 15 de desembre, es 
féu la reunió per la constitució del nou partit i s’acordà per unanimitat elegir la junta 
directiva, presidida per Pere-Lluc Ripoll Oliver.332 Inicialment i de forma provisional, tingué 
el domicili social en el carrer de Sant Alonso, núm. 28, però en el moment de la seva 
constitució s'havia ubicat a la plaça de la Llibertat, núm. 7. 
Aquest nou partit no celebrà cap acte públic de propaganda en la campanya electoral, però el 
14 de febrer, la junta directiva del partit féu pública una nota que recordava als afiliats i 
simpatitzants que en l'elecció de diputats a Corts havien de donar suport decidit a la 
candidatura antirevolucionària de centre-dreta i que s'havia de votar en cada localitat els cinc 
candidats que havien assenyalat els directors del bloc.333 
 
10.2.7. LA CANDIDATURA DEL FRONT POPULAR D'ESQUERRES 
Des de 1935, l'esquerra obrera i republicana apostava per un acord electoral per aconseguir 
desplaçar del poder el Govern radical-cedista. Les esquerres mallorquines s'enfrontaren a la 
convocatòria electoral amb un moderat optimisme.334 
 
La situació dels partits i organitzacions sindicals del Front Popular d'Esquerres 
ESQUERRA REPUBLICANA BALEAR 
El dimecres, 15 de gener, l'agrupació d'ERB de Sóller celebrà una junta general 
extraordinària, presidida per Joan Palou. En aquesta reunió es donà lectura dels documents 
remesos pel Consell Nacional del partit i es va procedir al nomenament dels delegats que 
havien d'assistir a la reunió del Consell Provincial per a la proclamació de candidats per a les 
properes eleccions.335 
 
UNIÓ REPUBLICANA 
Aprofitant la visita de propagandistes estatals, el dilluns, 6 de gener, a les 21 h, en el local del 
Comitè Central d'Unió Republicana del carrer de Sanç, núm. 11, es féu un cafè de 
companyonia ofert a Eduardo Barriobero.336  
A mitjans gener de 1936, es constituí a Palma la Joventut d'Unió Republicana, presidida per 
Bartomeu Llull Pol.337 

331  .- Comunicació del 22 de novembre de 1935 al Govern Civil. Registre d’associacions. Govern Civil. 
Llegall 1.638. Exp. 2.652. ARM. 
332 .- La resta de la directiva va ser integrada per Joan Massanet Moragues (vicepresident), Bonaventura 
Rubí Rotger (secretari), Pere Servera Roca (tresorer-comptador) i com a vocals Josep Casasayas (1er), 
Bartomeu Simonet Cañellas (2on) i Antoni Rigo Sagrera (3er). Comunicació del 15 de desembre de 1935 de 
Bonaventura Rubí al Govern Civil. Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.638. Exp. 2.652. ARM.  
333 .- "La política en Mallorca. Los agrarios de Baleares", a La Última Hora, divendres, 14 de febrer de 
1936, pàg. 5; "Ante las elecciones. El Partido Agrario de Baleares", a La Almudaina, dissabte, 15 de febrer de 
1936, pàg. 4; "Las elecciones en Baleares. El partido Agrario apoya la candidatura de derechas", a Correo de 
Mallorca, dissabte, 15 de febrer de 1936, pàg. 8; i "Política. El Partido Agrario apoya la candidatura centro-
derecha", a El Día, dissabte, 15 de febrer de 1936, pàg. 2. 
334 .- "Manifestaciones para Antorxa. Nos dice D. Francisco Carreras", a Antorxa. núm. 1. Palma, dissabte, 
25 de gener de 1936, pàg. 4. 
335 .- "Asamblea de Izquierda Republicana", a Sóller, núm. 2.547. Sóller, dissabte, 18 de gener de 1936, 
pàg. 12. 
336 .- “Unión Republicana”, a La Almudaina, dissabte, 4 de gener de 1936, pàg. 5, publicà la convocatòria. 
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El diumenge, 19 de gener, la directiva del Centre d'Unió Republicana del carrer de Sanç, 
celebrà junta general ordinària.338 Aquell mateix dia, la Joventut d'Unió Republicana i l'Orfeó 
Republicà Balear començaren un conjunt de vetlades de carnaval en el local social del carrer 
de Sanç, núm. 11.339 
El dimarts, 22 de gener, el Centre d'Unió Republicana del Districte 7è, de Santa Catalina, 
celebrà la junta general per acordar, per unanimitat, la nova junta directiva, presidida per Pau 
Barceló Alemany.340 A més, es decidí obrir una oficina electoral en el centre del carrer 
d'Anníbal, núm. 5.341 
 
PARTIT REPUBLICÀ DEMOCRÀTIC FEDERAL 
Al començament de gener de 1936, vingué en viatge de propaganda a Mallorca Eduardo 
Barriobero, acompanyat d'altres dirigents d'esquerres. El 4 de gener, el Partit Republicà 
Democràtic Federal organitzà un míting d'afirmació republicana en el Teatre Balear, de 
Palma. Hi varen intervenir el dirigent Eduardo Barriobero, Francesc Macià —del Partit 
Federal de Catalunya—, Comenge —del P. F. I.—, Beltrán de Quintana i Angel Pestaña, 
ambdós del Partit Sindicalista.342 El dilluns, 6 de gener, aquest partit organitzà en el Teatre 
Principal de Manacor un míting en el qual varen intervenir Serra Crespo, Francesc Macià,, 
Agustí de Comenges, Bertran de Quintana, Angel Pestaña i Eduardo Barriobero.343 
El 14 de gener, el Partit Republicà Democràtic Federal convocà una reunió d'afiliats de Santa 
Catalina, al local social del carrer de la Ronda de Ponent, núm. 15, per nomenar la nova 
directiva del nou Centre Democràtic Federal d'aquella barriada.344 El dilluns, 27 de gener, el 
Comitè Municipal del Partit Republicà Democràtic Federal convocà una reunió d'afiliats, que 
s'havia de celebrar en el local social del carrer de la Ronda de Ponent, per aprovar el 
reglament del nou Centre Democràtic Federal del VIIè districte, de Santa Catalina.345 
 
FEDERACIÓ SOCIALISTA BALEAR 
El diumenge, 19 de gener, el Grup Juvenil Socialista del Vivero celebrà un cafè de 
companyonia en el Cafè Nou per solemnitzar la inauguració de la bandera de l'entitat. Hi 
hagué discursos de Miquel Mas —que presidia l'acte—, Campins —en representació de la 

337 .- La resta de la junta directiva va ser integrada per Andreu Socias Negre (vicepresident), Jaume Palou 
Covas (secretari), Miquel Vicens Rigo (vicesecretari), Bernat Roca Juaneda (tresorer-comptador) i com a vocals 
Joan Fiol Rigo, Miquel Jordi Amengual, Jaume Pol Vicens i Joan Vicens Siquier. “Juventud de Unión 
Republicana”, a La Almudaina, dijous, 16 de gener de 1936, pàg. 5. 
338 .- “Centro de Unión Republicana”, a La Almudaina, dissabte, 18 de gener de 1936, pàg. 5, publicà la 
convocatòria, amb l'ordre del dia següent: acta anterior, memòria, estat de comptes i renovació de la directiva 
amb l'elecció dels càrrecs de president, vicesecretari i tres vocals. 
339 .- “Centro de Unión Republicana”, a La Almudaina, dissabte, 18 de gener de 1936, pàg. 5. 
340 .- La resta de la directiva quedà formada per Andreu Campins Martorell (vicepresident), Joan Frau 
(secretari), Climent Garau Palmer (vicesecretari), Joan Mulet Mut (dipositari), Joan Cavaller Cortès 
(comptador), Antoni Quetglas Galmés (bibliotecari) i com a vocals Bartomeu Pons Alzina (1r), Francesc Moll 
Casellas (2n), Bartomeu Frau (3r), Sebastià Galiana (4t) i Antoni Mas Mas (5è). "Unión Republicana de Santa 
Catalina", a Antorxa, núm. 7. Palma, dissabte, 1 de febrer de 1936, pàg. 2. 
341 .- "Unión Republicana de Santa Catalina", a Antorxa, núm. 7. Palma, dissabte, 1 de febrer de 1936, 
pàg. 2. 
342 .- "El Mitin del domingo en el Teatro Balear", a El Obrero Balear, núm. 1.775. Palma, 10 de gener de 
1936, pàg. 3. 
343 .- “Mitin Federal”, a Voz y Voto, núm. 232. Manacor, 11 de gener de 1936, pàg.  4. 
344 .- "Política en Mallorca. Partido Republicano Democrático Federal", a La Última Hora, dilluns, 13 de 
gener de 1936, pàg. 2. 
345 .- "La política en Mallorca. Centro Democrático Federal VII Distrito", a La Última Hora, dijous, 23 de 
gener de 1936, pàg. 5 (convocatòria);  
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Joventut Socialista Palmesana—, Vicenç Vila —en representació de la UGT de les Balears—
346 i  el president de l'Agrupació Socialista de Palma Ignasi Ferretjans.347 Acabà l'acte amb el 
cant de "La Internacional" i l'"Himno de las Juventudes."348 
El 29 de gener, a les 20 h, en en el Centre Obrer del Pla de na Tesa es féu un acte juvenil 
socialista per crear una nova secció de la Federació Provincial de Joventuts Socialistes de les 
Balears. Hi varen intervenir Rado, Simonet, Ribas i Ferretjans.349  
 
PARTIT COMUNISTA 
Al començament de gener de 1936, la Federació Balear del Partit Comunista d'Espanya 
comentà la invitació que havia fet, de forma particular i mitjançant la premsa, al Partit 
Socialista, la UGT i els partits republicans d'esquerres per a constituir un Bloc Popular 
Antifeixista i que el Partit Socialista i la UGT manifestaren que esperaven els acords 
nacionals. Justificava la formació del Bloc Popular Antifeixista indicant que "hoy el peligro 
fascista es más grave que nunca. Que en Baleares, hay un Don J. March que posee un amigo 
en la Gobernación de las Islas, y dispuesto a invertir "sus" millones para que salga airosa su 
candidatura e impedir el triunfo de las Izquierdas. Creemos que los momentos no son de 
vacilaciones. Hay que actuar y organizadamente."350 
 
 
 
 

346 .- Vila, després d'adherir-se a l'acte en nom de l'organisme sindical provincial dels treballadors, atacà 
durament als governs que "ha padecido España durante el oprobioso bienio negro" i recomanà el suport de tots 
els antifeixistes a la candidatura republicana-socialista "como eficaz medio para sacar de la carcel a nuestros 
presos y reponer todos los derechos reconocidos en la Constitución a los ciudadanos de esta República de 
trabajadores." "En el Vivero. Inauguración de la bandera de la Juventud Socialista", a Antorxa, núm. 1. Palma, 
dissabte, 25 de gener de 1936, pàg. 2. 
347 .- Segons la crònica, Ferretjans, féu "un acertado parangón entre la inauguración de este estandarte y 
otro regalado por el pueblo a un benemérito Cuerpo, poniendo de manifiesto una de las múltiples modalidades 
de la lucha de clases." Seguidament, glosà la frase de Largo Caballero de "República sin lucha de clases. Deseo 
no como algunos la han interpretado, sino en el sentido de abolir esta lucha por el aplastamiento de las 
parasitarias." A continuació es va referir a la contesa electoral, en la qual "circunstancialment vamos unidos con 
los republicanos de izquierda para hacer cumplir toda la legislación del primer bienio, a pesar de que sabemos 
que una república burguesa no puede colmar todos nuestros deseos. Necesidad que nos la impone el imperativo 
de aplastar al fascismo y la obligación de libertar a nuestros presos de las cárceles y meter en ellas a los 
verdugos de tanto indefenso asesinado y a los strapérlicos y sus encubridores." Expressà, a més la seva certesa 
que "el Pueblo de Baleares, frente al caciquismo económico de March, sabrá elegir su representación 
izquierdista al Parlamento" i ressaltà també "la súbita misericordia que en tiempos de elecciones se apodera de 
ciertas distinguidas damas hacia los obreros y sus familias a los que procuran, previamente, tener sumidos en el 
más espantoso abandono." Després va dirigir unes breus paraules a la Joventut i al Grup Socialista del Vivero 
"expresando su completa seguridad de que en la próxima lucha electoral sabrán conquistar la victoria. Victoria 
que será un jalón más para conseguir la victoria definitiva." "En el Vivero. Inauguración de la bandera de la 
Juventud Socialista", a Antorxa, núm. 1. Palma, dissabte, 25 de gener de 1936, pàg. 2. 
348 .- "En el Vivero. Inauguración de la bandera de la Juventud Socialista", a Antorxa, núm. 1. Palma, 
dissabte, 25 de gener de 1936, pàg. 2. 
349 .- "Constitución de una nueva Juventud Socialista", a Antorxa, núm. 7. Palma, dissabte, 1 de febrer de 
1936, pàg. 2. Segons la crònica, "el local estaba repleto de trabajadores" i els oradors varen posar de manifest la 
necessitat que els joves obrers intel·lectuals havien "de encuadrar-se a las filas revolucionarias de la Juventud 
Socialista para lograr su total emancipación." A més, destacaren la importància de les properes eleccions en les 
quals "se enfrentarán una, vez más, las dos fuerzas antagónicas más opuestas: el fascismo y el antifascismo" i 
feren una crida a tota la concurrència per tal que fessin triomfar la candidatura del bloc d'esquerres. En acabar 
l'acte, e l president va recalcar la necessitat de lluitar en tots els terrenys "para derrotar definitivamente a los 
ladrones y a sus encubridores."  
350 .- "Volvemos a insistir", Nuestra Palabra, núm. 117. Palma, dijous, 9 de gener de 1936, pàg 1. 
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UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS 
El diumenge, 12 de gener, les societats obreres de la Casa del Poble de Manacor organitzaren 
una conferència del president de la UGT de les Balears, Ignasi Ferretjans, sobre el tema de 
"Unidad sindical y política de los trabajadores."351 
 
La formació del Comitè d’enllaç del Front Popular d’Esquerres 
La setmana del 13 al 19 de gener, els partits d'esquerres dugueren a terme reunions per a la 
designació dels seus candidats en la futura coalició del Front Popular. Una vegada formada a 
Madrid la coalició del Front Popular d'Esquerres, les discussions bàsicament dels integrants 
del bloc se centraren en la designació dels candidats. 
Pel que feia a Esquerra Republicana Balear, el dimarts, dia 14, se celebrà una assemblea 
extraordinària en el local social de la plaça de la Constitució, núm. 120, per aprovar el 
calendari de la designació de candidats.352 L'endemà, des de les 17 h a les 22 h, els afiliats del 
partit de Palma i les delegacions de districte feren l'avantvotació per a elegir els candidats 
que hauria de votar el delegat municipal a l'assemblea regional.353 
El 19 de gener, en l'assemblea provincial d'Esquerra Republicana es donaren per acabades les 
avantvotacions per a la designació de candidats. L'escrutini va donar com a resultat l'advocat 
i exbatle de Palma Bernat Jofre, l'exdiputat a Corts Francesc Carreras i l'apotecari i exbatle 
de Felanitx Pere Oliver Domenge.354 Així i tot, malgrat l'elecció d'aquests candidats, s'estava 
pendent d'unes instruccions des de Madrid, ja que entre els designats no en figurava cap 
d'Unió Republicana i també s'havien d'integrar els candidats socialistes. El dimarts, 21 de 
gener, La Almudaina completava la candidatura del Front Popular d'Esquerres amb els 
socialistes Alexandre Jaume i el maonès Antoni Gomila.355 
El 23 de gener, l'agrupació de Palma d'Esquerra Republicana Balear féu l'avantvotació per a 
candidats a diputats en el local social de la plaça de la Constitució, 120, i del carrer Brondo, 
núm. 6.356 Afegida a les votacions dels pobles, donà com a resultat l'elecció com a candidats, 

351 .- Segons la nota periodística, "Expuso el criterio que sustenta la U. G. T. sobre la unión sindical de 
todos los obreros y se congratuló del acuerdo de la U. G. T. de ingresar en las filas de la Unión General y dijo 
que se debe trabajar para conseguir que la Confederación General del Trabajo se decida por la unificación de los 
organismos nacionales." També parlà dels afers del Crèdit Balear, Banc Agrari, Ferrocarrils de Mallorca i 
alguns altres. A més, anuncià que les esquerres havien arribat a un acord amb els partits obrers i explicà les 
raons que "le inducen a tener la convicción de que su triunfo es inevitable." Acabà aconsellant als obrers que 
"se capaciten para ir a la conquista de la república socialista." A més, a l'acte es recaptaren 25 ptes. per a la 
subscripció a favor dels presos. "La política en Mallorca. Mitin en Manacor", a La Última Hora, divendres, 17 
de gener de 1936, pàg. 5. També "Política local. Propaganda electoral de izquierdas", a La Almudaina, dissabte, 
18 de gener de 1936, pàg. 5 (crònica més breu). 
352 .- L'ordre del dia de l'assemblea era el següent: acta anterior; nomenament de la mesa de discussió; 
nomenament de delegat i subdelegat per a l'assemblea regional; nomenament de la meva de l'avantvotació de 
candidats, i la qüestió electoral. Així mateix, s'anunciava que l'avantvotació de candidats a Corts es faria el 
dijous dia 16 de gener, des de les 17 h. fins a les 20 h. "Política local. Esquerra Republicana Balear", a La 
Almudaina, dimarts, 14 de gener de 1936, pàg. 6 (convocatòria); "Política. Esquerra Republicana Balear", a El 
Día, dimarts, 14 de gener de 1936, pàg. 2 (convocatòria);  
353 .- "Política local. Esquerra Republicana Balear", a La Última Hora, dimecres, 15 de gener de 1936, 
pàg. 2. 
354 .- "De política local", a Diario de Ibiza, dilluns, 20 de gener de 1936, pàg. 4, i "Ante las elecciones. La 
candidatura de las izquierdas", a La Almudaina, dimarts, 21 de gener de 1936, pàg. 5. 
355 .- "Ante las elecciones. La candidatura de las izquierdas", a La Almudaina, dimarts, 21 de gener de 
1936, pàg. 5. 
356 .- L'avantvotació es faria des de les 17 a les 22 h. i signava la convocatòria el president de l'agrupació 
Josep Feliu Rosselló. "Esquerra Republicana Balear. Agrupación de Palma", a La Almudaina, dijous, 23 de 
gener de 1936, pàg. 8; "Política. Esquerra Republicana Balear. Agrupación de Palma", a El Día, dijous, 23 de 
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en l'ordre següent,  Bernat Jofre, Francesc Carreras i Pere Oliver. La designació d'aquests tres 
membres d'ERB es féu amb el supòsit que Unió Republicana no aspiràs a cap candidat, però 
es va establir el conveni que en cas que aquest partit designàs un candidat, s'eliminaria 
voluntàriament l'elegit en tercer lloc.357 Però, Unió Republicana sol·licità un lloc en la 
candidatura i per ocupar-lo trià el manacorí Antoni Amer.358  
El 19 de gener, en ERB acabaren les avantvotacions per a la designació de candidats i de 
l'escrutini varen resultar elegits per figurar en la candidatura en l'ordre següent: Bernat Jofre, 
Francesc Carreras i Pere Oliver. Tot i l'elecció de candidats, aleshores, s'estava pendent 
d'unes instruccions de Madrid, ja que entre aquests candidats no figurava cap representant del 
partit d'Unió Republicana. Per completar la candidatura del Front Popular d'Esquerres, els 
socialistes havien designat Alexandre Jaume i el maonés Joan Gomila.359 La Última Hora 
indicava que les esquerres havien començat ja una intensa campanya de propaganda a Palma 
i als pobles.360 
Respecte a la Federació Socialista Balear, el 16 de gener, el plenari de delegats de la 
federació, sota la presidència de Jaume Garcia i amb l'absència de l'Agrupació Socialista, es 
va reunir per tractar sobre les properes eleccions i el nomenament de candidats. Entre els 
acords que es varen prendre destacaven les decisions que el Partit Socialista presentàs dos 
candidats, que havien de ser Alexandre Jaume i Antoni Gomila; que tots els afiliats al Partit 
Socialista havien de contribuir amb 5 ptes —pagaderes en cinc mesos— a les despeses 
electorals; que el setmanari El Obrero Balear no suspengués la seva publicació; dirigir una 
salutació a la Comissió Executiva del Partit, als presos polítics i al company pres en la presó 
de Palma, Palacios; donar un vot de confiança a l'Executiva perquè tractàs les qüestions 
electorals que es poguessin plantejar en la coalició; estar d'acord amb la intervenció i treballs 
preelectorals duits a terme per l'Executiva així com també sobre la publicació del diari, i 
complimentar la circular de l'Executiva del Partit Socialista del 16 de gener.361 
Novament, el dissabte, dia 18, l'Agrupació Socialista Palmesana celebrà una junta general 
extraordinària per tractar sobre la propaganda electoral i la designació de candidats.362  
Pel que fa Unió Republicana, el diumenge, dia 19, el Centre d'Unió Republicana del carrer de 
Sanç, núm. 11, convocà una junta general ordinària.363 El dijous, 23 de gener, a les 20,30 h, 
Unió Republicana convocà una assemblea general del partit en el centre del carrer de Sanç, 
núm. 11, per elegir els delegats que havien de prendre part en el Congrés Provincial que 

gener de 1936, pàg. 2; "La política en Mallorca. Agrupación de "Esquerra Republicana Balear" de Palma", a La 
Última Hora, dijous, 23 de gener de 1936, pàg. 5 (convocatòria); 
357 .- "La política en Mallorca. La candidatura de izquierdas", a La Última Hora, divendres, 24 de gener de 
1936, pàg. 5; "Las elecciones en Baleares. La candidatura de izquierdas", a La Almudaina, dissabte, 25 de gener 
de 1936, pàg. 5. 
358 .- La política en Mallorca. La candidatura de izquierdas", a La Última Hora, divendres, 24 de gener de 
1936, pàg. 5;"Las elecciones en Baleares. La candidatura de izquierdas", a La Almudaina, dissabte, 25 de gener 
de 1936, pàg. 5.  
359 .- "Los partidos políticos de Baleares ante las próximas elecciones", a La Última Hora, dilluns 20 de 
gener de 1936, pàg. 5. 
360 .- "Los partidos políticos de Baleares ante las próximas elecciones", a La Última Hora, dilluns 20 de 
gener de 1936, pàg. 5. 
361 .- "Vida Política de la Región", a Antorxa, núm. 1. Palma, 25 de gener de 1936, pàg. 3. 
362 .- "Política local. Agrupación Socialista Palmesana", a La Almudaina, dissabte, 18 de gener de 1936, 
pàg. 5 (convocatòria). "Agrupación Socialista Palmesana", a El Obrero Balear, núm. 1.776. Palma, divendres, 
17 de gener de 1936, pàg. 4 també difongué la convocatòria, signada l'11 de gener pel secretari S. Cadenas. 
363 .- L'ordre del dia fou el següent: acta anterior, memòria, estat de comptes i renovació de la directiva —
havent-se d'elegir els càrrecs de president, vicesecretari i tres vocals.— "La política en Mallorca. Centro Unión 
Republicana", a La Última Hora, divendres, 17 de gener de 1936, pàg. 5; "Política local. Centro de Unión 
Republicana", a La Almudaina, dissabte, 18 de gener de 1936, pàg. 5 (convocatòria). 
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s'havia de celebrar per a designar els candidats a diputats i també s'havia de procedir a una 
avantvotació per assenyalar els possibles candidats.364  
Respecte al Partit Comunista, el dilluns, 20 de gener, a les 20 h, en el local social de la plaça 
de Mercadal, núm. 26, 1er, se celebrà una assemblea per tractar "problemas relacionados con 
las elecciones."365 
El dimecres, dia 22, a les 21 h, el Partit Obrer d'Unificació Marxista féu una assemblea 
d'afiliats en el local de la plaça de Pere Garau, núm. 15 per tractar sobre les properes 
eleccions generals.366 
El dimecres, 22 de gener, a la nit, el Partit Republicà Democràtic Federal celebrà una 
assemblea general de tots els districtes en el seu local social del carrer de Joan Bauzà, núms 
33-35, en la qual havia de prendre possessió el nou Comitè Municipal, s'havia de debatre la 
qüestió electoral i s'havia de nomenar la mesa d'elecció dels candidats a diputats.367 
Així, el 24 de gener, s'anunciava que la candidatura d'esquerres estaria integrada 
definitivament pels membres d'Esquerra Republicana, Bernat Jofre i Francesc Carreras; pel 
d'Unió Republicana, Antoni Amer, i pels socialistes Alexandre Jaume i Antoni Gomila.368 
Així i tot, com veurem, aquesta decisió provocà unes queixes contingudes del Partit 
Comunista i ben explícites del Partit Republicà Democràtic Federal. El Comitè d'Enllaç 
Electoral del Front Popular per a l'acomplament de candidats en tot l'Estat, el matí del dia 25 
confirmà que a les Balears la candidatura estaria integrada per 2 membres d'Izquierda 
Republicana, 1 d'Unió Republicana i 2 del Partit Socialista.369 
Pel que fa la UGT de les Balears, el diumenge, 26 de gener, a ls 9,30 h, celebrà la reunió del 
ple provincial en la Casa del Poble per, a més de tractar temes ordinaris —com les gestions, 
especialment econòmica, del Comitè Provincial—, prendre acords sobre les properes 
eleccions.370 Presidida per Ignasi Ferretjans, hi varen assistir delegats de trenta tres seccions i 
es varen detallar els treballs duits a terme pel Comitè Provincial sobre les eleccions. S'aprovà 
per unanimitat, el pacte estatal que s'havia elaborat a Madrid els representants dels partits i 
organitzacions obreres i els partits republicans d'esquerres, que subscrivia en totes les seves 
parts. També recomanà a totes les forces obreristes de les illes que donassin suport a la 
candidatura del Front Popular, obrir una subscripció econòmica a favor de les despeses 

364 .- "Las elecciones en Baleares. Partido de Unión Republicana", a La Almudaina, dimecres, 22 de gener 
de 1936, pàg. 7, publicà la convocatòria a la qual donada la importància del tema a tractar era "obligatoria la 
asistencia de todos los afiliados." També "La política en Mallorca. Unión Republicana", a La Última Hora, 
dimecres, 22 de gener de 1936, pàg. 5 (convocatòria); "Política. Las próximas elecciones. Unión Republicana", 
a El Día, dijous, 23 de gener de 1936, pàg. 2.  
365 .- "Política. Los comunistas", a El Día, diumenge, 19 de gener de 1936, pàg. 2. 
366 .- "La política en Mallorca. El Partido Obrero", a La Última Hora, dissabte, 18 de gener de 1936, pàg. 
2 (convocatòria. S'advertia que els grups dels pobles rebrien instruccions). 
367 .- "La política en Mallorca. Partido Republicano Democrático Federal", a La Última Hora, dimarts, 21 
de gener de 1936, pàg. 2.  
368 .-"La política en Mallorca. La candidatura de izquierdas", a La Última Hora, divendres, 24 de gener de 
1936, pàg. 5; "Las elecciones en Baleares. La candidatura de izquierdas", a La Almudaina, dissabte, 25 de gener 
de 1936, pàg. 5. Els socialistes també havien donat a conèixer en el primer número del diari Antorxa la seva 
proposta de candidats: Alexandre Jaume i Antoni Gomila. 
369 .- Informació del corresponsal de La Almudaina a Madrid a través d'un telegrama datat el dia 25, a les 
13 h. "Baleares fuera de Baleares", a La Almudaina, diumenge, 26 de gener de 1936, pàg. 15. 
370 .- "La política en Mallorca. Unión General de Trabajadores de Baleares.- Reunión del pleno 
provincial", a La Última Hora, divendres, 24 de gener de 1936, pàg. 5 (convocatòria signada pel president I. 
Ferretjans i pel secretari J. Bernat); "Las elecciones en Baleares. Unión General de Trabajadores", a La 
Almudaina, dissabte, 25 de gener de 1936, pàg. 5 (convocatòria); "Política. Unión General de Trabajadores", a 
El Día, dissabte, 25 de gener de 1936, pàg. 2 (convocatòria); "Reunión del Pleno del C. provincial de la U. G. T. 
de Baleares", a El Obrero Balear, núm. 1.777. Palma, 31 de gener de 1936, pàg. 2. 
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electorals, a més d'editar pasquins de propagana i fulls demanant el vot de la classe obrera i 
difondre el nou diari Antorxa.371 
El 27 de gener es tornà a reunir el Comitè d'Enllaç del Front Popular —integrat per 
representants d'Unió Republicana, Esquerra Republicana Balear, Partit Republicà Democràtic 
Federal, partit i joventuts socialistes i comunistes.— Es va decidir, primerament, assabentar-
se de la resolució de la Comissió Central segons la qual s'assignaven un candidat a Unió 
Republicana, dos a Esquerra Republicana i altres dos als socialistes. Davant aquest resolució, 
es decidí que es retirava el candidat d'Esquerra Republicana, Pere Oliver, i en el seu lloc es 
posava Antoni Amer, d'Unió Republicana. Així, doncs, s'acordà que es presentarien els 
socialistes Alexandre Jaume i Antoni Gomila; Bernat Jofre i Francesc Carreres, d'Esquerra 
Republicana Balear, i Antoni Amer, d'Unió Republicana. Finalment, el Comitè acordà 
treballar amb entusiasme i lleialtat en la propaganda, amb la finalitat d'obtenir el triomf en les 
eleccions, "no emitiendo, para conseguirlo ninguna clase de sacrificios."372 
El 27 de gener, La Última Hora publicava una relació de la distribució definitiva dels llocs 
de les candidatures d'esquerres que havia acordat la nit del dia 26 el Comitè Electoral del 
Front Popular. A les Balears, hi havia d'haver 2 candidats d'Esquerra Republicana, altres dos 
socialistes i 1 d'Unió Republicana.373 
El 30 de gener el Partit Comunista, tot i declarar el seu desacord amb els integrants de la 
candidatura —ja que creia que hi hauria d'haver hagut un candidat comunista— confirmà el 
seu suport al Front Popular. 
El 5 de febrer, a Madrid, la Comissió Arbitral anomenada pels partits integrants del Front 
Popular, aprovà l'acoplament de les candidatures a les circumscripcions de l'Estat. A les 
Balears, decidí que la candidatura estaria integrada per 2 membres d'Esquerra Republicana, 1 
d'Unió Republicana i 2 socialistes.374  

371 .- A més, declarava que "es de todo punto necesario que las fuerzas obreristas de esta Provincia apoyen 
la Candidatura del Frente Popular, que se forme en Baleares; y aconseja a todos sus afiliados y organizaciones 
que sin estar en esta U. G. T. acepten la lucha de clases, a que presten toda la ayuda moral y material al triunfo 
de la Candidatura del Frente Popular. 
 Por la libertad de los miles de presos que cumplieron con su deber, por el retorno de los que por la 
misma causa se ven obligados a vivir en el Extranjero. Por el castigo de los culpables de la sanguinaria 
represión de Asturias y otras regiones, por la reconquista de las leyes de carácter social, hoy día pisoteadas; por 
la solución del problema del paro, por la derrota del fascismo, por la libertad de prensa, reunión y 
manifestación, por el exacto cumplimiento de las leyes que amparan a la clase trabajadora, por la derogación de 
la Ley de Deshaucios. La U. G. T. de Baleares, prestará todo su apoyo moral y material al triunfo de la 
Candidatura del Frente Popular. Aconsejamos que sin pérdida de tiempo todas las colectividades obreras de 
Baleares, voten cantidades para ayudar a los gastos de las elecciones, cantidades que serán entregadas a la Caja 
Federativa Provincial, y que movilicen todas las fuerzas para la propagación y que sea votada la Candidatura de 
Frente Popular en la Provincia.  Es de tal magnitud la lucha que se avecina que la U. G. T. considera se debe 
llegar al máximum de sacrificio para vencer." "Reunión del Pleno del C. provincial de la U. G. T. de Baleares", 
a El Obrero Balear, núm. 1.777. Palma, 31 de gener de 1936, pàg. 2. 
372 .- "Candidatura del Frente Popular de Izquierdas en Baleares", a Antorxa, núm. 3. Palma, dimarts, 28 
de gener de 1936, pàg. 2. 
373 .- "Las izquierdas. Distribución definitiva de puestos", a La Última Hora, dilluns, 27 de gener de 1936, 
pàg. 5. La nota advertia que "La proporcionalidad que se establece es entre los partidos que firman el pacto; y al 
hablar de socialistas se entienden candidatos obreros, es decir, incluyendo elementos de ambas ramas comunitas 
y del partido sindicalista." 
374 .- "Ante las futuras elecciones. Las candidaturas de izquierdas en toda España", a La Última Hora, 
dijous, 6 de febrer de 1936, pàg. 5. La nota advertia que "la más pequeñoa modificación en la composición de 
las candidaturas que intente hacer por sí cualquier partido o partidos de los que constituyen el Frente Popular ha 
de considerarse como nula y sin valor ni eficacia alguna porque la anterior distribución y no otra es la acordada 
por los comites centrales de los partidos que representamos. Quienes discrepen de estas resoluciones definitivas 
pueden utilizar los recursos reglamentarios que sus estatutos les permitan, pero cumpliendo con lealtad las 
resoluciones de los partidos para no causar un grave e irreparable daño a la causa del Frente Popular. Signaven 
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També sabem que es varen constituir blocs populars d'esquerres a alguns municipis, com 
Manacor,375 i a la barriada de la Vileta, de Palma.376 També es varen constituir comissións 
electorals a les barriades de Gènova i d'Establiments.377 A més, el 6 de febrer, en el Centre 
Obrer de la barriada de la Vileta es va constituir una comissió femenina per propagar i 
defensar la candidatura del Bloc Popular.378 
La candidatura del Front Popular d'Esquerres no s'acabà de tancar arran de la reivindicació 
del Partit Comunista i del Partit Republicà Democràtic Federal de tener-hi un membre, fet 
que motivà que s'endarrerís la publicació de la llista. En la reunió del dimecres es va plantejar 
la necessitat de resoldre definitivament els integrants de la candidatura i donat la 
impossibilitat d'incloure cinc candidats dels cinc diferents partits que proposaven els 
comunistes i els federals, el Partit Comunista optà per acatar l'acord del Comitè Nacional 
Arbitral, abans que rompre el bloc d'esquerres. Des del Partit Comunista es destacava que 
aquesta era l'única posició justa i que haurien d'haver adoptat tots els partits, fet que es 
criticava als federals, que "sufrieron un error al retirarse de la reunión ante la intransigencia 
de los otros partidos de no quererles dar un puesto." A més, tot i que els comunistes no volien 
negar la raó dels federals sobre qüestions de partit, consideraven que per sobre d'actituds 
partidistes hi havia "la derrota de los fascistas, y a ello debemos ir sin vacilación, decididos y 

la nota pel Partit Socialista, Manuel Cordero i Juan Simeón Vidarte; per Izquierda Republicana, Manuel Azaña i 
Amós Salvador, i per Unió Republicana, Diego Martínez Barrio i Bernardo Giner de los Ríos. Aleshores, el 
Front Popular presentà a tot l'Estat 310 candidats, distribuïts amb 107 d'Izquierda Republicana, 54 d'Unió 
Republicana, 124 socialistes, 14 comunistes, 2 sindicalistes, 3 galleguistes, 1 federal, 1 nacionalista navarrès, 2 
republicans independents, 1 agrari i 1 d'Esquerra Valenciana. En total, hi havia 170 candidats republicans i 140 
de les organitzacions obreres.  També, respecte a la candidatura de les Balears, "Telegrama intersante. Comité 
de enlace del Frente Popular ha recibido el siguiente telegrama", a Antorxa, núm. 11. Palma, dijous, 6 de febrer 
de 1936, pàg. 4. 
375 .- Seguint les indicacions del manifest de les esquerres, a Manacor, es varen reunir el partit i la joventut 
socialista, Esquerra Republicana, Joventut Republicana, el Partit Comunista, la Unió Republicana i la UGT per 
formar el Bloc Popular d'Esquerres, encapçalat per Guillem Fullana (president) i Andreu Galmés (secretari). 
Una de les denúncies que formulà aquest òrgan va ser la queixa per la informació publicada per la premsa 
ciutadana de l'incident del míting de Falange al Teatre Principal, de Manacor. “Suplicado”, a Voz y Voto, núm. 
234. Manacor, 25 de gener de 1936, pàg.  6; "Varias protestas", a Antorxa, núm. 3. Palma, dimarts, 28 de gener 
de 1936, pàg. 2; "De Manacor. El Bloque Popular se organiza", a Nuestra Palabra, núm. 120. Palma, 30 de 
gener de 1936, pàg. 2; i "Una protesta", a El Obrero Balear, núm. 1.777. Palma, 31 de gener de 1931, pàg. 2. 
376 .- El 19 de gener, a la barriada de la Vileta es varen reunir els afiliats i simpatitzants del Grup 
Socialista, Cèl·lula Comunista i Joventut Socialista per tractar sobre les futures eleccions. Presidit pel president 
del Grup Socialista, Llorenç Vaquer, també hi assistiren representacions de Gènova i Establiments. S'acordà 
nomenar una Comissió Electoral per al districte 9è —que a proposta de Galiana— va ser integrada per 3 
simpatitzants, 3 de la Cèl·lula Comunista, 3 del Grup Socialista i 2 de la Joventut Socialista. Així mateix, es 
decidí donar suport que la candidatura del Front Popular fos integrada per 2 socialistes, 1 comunista i 2 
republicans i enviar una protesta al Govern pels atropellaments que es cometien contra els partits d'esquerres i la 
seva premsa. Finalment, es recomanà a tots els ciutadans de la barriada que per consultes sobre qüestions 
electorals podien anar al Centre Obrer, de les 19 a les 21 h. "Se organiza el Bloque Popular en la Vileta", a 
Nuestra Palabra, núm. 120. Palma, 30 de gener de 1936, pàg. 3; i "De la Vileta. Actividades electorales", a El 
Obrero Balear, núm. 1.777. Palma, 31 de gener de 1931, pàg. 4. 
377 .- "Se organiza el Bloque Popular en la Vileta", a Nuestra Palabra, núm. 120. Palma, 30 de gener de 
1936, pàg. 3; i "De la Vileta. Actividades electorales", a El Obrero Balear, núm. 1.777. Palma, 31 de gener de 
1931, pàg. 4. 
378 .- La renió va ser convocada per la comissió electoral de la barriada i varen intervenir les integrants de 
l'entitat Aurora Picornell —del Partit Comunista— i Vaquer —del Partit Socialista— que explicaren a les dones 
reunides la necessitat d'incorporar-se a la lluita "por ser ellas parte integrante de ese pueblo que sufre, que se ve 
privado de libertad y de lo más elemental para poder vivir que es el trabajo." La inscripció de les assistents va 
ser massiva i també es comentà amb indignació qu les parets de Son Serra i la Vileta "se vieran ensuciadas 
lastimosamente" amb els cartells d'Acció Popular "llenos de embustes y falsedades, que muchos de ellos fueron 
arancado por las mujeres del Pueblo." "De La Vileta. Una asamblea de mujeres", a Nuestra Palabra, núm. 122. 
Palma, 13 de febrer de 1936, pàg. 2. 
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con fé en el triunfo. La lucha no termina el 16; pero si es necesario que este día sea derrotado 
el fascismo, para que ene le tiempo más breve sea vencido. ¡Atras lo que nos separa! 
¡Adelante lo que nos une! Esta es nuestra consigna y debe ser la de todos."379  
Des de Maó, el 6 de febrer, el secretari general de la Joventut Socialista de Maó, Juan López 
Morillo, envià una nota al director de Nuestra Palabra, en la qual li exposava que el comitè 
de l'entitat en la darrera reunió havia acordat veure amb disgust que en la candidatura del 
Bloc Popular Antifeixista de les Balears no figuràs cap representant del Partit Comunista i 
justificava la decisió tenint en compte que el Partit Comunista era la tercera força organitzada 
de les illes per la qual cosa li corresponia legalment un lloc.380  
 
La tensió per l'exclusió d'algun candidat del Partit Republicà Democràtic Federal 
Sens dubte, l'exclusió d'un membre del Partit Republicà Democràtic Federal de les Balears en 
la candidatura del Front Popular creà una notable tensió en les esquerres illenques. 
La notícia que publicà el diari barceloní El Diluvio el 25 de gener desencadenà una intensa 
polèmica. Aquest diari comentà que a les Balears el Partit Republicà Democràtic Federal, la 
Unió Republicana i nombrosos militants "autenticamente" republicans no adscrits a cap partit 
polític havien acordat presentar una candidatura per les majories en le futures eleccions a 
Corts. Comentava que s'especulava amb els noms d'Eduardo Barriobero, Agustín 
Comengues, Francesc Macià, un militant d'Unió Republicana i un condemnat a cadena 
perpètua arran dels fets d'octubre de 1934. Es comentava l'entusiasme davant aquesta notícia 
en els entorns federals i unionistes i que ja s'havien començat els treballs preliminars. Així 
mateix, la nota assenyalava que el proper dijous, dia 30 de gener, començarien els actes de 
propaganda i els organitzadors tenien el propòsit de recórrer tots els pobles de les Balears.381 
Ràpidament, el Comitè Provincial d'Unió Republicana féu pública una nota en la qual, a més 
de reproduir la informació —que qualificava de falsa— d'El Diluvio,382 exposà la seva 
estupefacció i la definí de burda invenció. També inseria el telegrama que el president del 
Comitè Provincial, Docmael López Palop, havia enviat al comitè central d'Unió Republicana 

379 .- "Una vacilación sería fatal", a Nuestra Palabra, núm. 122. Palma, 13 de febrer de 1936, pàg. 2. 
380 .- "Desde Menorca. Tal como viene. Juventud Socialista de Mahón", a a Nuestra Palabra, núm. 122. 
Palma, 13 de febrer de 1936, pàg. 2. Seguidament, al text de la carta de la Joventut Socialista de Maó, hi havia 
una llarga nota de la redacció de Nuestra Palabra en la qual s'afirmava "La redacción de NUESTRA 
PALABRA saluda con gran entusiasmo el acuerdo de los jóvenes Socialistas de Mahón, ya que ello nos 
satisface en nuestra argumentación cuando defendíamos con calor la inclusión de un candidato de nuestro 
Partido en la candidatura del Frente Popular. Y esto demuestra, también, que al hacerlo no poníamos por 
delante intereses partidistas exclusivamente, sinó que estábamos seguros que era un sentimiento general de la 
clase trabajadora de Baleares, y, una prueba la daís vosotros, camaradas jóvenes socialistas de Mahón. Podéis 
estar seguros que vuestro disgusto es en general de todas las Islas. Pero la "Suerte" no ha querido que así sea. 
No obstante nuestro Partido y todos los comunistas de Baleares que no ha regateado en sacrificarse demostrará 
en la práctica, en esta próxima batalla electoral, antes y después de ella, ya que la lucha contra el fascismo y la 
reacción no termina con el triunfo del día 16, que somos —sin desestimar lo que otros hagan— los más 
ardientes propulsors y defensores del Bloque Popular. Los que estaremos en la primera línea de combate 
dispuestos a todo, a ofrecerlo todo, incluso la vida, para lograr el triunfo del Frente Popular. Porque nuestro 
Partido; cada militante, sabe perfectamente qué intereses se ventilan en la próxima contienda: los intereses de 
las masas laboriosas y el destino de nuestra revolución. Podeis estar firmemente convencidos camaradas 
jóvenes socialistas, que los comunistas no iniciaremos polémica alguna en estos momentos." 
381 .- "Ante las elecciones. Unión Republicana.— Comité Provincial de Baleares", a La Almudaina, 
dimarts, 28 de gener de 1936, pàg. 6; "La política en Mallorca. Unión Republicana.- Comité Provincial de 
Baleares", a La Última Hora, dimarts, 28 de gener de 1936, pàg. 5; i "Unión Republicana. Comité Provincial de 
Baleares", a Antorxa, núm. 3. Palma, dimarts, 28 de gener de 1936, pàg. 2. 
382 .- "Ante las elecciones. Unión Republicana.— Comité Provincial de Baleares", a La Almudaina, 
dimarts, 28 de gener de 1936, pàg. 6; "La política en Mallorca. Unión Republicana.- Comité Provincial de 
Baleares", a La Última Hora, dimarts, 28 de gener de 1936, pàg. 5; i "Unión Republicana. Comité Provincial de 
Baleares", a Antorxa, núm. 3. Palma, dimarts, 28 de gener de 1936, pàg. 2. 
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a Madrid383 i acabava protestant enèrgicament "para quien haya podido forjar la patraña que 
tan gratuitamente ha pretendido afectar nuestra dignidad y la tradicional lealtad de nuestros 
procedimientos."384 
Arran de la nota d'El Diluvio, un redactor del diari Antorxa s'entrevistà amb el vicepresident 
del Partit Republicà Democràtic Federal de Mallorca, Josep Girbent, que manifestà que 
ignorava la font d'informació que havia fet servir el diari barceloní. A més, assenyalà que el 
seu partit no compartia cap de les afirmacions que es feien en aquella notícia i que acataven 
la candidatura del Front Popular i li donarien suport entusiàstic.385 
Davant aquest afer, el 29 de gener, el Comitè Municipal del Partit Republicà Democràtic 
Federal féu pública una nota en què no acceptava cap responsabilitat relacionada amb la 
notícia d'El Diluvio, ja que el partit no hi havia intervengut en res. A més, es desmentia la 
informació del diari Antorxa del 28 de gener en la qual s'atribuïa al vicepresident Josep 
Girbent el suport a la candidatura del Front Popular.386 Finalment, el Comitè Municipal havia 
acordat per majoria absoluta expressar el seu disgust per l'exclusió del Partit Republicà 
Democràtic Federal de la candidatura d'esquerres, recabant la llibertat d'acció i separant-se 
del Comitè d'enllaç.387 A més, el president Gabriel Socias i el secretari Martí Ros enviaren 
telegrames a Martínez Barrios, Azaña i Largo Caballero en el qual protestaven pel 
repartiment dels llocs de la candidatura d'esquerres.388 
L'òrgan del Front Popular, Antorxa, comentava davant aquesta nota "aunque deploramos, por 
irreflexible, e injusta, la actitud del Comité municipal del Partido Democrático Federal, 
tenemos la plena convicción de que, ella no ha de ser obstáculo para que en la próxima 

383 .- El telegrama, enviat a la seu a Madrid —Marqués de Cubas, 9— d'Unió Republicana deia: "El 
Diluvio" Barcelona publica versión antojadiza acerca candidatura izquierdas Baleares que desautorizamos 
categóricamente. Unión Republicana Baleares acata lealmente fallo Comité central y prestará entusiasta 
colaboración campaña electoral manteniendo inquebrantable Frente popular." "Ante las elecciones. Unión 
Republicana.— Comité Provincial de Baleares", a La Almudaina, dimarts, 28 de gener de 1936, pàg. 6; “La 
política en Mallorca. Unión Republicana.- Comité Provincial de Baleares", a La Última Hora, dimarts, 28 de 
gener de 1936, pàg. 5, i "Unión Republicana. Comité Provincial de Baleares", a Antorxa, núm. 3. Palma, 
dimarts, 28 de gener de 1936, pàg. 2  
384 .- "Ante las elecciones. Unión Republicana.— Comité Provincial de Baleares", a La Almudaina, 
dimarts, 28 de gener de 1936, pàg. 6; La política en Mallorca. Unión Republicana.- Comité Provincial de 
Baleares", a La Última Hora, dimarts, 28 de gener de 1936, pàg. 5; i "Unión Republicana. Comité Provincial de 
Baleares", a Antorxa, núm. 3. Palma, dimarts, 28 de gener de 1936, pàg. 2  
385 .- "Dice el Presidente del Partido Democrático Federal....", a Antorxa, núm. 3. Palma, dimarts, 28 de 
gener de 1936, pàg. 4. 
386 .- La nota deia "siendo dichas palabras solo una mala interpretación al acuerdo de nuestra Asamblea 
del día 27 en un terreno completamente particular." "La política en Mallorca. Partido Republicano Democrático 
Federal", a La Última Hora, dimecres, 29 de gener de 1936, pàg. 5; "Ante las elecciones. Partido Republicano 
Democrático Federal", a La Almudaina, dijous, 30 de gener de 1936, pàg. 8; "Política. Partido Republicano 
Democrático Federal", a El Día, dijous, 30 de gener de 1936, pàg. 2; i "Partido Republicano Democrático 
Federal", a Antorxa, núm. 5. Palma, dijous, 30 de gener de 1936, pàg. 1. 
387 .- "Ante las elecciones. Partido Republicano Democrático Federal", a La Almudaina, dijous, 30 de 
gener de 1936, pàg. 8; "Política. Partido Republicano Democrático Federal", a El Día, dijous, 30 de gener de 
1936, pàg. 2, i "Partido Republicano Democrático Federal", a Antorxa, núm. 5. Palma, dijous, 30 de gener de 
1936, pàg. 1. 
388 .- El telegrama deia: "Partido Democrático Federal Mallorca protesta repartimiento inicuo candidatura 
Baleares. Cree para triunfo izquierdas atender petición de todos los partidos caso contrario fracaso completo." 
"La política en Mallorca. El Partido Federal protesta", a La Última Hora, dimecres, 29 de gener de 1936, pàg. 5; 
"Ante las elecciones. Telegramas cursados por el Partido Democrático Federal", a La Almudaina, dijous, 30 de 
gener de 1936, pàg. 8; "Política. Telegramas cursados por el Partido Democrático Federal", a El Día, dijous, 30 
de gener de 1936, pàg. 2. També "Notas políticas", a La Voz de Ibiza, núm. 3.920. Eivissa, dissabte, 1 de febrer 
de 1936, pàg. 2. (Aquesta nota advertia que "entienden [els republicans federals] que por no haberse atendido a 
todos los partidos integrantes del frente el fracaso será completo). 
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contienda hagan honor a su fervor republicano poniéndolo al servicio de la candidatura 
izquierdista."389  
Sens dubte, la separació del Comitè d'enllaç del republicans federals suposava una ruptura 
dels partits d'esquerres. Així, el  29 de gener, el Partit Republicà Democràtic Federal féu un 
comunicat en el qual informava que "para emprender una gran campaña por toda la provincia 
explicando al pueblo mallorquín el porque de nuestra actitud y los motivos de la misma" 
s'havien format vuit equips d'oradors —d'un total de 30 homes als quals s'hi afegirien 
propagandistes de la península— per celebrar mítings, manifests i proclames per les properes 
eleccions. També es disposaria d'un servei d'automòbils i camionetes pel trasllat dels 
oradors.390 
Així mateix, la darrera setmana de gener de 1936, el Comitè Nacional Electoral del Partit 
Sindicalista es queixà de la distribució de llocs en el candidatura del Bloc Popular.391 
El 2 de febrer, la Junta Municipal del Partit Republicà Democràtic Federal anuncià que en la 
setmana entrant —del dia 3 al 9— faria una assemblea general per informar-los sobre els 
temes electorals i els treballs duits a terme. Al mateix temps, demanà a tots els afiliats i 
simpatitzants d'esquerres que volguessin col·laborar en les properes eleccions, com a 
interventors, apoderats i altres càrrecs, enviassin la seva adhesió al Secretariat General del 
partit al carrer de Joan Bauzà, núms. 33-35, de Palma.392 El dia 4, aquest anuncià que 
l'endemà en el vapor correu de Barcelona arribarien el president del Comitè Executiu del 
Partit Republicà Democràtic Federal de Catalunya, Jaume Macià i la propagandista Àngela 
Graupera, a més d'altres oradors, per col·laborar amb els federals mallorquins en la 
campanya.393  
El dia 7, el Partit Republicà Democràtic Federal celebrà, en el local social del carrer de Joan 
Bauzà, núm. 33, l'assemblea general per donar compte dels treballs realitzats pel Comitè 
Municipal en compliment de l'acord de l'assemblea del dia 27 de gener, referent a les 
eleccions.394 Per aclamació, s'aprovà l'actitud del partit davant "el arbitrario" repartiment de la 
candidatura d'esquerres a les Balears. Així i tot, s'anuncià que es llançaria un manifest per 
fixar la posició del partit en la lluita electoral, en el qual es recomanaria als militants i 
simpatitzants que es votàs la candidatura que presentava el Bloc Popular d'Esquerres, amb la 
finalitat de no donar vots a les dretes i ajudar a que el triomf de les esquerres pogués portar 
una amnistia que retornàs la llibertat als 30.000 obrers presos.395 També es decidí nomenar 

389 .- "Partido Republicano Democrático Federal", a Antorxa, núm. 5. Palma, dijous, 30 de gener de 1936, 
pàg. 1. 
390 .- "Política local. Partido Republicano Democrático Federal", a La Última Hora, dijous, 30 de gener de 
1936, pàg. 5. 
391 .- "Política local. Partido Republicano Democrático Federal", a La Última Hora, núm. divendres, 31 de 
gener de 1936, pàg. 5; "Política. Partido Republicano Democrático Federal [sic]", El Día, dissabte, 1 de febrer 
de 1936, pàg. 2. Es tractava de la reproducció d'una notícia apareguda en el diari federal de Cartagena El 
Pueblo, del 27 de gener. 
392 .- "Política local. El Partido Republicano Democrático Federal", a La Última Hora, dilluns, 3 de febrer 
de 1936, pàg. 5. 
393 .- "Política local. Partido Republicano Democrático Federal", a La Última Hora, dimarts, 4 de febrer de 
1936, pàg. 5. 
394 .- "La política en Mallorca. Partido Republicano Democrático Federal", a La Última Hora, divendres, 7 
de febrer de 1936, pàg. 5(convocatòria). 
395 .- El manifest del Partit Republicà Democràtic Federal deia: 
 "A la opinión pública izquierdista. 
 El Partido Republicano Democrático Federal da a conocer a todos los republicanos de izquierda que ha 
sido excluído de la candidatura del Frente Popular de Izquierdas, a pesar de contar, nuestro partido, con una 
fuerza política de importancia en estas islas. Nosotros entendíamos que el Frente Popular de Izquierdas lo 
debían de constituir todos los partidos políticos existentes en estas islas, por exigirlo el sentimiento popular. No 
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president honorari del Partit Republicà Democràtic Federal a Eduardo Barriobero que "hoy 
hace cuarenta años que ingresó en las filas federales a las órdenes de Pi y Margall." Així 
mateix, Jaume Macià, Francesc Macià i Agustí Comenges foren nomenats correligionaris 
d'honor.396 D'aquesta manera, es tancava la crisi que havia provocat l'actitud dels republicans 
federals mallorquins davant l'exclusió d'un candidat en la llista del Front Popular d'Esquerres. 
El dia 7, també en el saló-teatre del districte 3er, organitzat pel Comitè Municipal del partit 
els propagandistes Àngela Graupera i Josep Bertran de Quintana feren les conferències sobre 
el moment polític actual i contra el feixisme .397 L'endemà, a les 21 h, s'inaugurà el Centre 
Republicà Democràtic Federal de Santa Catalina, amb la intervenció de Josep Gisbert —en 
representació del Comitè Municipal—, A. Rosselló —de la Joventut Democràtic Federal—, 
Martí Ros —pels federals de la barriada—, Francesc Macià —del Partit Federal de 
Catalunya— i Agustí Comenges —de la Comissió Nacional de Propaganda Federal.—398 
 
 

ha sido así comprendido por los dirigentes. Es muy de lamentar. Dejamos para después de verificadas las 
elecciones, el exponer con toda claridad las causas que creemos han motivado la no inclusión de nuestro Partido 
en la candidatura. Son momentos estos de proceder con la máxima serenidad y nobleza, con el fin de no 
perturbar la buena marcha emprendida en los trabajos de las organizaciones y partidos políticos, para conseguir 
el triunfo de la candidatura del Frente Popular de Izquierdas. Se lo pedimos a la opinión pública, porque así nos 
lo exige nuestra conciencia de hombres desligado de toda pasión, como republicanos federales, y el haber 
militado desde pretéritos tiempos en el campo de la democracia más acertada, y también por la dignidad que 
sentimos delante de los graves momentos actuales. Si falta el entusiasmo a una parte de la opinión pública —
que no deseamos— por no ver a nuestro Partido Democrático Federal en la candidatura, sino muy al contrario, 
anhelamos que toda la familia republicana vote sin reparo la candidatura oficial del Frente Popular de 
Izquierdas, no se nos culpe a nosotros. Si la falta de entusiasmo produjera una merma en la votación, la 
responsabilidad no será nuestra, será de los que no han sabido, o querido, comprender que la fuerza potente, 
entusiasta, organizada y disciplinada del Partido Democrático Federal, debía de ser factor integrante en la 
próxima lucha electoral. 
 CIUDADANOS: A VOTAR TODOS, PUES, LA CANDIDATURA DEL FRENTE POPULAR DE 
IZQUIERDAS. 
 ¡Hacedlo! para salvar la República: para libertar a los TREINTA MIL presos sociales y políticos, y 
siempre con la vista y el corazón puestos en otras luchas futuras, en las cuales demostraremos nuestra pujanza y 
republicanismo federalista. ¡Federales! ¡A las urnas, a vencer! y esperemos el día 17 de este mes para, con plena 
libertad de acción, hablar con la sinceridad que siempre nos ha caracterizado. 
 Palma de Mallorca, 8 Febrero 1936.— Partido Republicano Democrático Federal.— El Secretario, 
Martín Ros.— El Presidente, Gabriel Socías." "La política en Mallorca. Un manifiesto del Partido Federal", a 
La Última Hora, dissabte, 8 de febrer de 1936, pàg. 5. 
396 .- "La política en Mallorca. Partido Republicano Democrático Federal", a La Última Hora, dissabte, 8 
de febrer de 1936, pàg. 5. També s'envià un telegrama a Eduardo Barriobero que deia: "Asamblea Partido 
Federal Mallorca gran entusiasmo nómbrale Presidente Honorario. Adhesión firme Consejo Nacional.- El 
Comité." 
397 .- "La política en Mallorca. Conferencia", a La Última Hora, divendres, 7 de febrer de 1936, pàg. 5 
(anunci) i "La política en Mallorca. Conferencias", a La Última Hora, dissabte, 8 de febrer de 1936, pàg. 5. La 
breu nota afirmava que Graupera havia pronunciat "un magnífico discurso contra el fascismo y la guerra todo él 
documentadísimo por haber servido de enfermera en los frentes de batalla durante la Gran Guerra." Sobre, la 
intervenció de Bertán de Quintana, s'afirmà que "con facilidad pasmosa demostró con estadísticas numéricas el 
desastre de la economía española, propugnó por el triunfo de las izquierdas como mal menor y seguir 
trabajando con fé y entusiasmo por la implantación de la república federal obrera." 
398 .- "La política en Mallorca. Centro Republicano Democrático Federal de Sta. Catalina", a La Última 
Hora, divendres, 7 de febrer de 1936, pàg. 5 (anunci) i "La política en Mallorca. Centro Republicano 
Democrático Federal III Distrito", a La Última Hora, dimarts, 11 de febrer de 1936, pàg. 5. En aquesta breu 
crònica, s'afirmà que tant Macià com Comenges recomenaren en les seves intervencions que es votàs 
íntegrament la candidatura d'esquerres de les Balears, "animando a todos para las futuras luchas en las que 
siempre tendrán los federales mallorquines a su lado a toda la organización de Cataluña para que se respete la 
personalidad del Partido Federal de Mallorca."  

 1419 141
 

                                                                                                                                               



 
Les perspectives electorals de les esquerres 
Respecte a les perspectives electorals que es plantejaven per a les esquerres illenques, el 17 
de gener, el dirigent socialista Alexandre Jaume en l'article "Panorama electoral" al setmanari 
El Obrero Balear comentà que eren bones davant la desorientació del "contuberni" de 
dretes.399 
El 25 de gener, el diari Antorxa publicà unes declaracions del secretari de Propaganda del 
Consell Nacional d'Izquierda Republicana, el menorquí Francesc Carreras.400 Després de 
comentar el panorama polític de les Balears, assenyalà respecte a les possibilitats de les 
esquerres en la lluita electoral que "si las derechas van al "copo" serán derrotadas, no porque 
no se lleven las izquierdas las minorías sino porque nos haríamos con las mayorías. A los 
sabihondos que puedan reir estas afirmaciones conviene que recuerden las multiples veces 
que se han equivocado. Tambien sonreian antes del 12 de Abril del 1931 al anunciarse el 
triunfo de los republicanos, mas recientemente, referente a Baleares —el 19 Noviembre de 
1933— se vieron desagradablemente sorprendidos con los 31.000 votos de izquierdas y nos 
tuvieron que robar nuestras actas de diputados. Si se presentaran tres candidaturas tambien 
creo en el triunfo de las izquierdas y tambien creo que la candidatura que reuniria menos 
votos seria la de March."401 
L'11 de febrer, Antorxa publicava una nota sobre la tàctica de les dretes que publicaven 
estadístiques sobre la futura composició del Congrés en la qual "en sus fantásticos cálculos 
—que hace circular la prensa reaccionaria— nos conceden solamente 98 puestos al Frente 
Popular", fet que contrastava amb les declaracions de Portela Valladares, que concedia a les 
esquerres 140 diputats.402 
 
El programa electoral del Front Popular d'Esquerres 
A Madrid, el 15 de gener de 1936 es féu públic el Manifest-Programa que aviat fou batejat 
per l'opinió pública com el pacte del Front Popular.403 Dos dies després, el diari La Última 
Hora publicà íntegrament el manifest de les esquerres signat a Madrid el dia 15.404  
El diari Antorxa, en el seu primer número del 25 de gener, destacà el pacte d'esquerres i 
manifestà que els principals punts del programa del Front Popular d'Esquerres —que 
s'englobaven en nou apartats—  eren l'amnistia i readmissió dels acomiadats i reparació a les 
víctimes; la defensa i el compliment de la Constitució; la redempció dels camperols i la 

399 .- JAUME, Alexandre: "Panorama electoral", a El Obrero Balear, núm. 1.776. Palma, divendres, 17 de 
gener de 1936, pàg. 4. 
400 .- La introducció de l'entrevista afirmava "Desde hace unos días se encuentra en Palma el ex Diputado 
por Baleares a las Cortes Constituyentes, don Francisco Carreras Reura. La actividad «proverbial» de este 
hombre de las izquierdas mallorquinas ha hehco poco menos que imposible a este redactor recoger unas 
impresiones políticas de nuestro amigo. Superlativa actividad preelectoral en el local de Esquerra Republicana y 
don Francisco Carreras, en su ambiente." "Manifestaciones para ANTORXA. Nos dice D. Francisco Carreras", 
a Antorxa, núm. 1. Palma, dissabte, 25 de gener de 1936, pàg. 4. 
401 .- "Manifestaciones para ANTORXA. Nos dice D. Francisco Carreras", a Antorxa, núm. 1. Palma, 
dissabte, 25 de gener de 1936, pàg. 4. 
402 .- "¡Una táctica!", a Antorxa, núm. 15. Palma, dimarts, 11 de febrer de 1936, pàg. 3. 
403 .- La premsa diària mallorquina publicà el "Manifiesto de las izquierdas" signat pels partits Izquierda 
Republicana, Unión Republicana, Partido Socialista, Unión General de Trabajadores, Federación Nacional de 
Juventudes Socialistas, Partido Comunista, Partido Sindicalista i Partido Obrero de Unificación Marxista el 17 
de gener de 1936. "Manifiesto de las izquierdas", a La Almudaina, divendres, 17 de gener de 1936, pàgs. 11-13. 
404 .- "El texto del manifiesto de las izquierdas", a La Última Hora, divendres, 17 de gener de 1936, pàg. 
5. 
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reforma de la propietat de la terra; la protecció de la indústria; les obres públiques; la hisenda 
i la banca; la legislació social; l'ensenyament, i l'autonomia i la pau.405 
El Front Popular d'Esquerres a les Balears elaborà un programa polític concret per a les illes, 
anomenat "Programa de honor", que, com a la resta de l'Estat, era bastant moderat. Aquest 
incloïa la denúncia dels afers del Crèdit Balear i del ferrocarril, la defensa dels transportistes 
per carretera, la readmissió dels obrers acomiadats arran dels fets d'octubre de 1934, 
l'expulsió dels esquirols, la rebaixa d'imposts i tributs als pagesos, la repressió especial de la 
usura, la intensificació del crèdit agrícola i la disminució de rendes abusives al camp.406 
A Mallorca, el programa que presentà el Front Popular, en cas de guanyar, es concretava en 
l'afirmació d'unes consignes i un punts generals: amnistia, readmissió dels treballadors 
acomiadats i reparació de les víctimes; defensa de la República i compliment de la 
Constitució; redempció dels pagesos i reforma de la propietat de la terra; protecció de la 
indústria; realització d'obres públiques, reformes de les finances i de la banca; continuació 
del programa de legislació social, d'ensenyament iniciat en el primer bienni, defensa de 
l'autonomia regional; política exterior de pau. "Tant els socialistes com Esquerra 
Republicana, sobretot, es preocuparen força de tranquil·litzar l'opinió: el pacte no era ni 
revolucionari ni "demoledor", era "un documento tan reflexivo, tan justiciero y tan 
moderado, que muy bien podrían estampar su firma en el mismo políticos burgueses de 
cualquier partido de derechas europeo", "en su contenido nada acusa la presencia activa del 
marxismo. La transigencia obrera no ha podido ser mayor."407  
La campanya alarmista de la coalició de centre-dreta-regionalista sobre el programa del Front 
Popular d'Esquerres i la seva aplicació en cas de victòria en els comicis generals, obligà 
l'òrgan del Front Popular d'Esquerres de les Balears a reproduir-lo en les seves planes els dies 
10, 11 i 12 de febrer.408 Es justificava la seva publicació dient que "las derechas, faltas de una 
ejecutoria y una doctrina políticas que les permita presentarse ante el cuerpo electoral sin una 
repulsa fulminante, nos atribuyen, al Frente Popular de izquierdas, unos propósitos poco 
menos que canibalescos. Para ilustrar a la opinión de la ecuanimidad y mesura del programa 
que ha servido de aglutinante a las izquierdas, iremos publicando desde hoy las cláusulas del 
pacto, pese a la publicidad de que ya han sido objeto."409 
Novament, el dia 11, Antorxa comentà que "El programa ha sido publicado y difundido y si 
de algo peca es de excesivamente moderado y conservador. Las bases acordadas ofrecen un 
acentuado matiz estricta y netamente republicano. Nada acusa en su contenido la presencia 
del "temido" marxismo. Las aspiraciones obreras recogidas en las bases no son socialistas. 
Son justas y son humanas. De cuanto se estipula en el pacto lo sustancial para las izquierdas 
es, indudablemente, la amnistía. La amnistía es el gran problema al cual se adscribe toda 
nuestra voluntad de triunfar. La amnistía y, naturalmente, el justo castigo de los que 
sometieron a tormento a los presos y muertos de octubre."410 
 

405 .- "El pacto de las Izquierdas", a Antorxa, núm. 1. Palma, 25 de gener de 1936, pàg. 4. 
406 .- "Programa de honor de las izquierdas en Baleares", a Antorxa, núm. 1. Palma, dissabte, 25 de gener 
de 1936, pàg. 1. També "El Bloque Popular Antifascista y los campesinos", a Nuestra Palabra, núm. 120. 
Palma, dijous, 30 de gener de 1936, pàg. 3. 
407 .- GABRIEL, Pere: El moviment obrer a Mallorca. Ed. Curial-Lavínia. Barcelona, 1973, pàg. 266. 
408 .- "El manifiesto electoral de las Izquierdas", a Antorxa, núm. 14. Palma, dilluns, 10 de febrer de 1936, 
pàg. 6; a Antorxa, núm. 15. Palma, dimarts, 11 de febrer de 1936, pàg. 6; a Antorxa, núm. 16. Palma, dimecres, 
12 de febrer de 1936, pàg. 6. 
409 .- "El manifiesto electoral de las Izquierdas", a Antorxa, núm. 14. Palma, dilluns, 10 de febrer de 1936, 
pàg. 6. 
410 .- "Nuestra propaganda de momento. La amnistía", a Antorxa, núm. 16. Palma, dimarts, 11 de febrer de 
1936, pàg. 1. 
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L'aparició del diari Antorxa 
El dia 25 de gener aparegué per primer cop el diari vespertí Antorxa com a òrgan del Front 
Popular d'Esquerres. Tenia l'administració i la redacció en el carrer del Sindicat, núm. 176, 
de Palma i s'editava a la Impremta d'Antorxa (l'antiga impremta de Muntaner).411 L'equip de 
redacció fou integrat per Jaume Rebassa Garcia (director), Bernat Gaita Isern (redactor en 
cap), Lluís Ripoll Arbòs (redactor-taquigràf) i com a redactors Jaume Ginard, Gabriel Meneu 
Piña, Albert Llabrés Torres i Josep Quetglas.412  
La resta de diaris ciutadans i també La Voz de Menorca donaren compte de l'aparició 
d'aquesta publicació.413 Respecte als judicis que feia sobre els periòdics de Palma, La 
Almudaina comentà que "respecto a los juicios sobre los periódicos de Palma los 
consideramos sin fundamento, por lo que a nosotros se refiere, como estamos dispuestos a 
probárselo a los hombres de izquierda que estén libres de sectarismo, y se convencerán, si a 
priorino se han formado el propósito de lo contrario, de nuestra independencia y de nuestra 
cortesía con todos."414 Així mateix, El Día, afirmà que "Después de reiterados aplazamientos 
anoche apareció el nuevo diario "Antorxa". El título en la lengua vernácula y, para 
justificarlo, una sola columna en el propio idioma, perdida en la página tercera. "Antorxa" 
dice que es el órgano de las izquierdas de Baleares y que acomete la empresa de publicarse, a 
título de ensayo, durante el período electoral."415  
L'òrgan d'APA, Acción, comentà "després d'un pintoresc part de les muntanyes, ha sortit 
"Antorxa". ¡I quina antorxa! Talment per fer al camp tenebrosament buit de les esquerres 
mallorquines el mateix paper que la lluminaria del cínic Diógenes."416 
La premsa d'esquerres, com els setmanaris El Obrero Balear417 i Nuestra Palabra —que li 
féu algunes crítiques—,418 també destacaren l'aparició del diari Antorxa. També la premsa 
local, com els setmanaris Voz y Voto,419 també donaren notícia de la creació d'aquest nou 
mitjà. 

411 .- Tenia 6 pàgines (49,4 x 34,7 cm), a 5 columnes (de 5,9 cm). Solament el núm. 20 (del 17 de febrer 
de 1936) sortí amb 4 pàgines a causa de que es volia informar ràpidament als lectors sobre els resultats de les 
eleccions generals de febrer. Dedicava la pàgina 5 a anuncis publicitaris i també treia publicitat d'1/8 i de 1/4 en 
altres planes. El número solt costava 15 cèntims i la subscripció era de 2,50 ptes. al mes. 
412 .- "En el haber de la República", a Antorxa, núm. 25. Palma, dissabte, 22 de febrer de 1936, pàg. 2. 
413 .- "Antorxa". Un nuevo diario", a El Día, diumenge, 26 de gener de 1936, pàg. 2; "Antorcha", La 
Última Hora, dilluns, 27 de gener de 1931, pàg. 5; "Antorxa", a La Almudaina, dimarts, 28 de gener de 1936, 
pàg. 6, i "Nuevo diario", a Correo de Mallorca, dimarts, 28 de gener de 1936, pàg. 2, i "Antorxa", a La Voz de 
Menorca, núm. 9.305. Maó, dimecres, 29 de gener de 1936, pàg. 2. 
414 .- "Antorxa", a La Almudaina, dimarts, 28 de gener de 1936, pàg. 6.  
415 .- "Antorxa", a El Día, diumenge, 26 de gener de 1936, pàg. 2. 
416 .- Nota destacada a Acción, núm. 35. Palma, dissabte, 1 de febrer de 1936, pàg. 4. 
417 .- "Antorxa", a El Obrero Balear, núm. 1.777. Palma, 31 de gener de 1936, pàg. 4.. Reproduït, sota el 
títol "Antorxa", a Antorxa, núm. 7. Palma, dissabte, 1 de febrer de 1936, pàg. 2. 
418 .- "Antorxa", a Nuestra Palabra, núm. 121. Palma, dijous, 6 de febrer de 1936, pàg. 4. La nota 
afirmava "En primer término, festejamos, sinceramente, la salida de dicho diario. Ello vino a llenar un vacío que 
redundaba en beneficio de nuestros enemigos, ya que toda la prensa local diaria, aunque intitulados algunas de 
ellas, pomposamente «independiente y de información literaria» dejaba asomar el rabo de la impronta 
derechista y reaccionaria, es decir, la enemiga del auténtico pueblo mallorquín y Baleárico. Aunque Antorxa, 
reconocemos, a venido a llenar ese hueco, con todo el sacrificio que ello representa, seanos concedido dar 
nuestra opinión desinteresada a su contenido y técnica. En cuanto a esto último, creemos que, —aunque no 
somos periodistas profesionales— se debía hacer resaltar más los carácteres y subtítulos para la mayor atracción 
del periódico. En cuanto al contenido político, no debiera ser tan parcial, y si más amplio. En la información 
nacional y extranjera, nos parece sería conveniente quitarle ese matiz de «veracidad» oficinesca de las agencias 
telegráficas, que tan dado son en destacar los periódicos de empresa para crear un estado de opinión entre el 
«gran público» acostumbrado a no sufrir alteración en su apreciación del presente y del porvenir." 
419 .- “Nuevo diario”, a Voz y Voto, núm. 235. Manacor, 1 de febrer de 1936, pàg.  4. 
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Per publicar Antorxa va ser necessari suspendre la publicació del setmanari República —
òrgan d'Esquerra Republicana Balear—420 i, fins i tot, es va plantejar la possibilitat de deixar 
d'editar el setmanari socialista El Obrero Balear, fet però que no es produí arran de la 
mobilització de la militància socialista.421  
El diari Antorxa, tot i la precarietat de mitjans tècnics, constituí un eix fonamental de la 
campanya del Front Popular.  
L'òrgan del Front Popular d'Esquerres publicà les col·laboradors d'Ateu Martí,422 Heriberto 
Quiñones,423 Llorenç Caldentey,424 Pere Serra Pastor, Cristòfol Barceló,425 Fernando Leal,426 
Pere Capellà.427 M. Sancho428 i E Julià.429 També reproduí articles de Luís Jiménez de Asúa, 
Domingo Lagunilla Iñarritu, Manuel Cordero,430 Javier Bueno, Antonio Ramos Oliveira,431 
Julián Zugazagoitia Mendieta,432 l'exgovernador civil de les Balears M Ciges Aparicio,433 
Ovidio Gondi,434 Camilo Mitjanila,435 Agapito González436 Joaquín Paya,437 J. Izquierdo 
Ortega438 i Juli Just.439 

420 .- "Libre paso a Antorxa", a República, núm. 100. Palma, dissabte, 18 de gener de 1936, pàg. 3. S'hi 
afirmava: "Antorxa" viene a romper la charca estancada de la prensa balear. Los que confiaban en los silencios 
encubridores de los diarios de Palma para sus chanchullos vergonzosos tengan por seguro que el nuevo diario 
que editarán las izquierdas y los partidos obreristas no reconocen ningún "tabú". Los hombres que ansiaban leer 
un órgano que fuera auténtico portavoz de los anhelos del pueblo tendrán en "Antorxa" la expresión más 
auténtica del sentir popular. No se escatiman sacrificios para dotar de esta tribuna a los hombres honrados que 
siempre sufrieron las negaciones insultantes de la prensa palmesana servilmente sometida a las clases 
plutocráticas y caciquiles. Sus esfuerzos han de concentrarse ahora en la consecución de la solidarización de la 
publicación de "Antorxa" diario. Todos los esfuerzos son necesarios, imprescindibles. De la labor de cada 
republicano depende el éxito de la noble empresa. "República" os invita a seguir apoyando a "Antorxa" como lo 
habeis hecho con nosotros hasta ahora, porque "Antorxa" es la superación de "República" y de "El Obrero 
Balear" que acrisolan su honrada actuación de semanarios en el diario que ha de nacer en uno de los días de la 
semana entrante." 
421 .- "Antorxa", a El Obrero Balear, núm. 1.777. Palma, divendres, 31 de gener de 1936, pàg. 4. 
422 .- MARTÍ, Ateu: "Los parados", a Antorxa, núm. 6. Palma, divendres, 31 de gener de 1936, pàg. 4; i 
MARTÍ, Ateu: "El paro obrero", a Antorxa, núm. 10. Palma, dimecres, 5 de febrer de 1936, pàg. 3. 
423 .- QUIÑONES, E.: "Precisa que la justicia obre rápido y severamente", a Antorxa, núm. 9. Palma, 
dimarts, 4 de febrer de 1936, pàg. 6. 
424 .- CALDENTEY, Llorenç: "El progreso exige el transporte por carretera", a Antorxa, núm. 12. Palma, 
divendres, 7 de febrer de 1936, pàg. 2. 
425 .- BARCELÓ, Cristòfol: "Dos etapas", a Antorxa, núm. 2. Palma, dilluns, 27 de gener de 1936, pàg. 2; 
i BARCELÓ, C.: "Un manifiesto", a Antorxa, núm. 16. Palma, dimecres, 12 de febrer de 1936, pàg. 2. 
426 .- LEAL, Fernando: "Luis Bello", a Antorxa, núm. 4. Palma, dimecres, 29 de gener de 1936, pàg. 2. 
427 .- CAPELLÀ, Pere: "A los maestros. Ni cobardes, ni impotentes ni serviles", a Antorxa, núm. 5. Palma, 
dijous, 30 de gener de 1936, pàg. 2. 
428 .- SANCHO, M.: "¡Los mismos!", a Antorxa, núm. 11. Palma, dijous, 6 de febrer de 1936, pàg. 2. 
429 .- JULIA, E.: "Detalles ferroviarios", a Antorxa, núm. 4. Palma, dimecres, 29 de gener de 1936, pàg. 2; 
i JULIA, E.:"A los transportistas por carretera", a Antorxa, núm. 9. Palma, dimarts, 4 de febrer de 1936, pàg. 6 i 
a Antorxa, núm. 10. Palma, dimecres, 5 de febrer de 1936, pàg. 6. 
430 .- CORDERO, Manuel: "Recuerdos de la Revolución de Octubre", a Antorxa, núm. 10. Palma, 
dimecres, 5 de febrer de 1936, pàg. 2. 
431 .- RAMOS OLIVEIRA: "La justicia en Inglaterra. Des de Londres", a Antorxa, núm. 6. Palma, 
divendres, 31 de gener de 1936, pàgs. 2-4; i RAMOS OLIVEIRA, A.: "El Rey y el Arzobispo hablan de 
economía. Desde Londres", a Antorxa, núm. 17. Palma, dijous, 13 de febrer de 1936, pàg. 6. 
432 .- ZUGAZAGOITIA, Julián: "Hacia la victoria. El debate del elector con su conciencia", a Antorxa, 
núm. 5. Palma, dijous, 30 de gener de 1936, pàg. 6. 
433 .- CIGES APARICIO, M.: "¿Quien comenzó?, a Antorxa, núm. 10. Palma, dimecres, 5 de febrer de 
1936, pàg. 2. 
434 .- GONDI, Ovidio: "Cómo mataron a Luís de Sirval. Los crímenes de Asturias", a Antorxa, núm. 6. 
Palma, divendres, 31 de gener de 1936, pàg. 6. 
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Així mateix, reproduí textos d'altres publicacions, com El Socialista,440 Crisol,441 El Obrero 
Balear i La Tarde (de Oviedo).442 
Així mateix, tot i la voluntat de convertir-se en una publicació estable, desaparegué el 22 de 
febrer després d'haver-se editat ininterrompudament 25 números. El diari s'acomiadà amb 
l'editorial "Hasta muy pronto."443 
El número 22, del 19 de febrer de 1936, publicà a la pàgina 4 la següent nota: Este número ha 
sido visado por la censura. Malgrat tot, no duia cap notícia ni article censurat. El dia abans, 
havia publicat a la pàgina 4: "La prensa reaccionaria de Palma —que es toda a excepción de 
"Antorxa"— ha tratado, en estos días de gran interés político, de hurtar a la opinión de  
Palma la verdad de los acontecimientos que han dado el triunfo a las izquierdas. La prensa, 
reaccionaria, incluso en esta hora, se ha negado a servir las ansias del pueblo. ¡Sépalo el 
pueblo!.” 
Pel que fa a les il.lustracions, publicava caricatures sobre Joan March -Verga- i fotografies 
sobre la repressió de la revolta asturiana d'octubre de 1934. 
El diari insertà anuncis propis a una columna, com "Leed Antorxa", "Este periódico es 
tribuna libre para toda justa causa. Obreros, industriales, comerciantes, funcionarios, 
trabajadores de todas clases? Ayudando a "ANTORXA" se defenderan tus intereses y 
evitarás que puedan deslizarse por la sombra tus enemigos. Ayuda a "ANTORXA"!. Todos 
los buenos republicanos deben ofrecer su coche para el día de las elecciones por lo menos. 
El 21 de gener, l'exdiputat Francesc Carreras era a Mallorca per a treballs electorals.444 
El 25 de gener, el diari Antorxa publicà unes declaracions del menorquí Francesc Carreras, 
en les quals comentava el panorama polític aleshores a les Balears i afirmà que "mientras los 
partidos del campo de enfrente discuten creo conveniente no extenderme en consideraciones 
que pudieran creerse maniobras políticas. Pero no puedo dejar de señalar un éxito, un gran 
triunfo de las derechas mallorquinas, reduciendo a su voluntad a March. Este hecho ha sido 
el exponente de una fuerza que se está deshaciendo. El poder personal de March ha sido 
batido y con él la historia de un partido de "recogidos" vestido con los ropajes de la vieja 
trayectoria de buena política del partido liberal."445 

435 .- MITJANILA, Camilo: "Consecuencias. Cooperativismo", a Antorxa, núm. 11. Palma, dijous, 6 de 
febrer de 1936, pàg. 2. 
436 .- GONZALEZ, Agapito: "Yo, Votaré. La opinión de un sindicalista", a Antorxa, núm. 12. Palma, 
divendres, 7 de febrer de 1936, pàg. 2. 
437 .- PAYA, Joaquín: "Las maniobras del gran traficante",  Antorxa, núm. 18. Palma, divendres, 14 de 
febrer de 1936, pàg. 6. 
438 .- IZQUIERDO ORTEGA, J.: "El ocaso del Fascismo Italiano. Reflexiones", a Antorxa, núm. 7. 
Palma, dissabte, 1 de febrer de 1936, pàgs. 1-2. 
439 .- JUST, Julio: "El Sudario de Blasco Ibáñez", a Antorxa, núm. 1. Palma, 25 de gener de 1936, pàg. 2. 
440 .- "Nuestros carteles. Que no nos salve Gil ni nos renueve Calvo", a Antorxa, núm. 6. Palma, 
divendres, 31 de gener de 1936, pàg. 6; "Manifiesto Socialista a las Mujeres", a Antorxa, núm. 8. Palma, 
dilluns, 3 de febrer de 1936, pàg. 6; "Una alocución electoral que se multiplicará en los púlpitos. La voz 
partidista del primado", a Antorxa, núm. 9. Palma, dimarts, 4 de febrer de 1936, pàg. 6;  
441 .- "Recuerdos de Antaño. March en el Congreso", a Antorxa, núm. 17. Palma, dijous, 13 de febrer de 
1936, pàg. 6. 
442 .- "El penal de Pamplona, vergüenza de España", a Antorxa, núm. 3. Palma, dimarts, 28 de gener de 
1936, pàg. 4;  
443 .- "Hasta muy pronto", a Antorxa, núm. 25. Palma, dissabte, 22 de febrer de 1936, pàg. 1?. 
444 .- "Las elecciones en Baleares. El exdiputado señor Carreras", a La Almudaina, dimecres, 22 de gener 
de 1936, pàg. 5. 
445 .- "Manifestaciones para ANTORXA. Nos dice D. Francisco Carreras", a Antorxa, núm. 1. Palma, 
dissabte, 25 de gener de 1936, pàg. 4. 
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10.2.7.1. LA CAMPANYA ELECTORAL 
 
La intensa campanya de mítings arreu de Mallorca 
El dimecres, 15 de gener, el Front Popular d'Esquerres féu el seu primer acte conjunt de 
propaganda a Campos. Hi varen intervenir Llabrés i Montero —del Partit Comunista—, 
Ramon Perpinyà —d'Esquerra Republicana—, Martí Ros —del Partit Republicà Democràtic 
Federal—, Eusebi Heredero Clar —d'Unió Republicana—, Crespí —de la UGT— i Jaume 
Garcia —del Partit Socialista.—446 
Així i tot, en aquells dies, els partits polítics encara continuaven organitzant actes de 
propaganda propis. Així, el 15 de gener, el comunista Andreu Sureda oferi la conferència 
"Estado capitalista y Estado socialista", en la Casa del Poble d'Alaró.447 El dia 18, el radi 
comunista de la Vileta, féu un míting a la barriada de Gènova448 i també s'organitzà un acte a 
Son Espanyol.449 El dia 19, Esquerra Republicana també féu un acte a s'Indioteria.450 
Mentrestant, els socialistes feren mítings, el diumenge dia 19, a Esporles451 i El Vivero;452 
l'endemà, dia 20, a Algaida453 i, el dimarts, 21, a Inca —on es presentà oficialmente la nova 
agrupació.—454 

446 .- Va presidir l'acte el president de l'Agrupació d'ERB de Campos. El local va estar ple, sobretot de 
treballadors i, segons la crònica, els oradors posaren de manifest "las vilezas del régimen que hemos padecido 
durante el segundo bienio de la República y que seguiremos padeciendo si, con un gesto heróico, el día de las 
elecciones, no sabemos barrer la inmundicia estraperlista, nombelista, ferrocarrillera, etc..., al mismo tiempo 
que ponemos en libertad a aquellos camaradas que hoy gimen en las cárceles por haber luchado en defensa de 
un ideal de justicia. Actos como el de Campos dan cuenta del entusiasmo que reina en la isla, en favor de los 
ideales que sustentan los partidos que forman el bloque izquierdista." "La política en Mallorca. Mitin en 
Campos", a La Última Hora, divendres, 17 de gener de 1936, pàg. 5. També "Política local. Propaganda 
electoral de izquierdas", a La Almudaina, dissabte, 18 de gener de 1936, pàg. 5. Per contra, segons l'òrgan 
comunista Nuestra Palabra, l'organització del míting unitari de les esquerres havia estat del radi comunista de 
Campos. Hi assistiren, segons la nota, més de 1.300 persones. "Actos antifascistas", a Nuestra Palabra, núm. 
119. Palma, 23 de gener de 1936, pàg. 2. 
447 .- "Actos antifascistas", a Nuestra Palabra, núm. 119. Palma, 23 de gener de 1936, pàg. 2. Segons la 
nota, en acabar la xerrada es varen fer diverses preguntes al conferenciant sobre la vida a la URSS. 
448 .- Hi assistiren més de 200 treballadors i va ser presidit per Roca. Per la cèl·lula hi intervingueren 
Parets, Aurora Picornell, Galiana i Luis Montero. Els oradors parlaren de la política del bienni "negre" i 
exhortaren a tots els assistents a formar el Bloc Popular Antifeixista. Al finalitzar l'acte es recolliren 10 pessetes 
per ajudar Heriberto Quiñones que es trobava malalt. "Actos antifascistas", a Nuestra Palabra, núm. 119. 
Palma, 23 de gener de 1936, pàg. 2. 
449 .- Organitzat per la Cèl·lua núm. 1, actuaren com a oradors Obrador, Antoni Riera i va presidir l'acte 
Estarellas. Hi assistiren 200 persones i es recaptaren 5,50 ptes per despeses. "Actos antifascistas", a Nuestra 
Palabra, núm. 119. Palma, 23 de gener de 1936, pàg. 2. 
450 .- Hi assistiren prop de 300 persones. "Actos antifascistas", a Nuestra Palabra, núm. 119. Palma, 23 de 
gener de 1936, pàg. 2. 
451 .- Organitzat pel Partit Socialista, hi parlà el comunista Miquel Llabrés i hi assistiren més de 500 
persones. "De propaganda. Actos socialistas", a Antorxa, núm. 1. Palma, dissabte, 25 de gener de 1936, pàg. 3; 
"Actos antifascistas", a Nuestra Palabra, núm. 119. Palma, 23 de gener de 1936, pàg. 2; i "Nuestra propaganda. 
Actos socialistas", a El Obrero Balear, núm. 1.777. Palma, 24 de gener de 1931, pàg. 4. 
452 .- "De propaganda. Actos socialistas", a Antorxa, núm. 1. Palma, dissabte, 25 de gener de 1936, pàg. 3; 
i "Nuestra propaganda. Actos socialistas", a El Obrero Balear, núm. 1.777. Palma, 24 de gener de 1931, pàg. 4. 
453 .- En el Saló Cine d'Algaida, hi varen intervenir els socialistes Maria Plaza, Andreu Crespí, Jaume 
Garcia, Ignasi Ferretjans i Joan Montserrat Parets. "Otro pueblo ganado a nuestra causa. Grandioso mitin en 
Algaida", a Antorxa, núm. 1. Palma, dissabte, 25 de gener de 1936, pàg. 3; i "Nuestra propaganda. Actos 
socialistas", a El Obrero Balear, núm. 1.777. Palma, 24 de gener de 1931, pàg. 4. 
454 .- "De propaganda. Actos socialistas", a Antorxa, núm. 1. Palma, dissabte, 25 de gener de 1936, pàg. 3; 
i "Nuestra propaganda. Actos socialistas", a El Obrero Balear, núm. 1.777. Palma, 24 de gener de 1931, pàg. 4. 
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Aquella setmana, la Coalició d'Esquerres organitzà actes conjunts a Santanyí (dimecres, 22 
de gener)455 i, a Montuïri (dijous, dia 24).456 Així mateix, tot i que no es tractà d'un acte 
estrictament de partit, destacà la conferència a l'Ateneu de Palma de l'empresari i dirigent 
d'Esquerra Republicana Balear, Antoni Maria Qués sobre "La crisis económica: sus causas y 
efectos" (dijous, dia 23).457 
El cap de setmana del 25 i 26 de gener, les esquerres organitzaren un total de nou mítings. El 
dissabte 25, es feren actes de propaganda a Pollença (els oradors foren Bernat Jofre, Eduardo 
Gómez, Ignasi Ferretjans, Jaume Llabrés i Martí Ros), ses Salines (Miquel Fullana,, Ramon 
Perpinyà, Francesc Carreras i J. Mas Rubí), Sant Llorenç (Pere Oliver, Andreu Crespí, Mateu 
Soler i Antoni Amer), Bunyola (Antoni Ribas, Damià Rigo, Francesc de Sales Aguiló, Socias 
i Jaume Garcia) i Establiments (Vicenç Vila, Joan Mas, Josep Girbent i Francesc Esteve) i, 
l'endemà, diumenge, a Campanet, Moscari i Caimari (Josep Feliu, Andreu Sureda, Antoni 
Qués i Francesc de Sales Aguiló) i Porreres (en el Cine Moderno, a les 17 h, en el qual varen 
intervenir el notari de Sineu Enrique Molina, l'exbatle de Felanitx Pere Oliver, el catedràtic 
Andreu Crespí, la mestra d'escola nacional Maria Plaza i el president de la Joventut 
Republicana Climent Garau).458 
El dilluns, 27 de gener, les esquerres feren un acte de propaganda a Manacor459 i el dijous, dia 
30, es féu un míting a Algaida;460 l'endemà, s'organitzaren actes de propaganda a Sóller461 i es 

455 .- "Coalición izquierdista. Actos electorales", a Antorxa, núm. 1. Palma, dissabte, 25 de gener de 1936, 
pàg. 3; i "Nuestra propaganda. Actos socialistas", a El Obrero Balear, núm. 1.777. Palma, 24 de gener de 1931, 
pàg. 4. En aquest article, que enumerava diversos actes de propaganda socialista, es comentava "contrastando 
con el fervor izquierdista, las concentraciones falange-cedistas de que nos habla El Luchador se ven reducidas a 
una pobre tertulia de café y a repartir, a hurtadillas, algunos papeluchos." 
456 .- "Nuestra propaganda", a Antorxa, núm. 3. Palma, dimarts, 28 de gener de 1936, pàg. 2. Es comentà 
que hi assistí gran afluència de públic, fet que provocà que s'haguessin d'habilitar localitats immediates al 
míting, amb la instal·lació de micròfons. A més de destacats dirigents de la localitat, hi actuaren propagandistes 
com a Sureda, Heredero Clar, Antoni Maria Qués, Enrique Molina, Joan Monserrat Parets i Pere Oliver 
Domenge. 
457 .- "En el Ateneo. La crisis económica, por Don Antonio Qués", a La Última Hora, dimecres, 29 de 
gener de 1936, pàg. 5 (àmplia crònica); i "En el Ateneo. La conferencia por Don Antonio Qués", a Antorxa, 
núm. 5. Palma, dijous, 30 de gener de 1936, pàg. 4. 
458 .- "Propaganda de izquierdas. Actos", a Antorxa, núm. 1. Palma, 25 de gener de 1936, pàg. 3. Sobre 
l'acte de Porreres, "La política en Mallorca. Coalición de izquierdas en Porreras", a La Última Hora, divendres, 
24 de gener de 1936, pàg. 5 (anunci). La nota advertia "Es de esperar que dado los momentos actuales y la valía 
de los conferenciantes el acto, que será público, se verá muy concurrido, invitándose a los simpatizantes y de un 
modo especial a las agrupaciones de los pueblos circundantes." També La Voz de Porreras, núm. 22. Porreres, 
dissabte, 25 de gener de 1936, pàg. 2 (anunci). 
459 .- “Mitin”, a Voz y Voto, núm. 235. Manacor, 1 de febrer de 1936, pàg.  4. En el Teatre Principal, a la 
nit, hi varen intervenir els manacorins Quetglas i Antoni Amer i els ciutadans López i Heredero Clar. 
460 .- L'acte va ser presidit pel president del Comitè d'Esquerra Republicana d'Algaida, Pere Capellà —que 
féu un enèrgic i precís parlament en el qual va fustigar el caciquisme i assenyalà els principals postulats del 
programa d'esquerres— i hi hagué intervencions de Eusebi Heredero Clar, d'Unió Republicana —que glosà 
alguns tòpics del moment—, del notari de Sineu Enrique Molina —que fixà les posicions de les forces en pugna 
en la propera campanya electoral— i Jaume Garcia —que féu una crítica del bienni negre, "durante el cual el 
despilfarro sin control han acompañada las inmoralidades más monstruosas" i es referí a la repressió 
d'Astúries.— "En Algaida realizó un imponente acto el Frente Popular de Izquierdas", a Antorxa, núm. 7. 
Palma, dissabte, 1 de febrer de 1936, pàg. 2. Segons la crònica, a l'acte hi assistiren més de 1.500 persones i "el 
magnífico acto de Algaida constituye en realidad una optimista promesa para la gran jornada del 16 de 
Febrero." 
461 .- A la nit, en el Teatre Cine Fantasio de Sóller, ple de gent, s'hi féu el primer míting de la campanya 
electoral. Organitzat pel partits que integraven el Front Popular d'Esquerres, l'acte va ser presidit pel president 
l'agrupació local d'Esquerra Republicana de Sóller, Joan Palou  Coll, que va estar acompanyat dels dirigents 
locals Joan Casasnovas Casasnovas —delegat del Partit Socialista— i Pere Rullan Pastor —delegat d'Unió 
Republicana—, a més dels diversos oradors. En el míting hi varen intervenir Docmael López Palop —d'Unió 
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Pil·larí;462 i el dissabte, 1 de febrer, se'n feren a Lloseta,463 Andratx,464 Bunyola465 i Santa 
Eugènia.466 
L'excel·lent i detallada crònica del míting de les esquerres a Sóller del 31 de gener, que 
publicà el setmanari Sóller, ens permet fer una anàlisi acurada dels discursos dels oradors de 
l'acte. Vegem-ho amb detall. 
Respecte a la intervenció de Docmael López, d'Unió Republicana, aquest inicià el parlament 
presentant l'obrer "no como paria y elemento de discordia, que parece ser el concepto que 
siempre se había procurado envolviera sus actividades. Cuando menos el tan cacareado 
bienio de Azaña contribuyó eficazmente a su dignificación espiritual y material. El hombre 
entonces fué elevado a hombre. Pasada esta época, otra vez se quiere volver progresivamente 
al concepto anterior, que parece plasmaría definitivamente en el caso de triunfar los 
elementos reaccionarios en las próximas contienda electoral." Seguidament, atacà a Lerroux i 
comentà els casos d'Emiliano Iglesias, de l'Straperlo i l'afer Nombela. Digué "parece 
continuación de aquel otro del Ferrocarril Ontaneda-Calatayud. Los señores Gil Robles y su 
compañero Lerroux han llevado a España al mismo estado caótico existente en tiempos de la 
Monarquía, de la cual parece su propia hechura la República que hoy vivimos. Vivimos, 
pués, en un estado de anti-republica dentro de la misma República." A continuació detallà a 
grans trets el bienni de Gil Robles, que classificà de "calamitoso para España, para la 
República y para los propios trabajadores, que son los que más especialmente han salido 
perjudicados." I, acabà, dedicant alguns comentaris a l'afer del Crèdit Balear.467  
En quant al comunista Miquel Llabrés, aquest declarà inicialment que en primer lloc 
defensava l'ideal comunista "por considerarlo el más dignificante para todos, y de una 
manera particular para el obrero, ya que es muy natural que viva quien tiene derecho a la vida 
con su aportación al bienestar común." Recordà, seguidament, les persecucions sofertes en el 
bienni de Gil Robles i Lerroux, que "culminan aún ahora en tiempo de período electoral, con 
la suspensión de los periódicos que defienden sus ideales." Així mateix, féu notar la rebaixa 

Republicana—, Miquel Llabrés —del Partit Comunista—, Ignasi Ferretjans —del Partit Socialista— i Francesc 
Carreras —exdiputat d'Acció Republicana.— "El mitin izquierdista de anoche", a Sóller, núm. 2.549. Sóller, 
dissabte, 1 de febrer de 1936, pàg. 9. També "La campaña de las izquierdas en nuestra Región. Sóller", a 
Antorxa, núm. 8. Palma, dilluns, 3 de febrer de 1936, pàg. 2.  
462 .- Hi assistiren, segons la crònica, unes 300 persones i hi varen prendre la paraula Bartomeu Simó —
del Partit Socialista—, Ateu Martí —del Partit Comunista—, A. Obrador i un representant d'Unió Republicana. 
"La campaña de las izquierdas en nuestra Región. Es Pileri", a Antorxa, núm. 8. Palma, dilluns, 3 de febrer de 
1936, pàg. 2. 
463 .-  Hi parlaren representants d'Unió Republicana i d'Esquerra Republicana —que no identificava—, a 
més de Lluís Montero del Partit Comunista i Bartomeu Simó del Partit Socialista. Segons la breu crònica hi 
assistiren prop de 600 persones. "La campaña de las izquierdas en nuestra Región. Lloseta", a Antorxa, núm. 8. 
Palma, dilluns, 3 de febrer de 1936, pàg. 2. 
464 .- A la nit, en el Teatre Principal, es féu el míting, presidit per un membre del Partit Socialista i 
actuaren d'oradors Joan Simonet —de les Joventuts socialistes—, Miquel Llabrés —del Partit Comunista— i 
Eduardo Gómez Ibáñez —d'Esquerra Republicana— i Igansi Ferretjans —del Partit Socialista.— La crònica 
comentava que "el entusiasmo que cunde entre las fuerzas populares deja entre ver el aplastamiento del 
caciquismo Verguista." "La campaña de las izquierdas en nuestra Región. Andraitx", a Antorxa, núm. 8. Palma, 
dilluns, 3 de febrer de 1936, pàg. 2. 
465 .- Hi hagué intervencions de G. Lapuerta —de les Joventuts Socialistes—, Joan Mas —del Partit 
Comunista—, Vicenç Vila —del Partit Socialista—, Lambert Juncosa —d'Esquerra Republicana— i del 
candidat Francesc Carreras. "La campaña de las izquierdas en nuestra Región. Buñola", a Antorxa, núm. 8. 
Palma, dilluns, 3 de febrer de 1936, pàg. 2. 
466 .- A les 20 h, s'hi celebrà un míting de propaganda en el qual varen intervenir com a oradors Juan, 
Comas, Capellà, Torres, Saul i Damià Tous —que el va presidir.— "Propaganda del Frente Popular. Santa 
Eugenia", a Antorxa, núm. 10. Palma, dimecres, 5 de febrer de 1936, pàg. 3. 
467 .- "El mitin izquierdista de anoche", a Sóller, núm. 2.549. Sóller, dissabte, 1 de febrer de 1936, pàg. 9. 
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dels jornals mentre semblava que les dretes, "al querer anular las organizaciones obreras, 
entregan millones al Clero y a las grandes Compañías" i defensà que el règim capitalista 
originava l'atur forçós. Aconsellà que es votàs la candidatura d'esquerres per diverses raons: 
en primer lloc, per l'amnistia dels 30.000 obrers empresonats arrans dels fets d'Astúries i 
altres lluites dels ideals, per les responsabilitats d'Astúries i pel triomf de la pròpia justícia. 
Va desmentir les afirmacions que diversos periòdics llançaren "a los cuatro vientos a raíz de 
los sucesos de Asturias, como lo hicieron los periódicos capitalistas al contar la revolución de 
Rusia." Seguidament, presentà a Gil Robles com a representant "del Papa en España, la cual 
le quiere entregar atada de pies y manos. Considera los conventos como sitios de 
conspiración contra el pueblo." A més, es va entretenir en llargues consideracions per 
explicar "el sentido del verdadero comunismo que no tiene otro principio que todo para 
todos, a base de que todo el mundo pueda vivir satisfecho de la vida por el bienestar que se 
proporciona a sí mismo y a los demás con su propio esfuerzo. Desmiente el sentido contrario, 
que consiste en presentarles como verdaderos aniquiladores de la sociedad." 
En relació al socialista Ignasi Ferretjans, aquest començà la intevenció explicant el motiu de 
la seva unió amb els republicans en les properes eleccions, la justificà "por tener los mismos 
motivos que cuando el 12 de Abril de 1931. Como tal su programa es aglutinante de 
izquierda y no como de partido" i va distingir entre la finalitat i la meta dels partits. Afirmà 
que "esta República no es la socialista" i presentà el programa de Gil Robles que "dice 
consiste en Dios y España. Los socialistas también quieren a Dios y a España; pero no a la 
España de las represiones sangrientas de 1909 y luego del desastre de Africa en 1921, no la 
de los jornales de 0'75 y 1'50 como en Puigpuñent, no la de Nombela, del "straperlo" y del 
trigo y del maíz. A Dios también lo quieren, pero al Dios santo y mártir, no al que en 1914 
bendice las armas de Francia contra Alemania y ahora las de Italia contra Abisinia. 
Queremos a Jesús cuando dice "Mi Reino no es de este mundo." La vida no es sólo trabajo, 
es también alegría de vivir, por esto es que los trabajadores deben tener sus compensaciones 
de orden material y espiritual." Seguidament, afirmà que considerava els treballadors "como 
dignos de la bienaventuranza" i glosà les paraules de Jesús quan va dir que "es más dificil 
entrar un rico en el cielo que un camello por el ojo de una aguja." Comentà "la cobardía que 
supone la conducta derechista" i, en aquest sentit, enumerà les persecucions de les quals eren 
víctimes els socialistes. A continuació tractà llargament el tema del Crèdit Balear i explicà 
amb tot detall "las circunstancias que hicieron posible que los autores de este fracaso 
económico escaparan de las correspondientes sanciones." Féu notar, també, la veritable 
rellevància de l'amnistia que "interesan para el sin número de obreros, mártires del ideal, que 
gimen en las cárceles españolas." Acabà amb sentit paràgrafs narrant el tràgit episodi 
desenvolupat a Sama de Langreo amb motiu "de la sangrienta represión por los sucesos de 
Asturias, en el cual perecieron 24 jóvenes al ser muertos por la Guardia civil, cuyo Teniente 
vengaba así la muerte de su hermano, un Capitán de la Benemérita que perdió la vida en los 
sucesos de Asturias."468 
Finalment, el parlament del candidat i dirigent d'Izquierda Republicana, Francesc Carreras, 
s'inicià manifestant la seva preocupació ja que la seva intervenció anava especialment 
dedicada a les persones d'ideals dretans, "a quienes, si no convencer, a lo menos le interesa 
hacer que se preocupen por lo que les pueda decir." Seguidament, glosà el sentit de la 
política, "ya que ésta, como tal, interviene en todos los actos de nuestra vida." També parlà 
de la fallida del Crèdit Balear, que qualificà com "la entidad más fuerte de Mallorca 
controlada por fuerzas conservadoras. Puede admitirse que no hubo mala fe, pero en este 
caso debe aceptarse que existió incapacidad. La solución que se ha buscado es para salvar 
fortunas personales y eludir responsabilidades." Explicà com el "Juez (o Fiscal), hombre de 

468 .- "El mitin izquierdista de anoche", a Sóller, núm. 2.549. Sóller, dissabte, 1 de febrer de 1936, pàg. 9. 
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derecha por cierto, pero honrado y con alta estima de su responsabilidad, fué separado de este 
asunto, porque al ir a ordenar el procesamiento de los responsables se le concedió, sin 
haberlo solicitado, dos meses de permiso, y seguidamente fué enfocado impunemente el 
asunto por otro funcionario judicial. Asegura que se cursaron cartas del entonces Ministro de 
Justicia, señor Casanueva, de la Ceda." A continuació explicà "cómo no tienen derecho a la 
queja los que dan su voto a Diputados que luego se desentienden de asuntos de tamaña 
importancia." Dedicà nombrós temps a explicar l'escandalós assumpte de l'augment de les 
tarifes de la Transmediterrània i explicà com aquesta companyia "subvencionada por el 
Estado, no podía sin largos informes modificarlas; pero de la noche a la mañana un audaz 
Subsecretario de Marina Civil (Pic[sic] y Pon, a las órdenes de Lerroux) lo resolvió de un 
plumazo. Se hicieron las correspondientes gestiones, reuniones de fuerzas vivas incluso 
(comenta en sentido humorístico estas clases de reuniones), algunos telegramitos... y total 
nada. ¡Si por algo los electores de derecha votaron Diputados de la Naviera! Es preciso que 
el elector mallorquín se abstenga ya de votar a Diputados de empresas, porque éstos no 
pueden luego defender al pueblo sino a sus empresas." Acte seguit, comentà els conceptes de 
Família, Ordre, Pàtria i Religió, que "considerados como tales son comunes a toda sociedad 
organizada." Explicà, a més, com en el bienni d'Azaña va ser "precisamente cuando el trigo 
adquirió mayor valoración y que la peor se da ahora después del bienio de Gil Robles." Així 
mateix, justificà com les esquerres desenvolupaven des del poder "una labor enteramente 
constructiva y a base del bienestar del pueblo" i tornà altra vegada a l'assumpte del Crèdit 
Balear per dir que "si el día de las elecciones triunfan las izquierdas, como es de esperar, 
volverán otra vez a poner sobre el tapete tan escandaloso asunto, que no está ni puede estar 
terminado así como así, se exigirán responsabilidades desde el primer día y un Juez especial 
se hará cargo inmediatamente del particular." Aleshores, es dirigí als elements de dreta que hi 
poguessin haver en el local i els convidà a que "este día tengan un amplio gesto de 
comprensión para sus contrarios que en estas elecciones no piden más que justicia, y 
recuérdese que si hay Casas Viejas también hay Asturias."469 
La setmana del 3 al 9 de febrer, les esquerres intensificaren la seva campanya de propaganda. 
Així, el dimarts, dia 4, es celebrà un míting a Artà;470 l'endemà, al Pont d'Inca471 i a les 

469 .- "El mitin izquierdista de anoche", a Sóller, núm. 2.549. Sóller, dissabte, 1 de febrer de 1936, pàg. 9. 
470 .- A la nit, en el Teatre Principal, es féu un míting del Front Popular d'Esquerres, en el qual, segons la 
crònica, hi assistiren més de 2.500 persones. Hi varen intervenir el socialista Soler, de Manacor; l'exbatle de 
Felanitx, Pere Oliver Domenge; la comunista Aurora Picornell; el socialista Ignasi Ferretjans, i els candidats 
Antoni Amer, Francesc Carreras i Alexandre Jaume. La nota afirmava que "La impresión recogida es de que el 
día 16 el Frente Popular de Izquierdas triunfará en Artá." "Nuestra propaganda. Gran mitin en Artá", a Antorxa, 
núm. 13. Palma, dissabte, 8 de febrer de 1936, pàg. 3. 
471 .- Hi varen prendre la paraula A Roca (de la Joventut Socialista), A. Perelló (de l'agrupació local), A. 
Martínez (del Partit Comunista) i B. Simó (del Partit Socialista). La breu nota destacà l'assistència entre el 
públic de dones. "Propaganda política. Acto en Pont d'Inca", a Antorxa, núm. 12. Palma, divendres, 7 de febrer 
de 1936, pàg. 2. 
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barriades de Gènova472 i de la ronda de Ponent;473 i el dijous, dia 6, a Calvià, es Capdellà,474 i 
Llucmajor.475 
El 7 de febrer, en el Teatre Variedades de Manacor s'hi féu un míting del Front Popular en el 
qual hi féu la presentació pública de l'Orfeó de les Joventuts Socialistes de Manacor, dirigit 
pel mestre Gayà, que interpretà l'Himne del Riego, "La Internacional"476 i altres 
composicions. El president de les Joventuts Socialistes de Palma, Ferran Rado —que actuà 
com a segon orador—, durant la seva intervenció va censurar les autoritats, fet que motivà 
que el batle el cridàs a l'ordre per dues vegades "y como insistiera nuevamente sobre el 
mismo tema, intentó llamarle nuevamente la atención, en cuyo momento el público que 
llenaba el local, promovió fuerte alboroto como protesta de la actuación de dicho Delegado, 
por cuyo motivo ésta autoridad dió por terminado el acto, ordenando que fuera desalojado el 
local." El batle envià a demanar la Guàrdia Civil, que desallotjà el teatre sense que 
ocorregués cap incident.477 
Mentrestant, el 7 de febrer, a la nit, es va reunir el Comitè d'Enllaç del Bloc Popular 
d'Esquerres, sota la presidència del socialista Ignasi Ferretjans, per examinar la tasca de 
propaganda i organització que es duia a terme en tots els pobles de Mallorca, Menorca i 

472 .- En el teatre de Gènova, es féu l'acte de propaganda, en el qual varen intervenir Vidal (Partit 
Comunista), Llavina (Unió Republicana), i López (Esquerra Republicana). "Propaganda política. En Génova", a 
Antorxa, núm. 12. Palma, divendres, 7 de febrer de 1936, pàg. 2. 
473 .- En el cafè de la ronda de Ponent, davant l'Alfombrera, s'hi celebrà un míting en el qual varen prendre 
part Rafel Villa —de la Joventut d'ERB—, Josep Feliu —d'ERB—, Aurora Picornell —del Partit Comunista— 
i Vicenç Vila —del Partit Socialista.— "Propaganda del Frente Popular", a Antorxa, núm. 10. Palma, dimecres, 
5 de febrer de 1936, pàg. 3 (anunci). 
474 .- A ambdós actes hi varen intervenir Sastre, Tomàs, Montero i Ignasi Ferretjasns i no va ocórrer cap 
incident. "En Calviá y Capdellá", a Antorxa, núm. 13. Palma, dissabte, 8 de febrer de 1936, pàg. 3. 
475 .- En el Cine Recreativo de Llucmajor, les esquerres hi celebraren un míting. L'acte s'inicià i es tancà 
amb el cant de l'himne de les Joventuts Socialistes. Hi varen interventir l'exbatle i l'extinent de batle de 
Llucmajor, Bartomeu Sastre i Miquel Monserrat Parets, respectivament; el socialista Ignasi Ferretjans; el 
catedràtic i dirigent d'ERB Eduardo Gómez Ibáñez; Rado, de la Joventut Socialista, i Antonio Díaz, del Partit 
Comunista. Segons la crònica, "por insuficiencia del local, que estaba atestado, se transmitió, por medio del 
micrófono, al adjunto local de Izquierda Republicana que también estaba atestado de público, y al local de la 
Casa del Pueblo, que, como los antedichos, estaba también abarrotado." Respecte a les intervencions, el 
setmanari llucmajorer declarava "Los discursos, en general, fueron moderados, si consideramos el periodo en 
que nos encontramos; y aunque el Delegado gubernativo que asistía al acto se creyó obligado a llamar la 
atención al Sr. Rado (con la consiguiente protesta del público) creemos que fué por haber entendido mal los 
conceptos del orador, pues, con lo que leemos diariamente en la prensa estamos curados de espanto en cuanto a 
frases "gordas" en los mitines, y no creemos que en Lluchmayor tengan excepcional importancia en relación a 
otras poblaciones. El Sr. Díaz, de quién, por su filiación política, podía esperarse un discurso violento, habló en 
tonos tan moderados y persuativos[sic], que el público se admiró de que un comunista hablara en aquel tono."  
"El Mitin de las izquierdas en el Cine Recreativo", a La Semana, núm. 6. Llucmajor, 8 de febrer de 1936, pàg. 7 
(crònica). 
476 .- Precisament, dies abans, el batle de Manacor havia enviat un telegrama al governador civil demanant 
si en un míting en un local tancat "organizado por los extremistas" es podia cantar "La Internacional", petició 
que el governador civil constestà el 7 de febrer afirmativament mentre "no se trascienda al exterior." "En el 
Gobierno Civil. ¿Se puede cantar La Internacional", a La Última Hora, divendres, 7 de febrer de 1936, pàg. 5; 
"Gobierno Civil", a Antorxa, núm. 12. Palma, divendres, 7 de febrer de 1936, pàg. 3; "Del Gobierno Civil", a La 
Almudaina, dissabte, 8 de febrer de 1936, pàg. 5; "Gobierno Civil", a Correo de Mallorca, dissabte, 8 de febrer 
de 1936, pàg. 2; Gobierno civil. La propaganda electoral", a El Día, dissabte, 8 de febrer de 1936, pàg. 2. 
477 .- "La política en Mallorca. Mitin de izquierdas disuelto por la autoridad", a La Última Hora, dissabte, 
8 de febrer de 1936, pàg. 5; “Mitin electoral”, a Voz y Voto, núm. 236. Manacor, 8 de febrer de 1936, pàgs.  4-5; 
"Ante las elecciones. De un mitin de izquierdas en Manacor", a La Almudaina, diumenge, 9 de febrer de 1936, 
pàg. 6; Voz y Voto, núm. 236. Manacor, dissabte, 8 de febrer de 1936, pàgs. 4-5; "Las elecciones en Baleares. 
Mitin Izquierdista en Manacor, suspendido por el Delegado de la autoridad", a Correo de Mallorca, dilluns, 10 
de febrer de 1936, pàg. 8, i "Mitin suspendido", a El Día, dimarts, 11 de febrer de 1936, pàg. 2. 
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Eivissa. Es va reconèixer que la campanya era "perfecta" i s'acordà designar cinc equips 
d'oradors que des del dilluns, dia 10, començarien una intensa campanya de mítings en tots 
els districtes de Palma, a més de mobilitzar tots els afiliats dels partits. Així mateix, s'acordà 
començar la propaganda d'impresos i cartells, que seria continuada per una altra de 
propaganda de carrer. També es va parlar sobre l'acte central del diumenge, dia 9, al Teatre 
Balear, de Palma, i es nomenaren diverses comissions per mantenir l'ordre i la bona 
organització de l'acte.478 
El 6 de febrer, Nuestra Palabra comentava que "son infinidad los actos realizados en dos 
semanas en Baleares por el Frente Popular. En todos los pueblos de Mallorca llega la voz de 
los oradores de los partidos que forman dicho Frente. El gran entusiasmo que reina en todos 
ellos, es una demostración de la sed de venganza que tiene el pueblo laborioso contra sus 
asesinos y ladrones. Junto a esto, tenemos los formidables fracasos de las derechas que en 
algunos pueblos como Manacor, Lluchmayor, etc., no solo las masas no las han dejado 
hablar, sino que les han dado una lección provechosa como solo sabe darla la masa 
antifascista. El oro va a ser el dios de las derechas en las elecciones. Contra su dios 
opongámosles nuestra acción, entusiasmo y decisión en el triunfo."479 
Així mateix, la nit del dimarts 4 de febrer, varen sortir de Palma cap a Maó en viatge de 
propaganda electoral el president del Consell Regional d'Esquerra Republicana Balear i 
candidat Bernat Jofre, el president de la Federació Socialista Balear Jaume Garcia480 i el 
secretari d'Unió Republicana Eduardo[sic] López. L'endemà arribaren a Maó i participaren 
en actes a Sant Lluís, Maó, Alaior i Sant Cristòfol i visitaren, a més, es Castell, Ciutadella i 
es Mercadal, on s'entrevistaren amb membres de les esquerres locals. Així i tot, com es 
queixava el setmanari Justicia Social, el fet de no disposar les esquerres de locals per a la 
propaganda restà "brillantez" a la campanya. El dimecres, a la nit, els dirigents mallorquins 
visitaren els pobles des Castell481 i Sant Lluís482 i, a les 21 h, en el saló Victòria, de Maó, es 
féu un míting.483 L'endemà, dia 6, a l'horabaixa, els propagandistes visitaren Ciutadella484 i, a 

478 .- "Propaganda y Candidatura del Frente Popular de Izquierdas", a Antorxa, núm. 13. Palma, dissabte, 8 
de febrer de 1936, pàg. 1. 
479 .- "Gran campaña del Frente Popular. Mitines electorales", a Nuestra Palabra, núm. 121. Palma, 6 de 
febrer de 1936, pàg. 3. 
480 .- "Viaje de propaganda", a Antorxa, núm. 9. Palma, dimarts, 4 de febrer de 1936, pàg. 3. 
481 .- Els propagandistes mallorquins varen saludar els membres de les esquerres en el local de l'Agrupació 
Socialista, que s'omplí de treballadors que havien tingut notícia de l'arribada dels dirigents mallorquins. 
Reproduït a "Propaganda electoral en Menorca del Frente Popular de Izquierdas", a Antorxa, núm. 16. Palma, 
dimecres, 12 de febrer de 1936, pàg. 3. 
482 .- Es celebrà una reunió en el saló del casino La Amistat Social, en el qual varen adreçar la paraula als 
assistents el dirigent socialista maonés Gomila i els palmesans López, Jofre i Garcia, que els exhortaren a "que 
el día 16, teniendo en cuenta que el primer punto del programa del Frente Popular de Izquierdas es la amnistía, 
voten dicha candidatura, pues de su triunfo depende que recobren la libertad treinta mil obreros."  
483 .- En una sala d'actes plena de gent, l'acte va ser presidit per Joan Gomila Manent, d'Esquerra 
Republicana, en representació del Comitè d'Enllaç. Hi hagué discursos del socialista Antoni Gomila, que féu 
comparacions entre el primer bienni —amb la seva política d'austeritat i honradesa— i el segon, caracteritzat 
pels escàndols de l'estraperlo i l'afer Tayá, entre d'altres. Quan es va referir a la política local, féu una dura 
crítica dels dirigents del Partit Republicà històric, que "con sus desaciertos y con el afán de satisfacer 
ambiciones personales han metido a un partido de tradición izquierdista en un callejón sin salida, impotente 
para intervenir en los grandes movimientos nacionales." Posà de manifest "la ignomínia que representa para el 
cuerpo electoral de Baleares el que Juan March haya ofrecido, como quien ofrece una mercancía cualquiera, 
sacar los siete diputados que han de salir por el distrito." També, amb paraules cordials, féu una crida als 
companys de la CNT, "para que dejando a un lado procedimientos de tácticas, aporten su concurso a la magna 
empresa de liberar a los miles de compañeros que están encarcelados con motivo del movimiento de Octubre." 
Seguidament, va intervenir Eduardo López, que saludà les esquerres menorquines en nom de les de Palma i féu 
història dels darrers temps de la monarquia. També parlà del segon bienni, dirigit per Lerroux, amb el seu 
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la nit, celebraren un míting a Alaior.485 El dia 5, el diari Antorxa comentava que, segons les 
notícies que es rebien sobre la campanya electoral a Menorca "son de día en día más 
alentadoras, y el entusiasmo a favor de las candidaturas de izquierda es cada día mayor. En 
todos los pueblos de la isla, los elementos liberales sea cual fuere su matiz, han formado una 
masa compacta a modo balaustrado y derrotar desde ella a los hombres del Straperlo y a sus 
encubridores."486 
Tal com estava previst, el dia 9, en el Teatre Balear, de Palma, s'hi celebrà l'acte de 
presentació dels candidats del Front Popular.487 Va presidir el míting el dirigent socialista 
Jaume Garcia Obrador i, a la seva dreta hi havia Emili Darder, Francesc Carreras, Bernat 
Jofre, Manuel Cirer i Luis Montero, i a la seva esquerra, Alexandre Jaume, Aguiló, Ignasi 
Ferretjans i Antoni Amer. Després de fer la presentació dels candidats, Jaume Garcia,488 cedí 

programa de "ensanchamiento de la República, que tanto se ha ensanchado que ha caído en manos del 
jesuitismo." També es va referir al moviment d'octubre de 1934, que justifica, ja que "obedecía a un noble 
impulso del pueblo que se levantaba contra sus opresores. Aunque no fuera nada más que para reivindicar los 
cuatro mil muertos en la represión de Asturias y libertar a los treinta mil prisioneros de la reacción, los hombres 
liberales y la clase trabajadora tiene el sagrado deber, el día 16, de votar las candidaturas (de] izquierdas." A 
continuació va prendre la paraula Jaume Garcia, que saludà els treballadors maonesos en nom dels de Mallorca i 
Eivissa i de l'exdiputat i candidat Alexandre Jaume, Féu, després, una crítica "tan formidable de los elementos 
del segundo bienio que se presentan a la lucha con el programa de "Contra la revolución y sus cómplices", que 
consigue adueñarse por completo del numeroso público." Afirmà que front a la candidatura de Joan March, "en 
la que van amalgamados el poder de la iglesia y el moderno capitalismo representado por el último pirata del 
Mediterráneo, en la de Izquierdas, integrada por intelectuales al servicio de la causa de la libertad y la justicia, 
va también un modesto obrero hijo de esta tierra, que por su esfuerzo se ha hecho merecedor de la confianza de 
la clase trabajadora." Finalment, intervingué Bernat Jofre, que féu una detallada exposició del programa de la 
coalició d'esquerres i manifestà que aquelles eleccions no eren uns comicis més i "que de ellas depende el que 
España quede sumida en la más negra esclavitud o se ponga en condiciones de alcanzar el rango que como 
nación civilizada le corresponde." Reproduït a "Propaganda electoral en Menorca del Frente Popular de 
Izquierdas", a Antorxa, núm. 16. Palma, dimecres, 12 de febrer de 1936, pàg. 3.  
484 .- La reunió se celebrà en el local de l'Agrupació Socialista, "el cual se llenó de compañeros socialistas, 
comunistas y republicanos de izquierda, los cuales está poseídos del más grande entusiasmo por el triunfo de 
nuestra candidatura, lamentando que la circunstancia antes indicada haya impedido el que los visitantes 
pudieran comprobar el ambiente del pueblo en favor de las izquierdas." Reproduït a "Propaganda electoral en 
Menorca del Frente Popular de Izquierdas", a Antorxa, núm. 16. Palma, dimecres, 12 de febrer de 1936, pàg. 3. 
485 .- En el Centre Republicà, es féu un acte de propaganda, presidit pel dirigent local Mascaró i hi varen 
intervenir els mateixos oradors que ho havien fet el dia anterior a l'acte de Maó. Reproduït a "Propaganda 
electoral en Menorca del Frente Popular de Izquierdas", a Antorxa, núm. 16. Palma, dimecres, 12 de febrer de 
1936, pàg. 3. 
486 .- "La lucha electoral en Menorca", a Antorxa, núm. 10. Palma, dimecres, 5 de febrer de 1936, pàg. 4. 
487 .- S'anuncià que en el míting de presentació de la candidatura de diputats a Corts del Front Popular 
d'Esquerres hi intervindrien F. Garcia. Herrando (Bloc d'Unificació Marxista), Luis Montero (Partit Comunista), 
Ignasi Ferretjans (UGT), Antoni Amer (Unió Republicana), Bernat Jofre (Esquerra Republicana), Alexandre 
Jaume (Partit Socialista) i Francesc Carreras (Esquerra Republicana). "Frente Popular de Izquierdas. Mitin", a 
Antorxa, núm. 12. Palma, divendres, 7 de febrer de 1936, pàg. 6 (anunci que feia la crida als ciutadans: "Por la 
tercera República, todos al mitin"); "Frente Popular de Izquierdas. Mitin", a Antorxa, núm. 13. Palma, dissabte, 
8 de febrer de 1936, pàg. 1 (anunci); "La política en Mallorca. Frente Popular de Izquierdas", a La Última Hora, 
dissabte, 8 de febrer de 1936, pàg. 5 (anunci); "Política. Mitin en el Balear", a El Día, núm. 4.549. Palma, 
dissabte, 8 de febrer de 1936, pàg. ? (anunci); "Ante las elecciones. Mitin del Frente Popular en el Teatro 
Balear", a La Almudaina, diumenge, 9 de febrer de 1936, pàg. 6 (anunci). Segons la crònica de La Almudaina, 
"el teatro estaba lleno en el patio y ocupadas buen número de las gradas. Ante los altavoces colocados en la 
fachada del teatro se reunieron numerosos grupos." "Ante las elecciones. El mitin de izquierdas en el Teatro 
Balear", a La Almudaina, dimarts, 11 de febrer de 1936, pàg. 6; "Política. Mitin de izquierdas", a El Día, 
dimarts, 11 de febrer de 1936, pàg. 2 (nota molt breu); 
488 .- Jaume Garcia explicà l'objecte de l'acte —la presentació pública dels candidats—, va transmetre als 
reunits una fraternal salutació dels correligionaris d'Eivissa i Menorca —"en donde ha estado en excursión de 
propaganda, sacando la impresión de que en las islas hermanas están dispuestos a evitar el triunfo de los 
traficantes de conciencias— i, seguidament, va fer la presentació dels canditats, "teniendo para todos y cada uno 
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la paraula a Francesc de Gràcia Hernando (Unificació Marxista),489 Luis Montero Ramírez 
(Partit Comunista),490 Ignasi Ferretjans (UGT),491 Antoni Amer (Unió Republicana),492 Bernat 

de ellos palabras de encomio.— "El mitin del domingo", a Antorxa, núm. 14. Palma, dilluns, 10 de febrer de 
1936, pàg. 1.. 
489 .- De Gràcia Hernandez —citat a la crònica com Garcia Hernández— digué que el Bloc d'Unificació 
Marxista feia part del Front Popular "para libertar a los presos políticos. Hay que evitar que por la indiferencia 
de los trabajadores, triunfen los reaccionarios. Conseguido esto, nos retiraremos a las filas obreristas para luchar 
contra el régimen capitalista." (Citat a "El mitin del domingo", a Antorxa, núm. 14. Palma, dilluns, 10 de febrer 
de 1936, pàg. 1). Segons la crònica de La Almudaina, De Gràcia afirmà que per aconseguir alguna cosa de la 
classe burgesa havia de ser després d'haver "librado una verdadera batalla, como fué un pequeño ejemplo, 
Asturias, única manera de logar su triunfo." "Ante las elecciones. El mitin de izquierdas en el Teatro Balear", a 
La Almudaina, dimarts, 11 de febrer de 1936, pàg. 6. 
490 .- Montero començà saludant a tots, especialment els socialistes representats per Largo Caballero i es 
congratulà que el Partit Comunista hagués estat l'iniciador, a Europa, del front popular antifeixista. Afirmà que 
"los dictadores vaticanistas nos atribuyen propósitos dictatoriales dirigidos desde Moscú. Ellos son los 
responsables del Crak del "Crédito Balear", del Straperlo, del desastre de Marruecos. Nuestros diputados han de 
votar por la libertad de nuestros presos y por la revisión del expediente del Crédito Balear." Afirmà que no creia 
que l'emancipació dels comunistes vengués després de les properes eleccions, però, que constituïa una etapa cap 
a aquesta. Així i tot entenia que si es repetia el fet del 14 d'abril, hi  havia una necessitat d'unir-se en el camí 
amb els socialistes. "El mitin del domingo", a Antorxa, núm. 14. Palma, dilluns, 10 de febrer de 1936, pàgs. 1-2. 
També "Ante las elecciones. El mitin de izquierdas en el Teatro Balear", a La Almudaina, dimarts, 11 de febrer 
de 1936, pàg. 6. Es va transcriure la intervenció de Luis Montero a "Extracto. Del discurso de Luís Montero en 
el mitin del domingo pasado en el Teatro Balear", a Nuestra Palabra, núm. 122. Palma, 13 de febrer de 1936, 
pàg. 4. 
491 .- Ferretjans, que intervingué per la UGT i en representació del candidat socialista de Menorca Antoni 
Gomila. Comentà que anaven a unes eleccions en unes circumstàncies tràgiques per a les organitzacions 
obreras, "exhaustas muchas de ellas, debido a la represión por los sucesos de octubre, pero honradas." Continuà 
relatant que els patrons d'Artà, com a repressàlies per un acte de propagana esquerrana, havien advertit als seus 
obrers que "de no votar por las derechas, les despedirán del trabajo y que ante tal coacción los obreros han 
acordado abandonar el trabajo antes de las elecciones, con el fin de ser libres de votar por las izquierdas. 
Conviene tomar buena nota de todos estos hechos, para proceder en consecuencia después del próximo día 16." 
Seguidament, censurà els cartells de propaganda electoral dels quals es servia la CEDA i afirmà que "frente a 
nosotros se alza el Bloque derechista con su bandera: Dios y España. La nuestra es: España y libertad. Aquella 
es la de la Inquisición(,] de las guerras de Cuba y Marruecos, de la represión del año 17 y del 34; los jornales de 
a 1'50 pesetas; de la destrucción de la legislación social; del Straperlo, asunto nombela y demás negocios sucios. 
La nuestra es la de la destrucción de cárceles y contrucción de escuelas. El Dios de las derechas está prostituído 
por los explotares [sic] que, en nombre de él, bendicen las armas fraticidas y procuran la impunidad de los 
responsables del crak del Crédito Balear. La gesta de octubre hizo recular el fascismo." Després es dirigí a les 
dones i comentà "la República os concedió el voto para defensa de vuestros hijos. Votando por las izquierdas 
abrireis las puertas de la cárcel a 30.000 hombres honrados que anhelan abrazar a sus familias. Rechazad la 
caridad ocasional de los causantes de vuestras miserias que solo se acuerdan de los pobres en momentos 
preelectorales." Acabà dient que "van a la lucha, para restaurar una República, que impida definitivamente, se 
pueda implantar el fascismo en España" i que "nuestra cooperación con los republicanos no impedirá que, 
conseguido el triunfo electoral el día 16, nos consagremos a trabajar por la República Socialista." "El mitin del 
domingo", a Antorxa, núm. 14. Palma, dilluns, 10 de febrer de 1936, pàg. 2. També "Ante las elecciones. El 
mitin de izquierdas en el Teatro Balear", a La Almudaina, dimarts, 11 de febrer de 1936, pàg. 6. 
492 .- L'exbatle de Manacor i candidat Antoni Amer començà saludant a les esquerres i afirmà que no faria 
un discurs, ja que no era un orador, sinó "un hombre de hechos." Manifestà que havia acceptat un lloc en la 
candidatura del Front Popular "por disciplina más que por capacidad. Si fuere elegido, podeis contar con mi 
lealtad y mi diligencia en pró de los intereses de la Provincia." Seguidament, es dirigí als intel·lectuals i a la 
classe mitjana, comerciants i petits propietaris per tal que cooperassin a la realització del programa de la 
República de 1931, "hoy ampliado con otros puntos, tales como la supresión de todos los monopolios, que solo 
benefician a los accionistas [i] que solo se cuidan de cortar los cupones en perjuicio de la clase media y 
trabajadora." A més, es declarà partidari del servei militar voluntari, "frente al sistema de redención a metálico, 
al amparo del cual, sólo van a servir en Africa los que no tienen dinero para servir como "cuotas." Opinà que 
s'havien de lliurar les terres als pagesos i que s'havia d'establir una assegurança contra l'atur i la vellesa, com el 
que gaudien els funcionaris públics i acabà oferint-se als seus votants "para ser su criado o recadero para lograr 
beneficios para la clase humilde." "El mitin del domingo", a Antorxa, núm. 14. Palma, dilluns, 10 de febrer de 
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Jofre (ERB),493 Alexandre Jaume (Partit Socialista)494 i Francesc Carreras (ERB).495 Tancà 
l'acte Jaume Garcia, fent un resum del que havien dit la resta d'oradors.496 La premsa 
d'esquerres, com Antorxa, Nuestra Palabra497 i El Obrero Balear, destacà l'èxit de l'acte.  

1936, pàg. 2. També "Ante las elecciones. El mitin de izquierdas en el Teatro Balear", a La Almudaina, dimarts, 
11 de febrer de 1936, pàg. 6. 
493 .- L'exbatle de Palma i candidat afirmà que el proper 16 de febrer "será trascendental para España y 
para Mallorca." Aleshores, féu història de la política mallorquina i digué que fins feia cinc anys "sólo había dos 
partidos guiados por dos millonarios rivales. Aludió a las gestiones de algunos Gobernadores, que solo su 
misión, es el el ayudar a ciertos partidos en estas elecciones." Continuà dient que "no tiene explicación que 
ciertos elementos, que antaño se odiaron a muerte, hoy se presenten unidos contra el frente popular, si no es por 
el espíritu civil del pueblo que ya no consiente aquellos actos escandalosos, en materia electoral, del 
caciquismo." Explicà el programa que portaven a les properes Cors i convidà a la classe mitjana a sumar-se a 
les seves files. Digué "la no reposición de los Ayuntamientos suspendidos da la medida del miedo que 
infundimos a los enemigos de la República. Estamos a favor de la amnistía por razones de humanidad, de 
justicia y de principios penalistas." A més, va al·ludir a unes paraules de Lerroux, segons les quals "el crimen 
contra la tiranía, no es delito, sino un deber." Criticà, en referència a March, "la sucesión de padre e hijo de la 
diputación, sin haber demostrado el último, sus condiciones, sino por el mero hecho de ser hijo de un 
millonario." També comentà que "las próximas Cortes deben tener una política internacional, antifascista y de 
avance social en Ginebra, de acuerdo con las aspiraciones obreras en la Conferencia Internacional del Trabajo. 
Nacionalmente, nos remitimos al pacto firmado con los partidos integrantes del Frente Popular, en el cual 
destaca el compromiso de registrar en el Código penal, como delito, el envilecimiento de los jornales. Que las 
[sic] industriales y comerciantes mediten, quienes son sus amigos, si nosotros que propugnamos el aumento de 
la capacidad de consumo de la clase obrera, o la Ceda, que merma esa capacidad, con la consiguiente crisis. 
Que los funcionarios públicos recapaciten sobre quienes han defendido sus derechos. A los obreros, no les 
emanciparemos, pero les abriremos el camino de la emancipación", acabà dient. "El mitin del domingo", a 
Antorxa, núm. 14. Palma, dilluns, 10 de febrer de 1936, pàg. 2. També "Ante las elecciones. El mitin de 
izquierdas en el Teatro Balear", a La Almudaina, dimarts, 11 de febrer de 1936, pàg. 6. 
494 .- L'exdiputat socialista i candidat Alexandre Jaume afirmà que parlaria, no com a candidat sino com a 
diputat. Es referí a una anècdota segons la qual Lluís XVI, "al preguntar por la naturaleza de cierto rumor 
popular que llegaba a su palacio, se le contestó que era la revolución. Yo digo que el presente momento no es 
preelectoral, sino prerevolucionario." Seguidament, comentà "no perdimos las elecciones el 33; nos sobraron 
votos, pero se nos robaron las actas. Sin acta me consideré más Diputados que los representantes del dinero. Mi 
afiliación política me revela de explicar programa alguno. Me atengo al del Partido Socialista." Continuà dient 
que "nuestros adversarios, carentes de programa, nos difaman llamándonos enchufistas. Jiménez de Asúa fué 
Presidente del Tribunal de menores sin sueldo alguno. Fué sustituído por un cedista al que se aseguró dos 
sueldos y al que hubo que expedientar por corruptor de menores masculinos. Se nos dice que quebrantamos la 
economía porque propugnamos la elevación de los jornales, como si los jornales no constituyesen riqueza. Lo 
que pasa es no se quiere que se merme la ganancia patronal. Se nos tilda de revolucionarios. ¡Claro! Queremos 
conquistar el Poder para establecer la dictadura del proletariado. ¿Es que se puede pensar que se va a establecer 
la justicia social por persuación? ¿No hay el experimento del primer bienio? ¿Quienes son los violentos, los que 
se oponen con las bayonetas al curso normal de la Historia, o los que lo facilitamos? Acaso fueron socialistas 
los que guillotinaron a María Antonieta?" Seguidament afirmà que "queremos socializar los ferrocarriles para 
evitar las verguenzas de los de Mallorca, y revisar el expediente del Crédito Balear." A més, digué que si algun 
dia, essent diputat, no complia amb el seu deure, "que sea fusilado por la espalda, que es lo que se merecen los 
traidores." Acabà manifestant que "no cabe esperar que la revolución sea servida en bandeja de plata, como lo 
fué, según la Biblia, la cabeza de Juan Bautista." "El mitin del domingo", a Antorxa, núm. 14. Palma, dilluns, 10 
de febrer de 1936, pàg. 2. També "Ante las elecciones. El mitin de izquierdas en el Teatro Balear", a La 
Almudaina, dimarts, 11 de febrer de 1936, pàg. 6. 
495 .- El candidat i exdiputat d'Esquerra Republicana, Carreras començà dient que les dretes anaven a la 
copada pensant emprar, "como han venido haciendo en ciertos pueblos, las actas en blanco. Eso será imposible, 
si vosotros queréis, entre otras razones, porque hemos de sacar de las cárceles a miles de hermanos nuestros, 
presos por habernos defendido a nosotros el 6 de octubre." Va al·ludir al comentari dels regionalistes que 
digueren que en les eleccions de 1933 a les Balears s'havia derrotat un "cunero" i es demanà "¿Que se podrá 
decir en esta ocasión del candidato señor Pujol que solo representa a March, pese a su filiación cedista? Que 
vengan los diputados cuneros a explicarnos cual fué su actuación en el Parlamento en relación con la defensa de 
los intereses de sus electores, respecto del Crédito Balear; intereses que fueron abandonados en beneficio de los 
responsables del crak y en perjuicio de los intereses generales de estas islas." Afegí que Joan March "es el que 
manda en Mallorca." Seguidament, comentà que Gabriel Cortès, a Valldemossa, "se permitió presentarnos, a los 
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Aquell dia també el Front Popular féu actes de propaganda al municipi de Bunyola498 i al 
Cafè de Ca na Pates, de la raval de Santa Catalina.499 hi hagué un míting en el qual varen 
intervenir Vicenç Nicolau, Damià Rigo, Ignasi Ferretjans, Fernando Leal i Bernat Jofre. 
La darrera setmana abans dels comicis, el Front Popular intensificà la campanya de 
propaganda amb la celebració de mítings a Felanitx (dia 10),500 Inca (dia 11),501 s'Arracó (dia 
12),502 Andratx (dia 12)503 i Capdepera (dia 12).504 Un important acte del Comitè d'Enllaç del 
Front Popular va ser el del dia 12, a la nit, en el Cine Progreso, de la barriada de Santa 

hombres de las izquierdas, como a unos ladrones, aconsejando a sus oyentes a que, a nuestra presencia, 
escondieran su dinero. El Sr. Cortés no tiene derecho a producirse de esta manera, entre otras razones, porque es 
pariente de un señor que fué de la Junta de Gobierno del Crédito Balear. Este asunto (el Crédito Balear) puede 
ser puesto de nuevo sobre el tapete de la justicia y lo haremos los diputados de izquierdas." Es va estendre en 
consideracions per demostrar que la conducta dels diputats va ser "causa de la despreciación de un producto tan 
importante para la economía mallorquina como la almendra." Finalment, féu una crida als assistents per tal que 
amb el seu vot i la seva propaganda ajudassin al triomf i aconseguir l'aministia. Va al·ludir als presos 
mallorquins com a conseqüència dels fets d'octubre i féu una crida per aconseguir la seva llibertat. "El mitin del 
domingo", a Antorxa, núm. 14. Palma, dilluns, 10 de febrer de 1936, pàg. 2. També "Ante las elecciones. El 
mitin de izquierdas en el Teatro Balear", a La Almudaina, dimarts, 11 de febrer de 1936, pàg. 6, 
496 .- Garcia convidà als reunits que en la propera elecció fossin "dignos compatriotas de la Península" i 
afegí que els propers comicis "representan la llave de las cárceles en donde sufren unos ciudadanos que deben 
ser relevados por los straperlistas." "El mitin del domingo", a Antorxa, núm. 14. Palma, dilluns, 10 de febrer de 
1936, pàg. 2. També "La política en Mallorca. Mitin de izquierdas en el Balear", a La Última Hora, dilluns, 10 
de febrer de 1936, pàg. 5 (àmplia crònica); "Ante las elecciones. El mitin de izquierdas en el Teatro Balear", a 
La Almudaina, dimarts, 11 de febrer de 1936, pàg. 6. 
497 .- "El grandioso mitin del Frente P. de Izquierdas", a Nuestra Palabra, núm. 122. Palma, 13 de febrer 
de 1936, pàg. 1. La nota destacava que "El domingo pasado, el pueblo laborioso de Palma demostró su fé en el 
triunfo. Los constantes aplausos, con que fúe interrumpido el discurso de nuestro camarada Luis Montero hizo 
patente la simpatía con que cuenta el Partido Comunista entre los trabajadores.[...] Este entusiasmo se 
transformará en el triunfo de la candidatura de Izquierdas. Las derechas tiemblan ante este entusiasmo del 
pueblo productor. Ven su derrota inminente. La confianza del triunfo izquierdista se apodera de las masas. 
Están cansadas de sufrir. No quieren más hambre, miseria, paro, ni ver a sus hermanos de clase presos. La 
verdadera España, la verdadera Mallorca quiere pan, trabajo, paz, justicia y libertad y para conseguirlo saben 
que tienen que votar el Frente Popular de Izquierdas y lo votarán." 
498 .- Hi varen intervenir Jaume Garcia, Francesc de Sales Aguiló, Ramon Perinyà i Sastre. "Nuestra 
Propaganda en los Pueblos", a Antorxa, núm. 17. Palma, dijous, 13 de febrer de 1936, pàg. 3. 
499 .- Hi varen intervenir Vicenç Nicolau, Damià Rigo, Ignasi Ferretjans, Fernando Leal i Bernat Jofre."La 
propaganda del Frente Popular de Izquierdas. Presagios de victoria. Grandioso Mitín en el "Cine Progreso", a 
Antorxa, núm. 17. Palma, dijous, 13 de febrer de 1936, pàg. 2. 
500 .- A la nit, en el Teatre Principal, hi varen prendre la paraula Andreu Crespí, el batle popular Pere 
Oliver i els candidats Bernat Jofre, Alexandre Jaume i Francesc Carreras. Segons la crònica, respecte a 
l'assistència afirmava que "el espacioso teatro estuvo lleno hasta los topes. Gente de pié en los pasillos" i en 
relació a l'entusiasme a la ciutat, comentava "puede asegurarse que las elecciones ya están hechas en la 
populosa ciudad. Con un triunfo rotundo del Frente Popular." "Mitin en Felanitx. Del Frente Popular", a 
Antorxa, núm. 15. Palma, dimarts, 11 de febrer de 1936, pàg. 3. 
501 .- Hi varen prendre part Joan Monserrat Parets, Ignasi Ferretjans, Francesc Carreras i Monteros. 
"Nuestra Propaganda en los Pueblos", a Antorxa, núm. 17. Palma, dijous, 13 de febrer de 1936, pàg. 3.  
502 .- El míting se celebrà a les 18 h i hi varen intervenir Jaume Garcia, Bernat Jofre, Montero i Francesc 
Carreras. "Nuestra Propaganda en los Pueblos", a Antorxa, núm. 17. Palma, dijous, 13 de febrer de 1936, pàg. 3.  
503 .- Després del míting a s'Arracó, els mateixos oradors es traslladaren a Andratx on varen celebrar un 
acte de propaganda. Segons la nota de premsa, "el acto, por el enorme gentío que asistió y el entusiasmo que 
reinó en el local absolutamente abarrotado de oyentes, no tiene presedentes(sic] en su clase en Andraitx." 
"Nuestra Propaganda en los Pueblos", a Antorxa, núm. 17. Palma, dijous, 13 de febrer de 1936, pàg. 3. 
504 .- Hi varen prendre la paraula Perpinyà i el candidat Alexandre Jaume.  S'afirmava que "todos los 
oradores han sacado la impresión de que el 16 triunfará el Frente Popular." "Nuestra Propaganda en los 
Pueblos", a Antorxa, núm. 17. Palma, dijous, 13 de febrer de 1936, pàg. 3. 
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Catalina, de Palma.505 Sota la presidència de Damià Rigo, hi varen intervenir Aurora 
Picornell —del Partit Comunista—,506 Josep Feliu —d'ERB—,507 Francesc de Gràcia —
d'Unificació Marxista—,508 Joan Monserrat Parets —del Partit Socialista—,509 Antoni 

505 .- Segons l'anunci del diari Antorxa, en aquest míting al Cine Progreso, de Santa Catalina, hi havien 
d'intervenir Francisco de Gracia —del Partit d'Unificació Marxista—, Aurora Picornell —del Partit 
Comunista—, Josep Feliu —d'ERB—, Joan Monserrat Parets —del Partit Socialista— i Eusebi Heredero Clar 
—d'Unió Republicana.— A més, cridava "por dignidad de Mallorca, ¡Por el triunfo de la justicia!, ¡¡Todos al 
mitin!!"  "Mitin del Frente Popular. En Sta. Catalina", a Antorxa, núm. 15. Palma, dimarts, 11 de febrer de 
1936, pàg. 3 (anunci); i "Mitin en el "Cine Progreso" de Santa Catalina", a Antorxa, núm. 16. Palma, dimecres, 
12 de febrer de 1936, pàg. 3 (anunci). 
506 .- Aurora Picornell, després de saludar els treballadors de la raval en nom del Partit Comunista, afirmà 
que "la clase obrera el 6 de Octubre demostró su propósito y capacidad de vencer al fascismo.  Vamos con el 
bloque popular para evitar  el poder fascista y coadyuvar a la realización del pacto de las izquierdas. 
Conseguido esto continuaremos hacia el gobierno de obreros y campesinos." Seguidament, va al·ludir a El Día, 
que qualificà com l'òrgan de Joan March, que recomanava la candidatura de les dretes per l'ordre i la patria, "el 
orden que consiste en hartarse los ricos con el hambre de los pobres; la Patria es la de los explotadores; no la de 
los obreros desahuciados. Por eso votaremos por el Bloque Popular, por la libertad de los presos, la ilustración 
de nuestros hijos, por el progreso y la paz." Finalment, féu una crida a les dones "para que con su voto den la 
alegría de la libertad a los 30.000 presos cuyas familias esperan poder abrazar por encima de las ofertas de las 
Damas Estropajosas." "La propaganda del Frente Popular de Izquierdas. Presagios de victoria. Grandioso Mitín 
en el "Cine Progreso", a Antorxa, núm. 17. Palma, dijous, 13 de febrer de 1936, pàg. 2. 
507 .- Josep Feliu comentà que l'objectiu del Front Popular era expulsar del poder als enemics del poble 
que durant anys "han venido deshonrando a la República. La conducta de las derechas y portelistas en el Poder 
ha sido la de amordazar al pueblo, lo contrario del Frente Popular, que, perseguido desea la libertad y el 
progreso de nuestro país. Es inútil que las derechas se presenten disfrazadas de corderos, poniendo al 
descubierto su naturaleza de lobo entregando los millones que prometieron para evitar el paro, al clero." 
Seguidament, comparà la gestió de les Corts Constituents amb la de les Corts del segon bienni, deduint que les 
primeres treballaren a favor del poble i les darreres per destruir aquella tasca. Es referí al crac del Crèdit Balear 
i a les demores en el pagament dels salaris dels Ferrocarrils de Mallorca i del Banc Agrícola i va concluir que 
"los depositantes del Crédito Balear, han sido víctimas de una pandilla de atracadores. Nuestros diputados se 
comprometen a que se haga justicia en esto, como en todo" i protestà que s'hagués anat a Madrid a oferir el cens 
de Mallorca "en perjuicio de la dignidad ciutadana" i exhortà perque no es deixassin coaccionar "por los lacayos 
de los caciques." "La propaganda del Frente Popular de Izquierdas. Presagios de victoria. Grandioso Mitín en el 
"Cine Progreso", a Antorxa, núm. 17. Palma, dijous, 13 de febrer de 1936, pàg. 2. 
508 .- De Gracia destacà la importància de les properes eleccions i afirmà que "la palabra Revolución 
suena, en la burguesía, a dar cuenta de sus expoliaciones y de ahí su antirevolucionarismo. Los sucesos de 
octubre los provocaron los traidores de la República, a los que habrá de sancionar por los 4.000 muertos." Per 
acabar, convidà a tots, joves i dones sobretot, que votassin pel Front Popular, "cuando no sea por otro objeto por 
la libertad de los 30.000 presos." "La propaganda del Frente Popular de Izquierdas. Presagios de victoria. 
Grandioso Mitín en el "Cine Progreso", a Antorxa, núm. 17. Palma, dijous, 13 de febrer de 1936, pàg. 2. 
509 .- Monserrat Parets començà rebatent la propaganda de les drestes, "según la cual nosotros,los del 
Frente Popular, venimos a repartirnos lo ajeno, cuando lo que nos proponemos es que nadie se reparta el fruto 
del trabajo de los demas." A continuació, es va estendre en consideracions en les quals demostrà que les dretes 
que "atribuyen al Frente Popular designios de repartirse violentamente y mediante el desorden la propiedad 
ajena, son los que en realidad viven en la opulencia gracias ha haberse apropiado, sus antepasados, en la 
conquista de Mallorca, las riquezas de los musulmanes y judíos, por la violencia. La burguesía que nos acusa de 
revolucionarios, se olvida que conquistó el Poder, en Francia, mediante la Guillotina." Seguí dient que el Partit 
Socialista "cumplirá lealmente el pacto con los republicanos. Ayer se conmemoraba la República del 73, que se 
proclamó por un acuerdo del Parlamento, sin sangre, con cantos. Por eso los alfonsinos y carlistas la minaban, y 
había republicanos impacientes; todos juntos la hundieron. Igual ha sucedido con la República del 31, la que el 
34 era entregada al jesuitismo. El 16 de este mes hemos de rescatar la República del 31. Pero si eso se consigue 
y el 17 no se entrega la tierra a los campesinos y se nacionaliza la banca, decimos a los republicanos: iremos, 
los socialistas, a la cuarta República, la socialista." "La propaganda del Frente Popular de Izquierdas. Presagios 
de victoria. Grandioso Mitín en el "Cine Progreso", a Antorxa, núm. 17. Palma, dijous, 13 de febrer de 1936, 
pàg. 2.  
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Quetglas —d'Unió Republicana—,510 el notari de Sineu Enrique Molinas —d'ERB—511 i 
Damià Rigo, que des de la presidència va resumir les intervencions, recomanant ser 
conseqüents i tenir entusiasme en les eleccions del dia 16 "¡por la libertad de los presos y por 
el avance en materia social."512 
A més, el dia 13, hi hagué un míting juvenil en la sala-teatre de la Casa del Poble, de 
Palma,513 i la presentació dels candidats a Llucmajor.514 Així mateix, els dies dies 13 i 14, les 
esquerres feren actes de propaganda a Montuïri.515   

510 .- Quetglas, després de saludar als reunits i convidar-los a que honrassin la barriada de Santa Catalina 
votant pel Front Popular, com farien tots els pobles de l'illa. Afirmà "Vamos a rescatar la República para dar 
satisfacción a las justas aspiraciones del proletariado." Apuntà que propugnarien pel servei militar voluntari i 
féu una crida, en aquest sentit a les dones, que "vienen contemplando el exodo de su hijos hacia la guerra , y 
esto se evitará votando por el Frente Popular. El clero que busca votos contra los intereses del pueblo, que no se 
queje de las consecuencias, el 17." "La propaganda del Frente Popular de Izquierdas. Presagios de victoria. 
Grandioso Mitín en el "Cine Progreso", a Antorxa, núm. 17. Palma, dijous, 13 de febrer de 1936, pàg. 2.  
511 .- La crònica que enlloc d'Enrique posava Emilio, afirmava que Molina digué "vamos contra el 
fascismo y hacia el Poder. No se si después del triunfo del 16 se nos entregará el Poder. Ya hay indicios. Se 
cierran locales republicanos de izquierda. Pero que se vaya con cuidado. La batalla contra el fascismo la habéis 
ya ganado los trabajadores con vuestra actitud digna. Presenciamos unas maniobras de entrega definitiva de la 
República. Se hallan frente a frente derechas e izquierdas en Baleares; en la primera hay cinco nombres, pero 
falto uno, que es el todo. Si tuviera a un público que fuere a propósito, de católicos, les diría que han dejado de 
adorar a los santos de palo para adorar al becerro de oro. No vamos a la contienda con barullo, sino bien 
preparados, con un programa que satisface a los integrantes del bloque popular. Es necesario que los diputados 
nuestros vayan al Parlamento con ánimo de trabajar 50 horas diarias, para recuperar el tiempo perdido. Y la 
Constitución es tan amplia que permite la socialización de las empresas todas. Somos un partido de guerra, pero 
no a la manera de Gil Robles, Catedrático de la Universidad de Salamanca, cuya conducta está en oposición a la 
tradición que le imprimieron hombres ilustres, como Fray Luis de León." Acabà destacant la transcendència de 
les eleccions del diumenge. "La propaganda del Frente Popular de Izquierdas. Presagios de victoria. Grandioso 
Mitín en el "Cine Progreso", a Antorxa, núm. 17. Palma, dijous, 13 de febrer de 1936, pàg. 2. 
512 .- "La propaganda del Frente Popular de Izquierdas. Presagios de victoria. Grandioso Mitín en el "Cine 
Progreso", a Antorxa, núm. 17. Palma, dijous, 13 de febrer de 1936, pàg. 2. També "La política en Mallorca. 
Mitin en Sta. Catalina", a La Última Hora, dijous, 13 de febrer de 1936, pàg. 5. Segons la crònica, tots els 
oradors abogaren perquè el proper diumenge sortís triomfant en les urnes la candidatura del Front Popula, per 
l'aministia i per la unió de les esquerres. S'afirmà que "el lleno fué completo en el salón y se congregó numeroso 
público en los jardines anexos al mismo."  
513 .- A les 20,30 h, hi havien d'intervenir Arnau Obrador —de la Joventut Comunista—, Bernat Gaita —
de la Joventut d'Esquerra Republicana—, Ferran Radó —de la Joventut Socialista—, Ramon Llavina —de la 
Joventut d'Unió Republicana—, Luis Montero —del Partit ComunistaÒ i Ignasi Ferretjans —del Partit 
Socialista.— La convocatòria acabava dient "Trabajadores, mujeres! Acudid todos a este acto del Frente 
Popular de Izquierdas!", a "Gran Mitín Juvenil", a Antorxa, núm. 17. Palma, dijous, 13 de febrer de 1936, pàg. 3 
(anunci). Segons la crònica, en una sala d'actes plena de gent, hi varen prendre part representacions de les 
joventuts socialista, d'Esquerra Republicana i comunista, a més de representacions dels partits d'Unió 
Republicana, Partit Comunista i del Partit Socialista. Les joventuts del Front Popular indicaren les 
reivindicacions que s'havien de satisfer després del triomf a Espanya del Front Popular. S'indicava "se señaló 
que la juventud no vuelve la vista atras para añorar lo que caducó. Tiene fé en sus conquistas. Quiere el triunfo 
electoral de las izquierdas en el 16 de Febrero sea el comienzo de una nueva vida inédita, en la historia del país. 
Que el corazón y el intelecto de los hombres que gobiernen entonces a España se amueva(sic] en el recuerdo 
inborrable de los hechos sangrientos de Octubre. La sangre de las víctimas de Asturias no quiere la Juventud 
que haya sido derramada inutilmente." "Gran mitín en la Casa del Pueblo", a Antorxa, núm. 19. Palma, dissabte, 
15 de febrer de 1936, pàg. 2. 
514 .- Tant el Teatre Recreativo com el centre d'Esquerra Republicana i la Casa del Poble estaven 
"atestados de público". Va presidir l'acte l'exbatle Bartomeu Sastre Garau i hi hagué intervencions dels 
llucmajorers Joan i Miquel Monserrat Parets, el veterà militant socialista de Manacor Mateu Soler, i els 
candidats Francesc Carreras i Bernat Jofre. Segons la crònica, "el discurso pronunciado por D. Mateo Soler, 
emocionó profundamente al público y al mismo orador, hasta tal punto que tuvo que desistir de seguir haciendo 
uso de la palabra." "El mitin de presentación de los Candidatos de izquierdas", a La Semana, núm. 7. 
Llucmajor, 15 de febrer de 1936, pàg. 7 (crònica). 
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També el divendres, dia 14, a les 19,30 h, el Front Popular d'Esquerres féu un míting en el 
Cine Doré, de Palma, presidit per Emili Darder.516 Aquell dia, a més, es celebraren actes de 
propaganda a Consell517 i Alaró518 i a Artà, Porreres,519 Pollença i sa Pobla,520 Calvià521 i 
Sóller.522 
Altra vegada, creim convenient entrar a detallar les intervencions dels oradors d'esquerres 
que publicà —en una àmplia, detallada i notable crònica— el setmanari Sóller. 
En primer lloc va intervenir Vicenç Vila, que després d'unes breus paraules de salutació al 
poble de Sóller, atacà el financer Joan March, "cuyo capital ha ocasionado más de un día de 
digusto a Mallorca. Y es que el capital parece se ha convertido hoy por hoy en enemigo del 
obrero, cuando en realidad debería ser todo lo contrario, ya que sin el obrero el capital no 
podría llegar a acumularse. Es decir, que las actividades y trabajos de unos muchos vienen a 

515 .- El dia 14, hi varen prendre part Eduardo Hernández —de la Joventut Socialista,— Joan Mas —el 
batle popular de Montuïri—, Eduardo Gómez —d'ERB— i Alexandre Jaume i Jaume Garcia, ambdós del Partit 
Socialista. La crònica afirmava que "Cada uno de estos actos ha sido una formidable manifestación de 
izquierdismo, un presagio elocuentísimo de lo que será el resultado de la votación el día 16. […] El entusiasmo 
en estos actos no es para ser descrito." "Una indiscretible manifestación de entusiasmo izquierdista en 
Montuiri", a Antorxa, núm. 19. Palma, dissabte, 15 de febrer de 1936, pàg. 3. 
516 .- "Frente Popular de Izquierdas. Gran Mitín. Cine Doré", a Antorxa, núm. 17. Palma, dijous, 13 de 
febrer de 1936, pàg. 6 (anunci) —erròniament s'anuncià que havia de ser el dijous, 14, a les 20,30 h, com 
s'aclarí a  "Nota importante", a Antorxa, núm. 17. Palma, dijous, 13 de febrer de 1936, pàg. 4. També "Frente 
Popular de Izquierdas. Gran mitin. Cine Doré", a Antorxa, núm. 18. Palma, divendres, 14 de febrer de 1936, 
pàg. 3 (anunci). HI havien d'intervenir Francesc de Gracia (Unificació Marxista), Josep Valls (Unió 
Republicana), Joan Simonet (Joventuts Socialistes), Antonio Díaz (Partit Comunista), Antoni Ribas (Partit 
Socialista) i Miquel Fullana (Esquerra Republicana). 
517 .- En un teatre de Consell, ple de gent, hi varen intervenir Roca, Quetglas, Perpinyà i Jaume. La crònica 
indicava que "Consell es un burgo redimido." "Propaganda", a Antorxa, núm. 19. Palma, dissabte, 15 de febrer 
de 1936, pàg. 3. 
518 .- Els mateixos oradors que havien intervingut a Consell es traslladaren a Alaró, on feren un míting en 
la Casa del Poble. La crònica denunciava que "El repugnante cacique marchista ha comenzado su tradicional 
campaña de atropellos y coacciones." "Propaganda", a Antorxa, núm. 19. Palma, dissabte, 15 de febrer de 1936, 
pàg. 3. 
519 .- El 14 de febrer, a les 19,30 h, en el local del Cine Moderno de Porreres, les esquerres també feren un 
míting, en el qual varen intervenir el president d'Esquerra Republicana local Climent Garau, el comunista 
Andreu Sorell, el socialista Miquel Porcel, la comunista Aurora Picornell, el catedràtic Docmael López, 
l'inspector de Primera Ensenyança Fernando Leal. Presentà els ponents el secretari d'Esquerra Republicana 
Bartomeu Vaquer i també varen parlar, de forma espontània, els porrerencs Antoni Llaneras i Rafel Font. "La 
política en Mallorca. Frente Popular de Izquierdas en Porreras", a La Última Hora, dimecres, 12 de febrer de 
1936, pàg. 5 (anunci) Es detallava  que hi prendrien part Climent Serra, Climent Garau, Aurora Picornell, 
Miquel Porcel, Docmael López i Fernando Leal i s'hi convidava a tots els porrerencs i sobretot a les agrupacions 
dels pobles veïns. S'advertia que "en estos momentos todos tienen que asistir al acto, pues oyendo la palabra 
autorizada de tan destacados políticos, les orientarán para las inmediatas elecciones." La Voz de Porreras, núm. 
24. Porreres, dissabte, 22 de febrer de 1936, pàg. 2, publicà una àmplia ressenya de l'acte. 
520 .- Hi varen prendre part els propagandistes Maria Plaza, Maria Colom, Fernando Leal, Socias, Joan 
Monserrat Parets, Alexandre Jaume, Francesc Carreras, Docmael López, Antoni Amer, Soler, Quetglas, Enrique 
Molinas, entre d'altres.  "Propaganda", a Antorxa, núm. 19. Palma, dissabte, 15 de febrer de 1936, pàg. 3. 
521 .- "Del Gobierno Civil. Mitines", a La Última Hora, divendres, 14 de febrer de 1936, pàg. 5, i 
"Gobierno civil. Propaganda electoral", a El Día, dissabte, 15 de febrer de 1936, pàg. 2. 
522 .- En el cine Fantasio, a la nit, es féu el darrer míting de la campanya electoral, organitzat per les forces 
de la coalició d'esquerres del municipi. Respecte a l'assistència, la crònica comentava "asistió al mismo una 
concurrencia más que numerosísima, que llenó en absoluto todo el local y se hubo de de colocar así como pudo 
en las localidades y pasillos del elegante y espacioso cinema, que lucía su espléndida iluminación eléctrica." 
Sobre l'escenari es col·locà la tribuna dels oradors, acompanyats pels regidors d'Unió Republicana de 
l'Ajuntament de Sóller Eugeni Losada Fiol i Pere Rullan Pastor, a més del dirigent republicà Jaume Coll 
Garriga i, a precs dels concurrents, va ocupar la presidència Maria Mayol Colom. "El mitín izquierdista de 
anoche", a Sóller, núm. 2.551. Sóller, dissabte, 15 de febrer de 1936, pàgs. 12-13.  
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convertirse luego en el disfrute de uno solo." Seguidament, recordà les diverses persecucions 
que havia hagut de patir l'obrer, "tanto si está organizado como sin estar sujeto a 
organizaciones de ninguna clase." Detallà les persecucions desencadenades a Artà en aquells 
dies contra alguns obrers, als quals s'hagueren d'unir gairebé tota la població obrera. "Sin ir 
más lejos —digué— nos encontramos en el mismo caso en Sóller, en donde en algunos 
establecimientos se ha amenazado a los obreros de que, caso de no votar la coalición centro-
derechista, cerrarían el lunes mismo su establecimiento industrial. Podrán —va insistir— 
cerrar su fábrica, pero no tienen en cuenta que el mismo día 17 el Frente Popular abrirá sus 
puertas a sus operarios." Continuà manifestant que "el Frente Popular y la República 
Española no podrán menos de proporcionar alivio a aquellos obreros que han sufrido por su 
causa. La libertad y la justicia del Pueblo son sus aspiraciones, y su fin es la felicidad de los 
individuos y de la Sociedad entera. En este sentido es que uno de los primeros puntos de su 
programa electoral es la libertad de los presos, que gimen hoy separados de sus hogares; en 
otro orden está también la defensa y reconquista de la República desmembrada por los 
Radicales, después de su paso por el Poder, donde abrireron la brecha para la entrada de las 
huestes de Gil Robles en la gobernación del país." Seguidament, féu notar que el dia 16 "las 
paperetas de las votaciones serán las mejores armas para conseguir los dos objetivos 
expuestos. Pero así como serán de liberación para los presos, también serán de 
encarcelamiento para los responsables de las calamidades que en estos últimos tiempos han 
azotao a España." Així mateix, es va referir "con tonos patéticos" sobre un míting que s'havia 
celebrat a Inca, en el qual va assistir el pare "del infortunado" tinent de la Guàrdia Civil 
Torrens, "que hoy está en prisión por los desastrosos sucesos de Asturias." A continuació, 
passà a tractar l'assumpte del Crèdit Balear i començà demanant els noms dels signants "de 
unas hojas que han circulado estos días por la ciudad de Sóller, cuyos firmantes se esconden 
tras un cómodo e inseguro anónimo." Recordà que l'advocat que va resoldre el referit 
assumpte va ser Jaume Ensenyat, "quien tuvo que realizar unos cuantos viajes a Madrid que 
importaron un millón de pesetas. Y mientras tanto se instalaba la ruleta en Formentor, que 
clasifica como un símbolo de la pasada política, así nacional como mallorquina." Aleshores, 
tractà dels principals causants del "desastre" del Crèdit Balear com "estafadores de la 
economía mallorquina." Comentà que les dretes deien "¡Votad a España! i nosaltres afirmam 
"¿Qué España? Nosotros queremos también a España, pero nuestra España, la de los 
trabajadores, que hoy por hoy es la única clase sana que pueden tomar la responsabilidad de 
estos momentos. Para ellos, para los de la derecha, puede quedar la España de Cuba y 
Filipinas, la del Barranco del Lobo, Monte Arruit y Anual. Nosotros propugnamos por una 
España libre. Mientras que ellos, representantes de las castas superiores, la banca y el clero, 
persiguen la represión de los trabajadores." Acte seguit, es va referir a l'atur obrer i es va 
estendre en algunes consideracions fonamentades en que "mientras el paro obrero existe, cual 
una lacra social, se votan diez y seis millones para clases pasivas del Clero. Será para 
remediar también su paro obrero. Ha sido también una de tantas elucubraciones de Lerroux y 
sus secuaces. Tambien lo ha sido la devolución de los extensos latifundios a los Grandes de 
España. Su lugarteniente, Salazar Alonso, desde el Ministerio de la Gobernación llevó a cabo 
la destitución de los Ayuntamientos de elección popular. El Straperlo también es otra de las 
filigranas del periodo calamitoso para España, fruto de la política de Lerroux, que califica de 
represión y de robo." Continuà dient "Todo el poder para el Jefe" es el grito de "Acción 
Popular". Nosotros no queremos Jefes, sino democracia. ¿Pasarán? ¿No pasarán? Se pregunta 
refiriéndose a nuestras organizaciones. Si. Pasaremos. Aunque les pese. Se cuenta que en 
Asturias los revolucionarios robaron catorce millones del Banco de España. Pone en duda si 
el Banco es de España o si España es del Banco. También si algo del movimiento 
revolucionario se hubiera producido en Mallorca, ahora resultaría que los tumultuosos 
habrían robado las cajas del "Crédito Balear". Acabà augurant un "maravilloso triunfo de la 
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política izquierdista el día 16 de Febrero, a pesar de las dificultades que puedan poner las 
fuerzas contrarias."523 
Respecte al parlament de Damià Rigo, aquest inicià la seva intervenció indicant que "España 
está divida en dos grandes bandos. De una parte: la Iglesia, el Capital y los terratenientes. De 
otra: los trabajadores así manuales como intelectuales." Afegí que "dicen que los llamados de 
Centro no existen en realidad, puesto que como el centro matemáticos estan en medio, para 
tomar de una parte y de otra lo que les convenga. Siguen una política de taparrabos." 
Aleshores, classificà el centrisme com "la antesala del Fascismo, citando los casos de 
Alemania e Italia en que así ocurrió. España podrá suportar hasta si se quiere los 
extremismos de la derecha, pero se vuelve con asco para no ver las maniobras del llamado 
partido de Centro. Su misión es hoy la de no perder el monopolio de todos los monopolios. 
Ni la Patria ni la Religión le interesan, ya que su aspiración única es el Capital. "A cada uno 
lo suyo" define como una de sus máximas. Pero los del Centro lo quieren todo para sí. Esta 
es su gran lucha." Seguidament, anuncià que es proposava parlar de política mallorquina i 
comença afirmant que "Mallorca está repartida entre media docena de señores, cuyos 
ascendientes disfrutaron ya de sus mismas preeminencias, como quieren que lo hagan 
después sus descendientes. En esta forma Mallorca está descuartizada sólo en beneficio de 
unos cuantos, quienes intervinieron en todas las actividades." En aquest sentit, recordà un cas 
que li havia afectat i afirmà "Era Capitán de la Marina mercante, Capitán del "Mallorca" en 
1919, y al pedir un ligero aumento en sus beneficios fué tratado en forma desproporcionada." 
Aleshores, considerava Mallorca com "uno de los pueblos más terribles de España en que es 
más difícil no sufrir persecución." Acte seguit, demanà un predomini de les classes 
treballadores "para hacer justicia, pero justicia fuerte, seca e inexorable. Téngase en cuenta 
que existe la rebeldía de la conciencia." A continuació examinà diversos conceptes que 
considerava demagògics i manifestà que "los Republicanos de Izquierdas son los 
conservadores que hoy por hoy preparan por evolución el Socialismo, así como éste es 
preparación del Comunismo y, precisa desengañarnos, el mundo marcha fatalmente al 
Comunismo. Para ello precisa cambiar el rumbo del mundo. Pero el remedio debe ser 
oportuno. Pasado su tiempo sería ya tarde." Seguidament, analitzà un full volant repartit per 
Acció Popular i raonà diverses falsetats respecte a la prohibició del joc a Formentor, del qual 
declarà "ser cómplices Lerroux y Gil Robles. En cuanto a los catorce millones robados al 
Banco de España en los sucesos de Asturias —digué— que "quien roba a un ladrón..." 
Afirmà que el proper diumenge "se entabla la gran contienda. Los resultados pueden ser 
diversos. Si ganamos ellos van al agua; si ganan ellos, procurarán ahogarnos." Finalment, 
anuncià que "en esta batalla electoral se usarán toda clase de artimañas." Aconsellà no perdre 
el seny i digué que "no son los más grandes ejércitos los que ganan las batallas, sino los más 
disciplinados." Recordà, a més, la frase d'un almirall als seus oficials el dia d'una batalla: 
"Caballeros Oficiales: sabed que la bandera está clavada en lo alto y que no puede ser arriada 
sin que antes pasen sobre nosotros."524 
Quant al discurs de Joan Thomàs, aquest l'inicià fent memòria del gran triomf republicà del 
14 d'abril, que dona per resultat la implantació de la República a Espanya. Afirmà que 
"después vinieron las Cortes Constituyentes", que qualificà "de extraordinarias y dignas de la 
Historia. Este Cuerpo legislador hizo una constitución magnífica, cuyo espíritu los 
Gobernantes de estos últimos tiempos han procurado sólo existiera en el texto." 
Seguidament, examinà diversos aspectes de les Constitució, sobretot els articles 94 i 96, 

523 .- "El mitín izquierdista de anoche", a Sóller, núm. 2.551. Sóller, dissabte, 15 de febrer de 1936, pàg. 
12. 
524 .- "El mitín izquierdista de anoche", a Sóller, núm. 2.551. Sóller, dissabte, 15 de febrer de 1936, pàg. 
12. 
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respecte al que afectava a l'administració de la justícia i a les preeminències dels seus 
funcionaris. Afirmà que la raó del seu discurs era parlar de la campanya i de l'anomenat 
assumpte de Crèdit Balear i "de una manera particular de la imputabilidad de los 
responsables del desastre económico." Digué que "su nombre ha aparecido en unas hojas 
suscritas por el Frente Popular y por el Consejo de Administración de la Sucursal de Sóller" 
que li donava la raó en part, "cuando dice que no es ahora el momento oportuno para salir 
con revolver cosas ya pasadas. Es verdad ello; pero no es menos cierto, también, que intenté 
publicar unas notas en los cuatro diarios de la capital y en todos ellos se le fué negada su 
publicación." Aleshores, recordà que solament el períodic solleric La Voz de Sóller "recogió 
por una sola vez unas cuartillas suyas." Convingué que no volia tractar del Crèdit Balear en 
la seva situació actual, "para cuya entidad pide incluso el apoyo moral y material de los 
mallorquines. Que cada uno tenga lo suyo; pero que también haya justicia y verdad en todo; 
no como ahora, en que hasta "El Día" culpa a las Izquierdas del desastre financiero." Acte 
seguit, presentà alguns aspectes que varen precedir a la suspensió de pagaments d'aquesta 
entitat bancària i féu història del tema. "La Cámara de Comercio se reune en Febrero de 1934 
para publicar luego una nota en la cual manifiesta que los rumores que corren acerca de la 
mala situacón del Crédito son rumores falsos y tendenciosos y no se comprende que circulen 
sino a causa de una mala fe. Se afirmaba lo infundado de la alamara ya que el "Crédito 
Balear" gozaba de verdadera solvencia. Incluso directores conspícuos del Banco de España 
no tuvieron inconveniente en avalar estas manifestaciones. En cambio, pocos días después.... 
moría el Director del "Crédito Balear", y también pocos días después se declaraba la 
suspensión de pagos. Los rumores quedaron confirmados." A continuació, examina 
detingudament l'acord a base del lliurament en efectiu del 20% i afirmà que "se hubiera 
podido hacer algo mucho mejor, y de ello son responsables los propios causantes del 
desastre. El Fiscal, funcionario dignísimo, había decretado el embargo de los culpables, pero 
éste no se llevó a efecto debido a que fué el Fiscal separado de su cargo de una manera 
bastante rápido. Su sustituto anuló lo que se había hecho anteriormente." Acte seguit, 
compara la quebra recent de María Illa, "quien por haber defraudado un millón y medio al 
Estado está hoy entre rejas; en cambio los defraudadores del "Crédito Balear", que 
defraudaron al pueblo mallorquín sesenta y cinco millones, gozan de la más grande de las 
impunidades." No obstant això, lamentà que "del asunto del "Crédito Balear" se haga hoy 
política" i afegí que "no hay más remedio, puesto que es asunto de interés general." També 
censurà durament els diputats de Mallorca que "con una buena intervenció n quizás hubieran 
podido encauzar este asunto sobre mejores vías; pero los Diputados de Mallorca no sirven el 
interés general de los mallorquines, sino el de algunos señores que les han conferido el cargo. 
El asunto debiera haber pasado al Parlamento. Su actuación ha sido parcialísima e impropia 
de su elevada investidura." Seguidament, justificà la seva actitud en la Junta de Creditors que 
es formà per intentar salvar els interessos de tots i demanà en primer lloc que "fuera dicha 
Junta la que cuidara de la acusación de los responsables. Se advirtió la importancia de la 
proposición y ésta no prosperó. Se constituyó luego una Junta de Acreedores a hechura y 
semejanza de los propios interesados; así que aún falta el pago del cincuenta por ciento que 
deben los accionistas." Afirmà que "si las izquierdas triunfan, se comprometen a pedir que 
nuevamente se abra el asunto del "Crédito Balear" incoado por un Juez especial." Finalment, 
s'adreçà concretament a les dones a les quals digué que "la República elevó a la condición de 
señoras, al contrario de las leyes de la Monarquía que las consideraba como esclavas." 
Precisà, per tant, "un agradecimiento a esta República, a la República auténtica. La mujer 
para luchar tiene una arma poderosa en esta contienda: la papeleta. La papeleta es la 
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manifestación más real de su poderío." Per acabar, demanà el seu vot i pronuncià unes breus 
paraules d'homenatge a Maria Mayol, que presidia l'acte.525 
Respecte al discurs del candidat Bernat Jofre, aquest inicialment saludà el poble de Sóller per 
ser la primera vegada que intervenia en actes de propaganda electoral a la ciutat. Així mateix, 
adreçà una salutació a Maria Mayol. Seguidament, digué que "para los diputados del Frente 
Popular es una necesidad la comunicación con el cuerpo electoral, ya que al no ser elegidos 
por compadrazgos caciquiles, necesitan saber de las necesidades, aspiraciones e intereses de 
los electores que les comisionan para ser sus emisarios en la gobernación del país. No 
quieren conciencias vendidas ni espíritus claudicantes, por lo cual al proponer su programa 
piden el voto si es conforme al modo de ser de cada cual." Acte seguit, esbossà alguns punts 
del programa del Front Popular. En primer lloc, afirmà que les esquerres no atacaven la 
religió, "por el árbol se conoce al fruto, dice la máxima bíblica. De ahí que es un sacerdocio 
el procurar el bienestar de todos, así material como espiritual." En segon lloc, afirmà que 
tampoc atacava la pàtria, "de la cual se tiene una concepción magna en sus dos acepciones: 
además del concepto geográfico sienten y perciben el sentido espiritual que entraña y 
significa." En tercer lloc, comentà que sobre la família, "más preclara es su actuación puesto 
que precisamente para mejorar la condición de la familia es que se emprende esta lucha." 
Afirmà que "mienten los adversarios cuando nos presentan como destructores de la paz y de 
la tranquilidad. Precisamente os decimos que de nuestro triunfo electoral depende la 
pacificación espiritual que tanto necesita España, y no de las derechas con sus programas de 
guerra civil, de desorden y de poder para el Jefe; el votar contra la revolución y sus 
cómplices podría tener un significado real y más amplio. Precisamente lo que hacen las 
fuerzas de Izquierda es encauzar las masas obreras para que no venga una Revolución de 
destrucción." En aquest sentit, explicà el significat d'un dels molts pasquins de propaganda 
electoral que aquells dies s'havien fitxat. Es va referir al que "aparece un puño en alto con 
una balanza. Precisamente la balanza de la justicia es lo que se pretende; sólo en caso 
contrario viene el puño. Que la balanza no se convierta en espada es la misión de los 
Republicanos de Izquierda." A continuació explicà les diferències socials amb la imatge de 
dos vaixells: "Uno de ellos es el transatlántico de lujo donde la vida es desigual, desde la 
cabina de lujo al cuarto de máquinas y de fogoneros. Si viene un temporal, ¿qué puede pasar? 
Lo primero de todo que se inviertan los términos, tal vez. El otro barco es uno de la marina 
mercante, donde el trabajo es regla para todos y con alegría del vivir se distribuyen las 
penalidades y están más fuertes para la desgracia. Esto debiera ser la vida de la actual 
sociedad: que cada uno dé con su trabajo el rendimiento que la sociedad organizada puede y 
debe exigirle. La sociedad fraterna debe asentarse sobre el trabajo, que es la suprema fuente 
de dignificación del hombre." Acte seguit, es mostrà favorable a una àmplia amnistia, "no 
sólo por lo que tiene de justa, sino porque sería el mayor exponente para la pacificación 
espiritual del España. Los sucesos de Octubre que costaron 4.000 muertos y 30.000 presos 
fueron provocados por el descontento de las masas obreras que vieron escarnecidas sus leyes 
sociales obtenidas durante el bienio de Azaña. Estas leyes fueron malparadas primero por 
Lerroux y luego por Gil Robles, cuando ambos en ignominioso contubernio se repartían el 
poder. Sea lo que sea, los obreros entonces trabajaron por una causa que creyeron justa y 
noble: perseguían un ideal." Aleshores, comparà aquella revolució amb la d'agost de 
1933[sic] en que trabajaron unidos las clases elevadas, el clero y el militarismo para ver de 
conseguir un nuevo disfrute de sus privilegios. Entonces las derechas tremolaron las banderas 
de la amnistía. ¿No podremos ahora nosotros también levantar una bandera de amnistía para 
nuestros hermanos? Cuando menos, los obreros se levantaron para la salvación de España y 

525 .- "El mitín izquierdista de anoche", a Sóller, núm. 2.551. Sóller, dissabte, 15 de febrer de 1936, pàg. 
12. 
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de la República." Seguidament, atacà el feixisme, que afirmà que "es guerra. Gil Robles 
quiere ahora un Ejército fuerte. ¿Para qué? Tal vez lo que se conseguirá con ello será 
despertar suspicacias ante las otras potencias con grave peligro para nuestra muy deseada 
neutralidad, que queremos a todo trance. En la Sociedad de Naciones se siguen dos políticas: 
la militarista por las Naciones fuertes, y la pacifista por aquellas otras que no quieren o no 
pueden conseguir su finalidad con gestas bélicas. El fascismo fatalmente lleva a la guerra." 
Es va referir a diverses facetes de la guerra d'Itàlia a Abissínia i afirmà que "En España se le 
vislumbra ya al fascismo. La expresión "Todo el poder para el Jefe" es un significativo 
exponente." A més, digué com era de curiós "el pasquin en el que se muestra el Jefe de la 
Ceda enseñando una numerosísima concurrencia sobre la que pronuncia estas palabras de 
rúbrica. Precisamente esta multitud es la fotografía en el mitín que Azaña dió en Comillas. El 
Ejército de Gil Robles sería un peligro para España. También en Ginebra las dos tendencias 
luchan desesperadamente: la patronal y el proletariado. Sin ellos no hay capacidad de 
consumo posible. El pueblo es el que gasta, y así la pequeña industria, el comercio y el 
pequeño agricultor no se puede mantener con su trabajo ya que es absorbido por las grandes 
empresas." Així mateix, concretà que un dels punts bàsics del programa del Front Popular "es 
el acceso de los obreros a la enseñanza superior" i explicà com a vegades "se pierden 
inteligencias privilegiadas, a causa de la actual organización social." Acabà demanant el vot 
"para la gran batalla. Pero un voto sincero, que dé tranquilidad al espíritu del elector" i 
pronuncià sentides frases d'amor a Espanya i a Mallorca.526 
Una mostra de l'activitat propagandista de les esquerres en aquella darrera setmana la 
constitueix el fet que a Manacor el Front Popular hi celebrà diàriament mítings. Així, es feren 
mítings a la ciutat a la Casa del Poble (dia 11), a Son Banús (dia 11), al local d'Unió 
Republicana (dia 12), a la seu d'Esquerra Republicana (dia 13).527 A més, el divendres, 14 de 
febrer, es féu l'acte central en el Teatre Principal de Manacor, ple de gent, en el qual varen 
intervenir Miquel Duran, Jaume Garcia, Eduardo López, Aurora Picornell, Rosa Colom, 
Enrique Molina, Joan Monserrat i Parets, Docmael López Palop i els candidats a diputats 
Antoni Amer, Alexandre Jaume i Francesc Carreras. Tancà l'acte el president Miquel Morey i 
l'Orfeó de la Joventut Socialista local interpretà diferents composicions.528  
El dia anterior als comicis, les esquerres feren "mítings llampecs" en la majoria de cafès de 
Manacor, a més d'un acte a Porreres.529 
 
La recollida de fons per sufragar les despeses electorals 
Els partits de la coalició del Front Popular d'Esquerres impulsaren una àmplia recollida de 
fons per sufragar les despeses de la campanya electoral. A més, denunciaren amb freqüència 
el cost econòmic del desplegament propagandístic que feia la candidatura del centre-dreta i 
l'atribuïa al suport financer de Joan March. 
El 4 de febrer, el Consell Municipal d'ERB de Palma acordà, igual que altres organitzacions 
d'esquerres, instituir unes cèl·lules de cooperació ciutadana al Front Popular que s'havien de 
lliurar als simpatitzants que volguessin contribuir a les despeses electorals. Inicialment, 
s'establí com a data d'expedió de les cël·lules els dies 8 i 9,530 però, al cap de dos dies, 

526 .- "El mitín izquierdista de anoche", a Sóller, núm. 2.551. Sóller, dissabte, 15 de febrer de 1936, pàg. 
12. 
527 .- Destacat a Nosotros, núm. 44. Manacor, dissabte, 8 de febrer de 1936, pàg. 4. 
528 .- “Propaganda electoral”, a Voz y Voto, núm. 237. Manacor, dissabte, 15 de febrer de 1936, pàg, 4. 
529 .- En el local de Can Torres, de Porreres, s'hi celebrà un acte públic d'esquerres, amb intervencions del 
mestre Pere Capellà, el metge de l'Hospital Civil Trian, el dirigent d'ERB Antoni Maria Ques i el president 
d'ERB local Climent Garau. La Voz de Porreras, núm. 24. Porreres, dissabte, 22 de febrer de 1936, pàgs. 2-3, 
també publicà una àmplia crònica de l'acte. 
530 .- E.R.B.: "Ante las elecciones", a Antorxa, núm. 10. Palma, dimecres, 5 de febrer de 1936, pàg. 6. 
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s'acordà celebrar el "Dia de cooperación Ciudadana al Frente Popular." El partit manifestava 
que "deseando que la misma consista en un verdadero movimiento plebiscitario en favor de 
los ideales izquierdistas" s'havia fitxat com a únic dia el diumenge, dia 9, per tal que tots els 
ciutadans "lliures" anassin a dipositar —"su óbolo modesto o importante", segons les seves 
possibilitats— a favor dels que "presentan virilmente batalla a los que, provocativamente, 
nos amenazan con un copo repugnante para el que no regatean sus millones adquiridos quien 
sabe como." Advertia que, a més de la col·laboració econòmica, es necessitava la seva 
participació i, per això, s'havia d'assistir el dia assenyalat a les oficines d'Esquerra 
Republicana Balear del passeig del Born, núm. 120 per tal que "vuestro desfile sea el 
presagio del indiscutible triunfo del Frente Popular."531 L'endemà, després de tornar a fer una 
crida als ciutadans per col·laborar amb el Front Popular anunciava que es despatxarien les 
cèl·lules a la seu d'Esquerra Republicana de les 9 a les 22 h i, a més, des de les 19 a les 21 h, 
amenitzaria l'acte l'Orfeó Republicà d'Esquerra de la raval de Santa Catalina.532 
El dia 9, tal com estava previst, se celebrà el Dia de Cooperació Ciutadana per al Front 
Popular. L'endemà, el diari Antorxa comentà que molts de simpatitzants dels ideals 
d'esquerres havien anat a adquirir cèl·lules de cooperació.533 De totes maneres, el Consell 
Municipal d'Esquerra Republicana acordà mantenir oberta al llarg de tota la setmana vinent 
la venda de cèl·lules de cooperació, tots els dies de les 19 h fins a les 22 h.534 Des de les 
pàgines de l'òrgan del Front Popular es recordà aquesta subscripció oberta.535 
La Federació Socialista Balear també va promoure una subscripció de donatius a favor de la 
campanya electoral. Al començament de febrer, els obrers tramviaris lliuraren 125 ptes d'una 
recol·lecta que havien fet.536 Aquesta notícia feia que des del setmanari socialista El Obrero 
Balear es fes una crida als treballadors per què imitassin l'actuació generosa dels tramviaires 
per aconseguir "la libertad de nuestros hermanos presos."537 El dia 10, s'afirmava que la 
subscripció de la federació havia arreplegat 132 pessetes i que continuava oberta en el seu 
local del carrer del Sindicat, núm. 176, 1er, de Palma.538 Encara el 28 de febrer, la Federació 
Socialista Balear, després de donar una relació de la contribució dels afiliats i simpatitzants a 
la subscripció a favor de les eleccions, que pujava a 932,35 ptes —de les quals 755,35 

531 .- "Día de cooperación Ciudadana al Frente Popular", a Antorxa, núm. 11. Palma, dijous, 6 de febrer de 
1936, pàg. 6. 
532 .- Anunciava que hi hauria cèl·lules vermelles d'1 pesseta, grogues de 2 i morades de 5. "Día de 
cooperación Ciudadana al Frente Popular", a Antorxa, núm. 12. Palma, divendres, 7 de febrer de 1936, pàg. 6; i 
"El Orfeón Republicano", a Antorxa, núm. 13. Palma, dissabte, 8 de febrer de 1936, pàg. 6. 
533 .- A més, s'afirmà que a darreres hores de l'horabaixa s'havia celebrat un concert en els nous locals 
d'ERB de l'Orfeó Republicà de la raval de Santa Catalina, dirigit pel mestre Dalmau, que acabà amb la 
interpretació de "La Internacional." "Día de Cooperación Ciudadana al Frente Popular", a Antorxa, núm. 14. 
Palma, dilluns, 10 de febrer de 1936, pàg. 6. 
534 .- "Día de Cooperación Ciudadana al Frente Popular", a Antorxa, núm. 14. Palma, dilluns, 10 de febrer 
de 1936, pàg. 6. 
535 .- "Cooperación ciudadana al Frente Popular", a Antorxa, núm. 16. Palma, dimecres, 12 de febrer de 
1936, pàg. 3; a Antorxa, núm. 17. Palma, dijous, 13 de febrer de 1936, pàg. 6; a Antorxa, núm. 18. Palma, 
divendres, 14 de febrer de 1936, pàg. 3; a Antorxa, núm. 19. Palma, dissabte, 15 de febrer de 1936, pàg. 3. 
536 .- "Donativos pró Campaña Electoral", a El Obrero Balear, núm. 1.778. Palma, 7 de febrer de 1936, 
pàg. 3. Es relacionava també el donatiu de Joan Rigo (2 ptes) i les aportacions s'havien de lliurar a Antoni 
Miralles, del carrer del Sindicat, núm. 176, de Palma.  
537 .- "Donativos pró Campaña Electoral", a El Obrero Balear, núm. 1.778. Palma, 7 de febrer de 1936, 
pàg. 3. 
538 .- "Federación Socialista Balear. Suscripción pro-elecciones", a Antorxa, núm. 14. Palma, dilluns, 10 
de febrer de 1936, pàg. 3. 
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corresponien a l'aportació de la UGT—, anunciava que els donatius s'havien de fer arribar a 
la Federació Socialista.539 
Al començament de febrer de 1936, en plena campanya electoral, per haver de fer front a la 
infinitat de despeses, el Comitè Provincial del Partit Comunista acordà que tots els militants 
del partit i de les joventuts contribuïssin en 5 pessetes, com a mínim, en el fons electoral.540 
Així i tot, aquesta recaptació no tingué la resposta que s'esperava com afirmà una nota del 
secretari de finances del partit a Nuestra Palabra del 13 de febrer.541 En el míting de Can 
Capas, organitzat per la Cèl·lula Comunista, es recaptaren 24,10 ptes a favor d'aquest fons 
electoral.542 El 20 de febrer, l'òrgan comunista recordava que els radis que no haguessin fet 
encara efectiva la quota electoral l'havien de transmetre amb immediatesa en girs postals 
adreçats a Damià Recaredo, del carrer del Mar, núm. 15, 3er, de Palma.543 Fruit d'aquella 
subscripció, el Comitè del radi de Llucmajor envià 50 ptes.544 
La Unió General de Treballadors de les Balears també acordà el 26 de gener, com hem vist, 
obrir una subscripció d'un fons electoral.545 El 7 de febrer, Antorxa publicà la primera relació 
de donatius, que pujava a 610 pessetes.546 Novament, es publicaren noves llistes d'aquesta 
subscripció els els dies 14 —que sumava 265 ptes,—547  15 —que pujava 120 ptes—548 i 17 
—amb un total de 130 ptes.—549  

539 .- "Federación Socialista Balear. Suscripción pró-elecciones", a El Obrero Balear, núm. 1.781. Palma, 
28 de febrer de 1936, pàg. 2. 
540 .- "A todos los Radios y Células", a Nuestra Palabra, núm. 121. Palma, 6 de febrer de 1936, pàg. 1. 
S'advertia que "esperamos que todos los Radios, células y militantes cumplirán dicho acuerdo, mandando 
inmediatamente lo recaudado al C. Provincial." 
541 .- "Cuota electoral", a Nuestra Palabra, núm. 122. Palma, 13 de febrer de 1936, pàg. 4?. La nota 
comentava "Hasta hoy son muy pocos los Radios que han respondido al acuerdo mientras, que se hacerca(sic] el 
día de las elecciones. El P. tiene que hacer frente a nuemoros compromisos y necesita dinero. A más de la cuota, 
deben hacerse recaudaciones en los lugares de trabajo, cafés, etc. con el fin de poder realizar con éxito todos 
nuestros trabajos. ¡Emulación camaradas!" 
542 .- A Nuestra Palabra, núm. 122. Palma, 13 de febrer de 1936, pàg. 4?. 
543 .- "Cuota electoral", a Nuestra Palabra, núm. 123. Palma, 20 de febrer de 1936, pàg. 3?. 
544 .- "Pro fondo electoral del P.", a Nuestra Palabra, núm. 124. Palma, 27 de febrer de 1936, pàg. 3. 
Encara s'advertia "esperamos que los demás radios mandarán inmediatamente lo recaudado."  
545 .- "Reunión del Pleno del C. provincial de la U. G. T. de Baleares", a El Obrero Balear, núm. 1.777. 
Palma, 31 de gener de 1936, pàg. 2. Diveros delegats que assistiren a la reunió del plenari del Comitè Provincial 
comentaren que les seves entitats ja havien votat quantitats amb aquesta finalitat. 
546 .- U. G. T. de Baleares. Pro-fondo electoral", a Antorxa, núm. 12. Palma, divendres, 7 de febrer de 
1936, pàg. 2. S'hi relacionaven les aportacions dels obrers i empleats municipals (250 ptes), Unió Tipogràfica 
Balear (50), Treballadors de l'Ensenyança (50), Gas i Electricitat (100), La Igualtat (100), Unió Obrera 
d'Alcúdia (25), La Fraternitat, de Porreres (10) i Unión Cerillera (25). S'afirmava que les quantitats s'havien 
d'adreçar al secretari-tresorer de la UGT de les Balears, Miquel Qués, al carrer de Formentor, núm. 75, 3r, de 
Palma. 
547 .- "Contribución al fondo electoral de la U. G. T. de Baleares", a Antorxa, núm. 18. Palma, divendres, 
14 de febrer de 1936, pàg. 3. S'hi relacionaven les aportacions de la Unió de Treballadors del Camp de Maria de 
la Salut ((20 pessetes), picapedrers d'Andratx (30), Sindicat de cuiners de Palma (100), oficis diversos de Sóller 
(15) i 1er de Maig (100). 
548 .- "Contribución al fondo electoral de la U. G. T. de Baleares", a Antorxa, núm. 19. Palma, dissabte, 15 
de febrer de 1936, pàg. 4. S'hi detallaven les aportacións de la Societat Ciment Armat (50 ptes), La Fraternitat, 
d'Alaró (20) i Societat Oficis Diversos de Palma (50). 
549 .- "Contribución al fondo electoral de la U. G. T. de Baleares", a Antorxa, núm. 20. Palma, dilluns, 17 
de febrer de 1936, pàg. 2. S'hi incloïen l'Associació Balear d'Empleats de despatxs i oficines (50 ptes) i El 
Producto del Trabajo, de Consell (80). 
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També el Comitè Nacional de la Federació Espanyola de Treballadors de l'Ensenyança 
acordà fer una subscripció, arreu de l'Estat, per al fons electoral.550 
Les esquerres també aprofitaren recollir diners a través de la celebració de vetlades teatrals 
en la Casa del Poble, de Palma. Amb aquesta finalitat, l'1 de febrer, es posà en escena l'obra 
còmica ¡El autor! ¡El autor!, es féu un recital de poesies i un ball amenitzat per l'orquestrina 
Melody Boys.551 Novament, el dissabte, dia 8, a les 20,30 h, es representaren les obres El 
amigo Lopez i dos monòlegs "de gran risa", a més d'una rifa i un ball de sala, amenitzat altra 
vegada per l'orquestrina Melody Boy's.552 
 
La intensa campanya organitzativa 
A més d'una àmplia campanya de mítings del Front Popular, els partits i organitzacions 
obreres feren contínues reunions per dur a terme actuacions per preparar la infraestructura 
electoral. Així, el dimarts, 21 de gener, el Centre d'Unió Republicana del 7è districte, de 
Santa Catalina, va elegir la nova junta directiva, presidida per Pau Barceló Alemany. A més, 
s'acordà obrir en el centre, del carrer d'Anníbal, núm. 5, una oficina electoral —cada dia de 
20 a 22 h— per resoldre les qüestions que sobre els comicis es poguessin plantejar.553 També 
el 31 de gener, a les 20,30 h, la Joventut Socialista Palmesana celebrà una junta general 
ordinària per tractar sobre altes de socis, propaganda electoral i nomenament del corresponsal 
de Renovación.554 I, el diumenge, 2 de febrer, la Unió Republicana celebrà en el local del 
carrer de Sanç, núm. 11, una reunió de tots els membres del Comitè Provincial i Municipal, a 
més dels presidents i juntes directives de tots els centres del partit, per a rebre instruccions 
respecte a les eleccions.555  A més, el 4 de febrer, el Consell Municipal d'ERB de Palma 
acordà reunir-se diàriament —des de les 18 h a les 22 h— fins el dia dels comicis per atendre 
les consultes i informes que es formulassin respecte al cens de Palma.556 
El dilluns, 10 de febrer, a les 20 h, es féu una reunió de tots els interventors dels partits que 
integraven el Front Popular d'Esquerres en la sala de conferències d'Esquerra Republicana 

550 .- "La Federación Española de Trabajadores de la Enseñanza y las elecciones", a Antorxa, núm. 2. 
Palma, dilluns, 27 de gener de 1936, pàg. 2. També s'acordà "salir al paso de la maniobra de ciertos grupos de 
maestros que, con fines reaccioarios, pretenden presentar diputados-maestros, sin tener en cuenta la posición de 
éstos. La F. E. T. E. debe demostrar que sólo los partidos obreros en primer término y las fuerzas de izquierda 
en segundo, pueden resolver los problemas de la Escuela y del Maestro, como demuestra la experiencia de 
nuestro país." També "Trabajadores de la enseñanza", a Antorxa, núm. 2. Palma, dilluns, 27 de gener de 1936, 
pàg. 2. 
551 .- "Teatro de la Casa del Pueblo", a Antorxa, núm. 6. Palma, divendres, 31 de gener de 1936, pàg. 4 
(anunci). 
552 .- "Teatro Casa del Pueblo", a Antorxa, núm. 11. Palma, dijous, 6 de febrer de 1936, pàg. 2 (anunci); i 
"Teatro de la Casa del Pueblo", a El Obrero Balear, núm. 1.778. Palma, 7 de febrer de 1931, pàg. 4 (anunci). 
553 .- "Política local. Unión Republicana de Santa Catalina", a La Última Hora, núm. 13.005. Palma, 
dijous, 30 de gener de 1936, pàg. 5, i "Unión Republicana de Santa Catalina", a Antorxa, núm. 7. Palma, 
dissabte, 1 de febrer de 1936, pàg. 2. 
554 .- "Juventud Socialista Palmesana. Convocatoria", a Antorxa, núm. 5. Palma, dijous, 30 de gener de 
1936, pàg. 4. 
555 .- "Ante las elecciones. Unión Republicana". a La Almudaina, dissabte, 1 de febrer de 1936, pàg. 7 
(convocatòria); "La política en Mallorca. Comité Municipal de Unión Republicana", a La Última Hora, 
dissabte, 1 de febrer de 1936, pàg. 5 (convocatòria). La nota indicava que a l'acte hi podien assistir tots els 
afiliats al partit. 
556 .- E.R.B.: "Ante las elecciones", a Antorxa, núm. 10. Palma, dimecres, 5 de febrer de 1936, pàg. 6. 
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Balear, de la plaça de la Constitució, núm. 120 i del carrer de Brondo, núm. 6, per tractar 
sobre la campanya electoral.557 
Des de les pàgines del diari Antorxa es demanava la col·laboració preferible per ser 
interventors, tot i que si no podien acceptar aquest càrrec, recomanava fer-se apoderats. Així 
mateix, també es sol·licitava l'oferiment de cotxes per tasques electorals.558 El 31 de gener, 
Antorxa publicà un anunci en el qual es demanava que "tots els bons republicans" havien 
d'oferir el seu cotxe pel dia de les eleccions per a la millor propaganda electoral i assegurar 
un bon control.559 
Els dies 1 i 4 de febrer, Antorxa reproduïa de forma destacada les consignes del Comitè 
d'Enllaç, les quals per l'èxit electoral es concretaven en una necessària i bona organització, 
propaganda i captació vots.560 
També des de les pàgines de Nuestra Palabra s'anunciava (30 de genera) que totes les 
comissions "de Agit-Prop" i electorals que tinguessin la intenció d'organitzar funcions 
cinematogràfiques amb pel·lícules proletàries i soviètiques podien obtenir els materials del 
Cine-Teatre-Club del carrer de San Lorenzo, núm. 15, de Madrid.561 
El 14 de febrer, a través de les pàgines d'Antorxa, es feia públic als comitès municipals 
d'enllaç del Front Popular d'Esquerres que s'havien confeccionat unes candidatures en les 
quals s'havia equivocat el segon llinatge del candidat Antoni Amer Llodrà —que deien 
Antoni Amer Gomila.— Davant aquest fet, es pregava a tots els afiliats que rompessin 
aquestes paperetes errònies i que únicament s'utilitzassin les candidatures que posaven els 
dos llinatges correctament.562 
 
Els suports d'altres partits polítics i sindicats d'esquerres 
En els decurs dels dies següents, els altres partits polítics, sindicats i entitats d'esquerres 
també treballaren en suport a la candidatura del Front Popular. Així i tot, no foren moltes les 
que expressament manifestaren públicament el recolzament. D'una banda, el Comitè 
Nacional de la Federació Espanyola de Treballadors de l'Ensenyança acordà en assemblea fer 
propaganda i donar suport a la candidatura del bloc popular d'esquerres, prohibir que els seus 
afiliats figurassin en qualsevol candidatura que no fos la d'esquerres i obrir una subscripció, 
arreu de l'Estat, per al fons electoral.563 A més, al començament de febrer, l'entitat 

557 .- "Interventores del Frente Popular", a Antorxa, núm. 13. Palma, dissabte, 8 de febrer de 1936, pàg. 3. 
(Convocatòria signada per Vicente Torres, del Partit Socialista; Pau Mulet, d'Esquerra Republicana, i Antoni 
Coll, d'Unió Republicana).  
558 .- "Apoderados", a Antorxa, núm. 5. Palma, dijous, 30 de gener de 1936, pàg. 1. 
559 .- "Coches", a Antorxa, núm. 6. Palma, divendres, 31 de gener de 1936, pàg. 2; "Coches", a Antorxa, 
núm. 7. Palma, dissabte, 1 de febrer de 1936, pàg. 6; "Coches", a Antorxa, núm. 10. Palma, dimecres, 5 de 
febrer de 1936, pàg. 3; a Antorxa, núm. 13. Palma, dissabte, 8 de febrer de 1936, pàg. 2; a Antorxa, núm. 18. 
Palma, divendres, 14 de febrer de 1936, pàg. 3. 
560 .- D'una banda, es demanava la col·laboració com a interventors — "para establecer un control 
escrupuloso de la votación"— o apoderats i de l'altra la necessitat d'oferir cotxes i telèfons —"sobre todo si está 
cercanoa un Colegio Electoral.— "Frente Popular de Izquierdas", a Antorxa, núm. 7. Palma, dissabte, 1 de 
febrer de 1936, pàg. 1; a Antorxa, núm. 9. Palma, dimarts, 4 de febrer de 1936, pàg. 2. 
561 .- "Agit-prop", a Nuestra Palabra, núm. 120. Palma, 30 de gener de 1936, pàg. 2. 
562 .- "Aviso. A los Comités Municipales de enlace del Frente Popular de Izquierda", a Antorxa, núm. 18. 
Palma, divendres, 14 de febrer de 1936, pàg. 3. La nota advertia que "Caso de que al hacer el escrutinio, y 
saliesen algunos votos con el nombre Antonio Amer Gomila y no quisieran computarlos a su verdadero nombre 
de Antonio Amer Llodrá, los interventores requerirán a la mesa para que lo haga en virtud del artículo 44 de la 
ley electoral de 1907; y caso de no ser atendidos que se consigne la protesta en el acta de escrutinio." 
563 .- "La Federación Española de Trabajadores de la Enseñanza y las elecciones", a Antorxa, núm. 2. 
Palma, dilluns, 27 de gener de 1936, pàg. 2. També s'acordà "salir al paso de la maniobra de ciertos grupos de 
maestros que, con fines reaccioarios, pretenden presentar diputados-maestros, sin tener en cuenta la posición de 

 1447 144
 

                                                 



Treballadors de l'Ensenyança havia obert una subscripció a favor de la família de Luis Bello i 
s'admetien donatius a la seu d'Esquerra Republicana i a l'entitat Treballadors de l'Ensenyança 
a la Casa del Poble.564 De l'altra, dos dies abans dels comicis, el Sindicat Metal·lúrgic de 
Palma féu pública una nota a l'opinió pública —a través del diari Antorxa i del setmanari El 
Obrero Balear feien pública una nota en la qual, davant la contesa electoral —"de enorme 
magnitud"—, es sol·licitava que es votàs la candidatura del Front Popular d'Esquerres.565  
 
10.2.8. LA POSTURA DE LA CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL –
CNT– 
Solament la CNT acordà una postura abstencionista, tot i que donà llibertat d'actuació als 
seus militants davant els comicis del 16 de febrer.  
El 15 de gener, l'òrgan de la CNT, Cultura Obrera, va deixar clara quina seria la posició dels 
anarcosindicalistes mallorquins en l'editorial "Las elecciones": no presentarien candidats ni 
tampoc donarien suport a cap candidatura, atès que "todos, absolutamente todos, desde Gil 
Robles hasta Pestaña le producen asco."566 Així mateix, el setmanari anarquista reproduïa 
l'article "¿Hacia el fracaso de la segunda revolución", del dirigent Juan Santana Calero que 
denunciava l'estratègia marxista.567 
El 30 de gener, el setmanari comunista Nuestra Palabra es va felicitar per la decisió 
adoptada per la CNT a escala estatal de no fer campanya abstencionista: "Primero significa 
un reconocimiento "ipso facto" de la gravedad de la lucha; y segundo porque estamos 
convencidísimos que los obreros de la CNT al igual que sus hermanos, socialistas y 
comunistas, cerrarán filas en torno al triunfo del Bloque Popular que, dicho sea de paso, no 
significa el triunfo de tal o cual candidato, sino la derrota de las hordas reaccionarias y 
fascistas que quieren sumirnos en un infierno sinistro, de terror, sangre y fuego. Salud, 
camaradas, de la C. N. T."568 
El picapedrer Juli Quintero explicà les raons abstencionistes, afirmant que els estatuts i la 
història de la CNT no permetien la presentació de cap candidatura pròpia. A més, les 
esquerres i les dretes havien intentat ofegar els anarcosindicalistes i per tant la CNT havia de 
lluitar contra totes les tendències polítiques, sense fer cap distinció i sense secundar una 
candidatura d'esquerres. Per a la CNT, la intervenció del proletariat en la lluita política era un 

éstos. La F. E. T. E. debe demostrar que sólo los partidos obreros en primer término y las fuerzas de izquierda 
en segundo, pueden resolver los problemas de la Escuela y del Maestro, como demuestra la experiencia de 
nuestro país." També "Trabajadores de la enseñanza", a Antorxa, núm. 2. Palma, dilluns, 27 de gener de 1936, 
pàg. 2. 
564 .- "Trabajadores de la Enseñanza", a Antorxa, núm. 9. Palma, dimarts, 4 de febrer de 1936, pàg. 3 
565 .- "El Sindicato Metalúrgico de Palma. A la opinión pública", a Antorxa, núm. 18. Palma, divendres, 14 
de febrer de 1936, pàg. 2; i "El Sindicato Metalúrgico de Palma", a El Obrero Balear, núm. 1.779. Palma, 14 de 
febrer de 1931, pàg. 3. La nota, signada pel secretari Antonio Martínez, afirmava "Ciudadanos: Estando en 
vísperas de una contienda electoral de enorme magnitud, el Sindicato Metalúrgico cumpliendo un deber que le 
ha impuesto su espíritu de clase, patentizando su inmejorable moral para que el 16 de Febrero el proletariado 
español, y el mallorqu´n en particular, obtenga una completa victoria de los desastres económicos ocurridos en 
el corto espacio que ellos han ocupado los puestos de mando." 
566 .- "Las elecciones", a Cultura Obrera, núm. 66. Palma, 15 de gener de 1936, pàg. 1. S'afirmava 
"Quienes esperen la ayuda de la C. N. T. para una obra verdaderamente liberadora, que se aparten del juego 
político de intereses bastardos y bajas pasiones y desciendan al estadio revolucionario a la calle, y en ella 
siempre la encontrarán tendiendo los brazos fraternalmente a cuantos luchan por la libertad y la Justicia. La C. 
N. T. —lo podemos afirmar sin esperar la voz autorizada de los Comités responsables— ni presentará 
candidatos ni votará ninguna candidatura. Todas, absolutamente todas, desde Gil Robles hasta la de Pestaña le 
producen asco." 
567 .- SANTANA CALERO, J.: "¿Hacia el fracaso de la segunda revolución?", a Cultura Obrera, núm. 66. 
Palma, 15 de gener de 1936, pàg. 1.  
568 .- "La decisión de la C. N. T.", a Nuestra Palabra, núm. 120. Palma, 30 de gener de 1936, pàgs. 2-3. 
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error perjudicial i no podia deixar fer als militants segons la seva consciència, havia 
d'emprendre una forta campanya abstencionista. Així i tot, la posició positiva havia de ser 
que s'emplaçàs a la UGT per a aconseguir una unitat d'acció encaminada a posar en marxa un 
moviment revolucionari, sense que hi prengués part el Partit Socialista.569 
El 7 de febrer, El Obrero Balear mostrava la seva satisfacció per la bona disposició dels 
militants de la CNT respecte a les properes eleccions i el seu apropament a la UGT.570 
En el darrer número de Cultura Obrera abans dels comicis, publicava l'editorial "(...)as, 
Pueblo?" en la qual defensava votar "una candidatura inédita." Així mateix, reproduïa el text 
de la Confederació Nacional del Treball, datat a Saragossa el 3 de febrer i fruit del resultat 
del darrer Congrés, en el qual definia la seva posició davant els comicis —que qualificava de 
"farsa electoral": apoliticisme, preparació de la revolució social i potenciació de la militància 
anarquista.571 També publicava una proclama del comitè del Sindicat Únic de la Fusta als 
treballadors i a l'opinió pública en general en el qual denunciava les coaccions del comunista 
Llabrés per tal que s'afiliassin al sindicat unitari, fusionat amb la UGT.572 En la darrera 
pàgina, publicava a tota plana, un destacat que deia: "Proletario: Si votas las derechas (...) y 
el crimen. Si votas a las izquierdas (...) garán tus justas rebeldías a sangre y fuego. Pueblo: 
¡Fórjate tú, tu propia libertad."573 
 
La denúncia de coaccions i soborns 
Durant la campanya electoral les denúncies de coaccions, de corrupcions i d'irregularitats 
foren mútues entre ambdós blocs. De totes maneres, les esquerres varen ser les que més les 
concretaren a través de les planes del diari Antorxa i dels setmanaris El Obrero Balear i 
Nuestra Palabra. El centre de les crítiques dels mètodes caciquils va ser el financer Joan 
March, a més dels dirigents i candidats dels partits de la coalició de centre-dreta-regionalista. 

569 .- QUINTERO, Juli: "En el momento actual. Una posición clara", a Cultura Obrera, núm. 69. Palma, 
dijous, 6 de febrer de 1936, pàg. ?. 
570 .- "Notas sueltas", a El Obrero Balear, núm. 1.778. Palma, 7 de febrer de 1936, pàg. 4. Sota el titular 
"Un triunfo ya logrado", s'apuntava "La presente campaña electoral nos ha proporcionado, a la clase trabajadora 
organizada en general, un triunfo que, de consolidarse, es augurio, de ulteriores victorias proletarias." 
571 .- "Confederación Nacional del Trabajo. Nuestra posición ante las elecciones", a Cultura Obrera, núm. 
70. Palma, 13 de febrer de 1936, pàg. 1. Es manifestava "Si las derechas triunfan en las urnas y en el intento de 
creación de su "perfecto aparato de Gobierno", su proyecto de gestión gubernativa sería brutal, pues se 
extremarían los medios represivos, de cuyas consecuencias tenemos ejemplos universalizados; pero que, al no 
poder abatir de una manera fulminante a las fuerzas de oposición, provocarían un nuevo alzamiento de todos los 
enemigos de la dictadura. A eso tienden nuestras preocupaciones y el estímulo que propagamos abiertamente. Si 
triunfan las izquierdas que nadie se haga vanas ilusiones. Las conocemos por sus antecedentes en el mundo 
entero, y ahora mismo, por sus promesas tan vacuas en contenido social, y tan peligrosas por lo que ocultan: 
subsistencia de la pena de muerte, de la ley de Vagos, Tribunales de Urgencia, ley del 8 de abril, de Términos 
municipales, etc., dejando en pié el inabordable problema campesino, respetando el fuero del terrateniente y de 
la Iglesia, el devengo ruinoso de las clases pasivas y ofreciendo la formación por decreto de un ejército de 
pequeños propietarios hambrientos. Las izquierdas, al vencer, retrasarían un par de años la reacción fascista, 
exacerbada por una leve disminución de sus haberes y la humillación de obedecer legislaciones limosneras. 
Gobernarán el tiempo preciso para que la España negra se discipline con programa y milicias, en tanto que el 
proletariado, defraudado una vez más. [...]. Por eso, la Confederación Nacional del Trabajo mantiene su 
tradición apolítica, y recomienda a los productores que no se dejen seducir por espejismos que llevan un reflejo 
de tragedia, Consciente de su responsabilidad, les aconseja que no den fé a demagogías de ninguna especie, y 
pongan toda su esperanza y una voluntad inflexible en estrechar sus lazos solidarios, predisponiendo la mente y 
el corazón al servicio de la revolución social, solución única a sus infortunios, a sus nobles aspiraciones de 
justicia y libertad." 
572 .- "Sindicato Unico de la Madera a los trabajadores del ramo en general; a la opinión toda", a Cultura 
Obrera, núm. 70. Palma, 13 de febrer de 1936, pàg. 2. 
573 .- A Cultura Obrera, núm. 70. Palma, 13 de febrer de 1936, pàg. 4. 
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També s'acusà de favoritisme a les dretes del governador civil García Cabrera, que era 
qualificat com un home de March a les illes. 
Pel que fa a Joan March, ja abans de l'inici de la campanya, el 9 de gener, Nuestra Palabra 
denuncià els mètodes caciquils emprats per Joan March per atreure el vot dels treballadors.574 
Novament, el 23 de gener, el setmanari comunista criticà de forma destacada "a los que 
reparten mantas, colchones y zapatos, son los ladrones del Crédito Balear, los que pagan 
salarios de 1,50; contrabandistas como March; las compañías que no pagan a sus obreros."575 
El 30 de gener, Nuestra Palabra concretà l'acusació i parlà de l'existència de coaccions sobre 
el cos electoral que havien promogut les dretes en la seva "campanya criminal electoral." A 
més de comentar que es repartien mantes, colxons, arros, patates, etc, estaven fent signar als 
treballadors uns fulls en els quals es comprometien a votar les dretes i es denunciava que si 
algú es negava era acomiadat "fulminantment" de la feina.576  
Sens dubte, l'anunci de la intenció de copar els set escons que féu March a Madrid provocà 
una àmplia crítica per part de les esquerres.577 També es recordà l'intent de March d'adquirir 
el palau Torrella, del carrer de Sant Jaume de Palma. S'apuntava que davant aquest fet, la 
"mas rancia" noblesa mallorquina s'havia mobilitzat per ajudar a la família Torrella per evitar 
que el financer es fes amb l'edifici, situació que contrastava, aleshores, amb el suport que les 
dretes tradicionals mallorquines donaven a l'estratègia electoral de March.578 
La primera setmana de febrer, Antorxa alertà sobre la tèrbola maniobra electoral arran de la 
circulació per Palma d'unes candidatures en les quals apareixien aparellats els noms del 
"màxim contrabandista", Joan March, i els "camarades" Alexandre Jaume i Fernando de los 
Ríos.579  
El 6 de febrer, novament l'òrgan del Front Popular publicà un destacat en el qual cridava 
l'atenció als esquerrans sobre els rumors que el "Máximo Cacique" intentaria guanyar les 
eleccions subornant els electors i els interventors. Aconsellava "Vivid prevenidos. Tratad 
como se merecen a los muñidores electorales. Y sobre todo a los induciares. ¡Duro con ellos! 
Evitad, apelando a todos los medios, el soborno y los embuchados. Si así lo hacéis el triunfo 
es nuestro."580 Aquell dia també manifestà que "por conducto fidedigno" s'assegurava que 

574 .- S'afirmava que "Juan March, el "San Pedro" de las Baleares, con toda su coorte[sic] de "alambiques" 
y "testaferros" pondrán en juego sus recursos jesuíticos para la compra de votos. Trabajadores: ¡Alerta!." 
Nuestra Palabra, núm. 117. Palma, dijous, 9 de gener de 1936, pàgs. 2-3. 
575 .- Destacat a Nuestra Palabra, núm. 119. Palma, dijous, 23 de gener de 1936, pàgs. 2-3. 
576 .- "Amenazas y coacciones", a Nuestra Palabra, núm. 120. Palma, 30 de gener de 1936, pàg. 1. 
S'afirmava a la nota "El miedo a perder les hace llegar a portarse como verdaderos criminales, al condenar al 
hambre y al paro a los que no quieran votarles. Esos son los católicos, los fascistas y sus cómplices. Pero no les 
valdrá. El puño arrollador de los explotados les aplastará par siempre, votando a los antifascistas." 
577 .- BRADOMIN, M. de: "El copo", a Antorxa, núm. 10. Palma, dimecres, 5 de febrer de 1936, pàg. 1. 
578 .- "Cosas veredes...", a Antorxa, núm. 15. Palma, dimarts, 11 de febrer de 1936, pàg. 2. S'afirmava 
"Pero la mas rancia nobleza mallorquina, movida por un insuperable horror hacia la persona de D. Juan, hizo el 
máximo sacrificio, proporcionando a la casa Torrella las cantidades que esta adeudaba, con lo que se hacia 
imposible la irrupción en la beatífica y aristocratica calle de S. Jaime del insigne "terrosano". Ante la inminente 
vecindad del Sr. March, el alcaloide de las derechas mallorquinas reaccionó, como si de prevenir el cólera se 
tratara. Los tiempos cambian. Hoy estas derechas tradicionales, la flor y nata de los vecinos de la calle de S. 
Jaime, que tanto asco sintieron por D. Juan, están dispuestos a votarle el Krompinz, entusiasticamente y con el 
corazón puesto en el recuerdo de sus gloriosos antepasados." 
579 .- Afirmava que "suponemos que nuestros compañeros habrán comprendido que se trata de un alijo que 
no ha pasado por la aduana." "Turbias maniobras electorales", a Antorxa, núm. 9. Palma, dimarts, 4 de febrer de 
1936, pàg. 2. 
580 .- "Izquierdistas, alerta!", a Antorxa, núm. 11. Palma, dijous, 6 de febrer de 1936, pàg. 2. 

 1450 145
 

                                                 



March no vendria a Mallorca a presenciar les eleccions581 i que personalment havia 
confeccionat la candidatura "marquista" definitiva, integrada per "su promogénico"[sic], 
Matutes, Fons i Suau i que, tot i haver oferit el primer lloc a Lluís Alemany, aquest l'havia 
refusat.582 
El 8 de febrer, en el diari Antorxa, sota el pseudònim de Marquès de Bradomín, es comentava 
que davant els fracassos dels actes de propaganda de les dretes mallorquines, s'havien 
organitzat diferents i "divertits" formes de "caçar" electors. S'afirmava que a Son Sardina una 
senyora havia muntat un negoci de repartiment de mantes; que al carrer de Jaume II una 
senyora vídua havia organitzat una recol·lecta de donatius de 50 cèntims per repartir entre els 
pobres i obrers sense treball que "voten a Dios;" i que una perruqueria de senyores donava 
vals per a una permanent de 12 pessetes a totes aquelles dones que votassin la candidatura de 
dretes. Indicava que també es parlava irònicament d'organitzar funcions de circ a l'estil de 
Kröne en diversos pobles, en els quals s'explicaria el programa de la CEDA i perquè els 
autors de tots els daltabaixos econòmics de Mallorca eren homes de dretes i que en els 
intermedis actuarien les dames catequistes.583 
En la secció crítica —amb certs tons satírico-humorístics— "Pinchazos", del diari Antorxa, 
Joan March va ser un dels seus principals blancs. Així, s'ironitzava, l'11 de febrer, amb 
l'actuació hereditària de March arran del nomenament com a candidat del seu fill Joan;584 el 
dia 13, s'afirmava que March "es el conductor del clero descristianizado, de la nobleza 
arruinada y de los terratenientes entrampados;"585 i el dia 15, es denunciava l'actuació política 
del financer586 i el rumor que ja es trobava fora de l'Estat en prevenció del que pogués passar 
el dia dels comicis.587 
Així mateix, la premsa d'esquerres també es féu ressó de l'actuació de March arreu de l'Estat. 
D'una banda, el 27 de gener, Antorxa reproduí una comunicació de l'Associació General 
d'Agricultors de Santa Cruz de Tenerife a Gil Robles, publicada pel diari madrileny ABC, en 
la qual es queixava de l'actitud de la CEDA que havia pactat amb elements 
governamentals.588 De l'altra, el 13 de febrer, l'òrgan del Front Popular reproduïa un article 

581 .- "Buena noticia", a Antorxa, núm. 11. Palma, dijous, 6 de febrer de 1936, pàg. 2. S'apuntava 
irònicament "A enemigo que huye..." 
582 .- "Candidatura marchista", a Antorxa, núm. 11. Palma, dijous, 6 de febrer de 1936, pàg. 2. 
583 .- BRADOMIN, M. de: "Ondulaciones y otros sucesos", a Antorxa, núm. 13. Palma, dissabte, 8 de 
febrer de 1936, pàg. 1. 
584 .- S'afirmava "Hasta ahora hemos tenido a don Juan padre. Ahora tendremos a don Juan hijo. Hasta que 
don Bartolito sea mayor de edad." "Pinchazos", a Antorxa, núm. 15. Palma, dimarts, 11 de febrer de 1936, pàg. 
2. 
585 .- "Pinchazos", a Antorxa, núm. 17. Palma, dijous, 13 de febrer de 1936, pàg. 6. 
586 .- Es deia: "Un conocido novelista ha dado a la imprenta una obra de reportaje que causará sensación. 
Se titulará: "Los grumetes del pirata"; "El dinero  suele ser convincente. Pero el garrote es más contundente" i 
Mallorca es un gran mercado de aventuras" "Pinchazos", a Antorxa, núm. 19. Palma, dissabte, 15 de febrer de 
1936, pàg. 1. 
587 .- "March previsor", a Antorxa, núm. 19. Palma, dissabte, 15 de febrer de 1936, pàg. 4. 
588 .- L'escrit, signat pel president de l'entitat, Luis Benítez de Lugo, denunciava que "este pacto significa 
la entrega del país a los enemigos de la agricultura, pues la dirección de las maniobras electorales y el refrendo 
de las inteligencias para la lucha están en manos del ex diputado a Cortes D. Andrés Arroyo, consejero de la 
Compañía Transmediterránea y repesentante de los intereses del Sr. March, frente a los intereses del paísy de la 
agricultura, agobiados por los monopolios a que los tienen sometidos y arruinados." I adveria, al dirigent estatal, 
que "si la C. E. D. A. quiere mantener el prestigio del partido en esta provincia de Tenerife, importa que 
destruya el contubernio gubernamental con el Comité provincial, pues no se concibe que semejante unión se 
haya podido autorizar desde Madrid. Esta unión parece hecha para terminar de hundir los intereses agrícolas. El 
país en masa protesta hoy de esta venta, y Tenerife verá muy pronto que la C. E. D. A., al no desautorizar este 
atropello, acelera su ruína." "El Cartel de March. En las otras islas del Atlántico", a Antorxa, núm. 2. Palma, 
dilluns, 27 de gener de 1936, pàg. 2. 
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del periodista Félix Lorenzo Díez —Heliófilo— (1879-1933), publicat al diari madrileny 
Crisol, en el qual es recordava la sessió de les Corts Constituents del 10 de novembre de 
1931 sobre la incompatibilitat de Joan March.589  
L'endemà, Antorxa copiava un escrit de l'exsubsecretari d'Hisenda Joaquín Payá, datat a 
Múrcia el 9 de febrer, sobre el vet que li feia March com a candidat de Múrcia.590 Així 
mateix, l'òrgan del Front Popular reproduïa com a destacat un fragment d'aquest escrit, en el 
qual es deia que havia investigat i sabut que March es passava el dia al Ministeri de la 
Governació, on rebia candidats, aprovava candidatures, les modificava, "encasilla" i 
"desencasilla" i, en conclusió, era "el director de la política electoral del Gobierno en toda 
España."591 
El 14 de febrer, El Obrero Balear també transcrivia un fragment d'un discurs del dirigent 
socialista Largo Caballero que acusava March de presidir les eleccions arran de l'aportació 
econòmica que feia a la campanya de la CEDA.592 
En quant als partits que formaven la candidatura de centre-dreta-regionalista, des de les 
pàgines d'El Obrero Balear es criticà el fals mallorquinisme del Partit Regionalista de 
Mallorca, "cuyo concepto de regionalismo no le impide suplantar, por disposición del 
Gobierno central, a los legítimos concejales de nuestro Ayuntamiento en quienes el pueblo 
tiene depositado su mandato y su confianza."593 
Respecte als integrants de la candidatura del centre-dreta-regionalista, una vegada acabada de 
confeccionar íntegrament la llista de la coalició, el diari Antorxa intensificà les seves 
crítiques als seus candidats. 
El 6 de febrer, Antorxa anunciava que la candidatura "del copo" de les Balears havia quedat 
definitivament acoplada. Comentava que els que creien que Gil Robles designaria Zaforteza 
Villalonga s'havien equivocat, ja que havia triat el director del diari Informaciones, de 
Madrid, Juan Pujol. Indicava que "los derechistas y regionalistas de Baleares habrán de 
reportar a un candidato cunero, amigo "íntimo" del Sr. March, precisamente designado por su 
jefe "que nunca se equivoca." Seguidament, detallava els noms dels integrants de la 
candidatura, quatre dels quals eren de Joan March. Apuntava, a més, que "esta será 
seguramente la candidatura que ofrecerá la coalición de "autores y cómplices del affaire" del 
Crédito Balear y Banco Agrario, desastrosos administradores de la Compañía de 
Ferrocarriles etc. etc. Esta es la candidatura que significa, oprobiosamente el ofrecimiento de 
la dignidad cívica de Mallorca y de las islas hermanas que hizo March en los pasillos del 
Congreso y ante la Presidencia del Gobierno."594 
El 8 de febrer, Antorxa publicà, sota el títol "Notas Políticas" una sèrie de crítiques a la 
candidatura de centre-dreta-regionalista. D'una banda, s'ironitzava sobre la independència 
dels candidats del Partit Republicà de Centre i s'afirmava que "efectivamente los candidatos 
proclamados no estarán sujetos a ninguna disciplina política. Serán dependientes del señor 
March." De l'altra, es comentava que Lluís Alemany per justificar la seva negativa de fer part 
de la candidatura, havia manifestat que "era preciso dar el ejemplo de no vincular el cargo a 
la persona. Y el Comité corroborando la tesis del señor Alemañy, desvincula del cargo a D. 

589 .- "Recuerdos de Antaño. March en el Congreso", a Antorxa, núm. 17. Palma, dijous, 13 de febrer de 
1936, pàg. 6. 
590 .- PAYÀ, Joaquín: "Las maniobras del gran traficante", a Antorxa, núm. 18. Palma, divendres, 14 de 
febrer de 1936, pàg. 6. 
591 .- A Antorxa, núm. 18. Palma, divendres, 14 de febrer de 1936, pàg. 6. 
592 .- "March preside las elecciones", a El Obrero Balear, núm. 1.779. Palma, 14 de febrer de 1931, pàg. 3. 
593 .- "Manos tintas en sangre", a El Obrero Balear, núm. 1.776. Palma, 17 de gener de 1936, pàg. 4. 
594 .- "La Candidatura del Copo en Baleares", a Antorxa, núm. 11. Palma, dijous, 6 de febrer de 1936, pàg. 
3. 
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Juan padre y le vincula en en(sic] D. Juan hijo." També recollia el rumor qque el tercer lloc 
de la CEDA seria ocupat per Juan Pujol, director de la "Jaca" madrileña. Mallorca no es 
digna de candidatos de tan reconocido prestigio y consecuencia política." Així mateix, 
ironitzava sobre la designació com a candidats de Jaume Suau, que desenvolupava la Batlia 
de Palma —com a monàrquic— al proclamar-se la República, i de Bartomeu Fons, que havia 
votat l'acta d'acusació contra Azaña i que havia estat president del consell d'administració de 
la companyia Tramvies Elèctrics, "candidato al naufragio." Finalment, recollia el rumor que 
en els "corrillos madrileños" es creia que March tenia el propòsit de constituir un grup 
parlamentari en el pròxim Congrés i es deia que estaria integrat pels candidats de les Balears 
Juan Pujol, Jaume Suau i Pere Matutes; els radicals Joaquín Pérez Madrigal (per Ciudad 
Real), Tomás Peire Cabaleiro, Calvo Moreno, Emiliano Iglesias, Pérez Rosas, Fernando Rey 
Mora i Rafael Salazar Alonso, i Sigfrido Blasco Blasco, d'Unió Republicana Autonomista.595  
En aquell mateix número, l'òrgan del Front Popular recordà que Bartomeu Fons havia 
presidit fins feia poc el consell d'administració de Tramvies Elèctrics i, per tant, era el 
principal responsable de la "marcha desastrosa" de la societat. També comentava "contra el 
oro del adversario, nuestro ideal y nuestra pobreza" i advertia "tan canalla es el que compra el 
voto como el miserable que lo vende." Finalment, assenyalava que el triomf de la candidatura 
"marquista-cedista" significaria la restauració de la monarquia a Mallorca, ja que tots els seus 
candidats eren "alfonsinos" el 14 d'abril.596 
Novament, l'11 de febrer, Antorxa, sota el títol "Pinchazos" criticà els candidats del centre-
dreta Jaume Suau —antic batle de la monarquia— i Bartomeu Fons —que com a tasca 
parlamentària havia votat l'acta acusatòria contra Manuel Azaña i haver enxufat un cunyat 
seu en el Jurats Mixtes—597, a més d'afirmar que "en Mallorca ha habido robos escandalosos 
y asesinatos de resonancia. Ni los ladrones ni los asesinos han sido izquierdistas."598 
L'11 de febrer, Antorxa criticava la designació de Juan Pujol com a candidat cuner en la llista 
del centre-dreta de les Balears i el definia com a un home de March, tot i estar afiliat a la 
CEDA i haver estat proposat per Gil Robles.599 El 13 de febrer, aquest diari publicà una nota 
en la qual criticava molt durament el candidat de centre-dreta Jaume Suau, que l'acusava, 
entre d'altres coses, de "comprador de vots."600 Aquell dia, també en la secció "Pinchazos" es 
criticà la campanya dels centre-dreta.601 L'endemà, dia 14, en la mateixa secció es criticava la 
tasca parlamentària de Zaforteza,602 el candidat Matutes603 i la propaganda electoral del 

595 .- "Notas políticas", a Antorxa, núm. 13. Palma, dissabte, 8 de febrer de 1936, pàg. 2. 
596 .- "Pinchazos", a Antorxa, núm. 13. Palma, dissabte, 8 de febrer de 1936, pàg. 2. 
597 .- S'afirmava "Hasta ahora hemos tenido a don Juan padre. Ahora tendremos a don Juan hijo. Hasta que 
don Bartolito sea mayor de edad." "Pinchazos", a Antorxa, núm. 15. Palma, dimarts, 11 de febrer de 1936, pàg. 
2. 
598 .- "Pinchazos", a Antorxa, núm. 15. Palma, dimarts, 11 de febrer de 1936, pàg. 2. 
599 .- "Un inri sobre Mallorca El cunerismo", a Antorxa, núm. 15. Palma, dimarts, 11 de febrer de 1936, 
pàg. 6. 
600 .- "Son tantas las vergüenzas que entraña la candidatura de derechas, que no nos habíamos fijado 
todavía en todas. D. Jaime Suau, el más policastro de los policastros habidos y por haber. Chanchullero, 
profesional de manga ancha, comprador de votos, figura es ella como nuevo Salvador de España, cuya única 
ilusión ha sido la de "hacer" de comerciante, siendo abogado. ¿Por pagar una sola contribución? No; para poner 
las leyes y su interpretación al servicio de sus negocios." A Antorxa, núm. 17. Palma, dijous, 13 de febrer de 
1936, pàg. 2. 
601 .- Es comentava "Almas de esclavos y de plebeyos no las busqueís en nuestro campo": "Qué es más 
vituperable? La soberbia del que manda o el plebeismo de los que obedecen?" i "Marchistas y cedistas van 
unidos a la lucha, unidos por un denominador común. Antirrevolucionarismo? No. Identidad psicológica." 
"Pinchazos", a Antorxa, núm. 17. Palma, dijous, 13 de febrer de 1936, pàg. 6. 
602 .- Es deia: "Labor parlamentaria del Sr. Zaforteza: Dormirse en su escaño." "Pinchazos",  Antorxa, 
núm. 18. Palma, divendres, 14 de febrer de 1936, pàg. 6. 
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centre-dreta.604 El dia abans dels comicis, en la secció "Pinchazos", es criticà el candidat 
Bartomeu Fons —per haver qualificat Carreras com a cadidat cuner—605 i es denuncià la 
campanya de coaccions de la candidatura de centre-dreta.606 Així, mateix, també es destacava 
que la política de la CEDA era la ruïna del petit comerciant.607 
Al mateix temps, durant la campanya electoral, el setmanari Nuestra Palabra publicà la 
secció "Figuras de la caverna" en el qual oferia un perfil crític dels candidats del centre-
dreta.608 
El 13 de febrer, Antorxa sortia al pas del rumor de les dretes que havien córrer "la bola de 
que en el mitin del Balear" els oradors havien amenaçat en "cortar cabezas."609 
En quant a l'actuació del governador civil García Cabrera en favor de la candidatura del 
centre-dreta, des de la seva arribada a l'illa les esquerres el vincularen als interessos de Joan 
March. La premsa d'esquerres criticà l'actitud provocadora de l'autoritat governativa, 
representada per escorcollaments dels quals eren objecte militants d'esquerres, com el 
president d'Esquerra Republicana de Pollença, Pere J. Cànaves.610 També es queixà de la 
detenció (18 de gener) dels comunistes Joan Triay i Llorenç Cabrisas a Ciutadella quan 
venien els periòdics Nuestra Palabra i Mundo Obrero.611 

603 .- S'afirmava "Lo que más nos gusta del Señor Matutes, es su apellido." "Pinchazos",  Antorxa, núm. 
18. Palma, divendres, 14 de febrer de 1936, pàg. 6. 
604 .- Es comentava "Cunde el desaliento entre marchistas y cedistas, ya nadie cree en el éxito del copo, 
salvo Pepe el tonto"; "Nosotros no prometemos mantas ni colchones. Prometemos justicia"; i "Propaganda 
electoral del bloque reaccionario: Crédito Balear, Ferrocarriles, Tranvias Eléctricos, Jornales a seis reales. Paro 
obrero..."  "Pinchazos", a Antorxa, núm. 18. Palma, divendres, 14 de febrer de 1936, pàg. 6. 
605 .- S'afirmava "El Sr. Fons calificó de cunero al Sr. Carreras, menorquín. Esa idea genial del aliado de 
D. Juan da idea del regionalismo del Sr. Fons. Como debe calificar al Sr. Pujol, totalmente desconocido en las 
tres islas, amigo íntimo de D. Juan?" "Pinchazos", a Antorxa, núm. 19. Palma, dissabte, 15 de febrer de 1936, 
pàg. 1. 
606 .- Es manifestava "Soborno, coacciones, pucherazos. He aqui el programa electoral marchista-cedista" i 
"los hay que se prestan para todos los menesteres. Como, por ejemplo, ser candidatos de los candidatos." 
"Pinchazos", a Antorxa, núm. 19. Palma, dissabte, 15 de febrer de 1936, pàg. 1. 
607 .- S'afirmava que "Los jornales de hambre, los sueldos escasos, el paro, merman el poder de compra de 
los obreros y empleados. Obreros y empleados son la mayoría de tus clientes. Cuanto más ganen ellos, más te 
compran y ganas tú. Los Gobiernos de las derechas han multiplicado el número de parados, han envilecido los 
jornales y los sueldos. HAN REDUCIDO TU CIFRA DE VENTAS. Han fomentado el alza de los alquileres y 
los impuestos. Han votado las restricciones para los empleados y se han negado a gravar las grandes fortunas. 
Las derechas de todos los matices: Ceda, Monárquicos, Agrarios y Radicales son enemigos de tu prosperidad". 
"La Ceda es tu ruina, pequeño comerciante", a Antorxa, núm. 19. Palma, dissabte, 15 de febrer de 1936, pàg. 1. 
608 .- "El "jefazo" Gil y Quiñones", a Nuestra Palabra, núm. 122. Palma, 13 de febrer de 1936, pàg. 1; 
"Pujol", a Nuestra Palabra, núm. 122. Palma, 13 de febrer de 1936, pàg. 4. 
609 .- "Infamia marchista-derechista", a Antorxa, núm. 17. Palma, dijous, 13 de febrer de 1936, pàg. 4. 
S'afirmava "No necesitamos rectificar semejante vileza. A nosotros nos repugna la sangre, aunque a ellos no. 
No se aludió a las cabezas que cortaríamos nosotros sino a las innúmeras que habían cortado ellas a través de la 
historia. Las cuatro o cinco mil asturianas aun chorrean. Nuestros oradores no hablan ni para los idiotas ni para 
los malvados." 
610 .- El 28 de gener, es denuncià que el president d'Esquerra Republicana de Pollença, Pere J. Cànaves, 
havia estat objecte d'un "molesto interrogatorio y de un humillante registro" el seu domicili per uns policies que 
s'hi havien traslladat expresament per averiguar la persona que havia repartit uns fulls clandestins. El diari 
Antorxa, davant aquest fet, denuncià que "a tal punto se ha ensanchado la base de la República, que los únicos 
que aparecen como sospechosos son los verdaderos." "Varias protestas", a Antorxa, núm. 3. Palma, dimarts, 28 
de gener de 1936, pàg. 2. 
611 .- Ambdós varen ser detinguts per un guàrdia civil que els portà a la presó i després d'alliberar-los les 
incautà la premsa. Davant la protesta dels venedors davant el comandant del lloc de la Guàrdia Civil els retornà 
els periòdics. Aquest fet aixecar una protesta davant les autoritats governamentals de les Balears i que sancionàs 
els agents públics que s'extralimitaven en els seus deures. "De Ciudadela. Para que se enteren las autoridades", a 
Nuestra Palabra, núm. 120. Palma, 30 de gener de 1936, pàg. 2. 
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Però, sens dubte, l'incident que tingué més ressó va ser els incidents produïts per l'actuació de 
la força pública durant l'enterrament civil del militant socialista Martí Palmer el diumenge, 9 
de febrer. Antorxa en féu una detallada crònica612 i féu una enèrgica protesta arran de 
l'actuació de la força pública.613 
Els setmanaris El Obrero Balear614 i Nuestra Palabra615 protestaven per l'actuació de la força 
pública, dirigida pel tinent de Seguretat Joan Pujolà. Segons El Obrero Balear, "la actitud 

612 .- A les 15 h, davant la casa del finat, al marge dret del pont de Sant Magí, a l'entrada de la barriada de 
Son Alegre, s'hi concentraren diversos centenars d'afiliats i simpatitzants del Partit Socialista. Després de 
desplegar tres estandarts de les entitats polítiques, s'observà com un piquet de guàrdies de Seguretat, dirigit pel 
tinent Joan Pujolà i un corneta d'ordres. El tinent Pujolà demanà als assistents que enfundassin els estandarts i, 
davant les queixes, Pujolà es limità a dir "Cumplo órdenes superiores." Aleshores, les banderes foren 
desferrades de les seves astes i col·locades damunt el bagul, que ja anava envoltat per la bandera del Partit 
Socialista. Seguidament, s'inicià la marxa fúnebre "con una indignación conteniada a fuerza de voluntad, por 
respecto al difunto, custodiado por numerosos agentes de dicho cuerpo como si se tratara de una conducción de 
foragidos. Quan s'arribà davant del Front Balear, els acompanyants intentaren desfilar, com de costum, davant 
el fèretre amb el puny enlaire. Aleshores, el tinent ordernà que no s'aixecàs el puny i "como los acompañantes 
continuaran enarbolándolo, hubo toques de atención, porras en el aire, cargas y golpes." La crònica advertia que 
"al hecho de que la prudencia de los acompañantes se sobrepuso a la provocación de los agentes de la autoridad, 
se debe a que el entierro no degenerara en un suceso sangriento." "Un entierro civil accidentado. Los 
encargados de velar por el orden lo perturban", a Antorxa, núm. 14. Palma, dilluns, 10 de febrer de 1936, pàg. 3. 
Després el cotxe fúnebre continuà el camí cap al cementeri, acompanyat pels congregats, que es tornaren a 
reunir en el cementeri. "Allí y conforme está permitido en lugares cerrados tuvo lugar el despido al cadáver, en 
la forma que mejor se tuvo por conveniente y se disolvió el cortejo sin otra incidencia." "Entierro civil", a La 
Última Hora, dilluns, 10 de febrer de 1936, pàg. 5. 
613 .- Després de detallar els fets, la crònica del diari Antorxa feia un succint comentari i  una enèrgica 
protesta, afirmant "Que sepamos, la Constitución de la República "todavía" no ha sido reformada, que no es lo 
mismo que se hollada. En su artículo 3.º se establece: "El Estado Español no tiene religión oficial". Nosotros 
traducimos: "La República española es un estado laico". Un entierro civil, es, por tanto, un acto laico, un acto en 
completa concordancia con la ley fundamental del Estado español. Sin embargo, venimos notando que, mientras 
los entierros católicos, con toda su pompa y exhibición de emblemas religiosos, formación y canto, se realizan 
sin la menor molestia por parte de las autoridades, que ni siquiera hacen, en ellos, acto de presencia; en los 
entierros civiles se hace un alarde de fuerzas que deprime, ofende y humilla a los ciudadanos que asisten a los 
mismos. Ello tendría explicación si en algunos de tales actos se hubiesen producido alborotos, Pero, ni eso. No 
hay, pues explicución[sic], como no sea en el hecho —bochornoso— de que el clericalismo continúa 
imperando, en esa República laica, como en los mejores tiempos del borbonismo. Y el clericalismo no puede 
consentir que los entierros civiles, cada día más numerosos, eclipsen, con su esplendor y espiritualidad, a los 
entierros catolicos y como tales, puramente mecánicos. Sólo así se explica el bochornoso espectáculo de ayer. 
Por orden de las autoridades, dejaron de enarbolarse una banderas tricolores, nacionales, pues si en la comitiva 
mortuoria representaban a unas entidades políticas, aquellos, como éstas, simbolizan la República, razón por 
demás para que el catolicismo imperante, (valga la paradoja) que trabaja la restauración de la monarquía, ponga 
toda su nefacta[sic] influencia para que no flameen al viento las señeras del Estado laico. Ayer, la ciudad y el 
laicismo recibió una nueva ofensa de quienes están obligados a garantir su desenvolvimiento; a tal punto ha 
llegado el ensanchamiento de la República. Esa ofensa, hay que incluirla a las muchas que el pueblo habrá de 
sancionar, en las urnas, el próximo domingo." "Un entierro civil accidentado. Los encargados de velar por el 
orden lo perturban", a Antorxa, núm. 14. Palma, dilluns, 10 de febrer de 1936, pàg. 3.  
614 .- "Nuestra adhesión. Un entierro civil accidentado", a El Obrero Balear, núm. 1.779. Palma, 14 de 
febrer de 1936, pàg. 2 [reproduïa l'article d'Antorxa]. En la nota introductòria, advertia que "contándonos que la 
forma como nuestro colega relata el incidente provocado por la fuerza pública en dicho entierro, responde a la 
verdad de los hechos, reproducimos a continuación el traba[sic] con que aquel informó a sus lectores, con el 
cual nos solidarizamos en todas sus partes." 
615 .- "¡¡Inadmisible!!", a Nuestra Palabra, núm. 122. Palma, 13 de febrer de 1936, pàg. 3 [equivoca el 
nom per Martí Mulet, i afirmava que amb motiu de l'enterrament "tuvo lugar un espectáculo indigno, acto 
provocativo si se tiene en cuenta quien lo provocó y por qué causa. En pleno periodo electoral, (cuando las 
garantías constitucionales están (?) en vigor) no se comprendre como la fuerza pública no deja manifestar a los 
trabajadores su simpatía y su estimación a un camarada muerto; cuando precisamente se ha hecho esto en pleno 
estado de guerra. El solo motivo de querer dirigir la palabra a los camaradas y despedir al muerto como es 
debido, como se despide a un explotado, con el puño en alto, es causa de que el teniente de seguridad D. Juan 
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provocativa de los de asalto en el entierro de nuestro amigo Martin Palmer, efectuado el 
domingo último, es, a este respecto, harto significativa" i tenia com a objecte crear "un 
pretexto que justifique, el próximo domingo, un rigorismo policiaco que facilite a los 
traficantes de conciencias la labor sobornadora de los sufragios, al amparo del cual y de los 
pucherazos, se han venido arrogando una representación que no les correspondía."616 Per 
contra, els diaris La Última Hora i Correo de Mallorca també comentaven l'incident, segons 
fonts del Govern Civil, i justificaven l'actuació de la força pública per mantenir l'ordre.617  
El dia 10, el governador civil, García Cabrera, informà a la premsa que la força pública havia 
hagut de dissoldre l'intent d'una manifestació del seguici de l'enterrament civil.618 L'endemà, 
el secretari del governador, Varea, puntualitzà la informació d'Antorxa, negant que a l'acte hi 
hagués hagut garrotades i aprofitava per rectificar "la veritat" del que havia ocorregut: "los 
concurrentes, al ser intimados, se disolvieron sin incidentes."619 Ràpidament aquests 
comentaris varen ser replicats des de l'òrgan del Front Popular i s'acusà a l'autoritat d'haver 
comés una falsetat.620 
A més de denunciar l'actuació coercitiva de l'autoritat provincial i la força pública, també es 
criticaren algunes actituds del governador favorables a la propaganda dels actes de les dretes. 
D'una banda,  el 7 de febrer, El Obrero Balear denunciava, sota el titular ¿El Gobernador 
vocero de las derechas?", que García Cabrera havia fet pública una nota a la premsa en la 

Pujolá, conocido por el vulgo por "don Juan de las patas", hiciera tocar dos toques de atención dando lugar a 
carreras y sustos. Nosotros protestamos con toda energía contra estos actos de provocación y al mismo tiempo 
exigimos que se ponga coto a esto. No podemos consentir que lo que se ha hecho en pleno estado de guerra no 
se deje hacer en estos momentos." 
616 .- "Nuestra confianza en el triunfo, nos preserva de caer en la trampa", a El Obrero Balear, núm. 1.779. 
Palma, 14 de febrer de 1936, pàg. 4.  
617 .- El 10 de febrer, La Última Hora informà del fet, que segons fonts del Govern Civil, assistiren a l'acte 
diversos centenars d'afiliats al Partit Socialista. S'hi volien desplegar unes banderes perquè figurassin en la 
comitiva darrera el cotxe fúnebre i a la capçalera de la manifestació, "lo que no permitió la autoridad dada la 
prohibición en tal sentido, que con motivo de las circunstancias actuales existe." Justificava la presència de la 
força pública per mantenir l'ordre. Detallava el recorregut de la comitiva, que des del carrer d'Espartero, havia 
passat per la plaça del Progrés fins gairebé davant l'Institut "que no ocurrió nada de particular y todo marchó 
com una seda," però una mica més endavant, els que acompanyaven el cadàver volgueren manifestar-se, "con 
puños en alto, pláticos y demás" i d'acord amb la prohibició que hi existia, la força pública es va veure obligada 
a evitar la manifestació i dissoldre la comitiva, "no sin que antes hubiera habido necesidad de algunos toques de 
atención y después algunos gritos y carreras." El cotxe fúnebre continuà el camí cap al cementeri, acompanyat 
pels congregats, que es tornaren a reunir en el cementeri. "Allí y conforme está permitido en lugares cerrados 
tuvo lugar el despido al cadáver, en la forma que mejor se tuvo por conveniente y se disolvió el cortejo sin otra 
incidencia.""Entierro civil", a La última Hora, dilluns, 10 de febrer de 1936, pàg. 5. Així mateix, el dia 10, més 
breument,Correo de Mallorca publicava que l'enterrament civil s'havia convertit en un intent de manifestació, 
però, "la oportuna" intervenció del tinent de Seguretat, Joan Pujolà i uns guàrdies a les seves ordres, varen 
frustar el propòsit i dispersaren els reunits. "Intento de manifestación. Con motivo de un entierro civil", a 
Correo de Mallorca, dilluns, 10 de febrer de 1936, pàg. 2. 
618 .- "Gobierno Civil", a Correo de Mallorca, núm. 8.149. Palma, dimarts, 11 de febrer de 1936, pàg. 2. 
619 .- "En el Gobierno Civil. No hubo palos", a La Última Hora, dimecres, 12 de febrer de 1936, pàg. 2; i 
"Gobierno Civil", a Correo de Mallorca, dimecres, 12 de febrer de 1936, pàg. 2. 
620 .- "Gobierno Civil. Una ractificación que no vale", a Antorxa, núm. 16. Palma, dimecres, 12 de febrer 
de 1936, pàg. 3. S'afirmava "No nos cabe duda que el periódico local a que se aludía era "Antorxa". El 
Gobernador por boca de su secretario, nos acusa de falsedad. En nuestra información de referencia no se habla 
para nada de "palos." Nosotros denunciábamos extramilitaciones[sic] cometidas contra un acto civil aun a costa 
de pisotearse las leyes de la República, por parte de las fuerzas gubernativas, señalábamos "que hubo toques de 
atención, porras al aire, cargas y golpes". A pesar del mentis que quiere hacernos el Gobernador nosotros nos 
afirmamos en lo dicho por nosotros en esa información que apareció en "Antorxa" correspondiente al lunes. 
Podemos presentar a quienes recibieron los golpes y no nos faltan testigos. Eran muchos los reunidos con 
motivo de aquel acto civil. Dificil nos seria presentar a quienes recibieron palos, pero nosotros no hemos hecho 
tales afirmaciones. Juzgue el lector quien ha cometido la falsedad." 
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qual difonia que, segons informació del batle de Manacor, en un acte de les dretes a la ciutat 
hi havien assistit mil persones, fet que contrastava amb la manca d'informacions per part de 
la primera autoritat civil sobre els èxits dels mítings de les esquerres.621 De l'altra, l'11 de 
febrer, Antorxa publicava una nota breu en la qual es demanava que deien les autoritats de les 
Balears sobre la prohibició del Govern de la propaganda electoral valent-se de rètols 
lluminosos i preguntava "¿Qué excepción se ha dictado para que en Palma, se puedan 
emplear los letreros luminosos para la propaganda electoral?."622 
A tot això, hem d'afegir que el 12 de febrer, els candidats del Front Popular d'Esquerres 
enviaren un telegrama de protesta enèrgica al ministre de la Governació per la pressió que 
exercia el governador civil sobre els batles dels pobles en favor de la candidatura de March, 
"mientras se esta ejerciendo soborno descarado electoreros del citado cacique."623 
El 14 de febrer, davant la rebuda constant de notícies de conculcacions, extorsions, coaccions 
i suborns de tot tipus que realitzaven membres de la candidatura de centre-dreta per dificultar 
la tasca de les esquerres, el Comitè d'Enllanç del Front Popular d'Esquerres féu pública una 
nota de protesta. D'una banda, es feia una enèrgica reclamació pels actes de coacció 
individual i col·lectiva que feien elements del bloc de centre-dreta davant la inhibició de 
l'autoritat. De l'altra, es declarava públicament que el Comitè d'Enllaç declinava qualsevol 
responsabilitat "por lo que pudiera suceder" i es nomenà una comissió que trasmetès al 
governador aquests acords.624  
Aquell dia, al matí, una comissió del Front Popular visità García Cabrera per formular-li 
diverses denúncies verbals sobre determinades coaccions que s'atribuïen al batle de Felanitx. 
El governador García Cabrera lliurà una nota a la premsa en la qual afirmava que aquesta 
comissió no li havia parlat de "ninguna realizada por autoridades de esta clase, ni de soborno 
alguno, ni, menos aún, me imputaron personalmente presiones, coacciones, ni la más 
insignificante irregularidad cometida por mi parte, sino que, muy al contrario, al demandar de 
mi autoridad garantías contra posibles atropellos y represalias, reconocieron la ecuanimidad 
de mi conducta." Tot i que la comissió no li havia presentat denúncia escrita —en la qual 
constassin concretament els càrrecs, per a que fos possible una investigació, "y aún sabiendo 
que la violencia de estas luchas suele engendrar a veces, la queja donde la razón no asiste", el 
governador s'apressurà a dirigir al batle de Felanitx un ofici.625 El governador, a més, es 

621 .- "Notas sueltas", a El Obrero Balear, núm. 1.778. Palma, 7 de febrer de 1931, pàg. 4. Es demanava: 
"¿Es que no le han informado de ello los alcaldes respectivos? ¿O es que el Sr. Gobernador ha dado con un 
nuevo sistema de coadyuvar a la campaña electoral centro-derecha, consistente en pregonar los éxitos, 
imaginarios, de ésta y en silenciar los éxitos verídicos de las izquierdas, a este respecto?" 
622 .- "Que dicen las autoridades de Baleares", a Antorxa, núm. 15. Palma, dimarts, 11 de febrer de 1936, 
pàg. 4. 
623 .- "Un telegrama de protesta", a Antorxa, núm. 17. Palma, dijous, 13 de febrer de 1936, pàg. 3. 
624 .- "La política en Mallorca. Frente Popular de Izquierdas", a La Última Hora, divendres, 14 de febrer 
de 1936, pàg. 5; "Ante las elecciones. Una protesta del Frente Popular de Izquierdas", a La Almudaina, dissabte, 
15 de febrer de 1936, pàg. 4. 
625 .- L'ofici deia: "Por denuncias que verbalmente me han sido formuladas se me asegura que no observa 
Vd. la neutralidad ante la próxima contienda electoral que reiteradamente tengo recomendada a todas las 
autoridades dependientes de la mía; por tanto creo oportuno reiterársela nuevamente, advirtiéndole que, de no 
ser obedecido, sin perjuicio de otras responsabilidades en que pueda incurrir, me veré precisado a nombrar un 
delegado de mi autoridad en ésa para mantener el orden y proteger la libre emisión del sufragio." "Las 
elecciones en Baleares. Un oficio del Gobernador al Alcalde de Felanitx", a Correo de Mallorca, núm. 8.153. 
Palma, dissabte, 15 de febrer de 1936, pàg. 8; "Gobierno civil. Un oficio al Alcalde de Felanitx", a El Día, 
dissabte, 15 de febrer de 1936, pàg. 2; "Gobierno civil. Una nota sobre la visita de la Comisión del Frente 
Popular", a El Día, dissabte, 15 de febrer de 1936, pàg. 2; "Ante las elecciones. La visita de una comisión del 
Frente Popular al gobernador", a La Almudaina, diumenge, 16 de febrer de 1936, pàg. 5; "La política en 
Mallorca. La visita de una comisión del Frente Popular al Gobernador" i "Un oficio al Alcalde de Felanitx", a 
La Última Hora, dissabte, 15 de febrer de 1936, pàg. 5. 
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reafirmà en el propòsit d'evitar coaccions, repressàlies, violències i actes que tendissin d'una 
manera o una altra a desvirtuar l'essència del sufragi. Així i tot, el governador es queixava 
que la comissió del Front Popular li hagués ocultat que ja havien dirigit el 12 de febrer un 
telegrama al ministre de la Governació, com hem vist, assenyalava la falsetat de la protesta, 
reiterant que no li havien en absolut formulat la més insignificant denúncia de delictes que 
esmentaven en el telegrama.626 
El dia abans del comicis, Antorxa publicà un article en el qual denunciava les nombroses 
coercions que es feien a les illes contra la lliure emissió del sufragi i posava com a exemple 
les "coacciones brutales" del president de la Comissió Gestora de Felanitx, Joan Lladó 
Martorell —Bono.—627 
Finalment, des del diari Antorxa es comentà, no sense certa ironia i sorpresa, les notes del 
governador civil García Cabrera sobre el mecenatge que exercia a favor de l'artista Antoni 
Truyols, que havia de fer un recital en el Teatre Principal.628 
 
Les crítiques a la campanya de les dretes 
Així mateix, des de les pàgines del diari Antorxa, es varen criticar diversos aspectes d'alguns 
mítings de les dretes, com l'assistència, els continguts i afirmacions fetes pels oradors, a més 
d'altres incidents. Així, s'afirmà que en el míting celebrat el dissabte, 25 de gener, en el teatre 
cine de Valldemossa, organitzat per la Joventut d'Acció Popular, s'havia parlat "de todo, de la 
buena política del Jefe; de la ejemplar actuación de Salmón en el Ministerio de Trabajo, del 
formidable presupuesto del paro obrero: de la desepción[sic] que sufrieron las izquierdas al 
ver que Gil Robles no daba el golpe de Estado, cuan dejó el Ministerio de la Guerra; y hasta 
nos trasladaron a Madrid, a recorrer las galerías del Metro-Politano construido por Prieto y 
los Socialistas, con sus siete metros de equivocación bonita carrera hicimos..." Alhora, 
s'indicava, però, que es "cuidaron muy bien de no mencionar los crímenes de Asturias; ni del 
Crédito Balear; ni los jornales de hambre; ni el trato de esclavos, que reciben los obreros de 
ésta; ni los parados forzosos, ni las fincas agricolas, cuando verdaderamente ofrecen un 
estado deplorable muchas de ellas, donde no se ha levantado un bancal, desde hace más de 20 
años y la mayor parte estan todas derrumbadas, (cuyo tema tocaremos más extensamente en 

626 .- Afirmava que "este proceder no abona ninguna conducta, y desde luego, no cuadra con la sinceridad 
y rectitud de la mía en la lucha electoral. Si con ello se pretende preparar o encubrir futuras actitudes se debe 
siempre apartar a las autoridades de toda conexión, con ellas, aceptando íntegramente la responsabilidad; si se 
intenta coartar la libre determinación de mis decisiones, debo advertir que he de proceder siempre como lo 
estime más justo y conveniente al interés público, atento al cumplimiento de mi deber, cualquiera que fuesen las 
consecuencias y resuelto a defender el orden, pese a cualquier clase de maniobras. Insisto, pues, en repetir a 
todos que pasado mañana podrán emitir libremente el sufragio, sin que nada ni nadie pueda impedirlo." "Las 
elecciones en Baleares. La visita de una Comisión del Frente Popular al Gobernador", a Correo de Mallorca, 
dissabte, 15 de febrer de 1936, pàg. 8; "Gobierno civil. Una nota sobre la visita de la Comisión del Frente 
Popular", a El Día, dissabte, 15 de febrer de 1936, pàg. 2; "Ante las elecciones. Una protesta del Frente Popular 
de Izquierdas", a La Almudaina, diumenge, 16 de febrer de 1936, pàg. 5; "La política en Mallorca. La visita de 
una comisión del Frente Popular al Gobernador", a La Última Hora, dissabte, 15 de febrer de 1936, pàg. 5. 
627 .- Es detallaven les reunions del president de la Comissió Gestora amb els empleats municipals per 
obligar-los a votar les dretes "bajo la amenaza de formarles expediente de destitución si no lo hacían", amb els 
obrers municipales "amenazándolo quitarles el trabajo si no votan a ls derechas— i amb els comerciants de 
volateria (el dijous 13 de febrer) per fer-los les mateixes amenaces. S'acusava a Joan Lladó de ser fill "de 
"Bono", hombre de confianza de Juan March y hermano del gerente de la Banca March." També s'acusava que 
al seu germà que, com a gerent de la Banca March, amenaçava als creditors de la Banca en retirar-lis els crèdits 
si no votaven "a su amo Juan March." "¡¡Qué oiga quien deba oir", a Antorxa, núm. 19. Palma, dissabte, 15 de 
febrer de 1936, pàg. 6. L'article acabava sentenciant "Esta es —oigan los que deban oir y aténganse a las 
responsabilidades que contraigan ante el pueblo— la "imparcialidad" con que actúan las autoridades 
representativas del poder del Estado." 
628 .- "Del Gobierno Civil", a Antorxa, núm. 5. Palma, dijous, 30 de gener de 1936, pàg. 3, i "Página de 
antología", a Antorxa, núm. 7. Palma, dissabte, 1 de febrer de 1936, pàg. 6. 
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otra oportunidad) cuyos argumentos se tragaron sin temor a una indigestión, dichos oradores. 
Consideramos nosotros serían de gran utilidad y provecho, fueran esclarecidos por los 
defensores del bloque de izquierdas de Baleares, dichos puntos. Y como frase final tuvieron 
la sin... delicadeza de decir ¿Si quereis pan y trabajo votad las derechas."629 
En la darrera setmana de campanya, les dretes feien córrer el rumor que que en el míting del 
Front Popular del Teatre Balear alguns oradors havien amenaçat en "tallar caps." Davant 
aquest fet, el diari Antorxa, denuncià (13 de febrer aquesta estratègia difamatòria de la 
coalició de centre-dreta contra els partits d'esquerres.630 
També des de les pàgines de l'òrgan del Front Popular, es denuncià (28 de gener) el 
desplegament propagandístic de la CEDA, que havia col·locat a Palma els seus rètols 
estandarts.631 Dos dies després, novament el diari publicava una nota destacada en la qual 
afirmava que "el contubernio ha enlodado las fachadas de Palma con unos puercos 
papeluchos. En términos canallescos, impropios de gente bien nacida., hablan esos papeles, 
de "ladrones y asesinos." Es un caso de cinismo irritante y de aguda miopía. En Mallorca ha 
habido robos escandalosos. Paisanos nuestros han sido víctimas de asesinatos resonantes. 
Pero ni los ladrones ni los asesinos han sido izquierdistas."632 
El 13 de febrer, Antorxa contrastava l'èxit del míting de les esquerres a Montuïri amb el 
fracàs de l'acte en aquest poble de la candidatura del centre-dreta.633 
 
Crítiques a l'actuació partidista de l'Església 
Des de les pàgines d'Antorxa també varen ser freqüents les crítiques a l'actuació de l'Església 
i dels capellans a favor de les dretes en la campanya electoral. Així, l'1 de febrer, des del 
municipi de Consell es denunciava que un predicador, que havia organitzat diversos sermons, 

629 .- "De Valldemosa", a Antorxa, núm. 7. Palma, dissabte, 1 de febrer de 1936, pàg. 2. 
630 .- "Infamia marchista-derechista", a Antorxa, núm. 17. Palma, dijous, 13 de febrer de 1936, pàg. 4. 
L'article afirmava "La reacción, desesperada ante la seguridad de nuestro triunfo, apela a todos los medios 
difamatorios —y su capacidad difamatoria es asombrosa— para desacreditar a los partidos de izquierda. Con 
piadosa intención ha hecho correr la bola de que en el mitin del Balear nuestros oradores amenazaron con cortar 
cabezas. No necesitamos rectificar semejante vileza. A nosotros nos repugna la sangre, aunque a ellos no. No se 
aludió a las cabezas que cortaríamos nosotros sino a las innúmeras que habían cortado ellas a través de la 
historia. Las cuatro o cinco mil asturianas aun chorrean. Nuestros oradores no hablan ni para los idiotas ni para 
los malvados."  
631 .- "Aquellos letreros tendenciosos —expresión encanallada— que en Madrid provocaron tanta 
indignación entre los elementos obreros, especialmente entre los de la Confederación Nacional del Trabajo. 
También han sido fijados en las paredes de nuestra capital. No tienen otra misión que desorientar —como si 
esto fuera posible— a la masa obrera española. La Confederación Nacional del Trabajo los desautorizó 
oportunamente, al aparecer en Madrid. Los autores de ellos son los provocadores de la Revolución de Octubre, 
los autores de la represión más feroz registrada en la época de este siglo." "Letreros tendenciosos", a Antorxa, 
núm. 3. Palma, dimarts, 28 de gener de 1936, pàg. 2. 
632 .- "Edificante propaganda centro-derechista", a Antorxa, núm. 5. Palma, dijous, 30 de gener de 1936, 
pàg. 1. 
633 .- "Dos éxitos de la propaganda electoral. Tenemos que añadir...", a Antorxa, núm. 17. Palma, dijous, 
13 de febrer de 1936, pàg. 3. L'article deia: "Señalamos en la edición de ayer el éxito resonante obtenido en 
Montuiri, conseguido po rlas derechas en un acto de propaganda electoral en que intervinieron el cunero don 
Juan Pujol, el desahuciado don Luis Zaforteza y el Presidente de los japistas don Juan Ribas. Hablemos del 
solitario roncar de unos altavoces en unos cafés desiertos de la poca gente que se reunió en el salón teatro donde 
hablaron los "prohombres." Las izquierdas en un mitin recientemente celebrado en aquel pueblo consiguieron 
llenar hasta los topes los locales donde se celebraba el mitin y los en donde era retransmitido. Las derechas 
sufrieron una derrota. El público se abstuvo de oirles. Se les ocurrió a los oradores después del mitin visitar los 
distintos lugares en donde fueron retransmitidos los discursos pero para que aquellos no aparecieron desiertos se 
llenaban precisamente con los escasos adeptos que fueron al salón-cine para oir el mitin. Era pintoresco ver 
como corrían, delante de los propagandistas, los esforzados cedistas animados del santo deseo de ofrecer un 
artificio tinglado derechista que no existen en Montuiri." 
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"la emprendió contra los socialistas a los que aplicó los adjetivos más soeces y poco 
cristianos." Davant aquesta situació, un jove socialista va interrompre el capellà i es produí 
un aldarull. Això obligà a intervenir al jutge municipal, que posà cinc dies d'arrest al jove.634 
Novament, el 7 de febrer, l'òrgan del Front Popular criticà l'actuació d'alguns bisbes que 
havien recomanat a tots els preveres de l'Estat dedicar unes oracions diàries a Jesucrist per tal 
que concedís el triomf electoral a les dretes. El diari denunciava que era una actuació molt 
compromesa sol·licitar al "Redentor" que accedís al triomf de les forces que volien l'opressió 
del poble, l'explotació del treballador, el predomini dels rics i "la venganza a sangre y fuego," 
a més d'altres fets que qualificava de "molt poc cristians." Finalment, afirmava que els 
capellans, "que no son tontos, se darán perfecta cuenta de este lío, y para ayudar a la solución 
se dedicarán a predicar desde el púlpito y a escribir en las Hojas Parroquiales aconsejando a 
los fieles que voten a los monárquicos, que según ellos dicen, son los amigos de Dios. Y 
optarán también siempre que puedan, por llevar como del ronzal a votar, a los colegios, a 
muchos ingenuos campesinos que todavía tienen miedo a condenarse si votan a las 
izquierdas."635 
El 13 de febrer, Antorxa, a la secció "Pinchazos", publicà una nota sobre el paper de 
l'Església en la campanya electoral, en la qual contrastava l'actuació de Crist a favor dels 
pobres i humils i la dels bisbes, favorables als poderosos i rics.636  
També des de les planes d'El Obrero Balear es denuncià (31 de gener), d'una banda, que per 
aconseguir vots, les dretes en determinades parròquies de Palma regalaven galls i capons637 i, 
de l'altra, que s'havia iniciat el repartiment de peces del "Ropero de San X."638 En el mateix 

634 .- "El cristianismo de nuestros curas", a Antorxa, núm. 7. Palma, dissabte, 1 de febrer de 1936, pàg. 2. 
S'afirmava "En Consell ha ocurrido un hecho que demuestra con que intérpretes cuenta el carpintero de Galilea. 
Un predicador organizó en la Iglesia una serie de sermones y abandonando los negocios divinos se metió en 
negocios terrenos y naturalmente, olvidando que si Cristo resucitara sería un marxista furibundo." Acabà la 
notícia dient "Ponemos el hecho, que no es aislado, en conocimiento del Obispo por si cree edificante y 
tolerable esas campañas políticas que están efectuando en todas las aldeas de Mallorca los predicadores 
rurales." 
635 .- "En un buen lío han metido a Cristo", a Antorxa, núm. 12. Palma, divendres, 7 de febrer de 1936, 
pàg. 1. També s'afirmava que "el que predicó el amor entre todos los hombres, la humildad, el perdón de las 
culpas ajenas, y exaltó las virtudes de la pobreza, a la vez que condenaba la posesión de riquezas, se va a ver 
muy comprometido para complacer a los que sólo sienten ambiciones de poder temporal, irascibilidad y 
soberbia; a los que piden y emplean las violencias contra las legítimas ansias de mejoramiento que sienten los 
pobres. El que lanzó del templo a latigazos a los mercaderes, va a vacilar mucho ante la pretensión de los 
feriantes de la cruz." 
636 .- Es deia "Cristo iba con los descalzos, con los humildes, con los pobres. Los Obispos van con los 
poderosos y adinerados" i "Si Cristo resucitara, marchistas y cedistas volverían a crucificarlo. Por que Cristo, 
estaría en el Frente Popular." "Pinchazos", a Antorxa, núm. 17. Palma, dijous, 13 de febrer de 1936, pàg. 6. 
637 .- S'afirmava "Para la próxima campaña electoral, que ya han empezado con toda su intensidad las 
derechas, todos los medios son buenos. Un día son colchones. Otros son mantas. El de más allá vajillas. Pero 
donde no habíamos llegado todavía era al reparto de gallos y capones. Y eso sucedió en varias parroquias de 
Palma. Y con más intensidad en la de San Jaime. Pero estos donativos se hicieron con una salvedad: La de 
acudir a tomar la Comunión. Y los que no se avenían a ello... no tenían ni gallo ni capón. Suponemos también 
que les pondrían ante las personas que acudieron —que fueron muchas— el panorama tétrico en caso de 
triunfar las izquierdas, en la próxima lucha electoral. El mismo léxico que están empleando las derechas 
actualmente es el mismo de antaño. Pero los dos años de gobierno derechista han demostrado la "bondad" de las 
doctrinas derechistas. Treinta mil obreros encarcelados. Libertad para los causantes del desastre del Crédito 
Balear y del Banco Agrario. Cuatro mil muertos. Pena de muerte al que atraca dando el pecho. Inmunidad para 
los atracadores del Tesoro Colonial. Pero este año, seguramente, tendrán otro tema que el de los enchufes, y 
será el straperlo, el arroz, el maiz, el asunto Nombela, las concesiones a las Compañías ferroviarias, etc., etc." 
"Otro sistema de propaganda electoral. Se regalan pavos a quienes acuden a comulgar", a El Obrero Balear, 
núm. 1.777. Palma, 31 de gener de 1931, pàg. 1. 
638 .- "Las derechas empiezan la propaganda electoral", a El Obrero Balear, núm. 1.777. Palma, 31 de 
gener de 1931, pàg. 4. S'advertia "Deben los obreros antes de aceptarlos, pedir informes a los del 33, que 
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número, el setmanari socialista publicava un article, signat per "Un Amante de la Justicia" i 
datat a Montuïri el 10 de gener, en el qual es criticava durament la posició del rector de 
Montuïri, a més d'algunes de les seves actuacions, com la utilització de la Sala Mariana per 
criticar el Govern del primer bienni, la marginació de dos preveres locals en favor d'altres dos 
externs, l'agressió a un jove quan es confesava i, avançava que aquest capellà i "cuantos 
fariseos hay en el pueblo" els demanarien el vot des del confessionari.639  
Novament, signat amb la mateixa frase que l'article anterior, va aparèixer en el periòdic 
socialista un altre escrit en el qual es denunciava que el prevere Ramon Casellas —"el 
mercader del templo"— en una conferència, celebrada el 19 de gener en la Sala Mariana de 
Montuïri, havia insultat el mestre del poble, Bartomeu Mir, i el batle, Joan Mas. També es 
criticava que el pare Casellas havia dit en la xerrada que "el que vota a las izquierdas comete 
el mismo delito que si uno fuera a la sepultura y sacara los restos de sus antepasados y los 
arrastrara por la calle." Seguidament, l'articulista cridava l'atenció als homes i les dones de 
Montuïri: "meditad antes de votar, que de vuestro voto depende vuestro porvenir; reaccionad 
contra los autores de los desastres económicos. Lerroux, Gil Quiñones Robles, como son: El 
Straperlo, el asunto Nombela y devolución de una infinidad de cientos de millones, a la 
nobleza, a los Jesuitas, a las compañías de ferrocarriles y al clero. Tened presente, padres y 
madres, vosotras que sentis el amor en lo más íntimo de vuestros corazones por vuestros 
hijos, que sí votais a las derechas, votais por la guerra entre los pueblos; por la miseria, el 
hambre y la esclavitud de vuestros hijos, como está pasando en estos momentos a las madres 
italianas, que sus hijos son barridos por los cañones sobre el terreno de Abisinia por su 
propio Gobierno, la burguesía y el clero. ¡Hombres y mujeres honrados! Si sentis odio a la 
guerra y quereis evitar que vuestros hijos no sean víctimas de la mayor esclavitud y miseria; 
votad y propagad la candidatura de izquierdas."640  
Des de Campos,  el corresponsal de Nuestra Palabra contestava (13 de febrer) algunes 
acusacions que havia fet el prevere Gabriel Blanquer (o Blanquet) en una conferència, en la 
qual havia dit que la fallida del Crèdit Balear era culpa del director, que qualificà, per ser un 
home de gresca, d'esquerres. Al mateix temps, com es denuncià, havia dit que  que a Rússia 
les mares es menjaven els seus fills per la fam que passaven.641 
 
Denúncies de l'actuació coercitiva d'alguns empresaris i autoritats 
La premsa d'esquerres també denuncià les coaccions i l'actuació caciquil que exercien alguns 
empresaris sobre els seus treballadors. Així, al final de gener, des de les planes de Nuestra 

después del triunfo derechista tuvieron que vender, todo el ajuar que tenían antes. Esto debe servir de aviso. Y 
al acudir alguien con estos ofrecimientos se le debe responder con dignidad, esa dignidad que impulsa a la punta 
del zapato a dispararse hacia algo repugnante." 
639 .- S'afirmava que "os pedirán el voto desde el confesionario y falseando su deber de cristianos os dirán 
que quien ha de salvar a España son Gil Robles y Calvo Sotelo, y yo os advierto que tanto Gil Robles, como 
Calvo Sotelo, son hermanos políticos de Mussolini, el autor de la guerra contra el pueblo Abisinio, por tanto, 
meditad bien, que las únicas fuerzas que van contra la guerra son el Partido Socialista y demás fuerzas 
proletarias." "Un Párroco sin sentido cristiano. De Montuiri", a El Obrero Balear, núm. 1.777. Palma, 31 de 
gener de 1931, pàg. 3. 
640 .- "Los feriantes de la Cruz. De Montuiri", a El Obrero Balear, núm. 1.778. Palma, 7 de febrer de 
1931, pàg. 3. 
641 .- "De Campos del Puerto. Contestando a las calumnias de las fieras", a Nuestra Palabra, núm. 122. 
Palma, 13 de febrer de 1936, pàg. 2. Davant aquestes acusacions, afirmava "Pueblo trabajador: tu ahora juzga la 
verdad. Tened en cuenta que solo existen dos clases: explotados y explotadores. Piensa cuáles son los 
explotadores; los que nos usurpan el sudor de nuestra frente. Piensa, pueblo trabajador, cuál es el parásito de la 
humanidad trabajadora y verás como estos canallas de cavernarios con mentiras y engaños, van defendiendo sus 
intereses. Pero, pueblo trabajador y honrado, ahora viene un 16 de Febrero, piensa que tienes que depositar a 
conciencia el arma de tu voto, arma en que podemos aplastar al fascismo y, una vez aplastada esa gentuza, 
luego emprenderemos el camino de la Igualdad, Fraternidad y Justicia." 
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Palabra i El Obrero Balear s'acusà al cacic i empresari Estrany de la pràctica d'acomiadar 
que els obrers que es veien obligats a abandonar el seu treball per haver de complir el servei 
militar.642 Novament, dies abans dels comicis, ambdós setmanaris denunciaven les coaccions 
de patró Estrany, que cercava vots per les dretes.643 
El 7 de febrer, des de les planes d'Antorxa es denunciava l'actuació del batle de sa Pobla 
davant la reivindicació dels picapedrers que es trobaven des de feia quatre mesos en atur 
forçós arran de la crisi econòmica i de la intransigència dels patrons o contractistes "que les 
violenta mucho y les irrita mas que los obreros del ramo estén asociados.644  

642 .- CESPON, M.: "La actitud del negrero Estrany con los cumplidos del servicio militar", a Nuestra 
Palabra, núm. 120. Palma, 30 de gener de 1936, pàg. 2; i CESPON, M.: "El patrono Estrany y sus obreros al 
cumplir el servicio militar", a El Obrero Balear, núm. 1.777. Palma, 31 de gener de 1931, pàg. 2. S'afirmava 
"Desde hace unos cuantos años, el cacique "Estrany", condena a la miseria a todos sus operarios, que se ven 
obligados a abandonar el trabajo por tener que ir a cumplir el servicio militar. El jesuita y patriótico "Estrany" 
se pasa por montera el artículo 90 de la vigente Ley de contrato de trabajo, no admitiendo a ninguno de ellos. 
Podría citar a algunos de ellos, que se han dejado convencer por palabras de promesas engañosas del buen 
señor, diciéndoles que por de pronto no había sitio para colocarlos, y que volvieran a pasar y, cuando estos no 
se cansaban de oir siempre lo mismo, y algunas veces eran engañados por un tal Casimiro, lacayo a sueldo del 
señor diciéndoles que no estaba, entonces el buen "patriótico" les decía que tuvieran paciencia, que ya les 
mandaría a llamar; pero, que al mismo tiempo buscasen trabajo en otras partes, logrando de esta forma sus 
propósitos no muy limpios, de echarlos injustamente sin ser demandado. Pero los dos últimos despidos, por el 
mismo caso, ya estaban persuadidos, y lo estarán los otros, habiendo visto el ejemplo de los demás, no fiándose 
de la misma historia que les hacía lo denunciaron a los Jurados Mixtos cobrando el primero 300 ptas. y el otro 
270. El último fué engañado y despedido por el señor Estrany hijo al que creen varios obreros que es de buenos 
sentimientos pero es del mismo tronco de su padre y el refrán dice: De tal palo tal astilla. Tengan en cuenta los 
señores "Estrany" que hubiese sido para ellos más conveniente, que su criado de toda confianza, el que los 
representa en los juicios del Jurado Mixto, siendo sumayor arma de defensa la calumnia, que no hubiese echo 
recordar al último despedido, de cuando estaba de bajo de la mano, porque si cobraba era de la Mutualidad de 
Accidentes y quien tenía el beneficio eran los mismos señores Estrany que recibían cestos repletos de huevos y 
gallinas por parte del que a sido despedido. ¡Obreros de esta forma actuaban los camaradas de los curas, los que 
tienen conversaciones con ellos dentro de los portales como Estrany hijo!" 
643 .- Es recordava que Estrany havia fet part en unes eleccions de la candidatura del Partit Conservador i 
que en altres comicis havia cercat vots per les dretes "presentando a sus operarios, dentro de la cajita en cobra, 
una candidatura de Juan March y pandilla, sirviéndose de algunos de la fábrica para ir a conseguir votos para 
aplastar la República que se aproximaba." Indicava respecte a les eleccions generals que "ahora se sabe que en 
esta lucha que se presenta hay un individuo que sigue buscando votos para las derechas, que trabaja en la misma 
fábrica, y aun que no lo haga directamente para el Sr. Estrañy, lo hace indirectamente para salvarse de que, con 
el triunfo de las izquierdas, se le pidan responsabilidades como interventor de la S. A. "Minerva" que coadyuvó 
al desastre del Crédito Balear mediante un descubierto de 7.231.000 pesetas (siete millones doscientas treinta y 
un mil) haciendo una vida principesca, poseyendo toda clase de comodidades[,] autos de lujo y un precioso yate 
de recreo." Aleshores, es cridava als obrers i les obreres a donar "el merecido que les corresponde a estos 
mercaderes al servicio de señores responsables del desastre del Crédito Balear, de los Ferrocarriles, de la 
miseria de los hogares proletarios, del fusilamiento a mansalva de los obreros asturianos[,] de los 25.000 presos, 
etc." i votar la candidatura del Front Popular Antifeixista."El cacique Estrany y las elecciones", a Nuestra 
Palabra, núm. 122. Palma, 13 de febrer de 1936, pàg. 3; i "El cacique Estrañy ante las elecciones", a El Obrero 
Balear, núm. 1.779. Palma, 14 de febrer de 1931, pàg. 2.  
644 .- S'afirmava que davant la manca de treball entre els picapedrers, una comissió viisità al batle, que "es 
compinche de la CEDA y por si el título no basta, añadiremos, que su celebridad corre pareja a su 
entroncamiento con otra rama del mas viejo modo caciquil: desahucios de colonos, y usura , todo con merma 
del trabajador y aun de las Encíclicas de León XIII." La primera autoritat municipal els contestà negativament i, 
davant aquest fet, la comissió es traslladà al quarter de la Guàrdia Civil per veure si el cap del lloc donaria 
suport a la demanda i els contestà que tornassin a veure el president de l'Ajuntamen, "ya que él cuidaría de 
interceder por nosotros." En la nova entrevista amb el batle, la comissió comentà que no treballaven des de feia 
quatre mesos per la crisi i la intrensigència dels patrons i contractistes. El batle va decidir enviar ls picapedrers a 
treballar a picar pedra i quan els obrers foren a cobrar els jornals, se'ls pagà 2,50 ptes, "precio irrisorio, que los 
interesados se han negado a cobrar, irrisorio, sobre todo, si lo comparamos con lo pesado de la jornada o con 
una milésima parte de las cuantiosas rentas de este cacique de Gil Robles." "La Cristiana Caridad del Alcalde. 
De la Puebla", a Antorxa, núm. 12. Palma, divendres, 7 de febrer de 1936, pàg. 6. 
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El 9 de febrer, des de l'agrupació del Partit Comunista de Sóller es denuncià les maniobres 
caciquils de patró solleric de la fàbrica de Can Pedassot, Sebastià Alcover. Es criticava que 
Alcover pressionava i coaccionava a les treballadores de la seva fàbrica perquè votassin les 
dretes a canvi de donar feina als seus marits o germans.645 Davant aquest fet, s'aconsellava a 
les treballadores que de la sev actuació davant les urnes dependria el benestar dels seus fills i 
"no vendais vuestra conciencia por una miaja de limosna, y no humillaréis vuestra 
personalidad."646  
El 13 de febrer, altra vegada, des de les pàgines del setmanari Nuestra Palabra es denunciava 
l'actitud del metge i contractista d'obres Miquel Ferrando Obrador que feia una obra en la 
porta de Santa Catalina i que el dissabte, 8 de febrer, no volia pagar els treballadors que tenia 
contractats i les volia rebaixar el sou.647 En aquell número, també es denunciaven les 
condicions de treball i els acomiadaments de la fàbrica de calçat Salas.648 
 
Crítiques a la premsa dretana 
En l'editorial de presentació de l'òrgan del Front Popular d'Esquerres, Antorxa, es criticà, com 
hem vist, la premsa diària ciutadana. 
Així mateix, al llarg de la campanya electoral, des de les pàgines del diari frontpopulista 
també es varen vessar algunes crítiques puntuals i directes a diaris concrets. N'és un exemple 
la rèplica (6 de febrer) a l'editorial "La lucha electoral", de La Última Hora, en el qual 
aconsellava una lluita "moderada y correcta." Antorxa assenyalava que tot i que el seu 
propòsit era bo, era tardà ja que "los estragos de una lucha hay que preverlos en sus 
comienzos, cuando son evitables." Apuntava, seguidament, "Desde la caída del Gobierno 
Azaña las izquierdas hemos sufrido toda clase de insultos e improperios sin que nadie saliera 
en defensa nuestra. Y es ahora, cuando se nos ha dado una miaja de libertad para 
defendernos, cuando se aconseja moderación y prudencia en el ataque. Ya es tarde colega. 
Vivimos —"La Ultima Hora" parece ignorarlo— un proceso revolucionario (el lema 
derechista es: contrarrevolución) y en un proceso revolucionario exigir templanza es pedir 

645 .- La nota deia: "Creemos necesario denunciar ante la opinión antifacista(sic] de Baleares las 
maniobras caciquiles del patrono-mayordomo de la fábrica denominada C'an Pedaset; Sebastián Alcover, quien 
dese hace algunos días, viene coaccionando a sus obreras de un modo jesuístico con vistas a las elecciones. 
Ahora ese D. Juan, llama a sus obreras diciéndoles que a él le dá lo mismo que ganen las derechas o las 
izquierdas, pero que tienen que votar a las derechas a cambido de dar trabajo a sus maridos, y si es soltera a sus 
hermanos." "De Sóller. La Caverna en acción", a Antorxa, núm. 17. Palma, dijous, 13 de febrer de 1936, pàg. 3; 
i "De Sóller. La caverna trabaja", a Nuestra Palabra, núm. 122. Palma, 13 de febrer de 1936, pàg. 2. 
646 .- "Obreras, que en esta fábrica trabajais y a todas en general; meditad, en estos instantes, ya que 
depende de nuestra conducta ante las urnas el bienestar de vuestros hijos; no vendais vuestra conciencia por una 
miaja de limosna, y no humillaréis vuestra personalidad. Compañeras: luchad sin descanso hasta romper la 
cadena que nos oprime. Camaradas: Recordad que para obtener la libertad hay que votar al "Frente Popular de 
Izquierdas." Por una España sin guerra, sin paro y sin hambre. "Viva el Frente Popular Antifascista". "De 
Sóller. La Caverna en acción", a Antorxa, núm. 17. Palma, dijous, 13 de febrer de 1936, pàg. 3; i "De Sóller. La 
caverna trabaja", a Nuestra Palabra, núm. 122. Palma, 13 de febrer de 1936, pàg. 2. 
647 .- "Así son los católicos", a Nuestra Palabra, núm. 122. Palma, 13 de febrer de 1936, pàg. 2. La nota 
advertia que "los obreros no estaban de acuerdo y fueron muchos los compañeros que se marcharon sin percibir 
los jornales que les correspondían, después de haber efectuado el rudo trabajo que tantos sacrificios cuesta 
ganarlos. ¿Acaso este nuevo explotador se ha rebajado las visitas de los enfermos? No lo creemos. Por lo tanto, 
porque no cumple la verdadera doctrina de Dios ese católico? Ah, su único Dios es el dinero. Harto estamos de 
estos católicos y apostólicos! Obreros: Quereis que vuestros salarios sean respetados? Ingresad en el Sindicato 
de la casa del Pueblo defensor de vuestros derechos. ¡Abajo esos chuapadores de sangre obrera!" 
648 .- L'article denunciava que els obrers eren obligats a treballar els 6 dies a migjornal, fet que ho podien 
fer en 3 dies i els obrers podrien cercar altres feines. També es criticava que els dissabtes, en acabar el jornal a 
les 12 h, es feia perdre el temps als treballadors fins a les 13 h per pagar-los. Així mateix, es comentava que 
últimament s'havien acomiadat dos treballadors. "¡Zapateros! Despidos en la fábrica "Salas", a Nuestra 
Palabra, núm. 122. Palma, 13 de febrer de 1936, pàg. 3. 
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imposibles. Por otra parte, está libre, "La Ultima Hora", de responsabilidad en el actual 
enardecimiento? Para ser sinceros nuestra respuesta ha de ser negativa. Cuando los sucesos 
de Asturias, está segura "La Ultima Hora", de no haber contribuído a la difamación de 
hombres que caían ametrallados defendiendo la República? Quiere que repasemos sus 
informaciones de aquellos días? Quiere también, que refresquemos sus artículos de 
corresponsales zahíriendo persistentemente a nuestros hombres y a nuestras ideas? 
Repetimos que el propósito es bueno pero tardío. Algo parecido se propuso el Partido 
Socialista y la U. G. T. En reciente manifesto invitaba a una lucha noble y elevada. El 
manifiesto fué enviado a "La Ultima Hora". Pero hasta la fecha no ha tenido a bien 
publicarlo."649 
Novament, el dia abans dels comicis, Antorxa, publicava una nota dura contra una informació 
del diari verguista El Día en la qual culpabilitzava la fallida del Crèdit Balear a l'emprestit 
que havia fet el banc a l'Ajuntament d'esquerres ciutadà per a la canalització de les aigües.650 
També el setmanari socialista El Obrero Balear criticà (7 de febrer) la campanya del diari 
Correo de Mallorca que "inventava" arguments contraris al Front Popular com que la seva 
victòria suposaria la implantació d'una dictadura del proletariat, dirigida des de Moscú.651  
Per contra, des de la premsa d'esquerres es donà notícia de la reaparició (21 de gener) del 
setmanari anticlerical La Sotana Roja, editat per la Lliga Internacional d'Obrers Ateus,652 i 
l'aparició (1 de febrer) de la revista Cultura Social, òrgan de la Federació Obrera de la 
Indústria Hotelera de Palma.653 
El 4 de febrer, Antorxa denunciava en portada i de forma destacada que a Campos, en un 
local de la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvi, les dretes hi havien celebrat un acte 
de propaganda electoral.654 
 
Les crítiques de les esquerres a la gestió del centre-dreta 

649 .- "Para La Ultima Hora", a Antorxa, núm. 11. Palma, dijous, 6 de febrer de 1936, pàg. 2. 
650 .- L'article afirmava "Nosotros no tenemos el mal gusto de leer la jaca mallorquina y por esto nos 
enteramos con retraso de sus cosas. Con un alborozo que parecería infantil si no rezumaba mala fé por los 
cuatro costados, afirma en el número del viernes, que va a descubrir la verdad del asunto del "Crédito Balear", 
que va a soltar una revelación trascendental. "Las izquierdas son las culpables del "crak" del Crédito" y para 
demostrarlo recuerda que fué el Ayuntamiento izquierdista el que contrató el empréstito de la canalización de 
aguas, con lo que hizo renacer la confianza de los imponentes. ¡Infamia incalificable! El Ayuntamiento de 
izquierdas no hizo sino velar por los sagrados intereses que se le habían confiado. "Piensa el ladrón que todos 
son de su condición" y así discurren los vergonzantes sicarios de March. Ante los melindres y dificultades que 
oponía la banca mallorquina, de lo que no queda excluida la Banca March, demostrativa una vez más de la 
incapacidad dirigente de las derechas mallorquinas que son las que usufructan estos cargos, el Ayuntamiento 
acordó abrir las ventanillas por su cuenta. Entonces el Crédito Balear, ofreció quedarse el Empréstito totalmente 
y con solo un uno por ciento de comisión (beneficio extraordinario para los intereses municipales). Pero el 
Ayuntamiento obligó al Crédito Balear a que se quedara una sola parte, la que resultaría después de haber 
suscrito títulos el público en los demás establecimientos bancarios de Palma. Y así fué. Se suscribieron títulos 
en todos los bancos de esta. Pero el Ayuntamiento de izquierdas, velando una vez más por los sagrados 
intereses del pueblo, "no entregó sus títulos sin que antes no fuera depositado íntegramente su importe en el 
Banco de España". Así es la decencia de las izquierdas mallorquinas de la que no pueden alardear por su 
vergüenza, los capitostes causantes de la ruina de la economía de Mallorca." "Una insidia indigna de "El Día", a 
Antorxa, núm. 19. Palma, dissabte, 15 de febrer de 1936, pàg. 3. 
651 .- "El "coco" de los católicos", a El Obrero Balear, núm. 1.778. Palma, 7 de febrer de 1931, pàg. 4. 
652 .- Anunci a Nuestra Palabra, núm. 119. Palma, 23 de gener de 1936, pàg. 3. 
653 .- "De la Ciudad. Cultura Social", a Antorxa, núm. 7. Palma, dissabte, 1 de febrer de 1936, pàg. 3. 
654 .- "Hasta en el local de la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorro", a Antorxa, núm. 9. Palma, 
dimarts, 4 de febrer de 1936, pàg. 1. S'afirmava "Tenemos entendido que la Caja de Pensiones, en Cataluña, se 
distinguía por su apoliticismo. ¿Porqué no sucede así en Mallorca? ¡Claro, después de convertidos los púlpitos 
en tribunas mitinescas...!" 
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La campanya de les esquerres també es concretà en la denúncia de la gestió del centre-dreta, 
fonamentalment en la comissió gestora radical-cedista de l'Ajuntament de Palma i en la 
Diputació Provincial de les Balears, a més de l'actuació dels diputats de centre-dreta-
regionalistes en les Corts de la segona legislatura. Així mateix, es criticà la fallida del Crèdit 
Balear i la gestió de la Companyia de Ferrocarrils de Mallorca. 
Pel que fa a l'actuació de la Comissió Gestora de l'Ajuntament de Palma, des d'Antorxa  es 
divulgà (31 de gener) la "desastrosa gestión administrativa" en relació als arbitris de carns, 
alcohols i volateria, comparant les dades de 1935 amb les de 1934.655 Novament, el 4 de 
febrer, a més de tornar a parlar de la gestió dels arbitris, es denunciava també l'enxufisme en 
la institució municipal del gestor Comas.656 L'endemà, es feia una crìtica dels temes tractats 
en la sessió plenària de la gestora.657 Així mateix, des del 8 de febrer, les crítiques se 
centraren en contrastar l'obra de govern del consistori "injustamente suspendido" amb la de la 
Comissió Gestora encapçalada pel radical Lluís Ferrer. En tres articles, publicats els dies 8, 
11 i 14, es diferenciava la "gigantesca" tasca administrativa del consistori ciutadà des del 5 
de juny de 1931 al 15 d'octubre de 1934 en matèria de cultura i ensenyament (nombre de 
mestres, matrícula escolar, material escolar i construcció de noves escoles).658 
En quant a la gestió de la Diputació Provincial, el 4 de febrer, l'òrgan del Front Popular 
publicà una crònica de la darrera sessió de la gestora en la qual s'ironitzava de les peticions 
del gestor eivissenc Mayans —sobre l'augment de llits en l'Hospital d'Eivissa— i del radical 
manacorí Fernández —sobre el subministrament de queviures a als establiments 
provincials.—659 També es criticà (14 de febrer) el suport de Francesc Julià a la candidatura 
de centre-dreta-regionalista a canvi de mantenir-se en la presidència de la gestora 
provincial.660 
En relació a l'actuació dels diputats de les Balears en les Corts de 1933-36, el 5 de febrer, 
sota el titular "Los escándalos de Mallorca", Antorxa inicià una sèrie d'articles en els quals 
criticava l'actuació dels sis parlamentaris illencs. En el primer escrit, acusava els diputats de 
les Balears d'haver estat sotmesos al lucre del "emperador" Joan March i de no haver 

655 .- "Desastrosa gestión administrativa de la Comisión Gestora", a Antorxa, núm. 6. Palma, divendres, 31 
de gener de 1936, pàg. 2;  
656 .- "Al fin y a la postre, Derechas", a Antorxa, núm. 9. Palma, dimarts, 4 de febrer de 1936, pàg. 2. 
S'afirmava que el gestor-taberner Comas "de contínuo habla de sus sacrificios y de la probidad de su gestión. 
Ello es un sarcasmo. ¡Cómo si no supiese todo Palma que tiene dos hijos enchufados en el Ayuntamiento! Pero 
ello no es suficiente; por esto hace muy poco "enchufo" a un sobrino con el haber de 8'10 pesetas diarias, para 
ayudar al nuevo concesionario de transportes de carnes, al que próximamente dedicaremos el comentario que se 
merece. Pero aún más: ¡hace dos dias que el ínclito Sr. Comas, ha "enchufado" a otro probable pariente. Se trata 
—según nos dicen— del futuro hijo político, del eminente y capacitado político regionalista. Oh¡ la capacidad y 
desinterés de los hombres del anarquista de Terrasa. Al fin y a la postre, derechas."  
657 .- "Del Ayuntamiento. La Comisión Gestora actua. Hasta el Sr. Riutort desconfía de la buena fé de los 
compañeros de gestión", a Antorxa, núm. 10. Palma, dimecres, 5 de febrer de 1936, pàg. 3 
658 .- "Contrastes. La obra del Ayuntamiento popular, injustamente suspendido", a Antorxa, núm. 13. 
Palma, dissabte, 8 de febrer de 1936, pàg. 2; "La obra de cultura del Ayuntamiento Popular suspendido. Lo que 
debe compararse", a Antorxa, núm. 15. Palma, dimarts, 11 de febrer de 1936, pàg. 2; "La obra de cultura del 
Ayuntamiento Popular suspendido. Los que supieron construir", a Antorxa, núm. 18. Palma, divendres, 14 de 
febrer de 1936, pàg. 6. 
659 .- "De la Diputación", a Antorxa, núm. 9. Palma, dimarts, 4 de febrer de 1936, pàg. 3 
660 .- Destacat a Antorxa, núm. 18. Palma, divendres, 14 de febrer de 1936, pàg. 6. S'afirmava "Según 
nuestro servicio de inteligencia, D. Francisco Juliá ha hallado el medio de continuar atornillado en el sillón 
presidencial de la Diputación Provincial. El Sr. Juliá, a pesar de los acuerdos del Partido (?) Radical sobre la 
contienda electoral del domingo, prestará todo su apoyo y el de sus menguadas huestes a la candidatura del 
copo. En recompensa, D. Juan March, caso de triunfar, asegurará al señor Juliá la permanencia en la poltrona de 
referencia. Ahora bién, como que el millonario propone y el pueblo dispone, el sillón presidencial a lo mejor se 
convierte en silla electrica." 
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defensat els interessos de les Balears. Aleshores, definia la segona legislatura de "bienio 
vergonzoso de straperlistas, guineescos y compañía"—, fet que contrastava amb la primera, 
que qualificava de "el glorioso bienio de honradez y trabajo."661  
En un segon text, publicat el dia 7, després de fer un resum de l'afer del Crèdit Balear, 
criticava la passivitat dels diputats de les illes i "procurar que no sean expoliados los bienes 
de la víctimas, y ayudar á que pueda salvarse algo del naufragio, no con miras interesadas a 
favor del culpable; sino para que no paguen esta culpa los inocentes, los que fiados en las 
facilidades del Crédido, se habían instalado y con sus medios y la ayuda del citado Banco 
hacian marchar su industria o comercio dando asi de comer a multitud de personas. Pues 
bien, nada de esto." I acabava afirmant que els representants públics "tenían la obligación de 
intervenir, haciendo honor al cargo de confianza, que á ciegas les otorgaron en las últimas 
elecciones, elevándoles a un puesto de honor, al que no podían aspirar, porque han 
demostrado que no eran dignos del mismo."662 
Finalment, en un tercer escrit, insertat el dia 10, acusava a March, en connivència amb el 
president del Govern Samper i del subsecretari de la Marina Civil, Pich i Pon d'haver afavorit 
l'agument de les tarifes de nòlits i passatges de la Companyia Transmediterrània. Es 
denunciava que en una reunió dels representants de l'economia mallorquina —Cambra de 
Comerç, Cambra de la Propietat, el representant de l'Ajuntament Ignasi Ferretjans i alguns 
diputats—, "fueron precisamente estos quienes, haciendo resistencia pasiva a los propósitos 
justos de la voz izquierdista [Ferretjans], y contando con la adhesión de los organismos que 
oficialmente defienden o deben defender el comercio, la industria y la propiedad, no dejaron 
prosperar las ansias lógicas y justas que expresadas por Ferretjans, las sentían todos los 
mallorquines." Aleshores, criticava que "el público, consciente, creyendo causante la 
Trasmediterránea del aumento, ha reaccionado contra ella y le[sic] muestra de este modo 
disconformidad. Sabed que no es la citada compañía la culpable. Son nuestros ex-diputados" 
i acabava aconsellant que "Merecen que sepais también en las urnas, demostrarles que 
conocéis su actuación."663 
A més d'aquestes crítiques a la gestió del centre-dreta en les diverses institucions polítiques 
també varen ser freqüents les diatribes contra la Companyia de Ferrocarrils de Mallorca i la 
gestió de la crisi de la fallida del Crèdit Balear.  
D'una banda, des de les planes d'Antorxa es criticà la gestió i l'enxufisme de la Companyia de 
Ferrocarrils de Mallorca. Així, l'1 de febrer, arran del nomenament de Jacint Feliu Blanes per 
un alt càrrec de la companyia, es denuncià l'enxufisme de la família Blanes Tolosa mentre 
que els empleats i obrers de l'empresa no cobraven puntualment.664 Novament, el dia 10, el 
diari publicava un requadre del que qualificava l'"encasillado familiar" dels ferrocarrils de 
Mallorca, on relacionava les vinculacions de parentiu dels càrrecs directius de l'empresa665 i 

661 .- "Labor negativa de los ex-diputados. Los escandalos de Mallorca", a Antorxa, núm. 10. Palma, 
dimecres, 5 de febrer de 1936, pàg. 6. 
662 .- "Actuación de los ex-diputados de Mallorca en el desgraciado asunto del Crédito Balear. Los 
escandalos de Mallorca", a Antorxa, núm. 12. Palma, divendres, 7 de febrer de 1936, pàg. 6. 
663 .-  "Labor de los ex-diputados ante el aumento de tarifas de la Trasmediterránea. Los escandalos de 
Mallorca", a Antorxa, núm. 14. Palma, dilluns, 10 de febrer de 1936, pàg. 6. 
664 .- "Los Ferrocarriles de Mallorca. Enchufismo y "discreción" (?) administrativa", a Antorxa, núm. 7. 
Palma, dissabte, 1 de febrer de 1936, pàg. 4. 
665 .- Enumerava com a principals càrrecs de la Companyia de Ferrocarrils de Mallorca Rafel Blanes 
Tolosa (director gerent), Jacint Feliu Blanes (director substitut i nebot del director), Tomàs Blanes Tolosa 
(inspector general i germà del director), Antoni Solivellas (inspector de Serveis Sanitaris i cunyat del director), 
Eduard Novillas (enginyer en cap de tallers i cunyat de l'inspector general), Rafael Recio (oficial del Servei 
d'Estadística i nebot del director) i el doctor J. Cuadreny (metge de la companyia i nebot del director). Advertia, 
a més, que "todo el eufórico encasillado está afiliado al marchismo o al cedismo. A los partidos de izquierda 
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feia referència a la denúncia que s'havia formulat contra el periodista i redactor d'Antorxa, 
Bernat Gaita, per haver denunciat "el asunto tabú" d'aquesta companyia en un article al 
setmanari República.666 Altra vegada, el dia 15, l'òrgan del Front Popular criticava la 
sol·licitud del director dels Ferrocarrils de Mallorca, Rafel Blanes Tolosa, d'una subvenció de 
50.000 ptes. mensuals al Govern per resoldre els problemes administratius de l'empresa.667 
Mentrestant, el 10 de febrer, al matí, a l'Audiència Territorial, es va veure la causa per 
injúries —incoada d'acord a la querella del director dels Ferrocarrils de Mallorca, Rafel 
Blanes Tolosa— contra el periodista Bernat Gaita Isern. L'acusació va ser exercida per 
l'advocat de la companyia Tomàs Feliu i la defensa anà a càrrec de l'advocat Bernat Jofre. La 
querella va ser posada pel contingut de article "La administración desastrosa de los 
Ferrocarriles de Mallorca" publicat el 9 de març de 1935 al setmanari República, aleshores 
dirigit per Gaita, i que Blanes considerava injuriós. El processat es confensà autor de l'article 
i manifestà que quan l'escrigué no havia tingut la intenció d'injuriar a Blanes, sinó defensar 
els obrers de la companyia. Després de la declaració del periodista, ambdós lletrats 
mantingueren les seves conclusions provisionals. L'acusació sol·licità la pena de 3 anys, 6 
mesos i 21 dies de desterrament i una multa de 1.750 ptes. mentre que la defensa demanà la 
seva absolució.668 El dia 13, el Tribunal dictà la sentència d'absolució favorable a Bernat 
Gaita.669  
De l'altra, des del primer número del diari Antorxa es publicà un llarg serial sobre l'afer del 
Crèdit Balear.670  

pertenecen los empleados y obreros que no cobran puntualmente." "El escándalo de Ferrocarriles de Mallorca. 
Encasillado familiar", a Antorxa, núm. 14. Palma, dilluns, 10 de febrer de 1936, pàg. 2.  
666 .- Es comentava que "Lo publicamos con las galas de unos filetes, a pesar de ser asunto "TABU". Por 
haberlo tratado en las columnas de "República" nuestro querido amigo y compañero de redacción Bernardo 
Gaita, hoy se ha sentado en el banquillo de los acusados, del que esperamos se levantará absuelto por la 
"justicia". La opinión no complicada en los negocios sucios de que tan pródigo ha sido el bienio último, ya le 
absolvió y aplaudió." "El escándalo de Ferrocarriles de Mallorca. Encasillado familiar", a Antorxa, núm. 14. 
Palma, dilluns, 10 de febrer de 1936, pàg. 2.  
667 .- L'article apuntava "¿Sabe el Pueblo mallorquín lo que se le ha ocurrido al "inteligentísimo" Sr. 
Director de los Ferrocarriles de Mallorca para resolver "un" problema administravio? ¡¡Asombrarse!! Pues... 
nombran a su muy sobrino suyo Don Sinto Feliu Blanes hermano del abogado de la Compañía Don Tomás jefe 
de oficinas, Inspector del servicio coordinado por carretera y no sabemos cuantas cosas más —¡la coraba!— y 
pedir una subvención de 50.000 pesetas mensuales al Gobierno. ¡Señores, 600.000 pesetas anuales que tendrá 
que pagar el Pueblo, si las Derechas ganaran para satisfacer la inteligencia y numerosa parentela del Sr. Blanes 
Tolosa. ¡Oh, Dioses! Que clarisdencia administrativa. ¡¡600.000 pesetas para que los administre el seráfio Don 
Rafaelito Blanes Tolosa!! ¡¡Los obreros no cobran y enchufa "a su sobrinito" con 450 ptas. mensuales!!" "La 
administración de los Ferrocarriles", a Antorxa, núm. 19. Palma, dissabte, 15 de febrer de 1936, pàg. 6. 
668 .- "En la Audiencia. Vista de una causa por injurias", a La Última Hora, dimarts, 11 de febrer de 1936, 
pàg. 5; i "Tribunales. Querella de la Compañía de los Ferrocarriles de Mallorca contra nuestro estimado 
Redactor Jefe B. Gaita Isern", a Antorxa, núm. 16. Palma, dimecres, 12 de febrer de 1936, pàg. 2. 
669 .- "En la Audiencia. Sentencia", a La Última Hora, divendres, 14 de febrer de 1936, pàg. 5; destacat a 
Antorxa, núm. 18. Palma, divendres, 14 de febrer de 1936, pàg. 1 [s'afirmava "Otro éxito del abogado D. 
Bernardo Jofre Roca]; i "El Fallo de la justicia. Ha sido absuelto nuestro compañero el Redactor Jefe de 
"Antorxa" B. Gaita Isern", a Antorxa, núm. 19. Palma, dissabte, 15 de febrer de 1936, pàg. 4. [Es comentava "la 
brillante defensa que hizo de nuestro compañero el abogado Bernardo Jofre Roca ha hecho que a los muchos 
éxitos que lleva conseguidos en su magnífica función de defensa de los humildes, de los hombres dignos, de los 
que se mueven en deseos de la liberación popular, se uniera este otro más."] 
670 .- "El escandaloso asunto del Crédito Balear.Lo que debe saberse", a Antorxa, núm. 1. Palma, 25 de 
gener de 1936, pàg. 4; (II), a Antorxa, núm. 2. Palma, dilluns, 27 de gener de 1936, pàg. 4; (IV), a Antorxa, 
núm. 4. Palma, dimecres, 29 de gener de 1936, pàg. 1; (V), a Antorxa, núm. 5. Palma, dijous, 30 de gener de 
1936, pàgs. 1-2; (VI), a Antorxa, núm. 6. Palma, divendres, 31 de gener de 1936, pàg. 1-2; (VII), a Antorxa, 
núm. 7. Palma, dissabte, 1 de febrer de 1936, pàg. 6; (VIII), a Antorxa, núm. 8. Palma, dilluns, 3 de febrer de 
1936, pàgs. 1-2; (IX), a Antorxa, núm. 9. Palma, dimarts, 4 de febrer de 1936, pàgs. 1-2; (X), a Antorxa, núm. 
10. Palma, dimecres, 5 de febrer de 1936, pàgs. 1-2; (XI), a Antorxa, núm. 11. Palma, dijous, 6 de febrer de 
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Un altre dels temes centrals de la campanya electoral de les esquerres va ser la petició de 
l'amnistia dels presos arran dels fets d'octubre de 1934.671 El dirigent socialista empresonat, 
Ramón González Peña, envià una carta al socialista mallorquí Alexandre Jaume en la qual li 
sol·licitava que una vegada es sabés el resultat de les eleccions generals a les Balears enviàs 
un telegrama especificant l'escrutini.672 
 
Manifests i crides 
La darrera setmana abans dels comicis, la premsa d'esquerres publicà una crida de la 
Comissió Executiva del Partit Socialista, signada pel secretari Anastasio de Gracia i el 
vicepresident Remigio Cabello, als treballadors perquè "captassin voluntats" a favor dels 
candidats d'esquerres i votassin les candidatures del Front Popular.673 
Durant la campanya electoral, el Front Popular d'Esquerres va fer crides específiques a la 
colaboració dels mestres d'escola perquè ajudassin i votassin a favor de les candidatures 
d'esquerres. Així, el 6 de febrer, Antorxa publicà una crida als mestres joves als quals els 
instava a defensar la seva causa, donada la regressió en què es trobava l'escola pública durant 
el bienni radical-cedista i la potenciació de l'escola confessional. Els demanava que ajudassin 
al triomf dels candidats d'esquerres que "en las próximas elecciones representan a aquellos 
ideales" favorables a l'ensenyament públic.674 Novament, dos dies abans dels comicis, es 
tornà a sol·licitar que els mestres auxiliars municipals votassin a favor del Front Popular 
d'Esquerres.675 
El 7 de febrer, Antorxa publicà un article en el qual, en dues columnes, relacionava les 
actuacions del "bienni blanc" —refomista— i el "bienni negre" —radical-cedista— a les Illes 
Balears.676 
El 15 de febrer, Antorxa denunciava la possible intentona d'insurrecció de les forces armades 
davant una victòria del Front Popular d'Esquerres.677 
El 5 de febrer, el Comitè del Sindicat Metal·lúrgic informà als metal·lúrgics aturats que el 
proper dia 11 de febrer es faria una reunió en la qual era indispensable la seva assistència.678 

1936, pàgs. 1-2; (XII), a Antorxa, núm. 12. Palma, divendres, 7 de febrer de 1936, pàgs. 1-2; a Antorxa, núm. 
13. Palma, dissabte, 8 de febrer de 1936, pàgs. 1-2; a Antorxa, núm. 14. Palma, dilluns, 10 de febrer de 1936, 
pàg. 2; a Antorxa, núm. 15. Palma, dimarts, 11 de febrer de 1936, pàg. 6; a Antorxa, núm. 16. Palma, dimecres, 
12 de febrer de 1936, pàg. 1; a Antorxa, núm. 18. Palma, divendres, 14 de febrer de 1936, pàg. 1; a Antorxa, 
núm. 19. Palma, dissabte, 15 de febrer de 1936, pàg. 2. 
671 .- S'afirmava "Hay que liberar los presos. Esa debe ser la preocupación del elector honrado. No es 
preciso que se pudran en la cárcel los que han defendido la República y la Constitución y que anden sueltos los 
traidores y los traficantes de la República. Treinta mil republicanos esperan impacientes el fallo soberano del 
próximo domingo. No defraudemos sus esperanzas." "La inquietud de los presos", a Antorxa, núm. 16. Palma, 
12 de febrer de 1926, pàg. 3. 
672 .- "La inquietud de los presos", a Antorxa, núm. 16. Palma, 12 de febrer de 1926, pàg. 3. 
673 .- "La Comisión Ejecutiva del Partido Socialista, a los trabajadores. Ante las elecciones", a Antorxa, 
núm. 17. Palma, dijous, 13 de febrer de 1936, pàg. 2; "Ante las elecciones. La Comisión Ejecutiva del Partido 
Socialista, a los trabajadores", a El Obrero Balear, núm. 1.779. Palma, 14 de febrer de 1931, pàg. 3. 
674 .- "Jóvenes maestos a defender vuestra causa!", a Antorxa, núm. 11. Palma, dijous, 6 de febrer de 1936, 
pàg. 3. Es tornà a reitarar aquesta proclama a Antorxa, núm. 13. Palma, dissabte, 8 de febrer de 1936, pàg. 6. 
675 .- LUCIFILIO: "A los Maestros Auxiliares Municipales", a Antorxa, núm. 18. Palma, divendres, 14 de 
febrer de 1936, pàg. 2. Després d'enumerar la tasca a favor de l'ensenyament públic que s'havia fet durant el 
bienni progressista, s'afirmava "Maestro Nacional, Maestro Auxiliar Municipal: debéis votar a las izquierdas; 
pués, ellas os han reintegrado a la vida nacional, os han hecho hombres, ciudadanos libres, se han preocupado 
por vuestro sueldo, os han hecho dignos, dignificando también a la escuela. Son vuestros únicos protectores. 
Votad a las izquierdas." 
676 .- "Parangón elocuente", a Antorxa, núm. 12. Palma, divendres, 7 de febrer de 1936, pàg. 2. 
677 .- "Cómo se quiere contrariar la victoria rotunda del Frente Popular", a Antorxa, núm. 19. Palma, 
dissabte, 15 de febrer de 1936, pàg. 2. 
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Així mateix, aquell dia també es posà en coneixement dels picapedrers que després de 
diverses reunions dels comitès del Sindicat Unitari i El Treball s'havia acodat unificar les 
dues entitats, adherida a la UGT i hi tendria el local social a la Casa del Poble.679  
El 3 de febrer, el Sindicat Unitari de la branca de la Construcció celebrà la junta general i en 
informar la comissió de clavegueram, l'assemblea quedà "estupefacta" quan es relatà que el 
batle de Palma havia tret fora de la sala a un dels tres companys que formaven la comissió. 
Davant la indignació de més de 200 obrers que assistien a la reunió, s'acordà fer públic "el 
indigno proceder" de la primera autoritat municipal, "máxime teniendose en cuenta que sin 
causa ni motivo justificado hizo expulsar de la casa de la Villa a un obrero", demanant-se tots 
els obrers reunits si el batle "verdaderamente estava investido de la necesaria autoridad para 
prodecer así."680 
El 8 de febrer, Antorxa informà sobre l'ingrés en la Casa del Socors i posterior trasllat a 
l'Hospital Provincial de Bartomeu Colomar Astorga —de 64 anys i veí de la Vileta— que va 
ser trobat enmig del carrer, sense sentit, per la fam que havia patit.681 També es denuncià que 
en la barriada de la Llibertat, s'havien trobat mort el jove Guillem Quetglas —de 25 anys i 
bunyolí— i, en estat agònic, Tomàs Obrador Bonet –de 19 anys— i Antoni Barceló Ponset 
—de 31 anys—, ambdós de Llucmajor.—682 
El 10 de febrer, el Sindicat de Transport d'Obrers Carregadors i Descarregadors del Port 
declarà una vaga de 15 minuts que es dugué a terme a les 10 h, per afegir la seva protesta a la 
de tots els obrers organitzats dels ports espanyols contrària "al arbitrario" decrets dels 
ministres Anguera de Sojo i Salmón "atentatorio" contra la Llei d'accidents de treball.683 
 
10.3. LA PROCLAMACIÓ DE CANDIDATS 
Des del Ministeri de la Governació s'envià una circular sobre la proclamació de candidats a 
diputats, segons la qual les juntes provincials del Cens electoral solament podien proclamar 
candidats a les persones que ho sol·licitassin el diumenge anterior a la votació i que reunissin 

678 .- "Carnet Sindical", a Antorxa, núm. 11. Palma, dijous, 6 de febrer de 1936, pàg. 2 (signava la 
convocatòria el secretari Antoni Martínez).. 
679 .- "Carnet Sindical", a Antorxa, núm. 11. Palma, dijous, 6 de febrer de 1936, pàg. 2. S'afirmava que 
ambdues societats, al quedar unificades, saludaven a totes les organitzacions obreres i "hacen votos para que la 
unificación del proletario sea un hecho." 
680 .- "Nota suplicada", a Antorxa, núm. 11. Palma, dijous, 6 de febrer de 1936, pàg. 3. L'escrit acabava 
demanant-se "¡Porque verdaderamente, Señor Alcalde: ¿A quien representa Vd. en el Municipio?". Signava la 
nota el Comitè del Sindicat Unitari de la branca de la Construcció. 
681 .- "El hambre. Un hombre recogido en la calle en estado grave", a Antorxa, núm. 13. Palma, dissabte, 8 
de febrer de 1936, pàg. 3. S'afirmava que "el desgraciado hombre hace mucho tiempo que carece de trabajo y a 
esto obedece su prolongado ayuno." 
682 .- "Carteles de propaganda", a Antorxa, núm. 13. Palma, dissabte, 8 de febrer de 1936, pàg. 3. L'article 
comentava "Tenían frío, les faltaba mantas, y para atenuar los excesos del rigor de la noche colocaron en su 
dormitorio un brasero, que en vez de traerles el consuelo deseado tenía que traerles el triste resultado que 
lamentamos. Buen cartel de propaganda electoral para brindarlo a las derechas que se ufanan de haberse gastado 
millones de pesetas en carteles de propaganda. Con mucho menos de lo que valen media docena de carteles 
hubieran podido comprar los infelices obreros, una manta. No negamos que parte de la culpa de lo ocurrido se 
debe a la ignorancia de las víctimas, pero seguramente su educación estaba hecha a base de "padrenuestros", ya 
que la religión era el todo en las escuelas de nuestra infancia, y nadie les enseñó a conocer las emanaciones de 
las combustiones del carbón. Pobreza y falta de cultura. A todas las tragedias del pueblo les sirven de fondo las 
mismas causas."  
683 .- "Carnet Social", a Antorxa, núm. 15. Palma, dimarts, 11 de febrer de 1936, pàg. 3. La nota del 
Comitè del Sindicat de Transports d'Obrers Carregadors i Descarregadors del Port manifestà "nuestra protesta 
no podia dejar de sentirse, uniéndola a la de nuestros hermanos de los Puertos del Continente que cansados de 
verse asediados por toda esa taifa reaccionaria, han patentizado su protesta, dejando las actividades del trabajo 
Portuario paralizadas durante 24 horas." 
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les condicions, per una banda, d'haver desenvolupat el càrrec de diputat a Corts per elecció 
de la provincia en eleccions generals o parcials o, de l'altra, ser proposats per dos exsenadors, 
dos exdiputats a Corts, tres exdiputats provincials o 10 regidors d'elecció popular, tots ells de 
la mateixa província.684 
El diumenge 9 de febrer,685 la Junta Provincial del Cens Electoral de les Balears, encapçalada 
pel president de l'Audiència Territorial, Joaquín Delgado y García Baquero i actuant de 
secretari Miquel Font,686 es reuní en la sala d'actes de l'Audiència Territorial per procedir a la 
proclamació de candidats per a les eleccions de diputats del 16 de febrer. La coalició de 
Centre-Dreta presentà Joan March Servera, Pere Matutes, Jaume Suau, Juan Pujol, Tomàs 
Salord, Cèsar Puget i Bartomeu Fons i la coalició d'Esquerres, Alexandre Jaume, Antoni 
Gomila, Bernat Jofre, Francesc Carreras i Antoni Amer. També foren proclamats candidats 
Josep Ensenyat Alemany i Nicolau Brondo Rotten, aquests dos darrers únicament per efectes 
electorals. A les 12 h, en punt, acabà sense que s'hagués produït el menor incidents ni cap 
protesta.687  
L'11 de febrer, La Última Hora reproduí una informació telegràfica sobre el total de 
candidats proclamats al conjunt de l'Estat i la seva afiliació política.688 
 
10.4. EL DIA DELS COMICIS 
En aquells comicis, a les illes Balears estaven convocats 245.189 electors, dividits en 470 
meses electorals. 
A Mallorca, es concentraven 198.314 electors (80,88%); a Menorca, 26.622 (10,86%); a 
Eivissa, 18.415 (7,51%), i a Formentera, 1.838 (0,75%). Així, destacava la preponderància de 

684 .- "La proclamación de candidatos a diputados", a La Almudaina, diumenge, 2 de febrer de 1936, pàg. 
4. L'exposició de motius de l'ordre circular afirmava: "El número tercero del artículo 24 de la ley electoral de 8 
de agosto de 1907, autorizaba a las Juntas provinciales del Censo electoral, cuando los diputados eran elegidos 
por los distritos, a proclamar candidatos a los que hubieren sido propuestos por la vigésima parte del número 
total de electores del mismo distrito, pero el decreto de 8 de mayo de 1931, declarado ley y por la de 15 de 
septiembre siguiente, al disponer que los diputados se elegirán por las circunscripciones provinciales, hubo de 
suprimir en su artículo noveno aquella forma de proclamación de candidatos, en atención, sin duda, a los 
inconvenientes que ofrecía mover al cuerpo electoral de tan vastas circunscripciones, cuando días después en el 
señalado para la elección, habría de acudir nuevamente para emitir el sufragio en las urnas."  
685 .- El 8 de febrer, la premsa publicà una nota de la Junta Provincial del Cens Electoral de Balears en la 
qual anunciava la proclamació de candidats a diputats. "Ante las elecciones. Mañana serán proclamados los 
candidatos a diputados a Cortes", a La Almudaina, dissabte, 8 de febrer de 1936, pàg. 5; "Las elecciones en 
Baleares. Mañana se efectuará la proclamación oficial de candidatos", a Correo de Mallorca, dissabte, 8 de 
febrer de 1936, pàg. 2; "La política en Mallorca. Las candidaturas que lucharán", a La Última Hora, dissabte, 8 
de febrer de 1936, pàg. 5; "Política. Proclamación de candidatos", a El Día, diumenge, 9 de febrer de 1936, pàg. 
2 (es relacionaven els noms dels candidats de les coalicions del Centre-Dreta i de les esquerres); 
686 .- A més, hi assistiren com a vocals de la junta provincial del Cens el degà del Col·legi d'Advocats 
Miquel Rosselló Alemany, Manuel Cerdó (en representació del Col·legi Notarial), el director de l'Institut 
Sebastià Font, el segon cap de la Secció Provincial d'Estadística Santos Esquivias, Miquel Fuster (de La 
Protección), Josep Barceló Combis (de la Societat d'Amics del País), Jaume Calafell (del Col·legi Oficial de 
Farmacèutics), el president del Col·legi de Metges de Balears Jaume Escalas, Manuel Ferrer (de La Protectora), 
Gabriel Oliver (de La Concordia) i Andreu Campins (del Montepio Mallorquí).  
687 .- "Las elecciones en Baleares. La proclamación de candidatos se efectuó ayer", a Correo de Mallorca, 
dilluns, 10 de febrer de 1936, pàg. 8; "La política en Mallorca. La proclamación de candidatos" i ""La política 
en Mallorca. Filiación de los candidatos", a La Última Hora, dilluns, 10 de febrer de 1936, pàg. 5; "Ante las 
elecciones Reunión de la Junta provincial del censo electoral", a La Almudaina, dimarts, 11 de febrer de 1936, 
pàg. 6; "Política. Reunión de la Junta Provincial del Censo Electoral", a El Día, dimarts, 11 de febrer de 1936, 
pàg. 2; "Nota política", a Diario de Ibiza, núm. 13.680. Eivissa, dimecres, 12 de febrer de 1936, pàg. 1 (nota 
molt escueta). 
688 .- "Los candidatos proclamados y su filiación", a La Última Hora, dimarts, 11 de febrer de 1936, pàg. 
5. 
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l'illa de Mallorca en el conjunt de les Balears. Així mateix, Palma, amb 63.623 electors 
representava el 32,08% del conjunt de Mallorca i el 25,95% de les Illes Balears. Respecte a 
aquesta proporció per les altres capitals illenques, s'incrementava en el cas de Maó (41,69%) 
en relació a Menorca, mentre que era notablement inferior a la ciutat Eivissa (24,48%) 
respecte a les Pitiüses. 
Tot i la tensió viscuda durant la campanya, el diumenge, 16 de febrer, la jornada electoral a 
les Balears va transcórrer sense incidents destacats i amb força calma. 
  
MALLORCA 
L'endemà dels comicis, el diari catòlic Correo de Mallorca informà que la característica 
principal del dia de les eleccions havia estat la "tranquilidad absoluta" en tota l'illa. Aquell 
dia, l'òrgan del Front Popular d'Esquerres, Antorxa, també destacà que la jornada electoral 
s'havia desenvolupat, "en el aspecto del orden público", en un ambient d'absoltua 
normalitat.689 I, a la nit, el vespertí La Última Hora comentà que les eleccions s'havien duit a 
terme "con una tranquilidad que nadie esperaba a consecuencia de las noticias alarmantes que 
se habían hecho circular fueron celebradas."690 
El dia 18, el diari verguista El Día destacà que la jornada electoral havia trasncorregut "con 
la apetecida y necesaria tranquilidad." Destacava el paper del governador civil, Joaquín 
García Cabrera que "reiteró su decidido propósito de que hubiese orden, y lo hubo" i el 
desplegament i la distribució de la força pública. Assenyalava que "naturalmente no dejaron 
de registrarse algunos incidentes pero todos de poca monta y que fueron facilmente 
dominados." També afirmà que "la votación se desarrolló normalmente y el porcentaje de 
votantes fué muy elevado."691 Aquell dia, el rotatiu regionalista La Almudaina inicià la 
crònica afirmant que "la tranquilidad fué la nota característica de la jornada electoral del 
domingo en nuestra ciudad. Una calma que se compaginó con el afán de todos los electores 
sin distinción de matices, por acudir a depositar sus sufragios en los respectivos colegios."692 
El setmanari llucmajorer La Semana també felicità al poble de Llucmajor "por la prueba de 
civilidad que dió el pasado domingo, durante cuya jornada no ocurrió el mas ligero 
incidente."693 També el periòdic Sóller destacà que el poble de Sóller havia donat una "clara 
muestra de educación ciudadana" amb motiu de les eleccions i que la característica 
predominant havia estat l'ordre complet.694 
 
El desenvolupament de la jornada electoral 

689 .- "Las elecciones del domingo", a Antorxa, núm. 20. Palma, dilluns, 17 de febrer de 1936, pàg. 1. La 
crònica, però, afirmà que "la conducta de las izquierdas, de esas izquierdas que las derechas han venido 
presentando como unas hordas salvajes se condujeron, como siempre, conla corrección y la civilidad que les 
caracteriza. Y no es que faltaran motivos provocadores de incidentes y protestas. Las coacciones ejercidas por 
los traficantes en conciencias; el crecimiento de colas en los colegios electorales cada vez que se terminaba 
alguna misa, no aconsejaban, en verdad, la cordura ni el orden. Sin embargo, si éste estuvo a punto de alterarse, 
fué por parte, también de los partidos antimarxistas; es decir, de orden, qué, ante lo adverso, para ellos, de la 
votación en algunos distritos intentaron romper las urnas, lo que no consiguieron, gracias a la vigilancia de los 
del Frente Popular. Otras provocaciones al alboroto que se estrellaron contra la prudencia y serenidad de éstos, 
fueron los cacheos de los de Seguridad,; cacheos de que se hizo objeto, como se nos tiene acostumbrados, a los 
elementos del Bloque izquierdista." 
690 .- "Las elecciones de ayer", a La Última Hora, dilluns, 17 de febrer de 1936, pàg. 2. 
691 .- "El film de la jornada", a El Día, dilluns, 18 de febrer de 1936, pàg. 1. 
692 .- "Las elecciones del domingo", a La Almudaina, dimarts, 18 de febrer de 1936, pàg. 1. 
693 .- "Las elecciones. Datos estadísticos de las jornadas electorales de 1933 y de 1936", a La Semana, 
núm. 8. Llucmajor, 22 de febrer de 1936, pàg. 1. 
694 .- "Las elecciones del domingo", a Sóller, núm. 2.552. Sóller, dissabte, 22 de febrer de 1936, pàg. 4-5.  
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A Palma, s'havien començat a formar cues davant els col·legis electorals abans de la seva 
obertura a les 8 h. En aquella hora, al conjunt de les Balears, les meses electorals es varen 
constituir sense cap incident. 
Fins devers les 11 h a Palma hi hagué una certa aglomeració davant les portes dels col·legis 
per votar i, des d'aleshores, començà a decréixer l'animació ja que molts d'electors havien 
dipositat el vot de prest.  
A les 16 h. s'inicià l'escrutini i nombrosos grups de curiosos estaven impacients davant els 
locals esperant els primers resultats, que es varen començar a saber prop de les 19 h. 
En les seus dels partits polítics també hi hagué molta animació ja des del matí i s'atenien 
múltiples consultes i reclamacions d'electors que no estaven inscrits en les llistes electorals. 
També al llarg del dia, els automòbils, amb membres dels partits, varen recórrer la ciutat per 
"adquirir impresiones de la lucha" i vigilar la votació. 
Durant el matí, el governador civil García Cabrera, acompanyat del seu secretari particular 
Varea, d'una banda, va recórrer els col·legis electorals i, de l'altra, va estar en el seu despatx 
oficial.  
Els col·legis electorals d'arreu de l'illa eren custodiats per la Guàrdia Civil, guàrdies d'Assalt 
i de Seguretat, a més de carrabiners. També el tinent de Seguretat, Pujolà, amb alguns 
membres, va recórrer constantment la ciutat i el nuclis perifèrics. A més, des del dissabte a la 
nit, les tropes varen estar aquarterades. Així mateix, el cap de resguard de la Companyia 
Arrendatària de Tabacs, León de Garabito, va recórrer els col·legis en servei de vigilància, 
acompanyat de diversos agents.Tal com s'havia anunciat, en la seu de la Creu Roja a la 
Rambla de Palma, al llarg de la jornada, hi hagué un retèn per atrendre possibles ferits, però 
no hagué de ser necessari.  
Aquell dia, a la ciutat, els espectacles públics de la ciutat funcionaren amb normalitat. Així i 
tot, el governador civil havia prohibit els espectacles esportius per no distreure la 
concentració de les forces de Seguretat destinades a atendre els col·legis electorals. 
En el Govern Civil va funcionar una oficina de telègrafs, a càrrec de l'oficial López Briñas, 
que rebia i transmitia les notícies oficials i funcionà, especialment, des de l'entrada de la nit, 
hora en què es varen començar a rebre dades dels escrutinis. Així mateix, l'Oficina Provincial 
d'Estadística, amb el seu cap, Josep d'Oleza, al davant, va estar constituïda durant bona part 
de la jornada per atendre les consultes. 
En la seu social d'Acció Popular Agrària s'anaren rebent nombrosos telegrames que 
detallaven el desenvolupament de l'elecció així com feien avançaments dels resultats de les 
votacions en els pobles. Des d'Inca, a les 10 h, es destacà l'entusiasme en la votació i la 
tranquil·litat; des d'Eivissa, a les 11,50 h, es comunicà que la votació era animadíssima, sense 
incidents i que es podia garantir el mateix resultat que el 1933; des de Llucmajor, a les 12,15 
h, es manifestà que s'anava molt per davant les esquerres i, a més de l'absoluta tranquil·litat, 
hi havia gran animació; des de Calvià, a les 12,45, s'informà que havia votat el 50% del cens, 
sobretot totes les esquerres i que mancaven per anar a les urnes les dretes en gran quantitat i 
que es podia assegurar el triomf; des de Lluc, a les 13 h, es telegrafià que havia votat el cens 
complet i s'augurava l'èxit del centre-dreta; des de Son Servera, a les 13,15 h, es transmetè 
que la votació es desenvolupava bé i que la coalició obtindria l'èxit; des de Manacor, a les 
13,50 h, es manifestà que regnava gran entusiasme i que l'elecció anava bé; des d'Artà, a les 
14,10 h, s'informà que la votació era molt nutrida i que l'ordre era absolut i assegurà que les 
dretes obtindrien la majoria; des de Consell, a les 17 h, es transmetè que l'elecció anava bé, 
que hi havia la impressió de la majoria dretana i que la coalició duia sobre les esquerres entre 
500 a 600 vots; de Porreres, es telegrafià que la majoria de la coalició era enorme i que de les 
13 a les 13,30 de l'horabaixa en el col·legi solament hi haia 20 vots d'esquerres; des de 
Menorca, sense precisar l'hora, es comunicà que havia votat el 75% del cens, amb majoria 
dretana; i des de Madrid, Acció Popular informà que a la capital les notícies eren favorables i 
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havia votat el 80% del cens i que en alguns barris obrers on el 1933 les esquerres havien 
obtingut el 85% s'havia anivellat i en altres s'anava guanyant.695 
Tot i la tranquil·litat del procés electoral, hi hagué petits incidents —que la premsa afirmà 
que eren freqüentments en les votacions—, com els intents de votar passant-se per una 
persona ja morta o intentant usurpar el nom d'un altre elector. També es varen escridassar 
alguns grups de monges i capellans quan anaren a dispositar el vot. Solament la força pública 
hagué d'intervenir en un col·legi de la Soledat i en un altre de Santa Fe. 
Avançat l'horabaixa, es començaren a conèixer les primeres dades que denotaven un notable 
triomf de la Coalició del Centre-Dreta-Regionalista. 
A la matinada del dilluns, 17 de febrer, es conegueren els resultats de les seccions de Palma i 
de les meses dels municipis de Mallorca. 
 
MENORCA 
El diari radical La Voz de Menorca informà que el dia dels comicis havia transcorregut amb 
tranquil·litat a tota l'illa. Ben segur influït per l'anunciada abstenció de la Unió Republicana 
de Menorca, el rotatiu destacà que "en nuestra ciudad la frialdad con que se desarrolló la 
elección fué la nota culminante. Hubo más abstención que en las pasadas elecciones."696 Així 
mateix, posà de relleu que tant les esquerres com les dretes havien fet "una buena elección, 
pero, desde luego, se notó la ausencia en la contienda del partido de Unión Republicana. 
Finalment, l'escueta nota, felicitava el delegat del Govern, Reyes Ortiz, que —amb la 
col·laboració de les forces d'Assalt, Guàrdia Civil i carrabiners— havia sabut donar als 
maonesos "la sensación de que quedaban bien garantizada la libertad del sufragio."697 
Des de Menorca, el delegat del Govern envià diversos telegrames urgents al ministre de la 
Governació. En el primer, comunicà que s'havien constituït les meses electorals en tots els 
col·legis electoral de l'illa sense cap novetat i la votació transcorria amb tota tranquil·litat, 
"no temiéndose se produzcan incidentes." Novament, a les 12 h, informà que l'elecció 
continuava a l'illa amb tota normalitat, informació que reiterava a les 14,30 h. A les 16 h, es 
tornà a comunicar que s'havien tancat els col·legis de tota Menorca i continuava la 
tranquil·litat completa i advertia que una vegada acabat l'escrutini li donaria compte 
immediatament dels resultats. Finalment, a la nit, el delegat del Govern comunicà al 
Ministeri de la Governació i al Govern Civil de les Balears els resultats dels comicis i, així 
mateix, notificà que les operacions d'escrutini havien acabat sense cap novetat, que l'ordre era 
complet en tota l'illa i que al llarg de tota la jornada no s'havia produït cap incident. Així i tot, 
a les 16 h, la Guàrdia Civil d'Alaior va ser requerida —per comunicació d'un empleat de 
l'Ajuntament— pel president de la mesa electoral del districte 2on, secció 1a, Felicià 
Rosselló, per a evitar possibles alteracions de l'ordre durant les operacions d'escrutini. 
Ràpidament, el comandant del lloc, Miquel Femenia Torres, acompanyat dels guàrdies 
Rafael Rodrigo Melià i Antonio Bujaldón Gómez —que es trobaven prestant el servei de 
vigilància per l'interior de la població—, es traslladaren al col·legi electoral. Els guàrdies 
civils entraren en el col·legi fins després de l'escrutini, que es va verificar sense el menor 
incident. 
A Maó, l'endemà dels comicis, quan devers les 15 h, es va poder donar per segur el 
contundent triomf de les esquerres al conjunt de l'Estat, es va començar a difondre per la 
ciutat la notícia, fet que provocà que "la gente se echó en medio de la calle repitiéndose las 

695 .- "Como se desarrolló la jornada", a Correo de Mallorca, dilluns, 17 de febrer de 1936, pàg. 1. 
696 .- "Las elecciones de ayer", a La Voz de Menorca, núm. 9.320. Maó, dilluns, 17 de febrer de 1936, pàg. 
2. 
697 .- Las elecciones de ayer", a La Voz de Menorca, núm. 9.320. Maó, dilluns, 17 de febrer de 1936, pàg. 
2. 
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entusiastas escenas y los ¡vivas! del 12 de abril de 1931." A les 18 h, la Banda Bartomeu Mir 
va tocar algunes peces de música davant la Casa Consistorial, en la plaça de la Democràcia, 
la seu de la Federació Obrera i la Casa del Poble. El candidat socialista Gomila es va dirigir a 
la multitud que s'havia congregat davant la Federació Obrera. L'animació continuà fins a les 
primeres hores de la matinada, "viéndose todas las calles concurridas como en las mayores 
festividades."698  
El dia 18, per celebrar el triomf del Front Popular d'Esquerres, varen tancar les indústries i el 
comerç. Al matí, les esquerres feren un míting en el Teatre Principal i, a l'horabaixa, els 
teatres, cafès i carrers cèntrics es varen veure molt concorregus.699 Aquell dia, la Joventut 
Republicana de Maó féu públic un comunicat en què expresava la satisfacció per "l'aplastant 
i legítim" triomf del Front Popular d'Esquerres, "júbilo que comparte en estos momentos con 
los demás elementos izquierdistas de Menorca." També recordà que, abans de les eleccions, 
havia portat al Comitè del Partit d'Unió Republicana una proposició unànime per donar 
suport incondicional a la candidatura d'esquerres, proposta, però, que havia estat refusada per 
majoria a favor de l'abstenció. Finalment, el comunicat convidava a totes les entitas 
d'esquerres de Menorca a la festa de confraternitat que pensava organitzar a la nit en el saló 
Trianón.700 
 
PITIÙSES 
El diumenge, 16 de febrer, molt de matinada varen sortir des dels locals dels partits polítics 
els cotxes que portaven els interventors als pobles. També es va estacionar molta gent davant 
els locals polítics que, poc a poc, es varen anar distribuint a mesura que s'apropava l'hora de 
la votació. Mentres tant, a les 7 del matí, es varen constituir les meses electorals, produint-se 
algunes lleugeres protestes quan es possessionà algun interventor. A les 8 h, començà la 
votació amb tota normalitat, tant als col·legis de la ciutat com als pobles forans. En totes les 
portes dels col·legis electorals hi havia estacionades forces de la Guàrdia Civil o del 
carrabiners per garantir ordre. 
A primeres hores del matí la votació va ser bastant nutrida, fet que provocà que es formassin 
llargues cues davant els col·legis. Destacava sobretot la participació de les dones, que "en 
muchas partes superaba el número de votantes al de las elecciones pasadas."701  
Tot i que devers les 11 del matí, la participació va decaure, prop del migdia, el candidat 
Matutes va rebre un telegrama des de Palma en el qual es donava compte de la nombrosa 
participació a Mallorca, fet que presagiava un notable triomf del centre-dreta i, com 
assenyalà La Voz de Ibiza, desanimà els que propagaven el "bulo" que les dretes havien 
desistit de fer la copada. Es va difondre aquest telegrama pels pobles, fet que intensificà 
l'activitat de les dretes. També el candidat Puget va rebre un telegrama en el qual se 
l'informava que el centre-dreta triomfava al conjunt de l'Estat, fet que també corroboraven les 
notícies oficials que es rebien des del Ministeri de la Governació. Així, en les darreres hores 
de l'escrutini hi tornà haver-hi bastant de participació. Diario de Ibiza comentà que "votaron 

698 .- "El triunfo de las izquierdas causa sensación en Mahón", a La Voz de Menorca, núm. 9.321. Maó, 
dimarts, 18 de febrer de 1936, pàg. 2  
699 .- "El día de ayer. Comentarios", a La Voz de Menorca, núm. 9.322. Maó, dimecres, 19 de febrer de 
1936, pàg. 2 i "El día de ayer. Comentarios", a La Voz de Menorca, núm. 9.322. Maó, dimecres, 19 de febrer de 
1936, pàg. 2. La nota comentava que "los comentarios del pueblo continuaron en tono optimista y satisfecho a 
pesar de ciertas informaciones exageradas y de tendenciosos rumores originados y propalados con profusión por 
las derechas. La opinión está convencida que los datos definitivos sobre las elecciones confirmarán el arrollador 
avance de los elementos de izquierda cuya victoria es segura y definitiva." 
700 .- "Nota política", a La Voz de Menorca, núm. 9.321. Maó, dimarts, 18 de febrer de 1936, pàg. 2. 
701 .- "Las elecciones de ayer en Ibiza y Formentera. Ha copado el Centro Derecha en Baleares", a La Voz 
de Ibiza, núm. 3.932. Eivissa, dilluns, 17 de febrer de 1936, pàg. 1. 
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muchas mujeres y en total se calcula que acudió a votar un 55 p% del censo ya que las 
derechas no extremaron los preparativos por la seguridad que tenían en el éxito."702 
Al migdia ja es podia donar per segur el triomf complet de la coalició de centre-dreta, fet que 
corraborava les notícies que es rebien des de Palma. 
Diario de Ibiza destacà que en els pobles s'havia registrat una votació més brillant que en 
l'elecció de novembre de 1933 i eren especialment significatius les participacions de Sant 
Rafel, Sant Antoni, Sant Josep i Sant Vicenç. Posà de relleu que hi predominaven les 
electores femenines que formaren llarges cues a les portes dels col·legis electorals. 
A les 16 h, començà l'escrutini, que s'efectuà amb tota normalitat a tota l'illa i no hi hagué 
cap protesta. El recompte de vots s'allargà pel nombre de candidats, tot i que —com comentà 
La Voz de Ibiza— els recomptes es varen veure facilitats per "la disciplina en que se votó —
otro detalle que debemos hacer resaltar— pues como puede verse por el cuadro que 
publicamos en este número las papeletas modificadas fueron muy pocas."703 
Al llarg del dia els centres polítics es varen trobar molt concorreguts, intensificant-se 
l'assistència a partir de mitjans horabaixa especialment en els locals de dretes i de Centre. Les 
notícies favorables que es rebien des dels pobles a favor de la coalició provocaven gran 
entusiasme als concentrats.. En la seu del Partit Republicà de Centre, la gran concurrència 
seguia amb molt d'interés les notícies que es rebien i quan es varen saber els resultats 
definitius, el candidat Matutes va ser molt felicitat. A l'horabaixa, Pascual envià un telegrama 
al local del Partit Republicà de Centre d'Eivissa en el qual comunicà que la copada estava 
assegurada per la brillant elecció, fins i tot, en els pobles reducte de les esquerres i reiterà que 
la jornada havia estat tranquil·la. A la nit, March tornà a telegrafiar afirmant que s'havia 
copat per més de 30.000 vots de majoria.704 
En el local d'Acció Popular Agrària —en el qual "no se podía dar un paso pues estaba 
materialmente atestado"— també se seguien amb molta espectació les notícies dels resultats 
que es col·locaven en rètols fixats prèviament. El candidat Puget rebia moltes felicitacions 
així com anaven arribant els resultats. Puget s'adreçà als congregats per donar-lis les gràcies i 
recordà els anys de contínua lluita fins haver arribat a aquella victòria. Més tard, s'anunciaren 
els resultats de Puget a Mallorca i a Menorca i el futur diputat va ser portat sobre les espatlles 
i va rebre moltes felicitacions. A darrera hora de la nit, es va conéixer el resultat definitiu a 
les Balears. Diario de Ibiza manifestà que "En todas partes se hicieron elogiosos comentarios 
sobre la forma brillante con que se ha votado por los partidos de derecha-centro y la absoluta 
disciplina observada por la masa electoral al votar íntegra la candidatura de la coalición 
antirrevolucionaria. La satisfacción es general en Ibiza al ver triunfantes a dos ibicencos que 
laborarán incansablemente por el progreso de la isla y nuestra querida tierra chica obtendrá 
de ello grandes beneficios, pues a las probadas condiciones del Sr. Matutes, tenemos que 
añadir los relevantes méritos del Sr. Puget, que ha de llevar a cabo una labor digna de todo 
encomio, haciéndose digno del puesto que ha sabido conquistar por sus propios méritos, 
después de varios años de lucha continua por el ideal de Acción Popular."705  
L'endemà dels comicis, La Voz de Ibiza destacà la tranquil·litat en què havia transcorregut el 
dia de les eleccions en tota l'illa. Manifestà que "no obstante el interés en la elección 
demostrado por ambas partes, como llevamos dicho, no hubo de lamentarse el menor 

702 .- "Las elecciones en Ibiza", a Diario de Ibiza, núm. 13.684. Eivissa, dimarts, 18 de febrer de 1936, 
pàg. 1. 
703 .- "Las elecciones de ayer en Ibiza y Formentera. Ha copado el Centro Derecha en Baleares", a La Voz 
de Ibiza, núm. 3.932. Eivissa, dilluns, 17 de febrer de 1936, pàg. 1. 
704 .- "Las elecciones de ayer en Ibiza y Formentera. Ha copado el Centro Derecha en Baleares", a La Voz 
de Ibiza, núm. 3.932. Eivissa, dilluns, 17 de febrer de 1936, pàg. 1. 
705 .- "Las elecciones en Ibiza", a Diario de Ibiza, núm. 13.684. Eivissa, dimarts, 18 de febrer de 1936, 
pàg. 1. 
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incidente y este es el mejor elogio que podemos hacer de nuestra Isla por las pruebas de 
ciudadanía que de cada vez mas viene dando y que ponen de relieve lo mucho que ha ganado 
nuestro pueblo en cuanto a costumbres políticas." També posà de relleu la notable 
participació. Afirmà que "aun cuando se creía que el interés sería muy relativo por presentar 
el centro derecha dos candidatos ibicencos y en cambio no figurar ningún hijo de Ibiza en la 
candidatura del Frente Popular no fué así, ya que las izquierds supieron mantener el fuego 
sagrado durante toda la jornada, interviniendo en todos los colegios y defendiendo al pulso 
los votos."706 Tot i aquest interès en l'elecció, no es produí cap incident.707 
 
10.5. ELS RESULTATS ELECTORALS 
Tal com assenyalà la premsa diària, la participació de l'electorat fou molt alta i votaren 
173.473 electors (72,19% del cens). A Mallorca varen votar el 72,19% del cens, seguit del 
71,58% a Menorca i del 54,46% a les Pitiüses.  
Els resultats d'aquestes eleccions, a la circumscripció de les Balears, foren totalment 
favorables a la Coalició de Centre-Dreta, que va treure a la primera volta, els set escons i 
aconseguí el 68,3% dels vots. Els candidats del centre-dreta aconseguiren, segons l'acta 
d'escrutini, els resultats següents: Joan March Servera (91.183 vots), Bartomeu Fons (84.308 
vots), Juan Pujol (84.121 vots), Pere Matutes (83.455 vots), Jaume Suau (82.895 vots), Cèsar 
Puget (81.074 vots) i Tomàs Salord (79.794 vots). La distribució que havien fet els partits 
integrants de la coalició entre els municipis de les illes per aconseguir copar els set escons 
féu que entre el candidat més votat i el que obtingué menys vots hi hagués una diferència 
d'11.389 vots. 
Per contra, els integrants de la candidatura d'Esquerres obtingueren resultats següents: Bernat 
Jofre (54.413 vots), Francesc Carreras (54.397 vots), Alexandre Jaume (54.156 vots), Antoni 
Amer (53.966 vots) i Antoni Gomila (53.100 vots). La diferència entre Jofre i Gomila va ser 
1.313 vots. 
La Falange Espanyola de les Juntes d'Ofensiva Nacional Sindicalista, que anà en solitari en 
aquests comicis, no presentà candidatura a les Balears. De totes maneres, el 10 de febrer, des 
de la Prefectura Nacional de Madrid es comunicà que en els indrets on no es presentava 
candidatura s'havia de votar única i exclusivament el cap estatal José Antonio Primo de 
Rivera, que aconseguí un total de 96 vots, concentrats tots a Mallorca.708  
Per a illes, la Coalició de Centre-Dreta obtingué el 80,70 % dels vots a Eivissa, el 68,75% a 
Mallorca, el 59,34% a Menorca i el 45,69% a Formentera, mentre que la candidatura 
d'esquerres va treure el 54,31% a Formentera, el 39,85% a Menorca, el 31,16% a Mallorca, el 
19,28% a Eivissa. 
 
MALLORCA 
A Mallorca, del 198.314 electors, havien anat a les urnes un total de 143.115 votants (72,19% 
del cens). Per municipis, en totes les localitats, s'havia superat el 60% de la participació, a 
excepció d'Andratx, que solament havia anat a les urnes el 59,61% del censats. Dels 52 
municipis de l'illa, 15 havien superat el 80% de participació: Maria de la Salut (88,73%), ses 

706 .- "Las elecciones de ayer en Ibiza y Formentera. Ha copado el Centro Derecha en Baleares", a La Voz 
de Ibiza, núm. 3.932. Eivissa, dilluns, 17 de febrer de 1936, pàg. 1. 
707 .- La Voz de Ibiza comentà que aquest era "el mejor elogio que podemos hacer de nuestra Isla por las 
pruebas de ciudadanía que cada vez mas viene dando y que ponen de relieve lo mucho que ha ganado nuestro 
pueblo en cuanto a costumbres políticas." "Las elecciones de ayer en Ibiza y Formentera. Ha copado el Centro 
Derecha en Baleares", a La Voz de Ibiza, núm. 3.932. Eivissa, dilluns, 17 de febrer de 1936, pàg. 1. 
708 .- "Las elecciones del domingo", a La Almudaina, dimarts, 18 de febrer de 1936, pàg. 1, En el 
comentari del nombre de vots de les diferents candidatures, afirmà erròniament que la Falange "votó al señor 
Primo de Rivera, que obtuvo 243 votos." 
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Salines (86,91%), Banyalbufar (85,37%), Capdepera (85,31%), Muro (84,43%), Vilafranca 
(82,70%), Alaró (82,61%), Esporles (82,42%), Porreres (81,78%), Llubí (81,73%), Artà 
(81,33%), Consell (81,11%), Bunyola (81%), Montuïri (80,61%) i Campos (80,37%). Per 
contra, la menor assistència a les urnes s'havia produït a 13 municipis que no havien arribat al 
70%. A més d'Andratx, s'havia donat a Fornalutx (61,69%), Escorca (61,82%), Valldemosa 
(62,93%), Selva (65,34%), Palma (65,48%), Santa Eugènia (66,06%), Deià (66,35%), Sóller 
(66,40%), Sineu (67,95%), Lloseta (69,20%), Inca (69,61%) i Mancor (69,61%). 
Al conjunt de l'illa, la Coalició de Centre-Dreta-Regionalista aconseguí un total de 488.586 
vots (68,82%) —97.717 votantats— mentre que el Front Popular d'Esquerres arribà als 
220.757 (31,09%) —44.151 votants—, fet que suposà una diferència de vots a favor dels 
primers de 267.829. Si dividim aquesta xifra per 5 —que era el nombre de candidats que 
podia votar cada elector—, donava una diferència de 53.566 electors favorable al centre-
dreta. 
Les dretes aconseguiren aclaparadores majories, superant el 90% dels vots, als municipis 
d'Escorca (98,04%), Llubí (97,37%), Lloret (94,33%), Fornalutx (93,85%), Banyalbufar 
(93,72%), Petra (93,53%), Vilafranca (93,36%), Valldemossa (92,84%), sa Pobla (90,08), 
Porreres (90,98%) i Santa Margalida (90,61%). També varen superar el 80% dels vots a 
Muro (89,67%), Sencelles (89,49%), Costitx (88,11%), Campos (87,98%), Sant Joan 
(85,68%), Bunyola (85,62%), ses Salines (83,04%), Sineu (82,21%). Santa Maria (81,56%), 
Sant Llorenç (81,26%), Santa Eugènia (80,93%), Binissalem (80,32%) i Campanet (80,18%). 
Així mateix, varen estar per sobre del 70% a Búger (79,30%), Deià (79,05%), Selva 
(78,25%), Santanyí (78,18%), Pollença (78,04%), Consell (76,76%), Lloseta (75,43%), 
Estellencs (74,33%), Inca (73,63%), Sóller (72,49%) i Artà (70,89%),    
En resum, a Mallorca, la coalició de centre-dreta havia superat el 90% dels vots a 11 
municipis; el 80-89,9% a altres 13, i el 70-79,9% a 11. És a dir, d'un total de 52 ajuntaments 
de l'illa, havien obtingut per sobre del 70% a 35 municipis. 
Per candidats, el més votat havien estat els republicans de Centre March, amb 78.805 vots i 
Suau (75.000), seguits del regionalista Fons (74.970) i dels cedistes Pujol (65.284), Salort 
(69.114), Matutes (63.915) i Puget (61.498). Així mateix, el regionalista Fons havia estat el 
més votat a 15 municipis (Alaró, Andratx, Campanet, Deià —empatat amb Suau—, Inca, 
Lloseta, Llubí —empatat amb Salort—, Llucmajor —igualat amb Suau—, Marratxí, 
Montuïri, Muro, Palma, Santa Maria, Sencelles i Valldemossa) mentre que els republicans de 
Centre ho havien sigut a 28. March (8) a Alcúdia, Bunyola, Estellencs, Fornalutx, 
Puigpunyent, Santanyí, Sineu i Vilafranca; i Suau (9) a Calvià, Costitx —empatat amb 
Matutes—, Deià —empatat amb Fons—, Llucmajor —igualat amb Fons—, Manacor, Maria 
—empatat amb Salort—, Petra, Pollença i Son Servera —empatat amb Matutes—; i Matutes 
(11) a Banyalbufar —empatat amb Pujol—, Binissalem, Campos, Consell, Costitx, Felanitx, 
Mancor, Santa Margalida, Sant Llorenç, Sineu, Son Servera —empatat amb Suau.— Per 
contra, els candidats de la CEDA, havien estat els que havien obtingut més escrutinis a 14 
localitats. Pujol (8) a Algaida, Artà, Banyalbufar —empatat amb Matutes—, Campanet —
empatat amb Fons—, Capdepera, sa Pobla, Sant Joan i Selva; i Salort (6) a Esporles, Llubí —
empatat amb Fons—, Maria —empatat amb Suau—, Porreres, ses Salines i Sóller; mentre 
que Puget no ho va ser a cap municipi. 
L'estratègia per copar els set escons a les Balears, havia fet que la coalició donàs ordre 
d'excloure votar el regionalista Fons a 11 municipis (Artà. Esporles, Felanitx, Lloret, 
Manacor, Maria, Petra, Pollença, Santa Margalida, Sineu i Son Servera); el menorquí Salort a 
19 (Andratx, Banyalbufar, Capdepera, Consell, Deià, Escorca, Estellencs, Felanitx, 
Llucmajor, Montuïri, Muro, Petra, Santa Eugènia, Santanyí, Sant Joan, Sant Llorenç, Selva, 
Sineu i Son Servera); l'eivissenc Puget a 9 (Alcúdia, Andratx, Binissalem, Campanet, Maria 
de la Salut, Muro, Palma, ses Salines i Sant Llorenç); el també eivissenc Matutes a 7 
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(Alcúdia, Capdepera, Llucmajor, Marratxí, Palma, Sóller i Vilafranca); Pujol a 22 (Alaró, 
Búger, Bunyola, Calvià, Consell, Costitx, Deià, Estellencs, Fornalutx, Inca, Lloseta, 
Manacor, Mancor, Marratxí, Pollença, Puigpunyent, ses Salines, Santa Eugènia, Santa Maria, 
Santanyí, Sóller i Valldemossa); el centrista Suau a 19 (Algaida, Artà, Búger, Bunyola, 
Campanet, Campos, Escorca, Esporles, Fornalutx, Lloret, Lloseta, Llubí, Mancor, Montuïri, 
Porreres, Puigpunyent, Santa Maria, Valldemossa i Vilafranca); i el també centrista March a 
10 (Alaró, Algaida, Banyalbufar, Binissalem, Calvià, Campos, Costitx, Inca, Sant Joan i 
Selva). 
Pel que feia a la candidatura del Front Popular d'Esquerres únicament havia guanyat a Calvià 
(53,55%) i fet relatius bons resultats a Esporles (47,28%), Maria de la Salut (46,12%), Palma 
(44%), Andratx (42,55%), Puigpunyent (42,01%), Montuïri (41,04%) i Llucmajor (40,25%). 
Per candidats de la coalició, els integrants d'Esquerra Republicana Balear foren els més 
votats a 36 municipis. Així, Carreras (19) va ser el més votat a Algaida, Binissalem, Costitx 
—empatat amb Amer—, Deià, Estellencs, Felanitx,  Inca —igualat amb Amer—, Lloseta, 
Llubí, Llucmajor, Maria, Pollença, ses Salines, Santa Margalida, Santanyí, Sant Llorenç, 
Selva, Sencelles i Vilafranca; mentre que Jofre (13) ho fou a Andratx, Artà, Campos, 
Manacor, Mancor, Marratxí, Muro —empatat amb Jaume—, Palma, Puigpunyent, Santa 
Maria, Sant Joan —empatat amb Amer—, Sóller i Valldemossa. A més, ambdós candidats 
feren els mateix nombre de vots altres 4 muncipis (Estellencs, Fornalutx, Montuïri i Santa 
Eugènia).  
El socialista mallorquí Alexandre Jaume va ser el que obtingué més escrutinis a 5 localitats 
(Alaró, Consell, Esporles, Muro —empatat amb Jofre— i sa Pobla) mentre que el socialista 
maonès no obtingué en cap dels pobles de Mallorca el major nombre de vots de la coalició. 
Antoni Amer, d'Unió Republicana, va ser els més votat a Campanet, Inca —empatat amb 
Carreras—Petra, Sant Joan —empatat amb Jofre—, Sineu i Son Servera. Sorprenentment, 
Amer al seu municipi de Manacor va ser superat per Carreras, Jofre i Jaume i empatà amb 
Gomila. 
La Falange Espanyola féu 96 vots (0,01%) i no superà el 0,35% dels vots a cap municipi. 
Havia concentrat els escassos vots sobretot a Palma (57). sa Pobla (13), Banyalbufar (7), Inca 
(3), Llucmajor (3), Manacor (4), Maria de la Salut (3) i Sineu (2). Així mateix, obtingué 1 vot 
a Esporles, Felanitx, Marratxí i Sóller. 
Pel que fa als vots a altres candidats, amb un total de 422, destacaven els 347 de Felanitx —
que havia votat la candidatura de la Concentració d'Esquerres de novembre de 1933—, 41 de 
Palma i 16 de Santa Margalida. 
Respecte als vots en blanc, amb una suma de 121, foren lleugerament significatius a 
Estellencs (13), Palma (44), Sant Joan (6) i Sóller (6) i Inca (7).  
 
MENORCA 
A l'illa de Menorca, dels 26.622 electors censats participaren en la votació 19.055 (71,58%). 
En tots els municipis, la participació superà el 60% del cens i el percentatge major dels 
electors que acudiren a les urnes va ser a Ferreries (87,86%), Ciutadella (76,04%), es Castell 
(75,74%) i es Mercadal (74,92%) mentre que la menor assistència —que no arribà al 70%— 
va ser a Sant Lluís (60,35%), Maó (68,65%) i Alaior (69,55%). 
En nombre absolut de vots, la Coalició de Centre-Dreta-Regionalista aconseguí un total de 
55.319 vots (59,29%) —11.063 votants— mentre que la candidatura del Front Popular 
d'Esquerres, obtingué 37.177 (39,85%) —7.435 votants.— El centre-dreta superà en 18.142 
vots a les esquerres, fet que suposà una diferència de 3.628 votants.  
Hem de destacar que altres candidats varen treure 700 vots (0,75%). Destacava la votació del 
radical i exdiputat Josep Teodor Canet que féu ??, concentrats sobretot a Ciutadella. Així 
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mateix, hi hagué 107 vots (0,11%) en blanc, concentrats sobretot a Ciutadella (25) i Maó 
(68). La Falange Espanyola no aconseguí cap vot. 
La Coalició de Centre-Dreta-Regionalista va ser la més votada en els set municipis de l'illa. 
Aconseguí els millors resultats a Ferreries (87,66%), es Mercadal (66,03%), Ciutadella 
(63,93%), Sant Lluís (63,27%) i Alaior (60,63%), i més ajustats a Maó (52,38%) i es Castell 
(50,64%).  
L'estratègia per copar els set escons a les Balears, havia fet que la coalició donàs ordre de 
votar al conjunt de l'illa els candidats Salord, Puget, Matutes, Pujol. Per contra, Fons va ser 
exclòs a tota l'illa mentre es recomanà votar a March a únicament a Ciutadella i Suau a tota 
l'illa excepte Ciutadella. 
Si observam els resultats per saber quina va ser l'agrupació política més votada de la coalició, 
per candidats, al conjunt de Menorca, Matutes va ser el més votat, amb 11.258 vots, seguit 
del líder de la Unió de Dretes de Ciutadella, Tomàs Salord (10.550), Pujol (10.508) i Puget 
(10.500). En canvi, March obtingué 3.423, majoritàriament concentrats a Ciutadella, i el 
regionalista Fons, solament 696, gairebé tots concentrats a Ciutadella i Maó, tot i tenir uns 
resultats molt inferiors als seus companys de coalició. 
Per contra, de la Coalició Republicano-Socialista el més votat a l'illa va ser Bernat Jofre, amb 
7.605 vots, seguit d'Antoni Amer (7.586), del maonés Francesc Carreras (7.385), del 
socialista Alexandre Jaume (7.325) i del socialista maonès Antoni Gomila (7.276), que quedà 
en darrer lloc de la candidatura. Per municipis, Jofre va ser el més votat a Alaior, Ciutadella, 
Maó, es Mercadal i Sant Lluís; Carreras as Castell i Gomila, a Ferreries. El socialista 
menorquí Antoni Gomila va ser el menys votat de la candidatura a Alaior —empatat amb el 
també socialista Jaume—, es Castell, Ciutadella, Maó, es Mercadal i Sant Lluís. Sens dubte, 
hi havia hagut un càstig als socialistes, suposadament per l'actuació dels afiliats de la Unió 
Republicana de Menorca, que havien anat a les urnes i votat la coalició d'esquerres. 
 
PITIÜSES 
El cens electoral de les Pitiüses era integrat per 20.253 electors, 11.030 dels quals anaren a 
votar el 16 de febrer, fet que suposava una participació del 54,46%. De les illes Balears, va 
ser on es donà l'assistència a les urnes més baixa, ja que en cap municipi arribà al 60% i 
oscil·là entre el 58,86% de Sant Antoni i el 50,33% de Formentera. 
En nombre absolut de vots, la Coalició de Centre-Dreta-Regionalista aconseguí un total de 
42.703 vots (77,78%) —8.541 votants— mentre que la candidatura del Front Popular 
n'obtingué 12.201 (22,22) —2.440 votants.— El centre-dreta va treure una diferència de 
30.502 vots a les esquerres, fet que suposà uns 6.101 electors més. 
Falange Espanyola, igual que havia succeït a Menorca, no tragué cap vot. Altres candidats 
solament varen aconseguir 4 vots —concentrat gairebé tots a la ciutat Eivissa— mentre que 
únicament hi hagué 3 vots en blanc. 
La Coalició de Centre-Dreta-Regionalista guanyà per majoria absoluta en els sis municipis de 
les Pitiüses. Excepte a la ciutat d'Eivissa (68,69%), en la resta de localitats superà el 80%, 
fent els millors resultats a Sant Antoni (89,41%), Sant Joan de Labritja (85,62%), Santa 
Eulàlia (83,54%), Sant Josep (80,68%). 
Per candidats, l'eivissenc Pere Matutes va ser el més votat de la llista a tots els municipis de 
les Pitiüses, amb un total de 8.695 vots, seguit en segon lloc pel també eivissenc César Puget 
(8.511) i els mallorquins Fons (8.481) i March (8.439) i el cuner Pujol (8.428). La diferència 
entre ambdós candidats eivissencs va ser de 184 vots favorables a Matutes. 
L'estratègia per copar els set escons a les Balears, havia fet que la coalició donàs ordre de 
votar a les Pitiüses Fons, Puget, Matutes, Pujol i March i excloure el ciutadellenc Salort i 
l'andritxol Suau, tot i que varen treure 80 i 59, respectivament. 
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Respecte a la candidatura del Front Popular d'Esquerres, a Formentera —seguint la tradició 
electoral i on havia hagut l'abstenció més elevada de les Pitiüses— va ser l'únic municipi en 
què les esquerres guanyaren, amb 2.496 (54,31%) —499 votants—, enfront dels 2.100 vots 
—420 votants— del centre-dreta, fet que suposava una diferència a favor dels primers de 396 
vots —79 votants.— 
Per candidats, Carreras havia aconseguit els millors resultats, amb 2.494 vots, seguit de 
Jaume (2.464), Jofre (2.433), Gomila (2.406) i Amer (2.404). Així mateix, Carreras havia 
estat el més votat a la ciutat d'Eivissa, Santa Eulàlia —empatat amb Jofre—, Sant Josep i 
Formentera mentre que Jaume ho havia sigut a Sant Antoni —empatat amb Jofre— i Sant 
Joan.  
 
L'escrutini general i la proclamació de diputats 
El 23 de febrer, a les 10 h, en la sala de l'Audiència Territorial, sota la pesidència de Joaquín 
Delgado García Baquero,709 es va reunir la Junta Provincial del Cens Electoral de les Balears, 
per efectuar l'escrutini general i la proclamació de diputats a Corts.  
Des de l'hora en què es constituí varen assistir a l'acte, amb veu però sense vot —segons 
preveia l'article 50 de la Llei electoral de 8 d'agost de 1907— els candidats a diputats a Corts 
de les esquerres, Alexandre Jaume i Bernat Jofre, i de la Coalició del Centre-Dreta-
Regionalista César Puget, Tomàs Salord, Jaume Suau, Bartomeu Fons i Pere Matutes. Quan 
eren les 10,30 h, el president, d'acord amb l'article 51 de la Llei electoral, va declarar 
constituida la junta i ordenà al secretari que donàs lectura a les disposicions legals referides a 
l'acte.  
Seguidament, es començà amb les operacions d'escrutini, obrint-se un per un, tots els plecs 
rebuts de les seccions electorals —cerciorant-se abans de la validesa dels segells estampats 
en els sobres—, fent-se l'escrutini, secció per secció, dels vots obtinguts per cada candidat. A 
continuació, el secretari donà compte dels resums de la votació a cada secció i prenent el 
vocal de la junta Josep d'Oleza les anotacions convenients per al còmput total i per a 
l'adjudicació conseguent de vots escrutats. Acabat el recompte de totes les seccions, el 
secretari va llegir el resum general dels seus resultats. El nombre de vots vàlidament escrutats 
havia estat de 173.473 i s'indicà que el seu 40% eren 69.389. 
Els candidats de la Coalició de Centre-Dreta-Regionalista havien estat els més votats, per 
aquest ordre: Joan March Servera (91.183), Bartomeu Fons Jofre de Villegas (84.308), Juan 
Pujol Martinez (84.121), Pere Matutes Noguera (83.455), Jaume Suau Pons (82.895), César 
Puget Riquer (81.074) i Tomàs de Salord i d'Olives (79.794). Mentre els resutats dels 
candidats del Front Popular d'Esquerres varen ser: Bernat Jofre Roca (54.413), Francesc 
Carreras Reura. (54.397), Alexandre Jaume Rosselló (54.156), Antoni Amer Llodrà (53.966) 
i Antoni Gomila Pons (53.100). Així mateix, també havien obtingut vots Josep Teodor Canet 
(651), Maria Mayol Colom (116), Angel Torrejón. (116), Damián Garcia del Pozo (116), 
José Antonio Primo de Rivera (90),  Angel Pestaña (19), Antoni Amer Gomila (16) —sens 
dubte, un error que mesclava els llinatges d'Amer i de Gomila—,  Francisco Largo Caballero 
(6), Ramón González Peña (4), José María Gil Robles (4), Josep Enseñat (3), Joan March 

709 .- També hi assistiren els vocals propietaris de la secció de Mallorca Sebastià Font —director de 
l'Institut Nacional de Segon Ensenyament—, Miquel Rosselló Alemany —degà del Col·legi d'Advocats de 
Palma—, Josep d'Oleza —cap provincial d'Estadística—, Antoni Fernández —president del Col·legi Oficial 
d'Apotecaris—, Jaume Segura —president de la Protecció—, Manuel Ferrer —president de la Protectora— i 
Guillerm Nicolau —president de la Igualtat— , i els vocals suplents Manuel Cerdó —censor primer del Col·legi 
Notarial de Balears—, Joan Trian —vicepresident del Col·legi Oficial de Metges—, Josep Abraham —
vicepresident de la Concòrdia— i Andreu Campins —vicepresidente del Montepio Mallorquí.— 

 1480 148
 

                                                 



Ordinas (3), Manuel Azaña (3) i Pere Pons Sitges (3).710 Així mateix, també hi hagué 142 
paperetes en blanc. 
Seguidament, d'acord amb les disposicions legals vigents,711 resultà que en les dades que 
s'havien consignat en l'acte els set primers candidats relacionats havien obtingut una xifra de 
vots que excedia el 40% dels validament escrutats i essent igualment set el nombre de 
diputats que corresponia elegir en la circumscripció electoral de les Balears, el president 
Joaquín Delgado els va proclamar diputats a Corts electes. 
D'acord amb el que disposava l'article 51 de la Llei electoral de 1907, els candidats 
Alexandre Jaume i Bernat Jofre presentaren dos escrits de protesta contra la validesa de les 
eleccions i fonamentaren les reclamacions en les coaccions, atropellaments i soborns que 
s'havien comés, especialment, per "las influencias del señor [Joan] March.". Els dos escrits 
de Jaume i Jofre estaven acompanyats de 34 proves documentals. Es tractaven de dos 
certificats dels secretaris dels ajuntaments de Búger i d'Inca i diversos exemplars de vals per 
50 cèntims, per un cobert de l'hotel Continental de Palma i per un sopar de la Fonda España. 
També es relacionaven targes de l'hotel restaurant bar Pullman, de l'hotel Balear i de l'hotel 
restaurant Bellver, a més de tiquets per consumicions d'Acció Popular de Valldemossa i de 
Muro. Així mateix, s'adjuntaven actes dels notaris de Muro, Antoni Vanrell; de Pollença, 
Bonaventura Barceló Oliver; de Palma, Joan Alemany, Antoni Rosselló i Manuel Cerdó; 
d'Inca, Valentí Salas; de Sóller, Francesc Servera, d'Artà, José Espina Manzano, de Santanyí, 
Rafael Losada Peruco, de Sineu, Enrique Molina Ravelló; d'Andratx, José Fernández López 
Samaniego; de Porreres, Josep Bauzà; i de Felanitx, Josep Masot, a més d'una del lletrat 
Ricardo Cormenzana habilitat per actuar de notari a Consell. 
Per contra, Jaume Suau també presentà un altre escrit en el qual defensava la validesa de 
l'elecció i rebatia els arguments de Jaume i Jofre, que fou recolzat i també signat pels 
candidats Bartomeu Fons, Cèsar Puget, Tomàs Salord i Pere Matutes, que es trobaven 
presents a l'acte.  
La Junta acceptà tots els escrits però declarà que la seva missió era fer l'escrutini i proclamar 
els candidats més votats. Per això, designà diputats a Corts els set diputats de la candidatura 
de Centre-Dreta-Regionalista ja que tots havien obtingut un nombre de vots vàlids superior al 
40%. 
Una vegada complerts amb fidelitat i exactitud els preceptes legals referents a l'acte que es 
duia a terme, el president Delgado declarà acabades les operacions de l'escrutini general i, 
seguidament, la junta acordà extrendre dos exemplars —segons preveia l'article 53 de la Llei 
electoral de 1907— per ser remesos, un a la Junta Central del Cens Electoral i l'altre per ser 
arxivat en l'expedient general de l'elecció en la Secretaria de la Junta.  També es varen 
expedir les corresponents credencials a cada un dels set candidats que havien estat 
proclamats diputats a Corts electes perquè les poguessin presentar en el Congrés, segons 
disposava l'article 54 de la Llei electoral. Finalment, quan eren les 20,30 h, el president 
aixecà la sessió.712 
Vegem, ara, amb deteniment, els escrits presentats per Jaume, Jofre i Suau. El candidat 
socialista Alexandre Jaume justificà —en document de dos fulls i mig mecanografiats i altres 
tres de retalls de premsa— la protesta sobre la il·legalitat de les votacions que havien 

710 .- També aconseguiren algun vot Calvo Sotelo (2), J. Pons Martinez (2), Lluís Zaforteza Villalonga (2), 
En Verga (1),  Antoni Jaume Rosselló (1), Miguel Maura (1), Antoni Bonet (1), Joan Gomila Manent (1), 
Magdalena Pons Sintes (1), Clara Pons Cardona (1), Alejandro Lerroux (1) i Joan Manent Victory (1) i Pere 
Matutes Torres (1). 
711 .- L'article 51 de la Llei electoral de 1907; paràgraf 2on, apartat "d" de l'article únic de la Llei electoral 
de 27 de juliol de 1933; paràgraf 3er de l'Ordre circular del Ministeri de la Governació del 13 de novembre de 
1933, i l'article 5è del Decret del 10 de gener de 1936. 
712 .- Sign. III-787. Arxiu General del Consell de Mallorca. 
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obtingut els candidats de l'anomenat Bloc contrarrevolucionari Pere Matutes, Jaume Suau, 
Bartomeu Fons, Tomàs Salord, Cèsar Puget, Joan March i Juan Pujol. Jaume comentà que les 
actes notarials que s'havien aportat demostraven, de manera inqüestionable, les coaccions, 
atropellaments i soborns que "s'havien prodigat" en les eleccions per part dels partidaris 
marquistes i cedistes o els seus representants. Jaume afirmà que "jamás se habían 
presenciado en Baleares  verguenzas semejantes. Pero jamás, tampoco, había habido interés 
tan marcado por parte de determinados elementos en ahogar en estas islas la voz de las 
izquierdas. Todos los candidatos del mentado bloque están unidos al Sr. March por estrechos 
vínculos de parentesco o de amistad. Uno de ellos es hijo del propio March. Otro, el Sr. Suau, 
es Abogado suyo y consejero de la Banca March. Otro, el Sr. Pujol, Director de 
Informaciones en estrecha relación con el Sr. March. El Sr. Fons debio su acta, en las 
elecciones elecciones del 33, a las fuerzas marchistas como se le debe ahora. El Sr. Matutes 
es corresponsal de la Banca March en Ibiza." Seguidament, afirmava que les eleccions havien 
estat dirigides de manera directa per Joan March i recordava aleshores que en les Corts 
Constituents el ministre d'Hisenda, Jaume Carner, havia profetitzat, referint-se a les 
maniobres de March "que o la Republica acababa con él o que él acabaría con la República. 
La certeza visión del Sr. Carner se ha visto confirmada por los hechos. Disueltas las 
Constituyentes logró el Sr March salir misteriosamente de la prisión de Alcala y desde 
entonces, poco a poco, fue infiltrandose en las esferas gubernamentales hasta conseguir una 
influencia decisiva." Aleshores, Jaume aportava retalls dels diaris Política713 i El Socialista,714 
qual·lificant a March "de eje de la política española." Després de recordar l'enorme i 
coneguda influència econòmica de March, manifestava que "asumió la dirección" de les 
eleccions a les Balears i que "osadamente" havia anunciat en els passadissos del Congrés 
davant els periodistes que a canvi d'haver aconseguit el nomenament de García Cabrera, 
"íntimo amigo suyo", com a governador civil de les Balears havia oferit copar la 
representació parlamentària de les illes. Indicava que García Cabrera era l'advocat de March 
a Màlaga i de Forro depenent o representant de March. Manifestava "quien conozca la 
psicología del célebre negociante mallorquín puede suponer lo que significa para él ser 
amigo suyo: instrumento sumiso y obediente a sus exigencias y mandatos." Resenyava que el 
nou governador García Cabrera havia arribat a Palma acompanyat de Joan March Servera, 
fill del negociant i candidat en les eleccions que s'havien de celebrar, "para impresionar al 
cuerpo electoral." Per demostrar la inequívoca significació marquista del governador 
"electorero" aportava un retall del diari El Día, òrgan de March a Palma, en el qual es 
ressenyava l'arribada de García Cabrera a Palma. Afirmava, a continuació, que "Todas las 
personas que acudieron al muelle a recibirlo son amigos o dependientes del Sr. March." 
Després, Jaume manifestava que des de l'arribada a Mallorca del nou governador quedà 
evidenciat la seva dependència marquista i que "el Gobierno Civil pasó a ser una 
dependencia de la Banca March. El Gobernador comia frecuentemente con el Sr March hijo 
en los restaurantes mas visibles y el coche oficial del Gobiero Civil podia verse parado casi 
todos los dias frente al edificio del opulento banquero. La coacción moral sobre el elector que 
suponia el hecho de que el Gobernador estaba a las ordenes del Sr March iba tomando 
cuerpo." Continuava dient que "todos los Alcaldes de Mallorca fueron requeridos para 
desfilar por el Gobierno Civil y advertidos de su obligación de ejercer una politica centrista. 

713 .- "El amigo de March. Elecciones sinceras", a Política. Madrid, 24 de desembre de 1935; 
"Preparativos para unas elecciones "sinceras". En Baleares. Entre bobos anda el juego", a Política. Madrid, 12 
de gener de 1936; "Bajo la advocación de March. Cheques contra votos", a Política. Madrid, 7 de febrer de 
1936, i "El chantaje del Gobierno.- La República nació de la pureza de unas elecciones.- March, eje de la 
política electoral", a Política. Madrid, 7 de febrer de 1936.  
714 .- "Delegados gubernativos a las órdenes de Juan March", a El Socialista. Madrid, 15 de febrer de 
1936. 
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(En Mallorca el partido del Sr March se titula centrista) y nadie ignora las consecuencias que 
acarrea en una provincia desoir las advertencias gubernativas." 
Seguidament, comentava que no s'entretendria demostrant la influència enorme de la 
potència econòmica de March, però afirmava "Casi todas las industrias de las islas estan 
controladas economicamente por el referido potentado. Uno de sus mas importantes negocios 
—el mismo lo refirio en las Constituyentes— es el de parcelamientos de fincas. Los 
adquirientes a largos plazos se convierten en deudores suyos fáciles, por lo tanto, a sus 
presiones económicas. El Sr March ha sido hasta ahora el principal accionista de "Gas y 
Electricidad" compañia con la que continua teniendo todavia relaciones económicas y que 
cuenta con una respetable nomina personal. Controla, en absoluto, la Transmediterranea 
poderasa compañia que entre barcos y talleres entretiene a buen número de obreros y 
empleados pendientes del capricho del Sr March. Y en todos los pueblos de las islas los 
delegados de sus sucursales o los encargados de sus múltiples negocios son agentes 
electorales suyos." 
A continuació, Jaume, contextualitzava l'ambient polític "coactiu" en què s'havien fet les 
eleccions a les Balears: ajuntaments populars d'esquerres suspesos, un governador a les 
ordres del "gran cacique", amb tota la força pública —Guàrdia Civil, d'Assalt, Policia i 
carrabiners— al voltant dels col·legis electorals per a "amparar a los munidores electorales" 
de March. També comentava que "en muchos pueblos salieron de las urnas candidaturas 
marchistas tachadas y timidamente escritos bajo las tachaduras en letra menuda y apenas 
perceptible los nombres de los candidatos de izquierda. En otros nuestros amigos nos 
encargaban con insistencia que procurásemos imitar en nuestras candidaturas el tipo de 
imprenta y el papel de las marchistas. Esos hechos demostraban la tragedia de los pueblos de 
Baleares. Si el cacique marchista se enteraba de que no habian sido obedecidas sus órdenes al 
pobre votante rebelde le esperaba el lanzamiento de la tierra, el cierre del taller, o la 
cancelación fulminante de la deuda." 
Acabava Jaume indicant que "por encima de las protestas notariales presentadas y de las 
consideraciones que acabamos de formular basta la sola alegación del hecho de que las 
elecciones de Baleares han sido dirigidas por el Sr March con todo el apoyo oficial y con un 
Gobernador a sus órdenes para que quede patentizado la manifiesta coacción con que han 
sido celebradas estas elecciones y la procedencia en justicia de declarar la nulidad de las 
mismas en relación a los candidatos que han formado el bloque copista."715 
El candidat d'Esquerra Republicana Balear, Bernat Jofre Roca, també presentà un escrit —de 
4 fulls mecanografiats— davant la Junta Provincial del Cens. Després de sol·licitar que s'unís 
a l'acta de l'escrutini la seva protesta sobre la il·legalitat de les votacions recaigudes a favor 
dels candidats de l'anomenat Bloc Antirrevolucionari, Jofre fonamentava la seva exposició, 
primerament, amb el fet d'haver nomenat un governador que es declarava amic de Joan 
March, fet que suposava una "manifiesta coacció" per l'elector de les Balears. Afegia que "la 
potencialidad económica del Sr. March le permite controlar casi la totalidad de la economía 
mallorquina; este hecho incuestionable es la base de su fuerza política. Y si a ésto añadimos 
el nombramiento de un Gobernador amigo suyo, haciendo su poder ilimitado, significaba una 
manifiesta coacción ya que debido a la tupida red de intereses que maneja, podía hacer llegar 
la consecuencia de la represalía hasta el último habitante de la región, comerciante, 
industrial, oficinista, funcionario, obrero, propietario... etc. De ahí que el propio Sr. March, 
conocedor de la repercusión favorable que habíale de producir el tal nombramiento, lanzara a 
los cuatro vientos la amistad que le unía con el gobernador nombrado por el Gobierno Portela 
al mismo tiempo que anunciaba sus deseos de ir al copo en las elecciones seguro de obtenerlo 

715 .- "Actas electorales. Elecciones de 1936. Baleares." Llegall 141, núm. 7. Archivo del Congreso de los 
Diputados. 

 1483 148
 

                                                 



ya que las circunstancias hacían reunir en su mano los instrumentos de la mayor eficacia 
coactiva: Dinero, Poder, Clero... etc." 
Continuava afirmant que una vegada ultimada la candidatura, March o els seus representants 
varen poder desplegar "impunemente" toda la variada gamma dels seus reprobables recursos 
per obtenir una majoria en les urnes: soborns, amenaces, coacciones, compra de vots, entre 
d'altres, que varen ser emprats "con intensidad desusada como demostraremos con los 
documentos que se adjuntan." Seguidament, apuntava dos fets que eren una clara 
demostració de les irregularitats que es varen cometre en la lluita electoral i que per la seva 
gravetat constituïen causa legítima de nul·litat de les votacions, d'una banda, el nomenament 
de delegats governatius i, de l'altra, la compra de vots.  
Respecte a la designació de delegats governatius, Jofre afirmava que "en Baleares como en 
otras regiones, se llevó a efecto la contienda electoral con determinados Ayuntamientos 
suspendidos. Quedaban sin embargo en Mallorca unos pocos alcaldes republicanos de 
izquierda. A dichos alcaldes el Gobernador, amigo del Sr. March, nombró delegados 
gubernativos al solo objeto de la celebración de las elecciones con el pretexto de guardar el 
orden y sin que ningún antecedente justificara tales medidas. A ningún alcalde de la coalición 
centro derecha, se le ocurrió al Sr. Gobernador, en cambio, hacer tales nombramientos de 
delegados gubernativos. La parcialidad de tal medida refleja exactamente la del Gobernador 
y la repercusión que tal conducta debía tener en las urnas." 
En quant a la compra de vots i el suborn, Jofre comentava que s'havien emprat com mai "Los 
vales canjeables con mercancia o dinero que pudimos recoger, prueban la veracidad de 
nuestro aserto." 
Indicava que aquells dos fets demostraven el caràcter de les passades eleccions, que havien 
de donar un resultat evidentment "divorciat" amb la voluntat del cos electoral. Manifestava 
que "Voluntades coaccionadas y conciencias vendidas no pueden ser base de una 
representación parlamentaria" i, per això mateix, per acatament a la justícia s'imposava la 
repetició de la contesa electoral que sense l'ús de les "referidas artes" reflectís en les urnes el 
"verdadero sentir" del poble balear en l'exercici lliure del seu dret. 
La segona consideració que apuntava Jofre en el seu escrit era que havien estat "mils" els 
casos de corrupció electoral que s'havien produït i que no solament eren una causa de 
nul·lidat sinó, fins i tot, objecte de sanció penal. Seguidament, recollia i enumerava alguns 
dels casos concrets que es varen donar en les actes notarials que s'acompanyaven.  
Respecte a la infracció de l'article 65, paràgraf 5è, apuntava que a Inca i Porreres s'havien fet 
canvis de candidatures. 
En relació a la infracció de l'article 65, paràgraf 9è, indicava que per descobrir-se el secret del 
vot es varen donar casos com acompanyar votants a Sant Llorenç i Santanyí i desplegar 
paperetes a Son Servera, sa Pobla i Porreres, a més del repartiment de candidatures a la porta 
dels col·legis a Binissalem i Alcúdia. 
En quant a les infraccions de l'article 67, relacionava alguns exemples de coaccions dels 
molts que es varen cometre, com acomiadaments d'obrers a Pollença, Puigpunyent, Artà, 
Muro, Esporles i Andratx; amenaces d'acomiadament a Pollença, Santa Eugènia, sa Pobla i 
Felanitx; aparcers acomiadats a Santa Eugènia i Santanyí; coaccions en els Ferrocarrils a 
Bunyola i Sóller; coaccions a fàbriques de Binissalem, Esporles i Inca; desnonaments a Artà i 
Alcúdia; amenaces de desnonaments a Porreres, i coaccions dels delegats governatius a 
Montuïri i Inca. 
En relació a les infraccions de l'article 68, apuntava que les autoritats eclesiàstiques no 
únicament recomenaven la candidatura de dretes sinó que amenaçaven amb l'excomunió a 
Llubí i a Sineu es va negar la comunió a dues dones que no havien votat la candidatura 
indicada. 
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Respecte a les infraccions de l'article 69, apuntava que hi havia hagut compra de vots a 
Santanyí, Llubí, Porreres, Esporles, Lloret, Sant Llorenç i Muro; s'havia produït repartiment 
de dolços a Santanyí i Porreres i de carn i altres productes a Esporles. Així mateix també 
s'havien fet ofertes de treball i col·locació a sa Pobla i Alcúdia. 
Finalment, destacava com a casos d'especial menció la coacció que feren al batle de ses 
Salines el president de la Diputació i el fill de Joan March; al batle de Montuïri feta pel 
mateix governador civil; la detenció d'un apoderat del candidat Francesc Carreras pel jutge 
de sa Pobla, i la coacció dels directors de la Companyia de Ferrocarrils de Sóller als seus 
empleats, segons declaració de l'interventor de l'Estat Villamil. 
Jofre acabava la seva exposició dient "Todos los hechos señalados y otros muchos que 
constan en las actas que se adjuntan, no son sino muestra de la tónica de corrupción del 
sufragio que imperó en las pasadas elecciones del 16 de Febrero. El Notario habilitado D. 
Ricardo Cormenzana supo recoger en un brevísimo informe este ambiente de irregularidades 
y tropelías en la visita que hubo de hacer a varios de los pueblos de la Isla de Mallorca 
requerido por el candidato Sr. Carreras." D'acord amb tots aquests raonaments, es demanava 
"en justicia la anulación de las elecciones verificadas el pasado dia 16 de Febrero para 
Diputados a Cortes en la circunscripción de Baleares y en su consecuencia la convocatoria de 
nuevas elecciones con las más amplias garantías para la libre emisión del sufragio."716 
Per contra, el candidat centrista Jaume Suau també presentà davant la Junta Provincial del 
Cens una rèplica —de dos fulls mecanografiats i que va ser signada pels candidats ere 
Matures, Tomàs de Salort, Bartomeu Fons i César Puget— a les protestes formulades per 
Alexandre Jaume i Bernat Jofre.  
Inicialment va establir dos fets significatius que havien marcat l'ambient de les eleccions. 
D'una banda, afirmava que la voluntat popular "se ha manifestado tan intensa y significativa, 
que arroja una mayoría a favor nuestro, sobre la coalición de izquierdas de más de treinta mil 
votos. Y es obvio que con tan copiosa mayoría, no cabe mixtificación alguna." De l'altra, 
manifestava que era un fet innegable que el governador civil no havia destituït cap batle ni 
ajuntament i que varen romandre "usufructuando" els càrrecs el batle de Palma i el president 
de la Diputació, de "declarada significación izquierdista y apartados de nuestros partidos." 
A continuació, defensava la intervenció del governador civil per la seva imparcialitat en les 
eleccions i comentava que "es prueba el que no se haya aducido un solo acto suyo de 
intervención y mucho menos de coacción." També indicava que durant les eleccions i la seva 
preparació Joan March Ordinas no havia estat durant aquells dies ni tant sols a Palma .  
Seguidament, comentava l'acusació del nomenament per part del governador civil dels 
delegats governatius —d'acord amb els articles 85 i 87 de la Llei municipal.— Indicava que 
solament havia designat tres delegats i ho havia fet a petició dels propis batles o de persones 
que es confesaven impotents per a mantenir l'ordre o que havien fracassat en el seu deure. 
Així mateix, afirmava que en aquests tres pobles sumaven un cens de 5.000 electors i que no 
s'havia formulat cap protesta durant les eleccions que "se roce siquiera con dichos 
delegados." 
Manifestava que negava tots els fets adduits i enfront de les actes notarials "amañadas" dies 
després de les derrotes, presentava les actes electorals absolutament "netes." Així mateix, 
rebatia el testimoni de les actes notarials afirmant que es reduien a unes "simples" 
declaracions "en materia tan pasional." Aleshores, declarava que "esta cosecha de 
declaraciones aplicada con eficacia, nos llevaria a la anulación del sistema parlamentario, 
porque toda acta sucumbiria ante unas docenas de testigos apasionados y tendenciosos que 
sin garantias de autenticidad ostentando vales y documentos sin autenticidad alguna y 

716 .- "Actas electorales. Elecciones de 1936. Baleares." Llegall 141, núm. 7. Archivo del Congreso de los 
Diputados. 
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fraguados por el primer advenedizo no son pruebas, sino manifestaciones de interés y 
apasionamiento. En materia electoral, solo valen actas notariales de presencia y documentos 
auténticos y de esto nada ha venido." 
Finament, comentava "asi es, que todo el sistema adverso, estriba en apreciaciones e 
invenciones de interesados, levantadas dias después de la derrota y para destruir un efecto 
envalentonadas por el triunfo de las izquierdas. Jamás el Parlamento ha estimado base 
suficiente una maquinación semejante." Per tot això, suplicava la validesa de les eleccions en 
el moment oportú ja que la Junta del Cens havia de reduir la seva tasca al recompte mecànic 
de vots.717 
L'exposició de Jaume Suau davant la Junta del Cens Electoral provocà reaccions de la premsa 
d'esquerres, com El Obrero Balear718 i Nuestra Palabra.719 
 
10.5.1. LES ESQUERRES IMPUGNEN LES ACTES DE DIPUTATS DE LES 
BALEARS 
La majoria de la premsa diària de Palma (La Almudaina, La Última Hora, Correo de 
Mallorca i El Día) destacaren, com hem vist, la tranquil·litat i normalitat en què s'havien 
desenvolupat les eleccions. D'una banda, lloaven el comportament civic dels votants, 
l'important desplegament de les forces de seguretat i, fins i tot, l'actuació del governador 
civil, García Cabrera.  
Per contra, la premsa d'esquerres posà de relleu les coaccions i soborns que havien comès les 
dretes i es criticava especialment el comportament de la primera autoritat civil. Les principals 
acusacions anaven contra, d'una banda, la direcció de les eleccions generals per part de Joan 
March i, de l'altra, l'actuació del governador civil García Cabrera que havia organitzat "las 
elecciones más puercas que se han celebrado en Mallorca."720  
Així, des del diari Antorxa, l'endemà dels comicis, es manifestà el "dolor inmenso de ver 
sellada, otra vez, nuestra tierra querida con el estigma infamante de la incivilidad en estas 
horas del triunfo de la civilidad nacional." I, seguidament, es denuncià "el soborno, el 
maridaje repugnante del representante del poder del Estado con los caciques de Baleares han 
podido hacer que 58.000 hombres de conciencia digna se estrellaran contra el amaño 
repugnante del caciquismo absorbedor."721 
Novament, el dia 18, l'òrgan del Front Popular, dedicà l'editorial, titulat "El bochorno de 
Baleares", a denunciar que una altra vegada s'havien "robat" les actes a les esquerres, "porque 
quienes aparecen triunfantes no representan a Baleares sino a D. Juan March. Son grumetes 
de su barco." Destacà l'avanç de les esquerres que havia estat frenat per "las malas artes y la 
perfidia marchista." Afirmà que "El oro ha corrido a raudales; los atropellos, los chanchullos, 
se han cometido descaradamente a la vista del público. La fuerza del amigo de D. Juan sin 

717 .- Actas electorales. Elecciones de 1936. Baleares." Llegall 141, núm. 7. Archivo del Congreso de los 
Diputados. 
718 .- "Notas sueltas. La osadía de D. Jaime Suau", a El Obrero Balear, núm. 1.781. Palma, divendres, 28 
de febrer de 1936, pàg. 4. 
719 .- "Las canalladas de Suau", a Nuestra Palabra, núm. 124. Palma, 27 de febrer de 1936, pàg. 1. 
720 .- "El gobernador dimitido", a Antorxa, núm. 23. Palma, dijous, 20 de febrer de 1936, pàg. 2. La nota 
afirmava "Al fin nos hemos visto libres de esa pesadilla. El amigo de D. Juan ha dimitido. Dejará su paso por 
este Gobierno un recuerdo imborrable. Digno paisano de Romero Robledo, ha organizado a las órdenes del 
cacique fugitivo, las elecciones más puercas que se han celebrado en Mallorca. Su actuación recuerda la del 
célebre San Martín, maestro en los amaños electorales y en la suspensión arbitraria de Ayuntamientos, lacayo, 
también, de D. Juan. Váyase en buena hora el amigo de D. Juan y procure no volver por estas tierras. Defienda 
en Málaga al Sr. Forro, amigo de su amigo, y déjenos tranquilos a nosotros que no necesitamos Gobernadores 
facturados." 
721 .- "La civilidad nacional", a Antorxa, núm. 20. Palma, dilluns, 17 de febrer de 1936, pàg. 1. 
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molestar a los muñidores del máximo cacique. Curas y monjas, olvidando sus negocios 
divinos, incluso el Obispo, para mezclarse en lides políticas." Davant aquesta situació, 
advertia que no acceptava el resultat dels comicis, "producto de las artes electorales de D. 
Juan. La sentencia definitiva no ha sido aún pronunciada. La esperamos tranquilos de que se 
pronunciará a nuestro favor. El clamor popular exije la anulación de estas elecciones y a ello 
habrá de irse."722 
Novament, el 19 de febrer, Antorxa a través del seu editorial "El triunfo de la coacción" 
denunciava "el escandalo de las elecciones del domingo." Afirmà que "estas elecciones 
quedarán como un ejemplo bochornoso de la política caciquil, que en plena República han 
seguido desarrollando los caciques de la monarquía, disfrazados hoy de republicanos, a las 
órdenes de la Iglesia y de D. Juan." Manifestà que en aquelles eleccions "no solo se ha 
faltado [...] a los más elementales deberes éticos sino incluso a sentimientos humanos y a 
sentimientos religiosos." Afegí que molts de malalts havien estat conduïts a les urnes i 
enganyats perquè votassin la candidatura de centre-dreta i que les monges havien acudit "en 
tropel" a les urnes "dejando sus deberes religiosos. Pero el Obispo manda y hay que 
obedecerle. Como le obedecieron los incautos acreedores del Crédito Balear suscribiendo un 
convenio ruinoso".  
A més, comentà que a molts de pobles, com a mesura de resistència dels electors, s'havien 
manipulat paperetes reaccionàries —tatxant els noms dels candidats de dretes i posant els 
dels candidats populars.— Així mateix, afirmà que "La Libertad de pensamiento ha sido un 
mito en estas elecciones. El voto adverso a la voluntad del tirano suponía el lanzamiento de 
la tierra, el despido del taller, la cancelación de la deuda, el estragulamiento[sic] económico 
del votante, la miseria y el hambre de la familia. A esas artes viles han debido las derechas su 
"triunfo". Davant aquesta situació apostà per una política enèrgica per "aplastar a los tiranos 
y libertar a los esclavos."723 
El 21 de febrer, l'Ajuntament Popular de Palma celebrà la primera sessió extraordinària 
després de la seva reposició. El batle Emili Darder, després d'exposar la tasca municipal que 
pensava reemprendre, féu constar la seva protesta pels fets que s'havien produït en la plaça de 
Cort el dia 19, "debidos a la imprudencia, a su entender, y a la provación que hubo, como se 
puso de manifiesto, porque enseguida que ayer se retiró la fuerza antes de venir ellos al 
Ayuntamiento", proposà que es demanàs l'anul·lació de les eleccions "ignominiosas" del 16 
de febrer, "ya que constituyeron una mancha negra en la República Española, lo que no 
puede permitirse de ninguna manera."  
Després, Ignasi Ferretjans, en nom de la minoria socialista, prengué la paraula per recolzar 
les paraules del batle Darder i, seguidament, el també socialista Jaume Garcia afegí que 
"todos sabeis que en las pasadas elecciones el pueblo mallorquín se portó admirablemente, 
dando pruebas de cordura, pues si en otra provincia española se hubiese presenciado la 
vergüenza e ignominia anti-constitucional que aquí se contempló, ante las coacciones y 
atropellos realizados el domingo, se hubieran tenido que lamentar muchas cosas amargas; 
pero este pueblo balear es bondadoso y todo corazón, supo contenerse y con absoluta fe en el 
triunfo esperó y haberlo conseguido vino a la plaza de Cort esperando el momento que 
nosotros, los Concejales del Ayuntamiento destituido, vendriamos a recuperar nuestros 
cargos." També Docmael López, en nom de la minoria d'Unió Republicana, es mostrà 
d'acord amb les intervencions del batle Darder, Ferretjans i Garcia. A més, Bernat Jofre, en 
nom de la minoria d'Esquerra Republicana Balear, denuncià que "las elecciones se han 
realizado en Baleares sin poderse contar con un mínimo de imparcialidad, mediante la 
reposición de todos los Ayuntamientos suspendidos, habiendose dado casos como el de tener 

722 .- "El bochorno de Baleares", a Antorxa, núm. 21. Palma, dimarts, 18 de febrer de 1936, pàg. 1. 
723 .- "El triunfo de la coacción", a Antorxa, núm. 22. Palma, dimecres, 19 de febrer de 1936, pàg. 1. 
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algunos Ayuntamientos Alcaldes pertenecientes a un partido de izquierdas, y con motivo de 
las elecciones se nombraron delegados gubernativos que les suplantaron y realizaron toda 
clase de coacciones, dando ocasión ahora de que podamos decir que elecciones que tienen en 
su origen tales atropellos, nacen con un vicio inicial que obliga a declararlas injustas. Por 
esto estamos conformes en que debe pedirse su anulación, pues no representan la verdadera 
manifestación del espíritu del pueblo Balear." La corporació aprovà demanar l'anul·lació de 
les eleccions.724 També altres ajuntaments reposats, com el d'Alaró, acordaren adreçar-se al 
Govern per l'anul·lació dels comicis.725 
El 20 de febrer, Pere Serra Pastor escriví l'article "Ha huído...", en el qual també denunciava 
els maneigs electorals de March.726 
El darrer número d'Antorxa s'acomiadava amb un article titulat "Las actas sucias", en el qual 
apostava perquè el nou Parlament examinàs escrupulosament les actes i que "las que hayan 
de prevalecer en el Parlamento lo sean con todo decoro." Afirmava, a més, que "Las terceras 
Cortes de la República han de actuar desembarazadas de impurezas. En este aspecto deben 
ser ejemplares. Que ni un solo diputado le agradezca su credencial al fraude. Piensen todos, 
sin excepción, que ya es hora de legarle a España la seguridad de que no valen maturrangas 
caciquiles ni coacciones gubernativas contra la emisión de su soberanía. Que no es posible 
nombrar delegados, alistar muñidores y matasietes, romper urnas, falsificar testimonios, 
detener interventores, tirotear candidatos, atemorirzar electores, firmar actas en blanco." 
Denúnciava que aquest fet havia ocorregut a Granada, Càceres, Badajoz, Balears, Lugo, 
Orense i Ciudad Real, "por nombrar sólo los campos más acreditados de la delincuencia 
electoral." Acabava afirmant que esperaven que "el examen de actas venga acompañado por 
la anulación de las que lleguen, y no son pocas, rebosantes de ignominia."727 
En aquell darrer número del diari, també es publicà un article en el qual s'analitzava 
l'executòria del governador García Cabrera —definit com el "amigo de D. Juan.— S'afirmava 
que havia vingut a Mallorca "sin otra finalidad que la de poner en práctica los medios 
conducentes al copo electoral."728 
El 20 de febrer, el diari barceloní La Vanguardia publicà un telegrama des de Madrid en el 
qual s'anunciava que alguns membres d'esquerres en el Congrés pensaven demanar 
l'anul·lació de les actes de les Balears i de Granada quan es constituís la nova cambra i es 
començàs la discussió de les actes.729 Així mateix, el 22 de febrer, Antorxa insertà una nota 

724 .- Llibre d'actes. Gener-desembre de 1936. Sign. AH 2206. Arxiu Municipal de l'Ajuntament de Palma. 
També "Decíamos ayer....", a Antorxa, núm. 24. Palma, divendres, 21 de febrer de 1936, pàg. 3 i "Los primeros 
acuerdos del Ayuntamiento popular", a El Obrero Balear, núm. 1.781. Palma, divendres, 28 de febrer de 1936, 
pàg. 4. 
725 .- JUAN, Gabriel: "De Alaró. En el primer aniversario de la nuerte de Lorenzo Bisbal", a El Obrero 
Balear, núm. 1.781. Palma, divendres, 28 de febrer de 1936, pàg. 3. 
726 .- SERRA PASTOR, P.: "Ha huido...", a Antorxa, núm. 25. Palma, dissabte, 22 de febrer de 1936, pàg. 
2. 
727 .- "Las actas sucias. Una revisión ineludible",  a Antorxa, núm. 25. Palma, dissabte, 22 de febrer de 
1936, pàg. 1. 
728 .- "Ejecutoria del Gobernador dimitido", a Antorxa, núm. 25. Palma, dissabte, 22 de febrer de 1936, 
pàg. 1. 
729 .- "¿Serán anuladas las actas de Granada y Baleares?", a La Vanguardia. Barcelona, dijous, 20 de 
febrer de 1936. Reproduït, amb el mateix titular, a La Almudaina, divendres, 21 de febrer de 1936, pàg. 2. La 
nota, a més, deia "Aseguraban los que llevaron esta noticia al Congreso que las izquierdas tienen 
documentación suficiente para impugnar dichas actas con fundadas esperanzas de que sean anuladas. Por lo que 
se refiere a Baleares, esperan que si se repite la elección pudieran tener, cuando menos, las minorías, y en lo 
relativo a Granada creen que podrían ganar las mayorías, con lo cual verían aumentado el "Frente Popular" en 
doce puestos." 
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dient que la premsa de Madrid i de les províncies recollia la notícia que serien anul·lades les 
eleccions de les Balears.730 
També la resta de la premsa d'esquerres (El Obrero Balear i Nuestra Palabra) denuncià 
exemples concrets de coaccions a Selva,731 Campos,732 Estellencs, Llucmajor,733 Consell,734 
Pina,735 Inca,736 Sencelles,737 Andratx,738 Montuïri,739 a més d'alguns districtes de Palma, com 
ses Cadenes i s'Arenal,740 i Gènova.741 També a les Pitiüses, hi hagué compra de vots i 
coaccions a la ciutat d'Eivissa i a Sant Francesc (Salines) i Sant Vicenç (La Cala).742 
Així, en el primer número del setmanari comunista Nuestra Palabra  després de les eleccions 
del dia 16 es denuncià la coacció i soborns fets pel centre-dreta i es demanà l'anul·lació dels 
comicis a les Balears. Així, en un article titulat "El "triunfo" de los Centro-derechas" es 
comentava que "Nuestras dudas y recelos con respecto a los medios poco escrupulosos que 
emplearían la carroña Centro-Derecha durante las elecciones, se han visto confirmadas por 
los hechos. Sabíamos de todo lo que eran capaces. Desde las plegarias en las iglesias hasta la 
amenaza cínica a los trabajadores, comerciantes pobres, industriales, etcétera, pasando por la 
calumnia, las infamias y los cuentos trucúlentos a las mujeres de los pueblos y campesinos, 
sobre que de triunfar las Izquierdas le quitarían la casita, la vaca, el pedazo de tierra; que le 
quitarían los hijos, les pisparían los "doblez" y otras mil zarandangas frailuna y cavernaria." 
Seguidament, afirmava que "Pero lo que rebasa el colmo de la desfachatez y la desvergüenza 
es la coacción ejercida sobre los electores en los pueblos y algunos distritos de Palma.", 
Aleshores, posava com a exemple les coaccions d'un patró de Sencelles a un pare de família 
amb sis fills. També destacava que "Monjas, curas, frailes y monaguillos; todos los del 

730 .- "Las elecciones de Baleares", a Antorxa, núm. 25. Palma, dissabte, 22 de febrer de 1936, pàg. 2. 
S'afirmava "Nosotros también la recojemos y aseguramos la veracidad de la misma. Las elecciones habrán de 
repetirse y el Frente Popular conseguirá las mayorías. D. Juan ha cruzado la frontera y desde el extranjero no es 
tan facil, el empleo de ciertos procedimientos electorales."  
731 .- "De Selva", a Nuestra Palabra, núm. 124. Palma, dijous, 27 de febrer de 1936, pàg. 3?. 
732 .- "Campos. Coacciones electorales", a Nuestra Palabra, núm. 124. Palma, dijous, 27 de febrer de 
1936, pàg. 3?. 
733 .- "Lluchmayor. Las alimañas fascistas en acción", a Nuestra Palabra, núm. 124. Palma, dijous, 27 de 
febrer de 1936, pàg. 2.  
734 .- "Consell. Una maniobra caciquil", a Nuestra Palabra, núm. 125. Palma, dijous, 5 de març de 1936, 
pàg. 2. 
735 .- "Pina. Hay que castigar a los caciques y a sus complices", a Nuestra Palabra, núm. 125. Palma, 
dijous, 5 de març de 1936, pàg. 2. 
736 .- "La amenaza de los patronos", a Nuestra Palabra, núm. 123. Palma, dijous, 20 de febrer de 1936, 
pàg. 4.  
737 .- "El "triunfo" de los Centro-derechas", a Nuestra Palabra, núm. 123. Palma, dijous, 20 de febrer de 
1936, pàg. 4. S'afirmava que a Sencelles, "un padre de familia con seis hijos es coaccionado abiertamente por su 
patrono. Este le amenaza con despedirle del trabajo de no votar a las derechas." Així mateix, un altre industrial 
va dir als seus obrers que si no votaven als "del "Orden", al "Jefazo" serán despedidos irremisiblemente." 
738 .- "La República en Andraitx", a El Obrero Balear, núm. 1.781. Palma, divendres, 28 de febrer de 
1936, pàg. 3. 
739 .- UNA AMANTE DE LA JUSTICIA: "De Montuiri. 16 de febrero", a El Obrero Balear, núm. 1.783. 
Palma, divendres, 13 de marzo de 1936, pàg. 2. 
740 .- "Arenal-Cadenas. La lucha de los caciques contra el pueblo laborioso", a Nuestra Palabra, núm. 124. 
Palma, dijous, 27 de febrer de 1936, pàg. 2. 
741 .- "Génova", a Nuestra Palabra, núm. 124. Palma, dijous, 27 de febrer de 1936, pàg. 2; "De Génova", a 
El Obrero Balear, núm. 1.781. Palma, divendres, 28 de febrer de 1936, pàg. 2. 
742 .- CARLOSII: "Después de las elecciones", a Nuestra Palabra, núm. 124. Palma, dijous, 27 de febrer 
de 1936, pàg. 3? i "Después del triunfo. Hay que destruir el caciquismo", a Nuestra Palabra, núm. 124. Palma, 
dijous, 27 de febrer de 1936, pàg. 3?. 
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Templo del oscurantismo han votado y de la manera más descarada. Viejas de 70 años, 
muertos y ausentes ha emitido su voto por medio de los agentes de March y de la A. Popular. 
¡De esta forma habeis conseguido la "victoria" —victoria Pírrica— señores cavernarios y 
fascistas!" Davant aquesta situació, afirmava que no reconeixia la victòria de la Coalició de 
Centre-Dreta, donat que "es un fraude, que es una añagaza, una usurpación y una 
provocación lo que se ha hecho." Finalment, assenyalava que els partits del Front Popular 
d'Esquerres sol·licitarien l'anul·lació de les eleccions a les Balears per  "las amenazas, por el 
soborno y las coacciones ejercidas en ella por los caballeros del contrabando, del Straperlo, 
Crédito Balear, B. Agrícola y los del "Jefe, Jefazo" lamedores del vaticano y el 
borbonismo."743 En un altre article, titulat "La amenaza de los patronos", denunciava les 
coaccions de "toda la caverna" als treballadors, i posava l'exemple d'una denúncia que s'havia 
rebut des d'Inca sobre les coaccions d'un empresari del calçat el dia de pagament als obrers, 
el dissabte abans dels comicis.744 Davant aquestes coaccions, demanava l'anul·lació dels 
comicis i la convocatòria de la segona volta.745  
Així mateix, des de la redacció del setmanari comunista es demanava als corresponsals que 
enviassin les col·laboracions en les quals es reflectís "todas las quejas de las masas 
antifascistas de los pueblos y de la Región, sobre el "pucherazo" de las derechas."746  
Novament, en l'exemplar del dia 27 de febrer, Nuestra Palabra, després de justificar la 
necessitat que les organitzacions del Front Popular continuassin unides, destacà la necessitat 
de demanar l'anul·lació dels comicis.747 Així mateix, es publicaren cròniques dels 
corresponsals de Gènvoa, ses Cadenes, Llucmajor, s'Arenal-ses Cadenes sobre l'actuació 
coercitiva del centre-dreta en aquestes poblacions.748 En el número del 5 de març, en la secció 
"Información de los pueblos" es publicaren cròniques de Manacor, Consell, i Pina en què es 

743 .- "El "triunfo" de los Centro-derechas", a Nuestra Palabra, núm. 123. Palma, dijous, 20 de febrer de 
1936, pàg. 4 
744 .- S'afirmava que ""Se trata de un significado fabricante de calzados de dicho pueblo, hombre sin 
escrúpulos y por supuesto, sin entrañas. El día de pago o sea el sábado, después que los obreros habían 
terminado su faena, se dirigió a ellos con el mayor desenfado, (precedido por un agente de March) y les espetó 
lo siguiente:— 
 —"Los que han de votar a las Izquierdas a este lado; los que votarán a las derechas a este otro": 
 De esta forma los obreros, bajo la presión y la amenaza de despido que ello constituía, se colocaron al 
lado que indicaba que se pusieran los que "habían" de votar a las derechas. 
 Luego, con risa hipócrita, le decía al agente de March: —"Ha visto, amigo, en esta fábrica los obreros 
son derechistas". 
 Cuándo el pueblo se enteró de los procedimientos de este bandido la indignación cundió entre todos. 
 Este es un caso típico, —y no único, por cierto— de los procedimientos de D. Juan March y sus 
secuaces para vencer en las contiendas electorales, de forma rastrera, canallescamente. Sin embargo a la hora de 
dar la cara se marcha como un perro cobarde a París.""La amenaza de los patronos", a Nuestra Palabra, núm. 
123. Palma, dijous, 20 de febrer de 1936, pàg. 4. 
745 .- "La amenaza de los patronos", a Nuestra Palabra, núm. 123. Palma, dijous, 20 de febrer de 1936, 
pàg. 4. 
746 .- "A nuestros corresponsales", a Nuestra Palabra, núm. 123. Palma, dijous, 20 de febrer de 1936, pàg. 
4. 
747 .- "Tareas del Frente Popular. Los caciques y sus lacayos deben ser castigados", a Nuestra Palabra, 
núm. 124. Palma, dijous, 27 de febrer de 1936, pàg. 4. S'afirmà "las noticias que nos llegan de los pueblos de la 
Provincia vienen a reforzar nuestra posición. Los casos que reseñamos son una ínfima minoría, más a través de 
ellos se puede ver la verdadera foto de los pueblos de Baleares, la cual viene a reforzar también la justeza de los 
partidos del Frente Popular al pedir la anulación de las elecciones celebradas."  
748 .- "Información de los pueblos", a Nuestra Palabra, núm. 124. Palma, dijous, 27 de febrer de 1936, 
pàg. 2.   
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denunciaven casos de coaccions.749 Encara, el 12 de març, continuaven les cròniques dels 
municipis en aquest sentit.750 
També el setmanari socialista El Obrero Balear s'encarregà de denunciar que "el oro del 
millonario ha encadenado, una vez más las conciencias políticas del pueblo balear, si bien se 
han emancipado, esta vez, 27 mil ciudadanos más que en el 33. No pueden ser válidas unas 
actas adquiridas con el oro."751 
Ràpidament, també des dels partits integrants del Front Popular d'Esquerres es demanà 
l'anul·lació dels comicis per soborns, coaccions i atropellaments que havien patit nombrosos 
electors. Així, el 19 de febrer, la UGT i la Federació Socialista alertaven en una nota sobre el 
coneixement de notícies sobre les coaccions i els abusos duits a terme per cacics "de baja 
ralea" amb motiu de les eleccions del 16 de febrer. S'advertia que "en bastantes pueblos se ha 
empezado el despido de obreros por el único delito de no acatar la voluntad de los patronos 
para que votaran las candidaturas de Centro-Derecha." Davant aquests fets, les federacions 
provincials posaven el crit d'alerta a les seves organitzacions i amenaçava i assegurava que "a 
todos los que son objeto de despidos injustificados, que pronto se les hará justicia."752 
En la diada de la dona antifeixista del 8 de març celebrada en la Casa del Poble, de Palma, 
també entre les conclusions es demanà, a més del ràpid compliment del programa del Front 
Popular d'Esquerres, l'anul·lació de les eleccions a les Balears.753 
El 23 de febrer, a Sóller, les societats obreres afiliades a la Casa del Poble organitzaren una 
manifestació per festejar el triomf de les esquerres.754 
El 12 de març, les forces polítiques del Front Popular acordaren la celebració d'una 
manifestació per al diumenge 15 de març per demanar al Govern l'anul·lació de les eleccions 
a diputats a Corts del 16 de febrer. Entre les conclusions que els manifestants del bloc 
popular d'esquerres  presentaren al governador civil, Isidro Liarte, destacaven com els dos 
principals i primers punts la petició de l'anul·lació de les eleccions de diputats del 16 de 
febrer i el ràpid compliment del programa del Front Popular.755 
Així mateix, el diumenge, 22 de març, a Esporles, la UGT i el Partit Socialista organitzaren 
una manifestació perquè fossin anul·lades les eleccions generals.756 
El líder José María Gil Robles, en les seves memòries, després de recordar el notable 
desplegament d'activitats i d'esforç de la propaganda de la CEDA, indiva que això féu sorgir 
immediatament la llegenda sobre l'origen de les reserves econòmiques del partit. Indica, 
seguidament de posar l'exemple de les acusacions del diari El Liberal, de Bilbao, que "Para el 

749 .- "Información de los pueblos", Nuestra Palabra, núm. 125. Palma, dijous, 5 de març de 1936, pàg. 2.  
750 .- A Nuestra Palabra, núm. 126. Palma, dijous, 12 de març de 1936, pàgs. 2 i 3; 
751 .- A El Obrero Balear, núm. 1.780. Palma, divendres, 21 de febrer de 1936, pàg. 4. 
752 .- Signaven la nota el president Ignasi Ferretjans i el secretari Josep Bernat, de la UGT, i el 
vicepresident Jaume Garcia i el secretari Josep Bertnat de la Federació Socialista. "Una nota de la U. G. T. y de 
la Fed. Socialista", a Antorxa, núm. 22. Palma, dimecres, 19 de febrer de 1936, pàg. 6? i "Una nota de la U. G. 
T. y de la Federación Socialista", a El Obrero Balear, núm. 1.780. Palma, divendres, 21 de febrer de 1936, pàg. 
4. 
753 .- "El movimiento femenino se inicia con éxito en Baleares", a Nuestra Palabra, núm. 126. Palma, 
dijous, 12 de març de 1936, pàg. 1; i "La diada de la mujer antifascista en la Casa del Pueblo", a El Obrero 
Balear, núm. 1.783. Palma, divendres, 13 de març de 1936, pàgs. 1-2. 
754 .- "La manifestación de mañana. Para festejar el triunfo electoral del domingo último, mañana, por la 
mañana, se manifestarán los elementos izquierdistas de Sóller", a Sóller, núm. 2.552. Sóller, dissabte, 22 de 
febrer de 1936, pàg. 8 (anunci de la convocatòria); i "La manifestación pública del domingo último", a Sóller, 
núm. 2.553. Sóller, dissabte, 29 de febrer de 1936, pàg. 8.  
755 .- Sobre aquesta qüestió, vegeu l'apartat del Front Popular d'Esquerres. 
756 .- "Por la anulación de las eleccones. Una Manifestación en Esporlas", a El Obrero Balear, núm. 1.785. 
Palma, divendres, 27 de març de 1936, pàg. 4. 
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diario Política, órgano de Izquierda Republicana, el problema ofreció menos complicaciones 
folletinescas. Un titular a toda plana atribuía el 18 de febrero la financiación de nuestra 
propaganda al oro del Vaticano: "España venció a Roma y su dinero." Para el simplismo de 
muchos españoles, los fondos procedían de la cuenta corriente de don Juan March." Acte 
seguit, comenta erròniament, que "El financiero mallorquín se presentó, en efecto, como 
candidato independiente por su tierra. Supongo que costearía la campaña de propaganda de la 
candidatura contrarrevolucionaria de que formaba parte. Parece ser que también entregó en 
Madrid una suma importante, para contribuir, en nombre del señor Giménez Caballero, a los 
gastos electorales de la capital. Ignoro en absoluto la cantidad. No pasaron por mis manos 
sino muy escasos donativos, que se me hicieron llegar personalmente y de los cuales se hizo 
cargo siempre la comisión financiera nombrada al efecto."757 
 
Els dictàmens de les comissions d’Actes i d’Incompatibilitats 
El 2 de març, el diari Informaciones anuncià el cessament del director Juan Pujol –que havia 
estat elegit diputat per les Balears- i fou substituït interinament pel redactor en cap, José 
María Hernández y Ramírez.758 
El 12 de març, es trobava a Madrid una delegació del Front Popular de les Balears per 
gestionar la sol·licitud de l'anul·lació de les eleccions a les illes. A més de la nombrosa 
documentació que s'envià a la Comissió d'Actes del Parlament, els delegats pensaven exposar 
"muchas situaciones de hecho que ha gravitado en forma poderosa sobre un sector importante 
de la economía de las islas." El comissionats varen ser rebuts pel president del Govern, 
Manuel Azaña, al qual varen expresar els desitjos del Front Popular de les Balears. També 
visitaren el cap d'Unió Republicana, Diego Martínez Barrio, al qual també manifestaren la 
"imperiosa necesidad de que sea rectificada la burda parodia electoral, que permitió el copo 
del conglomerado que financió el señor March." Així mateix, aprofitaren també per 
entrevistar-se amb el líder socialista Indalecio Prieto, que va recollir detalladament les 
reclamacions sobre el procés elctoral "en el feudo del personaje mallorquín."759 
El 15 de març de 1936, es varen reunir en la sala de sessions del Congrés els diputats que 
havien presentat les seves credencials a la Secretaria. En la relació de la llista dels diputats 
electes que havien presentat les credencials –en total 459- hi havia els diputats per les Balears 
Tomàs Salord (credencial núm. 253),760 Cèsar Puget (núm. 254), Juan Pujol Martínez (núm. 
255), Jaume Suau (núm. 273),  Pere Matutes (núm. 274), Bartomeu Fons (núm. 275) i Joan 
March Servera (núm. 276).761 
El 17 de març, es donà compte a la Junta de Diputats que la Junta Central del Cens –en data 
del 5 de març- havia remés els expedients de les actes d’escrutini general protestades, entre 
les quals hi havia les de les Balears.762 
El 24 de març, el Congrés nomenà una comissió, integrada pels diputats de la Lliga 
Regionalista per Girona, Carles Badia Malagrida, i d'Izquierda Republicana per Màlaga, 

757 .- GIL ROBLES, José María: No fue posible la paz. Editorial Planeta. Barcelona, 1998, pàg. 459. 
758  .- La notícia telegràfica publicada, a més, deia: “Parece que el periódico se orientará en la política 
republicana de Centro.” La Almudaina, núm. 18.667. Palma, dimarts, 3 de març de 1936, pàg. 15.  
759 .- "Política local", a La Almudaina, diumenge, 15 de març de 1936, pàg. 4. Reproduïa una nota 
telegràfica que publicava el diari de Barcelona El Día Gráfico. 
760  .- El 18 de març, va passar a la Comissió d’Incompatibilitats una comunicació de Tomàs de Salord en 
la qual informava que era regidor de l’Ajuntament de Ciutadella i que, en el cas que fos incompatible amb el 
càrrec de diputat, optaria per aquest darrer. Diario de las Sesiones de Cortes, I, núm. 3. Madrid, 18 de març de 
1936, pàg. 21. 
761  .- Diario de las Sesiones de Cortes, I, núm. 2. Madrid, 17 de març de 1936, pàg. 10. 
762  .- Diario de las Sesiones de Cortes, I, núm. 2. Madrid, 17 de marÿ de 1936, pàg. 13. 
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Emilio Baeza Medina, per estudiar les actes dels diputats per les Balears.763 Dos dies després, 
però, no es presentaren davant la comissió els impugnadors de la proclamació feta per la 
Junta del Cens.764 
El dia 27, en els passadissos del Congrés hi havia un "ambient passional" durant la 
deliberació de la Comissió d'Actes, ja que els representants de les dretes havien abandonat la 
reunió justificant que s'estaven aprovant les actes sense escoltar els informes dels ponents. A 
l'horabaixa, el socialista Indalecio Prieto declarà que l'actitud de les dretes les portava a un 
greu perill i que s'havia arribat a una fórmula de transigència, consistent en l'aprovació d'unes 
actes, com les de Saragossa i les Balears, i l'anul·lació d'altres, com les de Granada. El 
diputat de la CEDA per Segòvia, Manuel Jiménez Fernández, féu una qüestió tancada de 
l'aprovació de les actes de Salamanca, Conca i Albacete, afegint que tenia la proposta per les 
de Granada de donar quatre llocs a les esquerres, però va ser refusada. Així mateix, Jerónimo 
Gomáriz Latorre, d'Unió Republicana, proposà que s'anàs a una nova elecció.765 
En la sessió del 31 de març, es va llegir i es va deixar sobre la taula el dictamen de la 
Comissió d’Actes i Qualitats sobre l’elecció a les Balears i la capacitat i aptitud dels set 
diputats escollits.766 Novament, en la sessió de l’1 d’abril, es va llegir i sense discussió quedà 
aprovat el dictamen de la Comissió d’Actes, el qual proposava la validesa de l’elecció i la 
capacitat legal dels set diputats electes per la circumscripció de les Balears.767 En la mateixa 
sessió, es va llegir i quedà sobre la taula –anunciant-se que s’assenyalaria un dia per a la seva 
discussió- dos dictàmens de la Comissió d’Incompatibilitats sobre els casos dels diputats de 
les Balears, Pontevedra, Ciudad Real i Càceres, en els quals es proposava la seva admissió 
per a l’exercici del càrrec de diputat.768  
El 2 d’abril, finalment, es va aprovar el dictamen de la Comissió d’Incompatibilitats sobre els 
set diputats electes de Balears, que varen ser admesos i proclamats diputats.769 L'endemà, 
varen prometre el càrrec 370 diputats, entre els quals hi havia Pere Matutes, Cèsar Puget, 
Juan Pujol i Tomàs Salord.770 Posteriorment, el 21 de maig, també ho féu Jaume Suau Pons.771 
En canvi, no s’arribaren a incorporar –no consta que prometessin el càrrec de diputat- en el 
Congrés els diputats electes Bartomeu Fons i Joan March Servera. 772 
Mentrestant, el 4 d'abril, el diputat regionalista Bartomeu Fons tornà a Palma des de Madrid i 
féu declaracions al diari La Almudaina sobre la recent aprovació de les actes de les Balears. 
Fons afirmà que retornava molt satisfet "al ver que ha prevalecido la voluntad de nuestra 
Provincia que, en forma tan diáfana y libre se manifestó el día 16 de Febrero, al elegir sus 
representantes en Cortes. Hubiera sido para mi un gran pesar el haber visto como se la 

763 .- "Baleares fuera de Baleares. El estudio de las actas de Baleares", a La Almudaina, dimecres, 25 de 
març de 1936, pàg. 15. 
764 .- "Baleares fuera de Baleares. No se presentan los impugnadores al discutirse las actas de Baleares", a 
La Almudaina, divendres, 27 de març de 1936, pàg. 15. 
765 .- "Desavenencias en la Comisión de actas", a La Almudaina, dissabte, 28 de març de 1936, pàg. 13. 
766  .- Diario de las Sesiones de Cortes, I, núm. 11. Madrid, 31 de març de 1936, pàgs. 114 (apèndix 2on). 
767  .- Diario de las Sesiones de Cortes, I, núm. 12. Madrid, 1 d’abril de 1936, pàg. 129. 
768  .- Diario de las Sesiones de Cortes, I, núm. 12. Madrid, 1 d’abril de 1936, pàg. 143 (apèndix 5è). 
769  .- Diario de las Sesiones de Cortes, I, núm. 13. Madrid, 2’abril de 1936, pàg. 146. 
770  .- Diario de las Sesiones de Cortes, I, núm. 14. Madrid, 3 d’abril de 1936, pàgs. 212-215. 
771  .- Diario de las Sesiones de Cortes, II, núm. 31. Madrid, 21 de maig de 1936, pàg. 775. 
772  .- L’1 d’octubre de 1936, entre les nombroses comunicacions, el Congrés s’assabentà que el Ministeri 
de Comunicacions i Marina Mercant havia declarat la incautació provisional de l’Estat per causa d’interès 
públic de la Companyia Transmediterrània. Així mateix, el Ministeri també havia declarat la incautació de totes 
les accions i obligacions de la Companyia Transmediterrània que pertanyien -o haguessin estat- de Joan March 
Ordinas i de Joan March Servera. Diario de las Sesiones de Cortes, IV, núm. 61. Madrid, 1 d’octubre de 1936, 
pàg. 14. 
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marcaba con el estigma de la ignominia ciudadana, al anularle, contra toda justicia, una 
elección suya que fué modelo de pureza de emisión del sufragio; y excuso el decir que, 
atendidos los insistentes requerimientos, y el ambiente propicio a ampararlos, la prueba a que 
ha sido sometido ha tenido que ser durísima posiblemente la máxima." Continuà afirmant 
que "sea, no obstante, dicho en honor de la verdad y haciendo justicia a quien la merezca, en 
instante alguno se ha intentado acomodar los hechos ni los resultados a conveniencias 
partidistas; en ningún momento se ha formulado contra nuestras actas cargos concretos; 
aunque de ellas, y esto si que es muy posible, se haya hecho base de injustas exigencias 
compensatorias, que no pueden encontrar justificación de ninguna especie en un régimen 
democrático y parlamentario."  
A més, Fons detallava que "fuimos encargados por nuestros compañeros de candidatura, el 
señor (Jaume] Suau y yo, para defenderlas; acudiendo con tal objeto ante la Comisión de 
Actas, el día en que se celebró la vista pública; en la que hubimos de limitarnos a dar por 
reproducidos los argumentos expuestos en el acto de escrutinio ante la Junta Provincial, 
debido a la incomparecencia de los señores impugnadores. En el sino de la Comisión y como 
Ponente de las actas de Baleares, actuó el Diputado por Gerona, D. Carlos Badía Malaganda, 
a quien hemos quedado profundamente agradecidos por su inteligente labor, lo propio que a 
D. Juan(sic] Antonio Canals —(José Antonio Canals Álvarez, diputat com a republicà 
independent per Cadis]—, miembro de dicha Comisión." Sobre aquells dies viscuts a Madrid, 
Fons afirmà que "han sido los pasados días muy desagradables; amargura a la que ha 
contribuído no poco por mi parte, la pérdida de un familiar al que quería como hermano. La 
primera semana en Madrid, fué de un nerviosismo grande, contagiados de una atmósfera de 
pesimismo al que tanto se contribuye con la exageración y el abultamiento. Poco a poco y al 
compás del refredamiento de lo que se ha dado en llamar "euforia", ha ido renaciendo la 
calma y es de esperar que con el ejercicio de la autoridad, renazca por completo, evitando los 
irreparables perjuicios que del colapso se derivarían para la economía nacional, y para 
valores espirituales que están muy por encima de aquella."773 
 
LA PREMSA DAVANT LES ELECCIONS 

Publicació Dia Titular Subtitular Pàg.  
La Almudaina 18-II Las elecciones del domingo En Baleares centro-derecha obtiene mayorías y 

minorías.-- Manifestaciones en Palma de las 
izquierdas por el brillante resultado de la 
votación del Frente Popular de izquierdas en 
España 

1  

La Ultima Hora 17-II Las elecciones de ayer en 
Baleares 

La candidatura de centro-derecha logra el copo 
y saca triunfantes siete diputados. La coalición 
de izquierdas logra alcanzar la cifra de 54.000 
votos. 

  

Correo de 
Mallorca 

17-II La candiatura de centro-derecha 
ganó el copo 

Las elecciones transcurrieron en medio del 
mayor orden, gracias a las medidas tomadas 
por la autoridad. 
Los nuevos diputados son: D. Tomás Salort 
Olives, D. César Puget Riquer y D. Juan Pujol 
Martínez, de Acción Popular Agraria; D. 
Bartolomé Fons Jofre de Villegas, regionalista; 
y D. Juan March Servera, don Jaime Suau Pons 
y D. Pedro Matutes Noguera, independientes 

1  

773 .- "Hablando con el diputado regionalista señor Fons", a La Almudaina, diumenge, 5 d'abril de 1936, 
pàg. 5. 
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El Día 18-II La jornada electoral del domingo La coalición centro derechas obtuvo 118.467 
votos ganando el copo 
La coalición de izquierdas obtuvo 54.692 votos 
Quedaron elegidos diputados por Baleares don 
Juan March Servera, don Pedro Matutes 
Noguera, don Jaime Suau Pons, don Bartolomé 
Fons Jofre de Villegas, don Juan Pujol 
Martínez, don Tomás Salort Olives y don 
César Puget Riquer 

1  

Antorxa 17-II Las elecciones del domingo El oro en contubernio con la Iglesia y el 
Gobierno, asfixian la voluntad popular en 
Baleares y copan a las izquierdas. 
No obstante la brillante votación obtenida por 
el Frente Popular, implica un gran avance 
hacia la extirpación del cáncer caciquil. 
La victoria de la reacción en Baleares queda 
anulada por el triunfo aplastante obtenido por 
el Frente Popular en la Península. 

1  

La Voz de 
Menorca 

17-II Las elecciones de ayer Resultados obtenidos en las diversas 
poblaciones de esta Isla 

2  

La Voz de Ibiza 17-II Las elecciones de ayer en Ibiza y 
Formentera 

Ha copado el Centro Derecha en Baleares 1  

Diario de Ibiza 17-II Las elecciones en Ibiza — 2  
El Obrero 
Balears 

21-II La República ha sido 
reconquistada 

 4  

Nuestra Palabra 20-II Gran triunfo del Bloque Popular 
en toda España. Mayoría 
absoluta. 

La coacción, la amenaza y demás medios 
fraudulentos, "dieron" el copo a las derechas en 
Baleares. ¡Exigimos la anulación de las 
elecciones en toda la provincia! (Visado por la 
censura) 

1  

Acción 29-II Baleares ha dado a la CEDA tres 
diputados 

Han obtenido la investidura parlamentaria por 
más de ochenta mil votos. 
Las izquierdas, victoriosas en otros sitios de 
España, en virtud de una Ley Electoral no 
pueden anular las elecciones en Baleares, ya 
que el copo se obtuvo legalmente. 
Para evitar estas anomalías ACCION 
POPULAR propugnó y propugnará siempre 
por la representación proporcional. 

1  

Sóller 22-II Las elecciones del domingo  4  
La Semana 22-II Las elecciones Datos estadísticos de las jornadas electorales 

de 1933 y 1936 
1  

Excelsior 20-II Las Elecciones en Ibiza — 4  
La Defensa 18-II Después de las elecciones Todos y todo por España 1  

 
 
 

 1495 149
 



11. ELS DARRERS MESOS DE LA REPÚBLICA A MALLORCA 
 
11.1. LA MOBILITZACIÓ POPULAR DE LES ESQUERRES DESPRÉS DE LA 
VICTÒRIA DEL FRONT POPULAR 
L'endemà de les eleccions, el governador civil Joaquín García manifestà a la premsa que 
estava molt satisfet de l'ordre en què s'havien desenvolupat els comicis.774 
A més, des del Govern de Madrid s'havia ordenat declarar l'estat d'alarma a tot el territori de 
l'Estat durant vuit dies per la tensió que es vivia i s'imposà la censura prèvia a la premsa que 
ja no s'interrompé fins l'aixecament militar del 19 de juliol.775 
El dia 17, els centres polítics, especialment els locals d'Acció Popular Agrària i Esquerra 
Republicana Balear, es varen trobar molt animats i es comentaven els resultats dels comicis. 
Els dirigents esperaven rebre les notícies sobre els resultats globals. Des de primeres hores 
del matí, s'havien format nombrosos grups en la plaça de Cort, que comentaven la jornada 
electoral i esperaven la col·locació de les pissarres dels periòdics per saber les darreres 
notícies.776 
Davant les notícies de la victòria del Front Popular en el conjunt de l'Estat, una comissió del 
Front Popular visità el governador civil per sol·licitar-li permís per fer una manifestació 
festiva per celebrar la victòria.777 Tot i l'autorització del governador, aquest va prendre 
mesures per contenir i repel·lir qualsevol alteració de l'ordre públic.778  
L'horabaixa del 17 de febrer, a la plaça de Cort, nombrosos simpatitzants i militants 
d'esquerres es manifestaren per festejar la victòria frontpopulista. Foren freqüents els crits de 
visques a Azaña i a Largo Caballero. El socialista i candidat del Front Popular Alexandre 
Jaume es dirigí als congregats.779 Els manifestants demanaren la reposició immediata de 
l'Ajuntament d'elecció popular i una comissió s'entrevistà amb el governador civil Joaquín 
García Cabrera per sol·licitar-li la reposició de l'Ajuntament popular. Així mateix, també hi 
hagué manifestacions festives a la barriada de Santa Catalina i a altres pobles de l'illa, com 
Esporles, que devers les 15 h. més d'un centenar de persones del Partit Socialista varen 
recórrer alguns carrers de la vila. Davant aquests fets, la força de la Guàrdia Civil dissolgué 
la concentració, sense incidents.780  
Aquell dia, un grup de republicans d'esquerres de ses Cadenes i de s'Arenal es desplaçaren 
amb un camió a Manacor, Felanitx, i Campos —on arribaren a les 19 h i davant la societat 
Unió Obrera festejaren el triomf de les esquerres i posteriorment una vintena d'afiliats 
d'aquesta entitat es traslladaren al local d'Esquerra Republicana on cantaren "La 
Internacional" i l'himne de Riego— i després tornaren a Palma.781 

774 .- "Hablando con el Gobernador", a La Almudaina, dimarts, 18 de febrer de 1936, pàg. 1. 
775 .- "Hablando con el Gobernador", a La Almudaina, dimarts, 18 de febrer de 1936, pàg. 1. Així mateix, 
es deixà la facultat a les autoritats de cada província per declarar l'estat de guerra si ho consideraven necessari. 
776 .- La crònica del diari vespertí La Última Hora comentà que no s'havien pogut col·locar les pissarres 
per dues raons, la primera perquè estava prohibit en dilluns i la segona, perquè no tenien cap dada concreta. "El 
día de hoy", a La Última Hora, dilluns, 17 de gener de 1936, pàg. 2. 
777 .- "Hablando con el Gobernador" i "Declaración del Estado de Alarma", a La Almudaina, dimarts, 18 
de febrer de 1936, pàgs. 1, 3 i 4; "Se proclama el estado de alarma", a El Día, dimecres, 19 de febrer de 1936, 
pàg. 2. 
778 .- "Hablando con el Gobernador", a La Almudaina, dimarts, 18 de febrer de 1936, pàg. 1 i 3. 
779 .- "Manifestación de júbilo", a La Almudaina, dimarts, 18 de febrer de 1936, pàgs. 1-2. 
780 .- "Manifestación de júbilo izquierdista en Esporlas", a La Almudaina, dimecres, 19 de febrer de 1936, 
pàg. 2; "Una manifestación pública en Esporlas", a Correo de Mallorca, dimecres, 19 de febrer de 1936, pàg. 4 
781 .- "De las pasadas elecciones", a La Almudaina, núm. 18.657. Palma, dijous, 20 de febrer de 1936, pàg. 
7. Informació de la Guàrdia Civil de Campos al governador civil. 
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Per contra, el mateix dilluns a alguns municipis també es produïren manifestacions de 
militants i simpatitzants de dretes per festejar la victòria a les Balears de la coalició de centre-
dreta. A Sant Joan, un grup recorregué els principals carrers de la vila i alguns predicaven 
l'extermini de certs esquerrans locals, com el mestre d'escola Joan Petro d’Esquerra 
Republicana.782  
El 18 de febrer, les executives de la UGT de les Balears, la Federació Socialista Balear i la 
Federació de les Joventuts Socialistes de les Balears convocaren pel diumenge 23 de febrer 
un homenatge a l'"apóstol del Socialismo Balear" Llorenç Bisbal en commemorar-se el 
primer aniversari de la seva mort. Així mateix, varen ser convidades a l'acte les 
organitzacions i partits obrers, les organitzacions antifeixistes i els treballadors a visitar la 
tomba de Bisbal.783 
El 19 de febrer, al matí, es reuní per darrera vegada la comissió gestora municipal de Palma, 
presidida per Lluís Ferrer, i va resoldre temes de tràmit i va aprovar alguns dictàmens 
d'obres.784 
Els dies posteriors als comicis de diputats se succeïren les concentracions de masses 
d'esquerra per celebrar la victòria electoral, que en ocasions anaren acompanyades amb 
enfrontaments amb les forces de seguretat. Així, l'horabaixa del 19 de febrer, quan es 
conegué el nomenament de Manuel Azaña com a president del Govern, hi hagué una 
nombrosa concentració a la plaça de Cort. Els concentrats victorejaren la República, el Front 
Popular i Azaña i intentaren organitzar una manifestació pels carrers de la ciutat. El regidor 
Albertí  i el periodista Bernat Gaita es varen dirigir des del balcó de la Casa de la Vila al 
manifestants per demanar-los que guardassin l'ordre. Al poc temps, la Guàrdia d'Assalt, 
dirigida pel tinent Joan Pujolà, carregà contra els concentrats perquè es dissolguessin i es 
produïren alguns ferits, com Antonio Guerra Godon.785 Quan els manifestants varen veure el 
ferit prengueren una actitud de protesta contra el tinent Pujolà i els guàrdies. S'hi presentà el 
candidat a diputat d'Esquerra Republicana, Francesc Carreras, que es dirigí als concentrats 
intentant calmar els ànims. Així i tot, les protestes continuaren i la força de seguretat donà 
diversos tocs d'atenció i aconseguí dispersar momentàniament els manifestants. El dirigent 
d'Esquerra Republicana Bernat Jofre també parlà als congregats des del balcó de la Casa de 
la Vila demanant calma i ordre.786 La guàrdia de Seguretat, sota les ordres del comissari 

782 .- COMPANY i MATES, Arnau: La Guerra Civil a Sant Joan. Cacics i repressors. Edicions 
Documenta Balear.  Palma, 1996, pàgs. 52; "San Juan. Los cafres reaccionarios salen de sus cavernas", a 
Nuestra Palabra, núm. 124. Palma, dijous, 27 de febrer de 1936, pàg. 2. 
783 .- "Primer aniversario de la muerte de Lorenzo Bisbal", a La Almudaina, dijous, 20 de febrer de 1936, 
pàg. 4; "La reconquista de la República como ofrenda a la memoria de L. Bisbal", a El Obrero Balear, núm. 
1.780. Palma, divendres, 21 de febrer de 1936, pàg. 1; "Ante el primer aniversario de la muerte de Bisbal", a El 
Obrero Balear, núm. 1.780. Palma, divendres, 21 de febrer de 1936, pàg. 4. 
784 .- Llibre d'actes. Gener-desembre de 1936. Sign. AH 2206. AMP. També "En el Consistorio", a La 
Última Hora, núm. 13.024. Palma, dimecres, 19 de gener de 1936, pàg. 6; "Reunión de la Comisión Gestora 
Municipal", a La Almudaina, dijous, 20 de febrer de 1936, pàg. 6; En una sessió plenària que durà des de les 12 
a les 12,12 h, es va acordar l'adquisició del Diccionario Enciclopédica Espasa per la Secretaria, s'aprovaren 
diversos permisos d'obres particulars de l'Eixample, el suministraments i col·locació de vorada, la liquidació de 
les obres de la plaça de Giner de los Ríos, la medició i tassació d'una parcel·la del carrers de l'escultor Galmés, 
el dictamen sobre la construcció de la caseta del parc del glacis de Santa Catalina, les obres de pavimentació de 
trams del passeig central de l'avinguda d'Estanislau Figueres, l'adjudicació d'un solar de l'Hort d'en Moranta al 
batle, la designació del president de la Comissió de Murades per intervenir en la subhasta, el dictamen sobre el 
mobiliari del Negociat d'Estadística i recórrer l'acord de la Mancomunitat de Municipis de Balears sobre 
l'impost d'utilitats.  
785 .- Segons la crònica, "recibió una herida contusa en la región occipital, al arrebatarle un cartel alusivo." 
"Los sucesos de anoche en la Plaza de Cort", a La Almudaina, dijous, 20 de febrer de 1936, pàg. 7. 
786 .- Segons la crònica, els digué "En estos momentos se ha encargado de formar Gobierno al señor 
Azaña, con quien nosotros estamos directamente en comunicación. Esperemos con la debida calma la lista del 
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Roldán, es retirà dins la Casa de la Vila. Devers les 21,30 h., davant l'intent d'entrar a 
l'Ajuntament per part dels concentrats, hi arribà un camió de la Guàrdia Civil, que donà 
diversos tocs d'atenció. Posteriorment, anà a la plaça un piquet de la Guàrdia Civil a cavall 
que féu diverses càrregues per desallotjar els manifestants. Sobre les 23,30, la Guàrdia Civil 
disparà a l'aire en dues ocasions i alguns manifestants resultaren ferits de gravetat —Angel 
Galante Medina, de 39 d'anys—,787 i de caràcter lleu —Pere Cañellas Bonet, de 38 anys.—788 
Ambdós ferits foren portats pel servei de la Creu Roja a la Casa de Socors i atesos pel doctor 
Ramon Rotger. Posteriorment, Angel Galante fou traslladat en taxi a la clínica dels doctors 
Vicente i Virgilio Peñaranda. A la mitja nit, els guàrdies de Seguretat abandonaren la Casa de 
la Vila i aleshores els concentrats començaren a dispersar-se.789 Aquests incidents de la plaça 
de Cort aixecaren nombroses protestes dels partits d'esquerres790 i de la premsa socialista791 i 
comunista792 i es responsabilitzà de la repressió al tinent de Seguretat Joan Pujolà —
anomenat Passes Llargues.— 

nuevo Gobierno, con lo que nuestras ansias ansias quedaran cumplidas." "Los sucesos de anoche en la Plaza de 
Cort", a La Almudaina, dijous, 20 de febrer de 1936, pàg. 7. 
787 .- "Los incidentes de anoche. En la Plaza de Cort", a El Día, dijous, 20 de febrer de 1936, pàg. 2, 
s'afirmava que arran d'una de les descàrregues a l'aire de la Guàrdia Civil, fou ferit Angel Galante Medina, "de 
39 años, habitante en la calle de Fornaris, que sufre herida de arma de fuego con orificio de entrada y salida en 
la espalda y pecho en el lado izquierdo interesando el pulmón, el cual calificado de grave."  
788 .- Ibíd. Es comentava que Pere Cañellas havia estat ferit per una bala rebotada que "le rozó la piel y 
tejidos en una extensión de 6 centrímetros." Així mateix, també caigué mort, ferit de bala, un dels cavalls de la 
Guàrdia Civil. 
789 .- "Los sucesos de anoche en la Plaza de Cort", a La Almudaina, dijous, 20 de febrer de 1936, pàg. 7; 
"Los incidentes de anoche. En la Plaza de Cort", a El Día, dijous, 20 de febrer de 1936, pàg. 2; "Los sucesos de 
anoche", a Correo de Mallorca, dijous, 20 de febrer de 1936, pàg. 3; "Manifestación de júbilo por el triunfo del 
Frente Popular", a El Obrero Balear, núm. 1.780. Palma, divendres, 21 de febrer de 1936, pàgs. 1 i 4; "Una 
víctima más" a Cultura Obrera, núm. 72. Palma, djous,  20 de febrer de 1936, pàg. 4 —comentava que un dels 
ferits era el militant cenetista A. Guardia—; "Los sucesos de ayer en la Plaza de Cort", a Antorxa, Palma, 
dijous, 20 de febrer de 1936, pàg. 1. 
790 .- El 24 de febrer, l'Agrupació Socialista de Palma demanà la destitució i el processament del tinent 
Pujolà en un escrit adreçat al batle de Palma. L'exposició de motius afirmava que "Es del dominio público, y a 
sus oídos habrá llegado la causadísima animadversión que en esta Capital existe contra el teniente que manda la 
Fuerza de Seguridad Sr. Pujolá por su falta de tacto y mala intención; circunstancias ambas que siempre han 
producido desorden en cuantos casos ha intervenido dicho señor.- Pues bien: el miércoles pasado, 19 del 
corriente, sin causa que pudiera atenuar el hecho, a presencia del pueblo apeló barbaramente en la plaza de Cort 
al obrero Antonio Guerra el cual resultó con una herida en la cabeza. Como el único herido lo había hecho el 
propio Teniente Pujolá, excitó los ánimos de la multitud y dio lugar a que la Guardia Civil hiciera uso de las 
armas produciendo cuatro heridos más, uno de los cuales, el obrero Angel Galante, de mucha gravedad" El 2 de 
març, el batle de Palam els contestava que "me complazco en manifestarles que en mi primera entrevista con el 
Gobernador ya hube de referirme al asunto, encontrándole dispuesto a exigir las responsabilidades a que hubiera 
lugar. Además por si esto no fuera suciente el Ayuntamiento de mi presidencia tiene acordada la exigencia de 
responsabilidades y es ésta cuestión en la que me tendrán siempre a su lado para hacer que triunfen las normas 
de justicia." Ambdós documents reproduïts a DURAN i PASTOR, Miquel: 1936 en Mallorca. Vol. I. Palma, 
1982, pàg. 39. Entre les proposicions que presentà el Partit Comunista al Front Popular d'Esquerres per enviar al 
Govern hi havia la "destitución y procesamiento inmediato del Teniente de Seguridad D. Juan Pujolá, del 
Capitán de la Guardia Civil y del ex-Gobernador por haber sido los causantes de los recientes luctuosos sucesos 
que causaron cuatro heridos, uno de ellos grave." "Proposiciones que presenta el Partido Comunista al Frente 
Popular de Izquierdas, para que sean enviadas al nuevo Gobierno", a Nuestra Palabra, núm. 124. Palma, dijous, 
27 de febrer de 1936, pàg. 1.  
791 .- "La sangre del Pueblo. Siempre la generosa sangre del Pueblo", a El Obrero Balear, núm. 1.780. 
Palma, divendres, 21 de febrer de 1936, pàg. 3. L'article, a més de repassar l'actitud repressiva del tinent Pujolà 
contra els obrers, demanava la seva destitució. 
792 .- "El pueblo de Palma agredido por la fuerza pública", a Nuestra Palabra, núm. 123. Palma, dijous, 20 
de febrer de 1936, pàg. 1. 
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A la nit del 19 de febrer, el comandant militar Carlos Masquelet sortí cap a Madrid per fer 
part del nou Govern com a ministre de la Guerra i es possessionà de la Comandància Militar 
el coronel del Regiment d'Infanteria, Aurelio Díaz de Freijó.793 
Des de primeres hores del matí del 20 de febrer, la guàrdia d'Assalt —armada amb 
terceroles— i l'Exèrcit ocupaven llocs estratègics de la ciutat i muntaven guàrdia —fins i tot 
havien instal·lat metralladores— davant edificis públics, com l'Ajuntament, Correus i 
Telefònica. A més, la guàrdia de la presó i dels edificis militars fou reforçada. El governador 
civil comentà que aquestes mesures eren un auxili de l'Exèrcit a les autoritats civils, però que 
no s'havia declarat l'estat de guerra.794 Aquell dia va córrer el rumor que les comissions 
gestores de l'Ajuntament i de la Diputació havien dimitit.795 Mentrestant, el governador civil, 
García Cabrera, havia presentat la dimissió al ministre de la Governació, però se li demanà 
que continuàs en el càrrec, notícia que féu difondre a través de Ràdio Mallorca.796 
El dijous, 20 de febrer, la Guàrdia Civil del lloc de Marratxí comunicà que sobre les 19,30 h 
havia tingut notícia que en la carretera d'Inca hi havia un home fermat de peus i mans i amb 
la cara coberta.797  
 
11.2. LA REPOSICIÓ DELS AJUNTAMENTS POPULARS 
A primeres hores de l'horabaixa del dia 20, el governador Joaquín García Cabrera va rebre 
l'ordre, des de Madrid, que s'havien de reposar els regidors que havien estat suspesos arran 
dels fets d'octubre de 1934 i ho comunicà a les 17,15 h. als ajuntaments de l'illa. A les 18 h. 
tingué lloc la reposició de l'Ajuntament popular de Palma, presidit per Emili Darder —que 
abans havia demanat que les tropes es retirassin de la plaça de Cort—. Des del balcó de la 
Casa de la Vila, Emili Darder, es dirigí al nombrós públic que estava congregat a la plaça i 
els digué que "el pueblo ha recibido las libertades que perdió el 6 de Octubre y que se abre 
camino a la justicia", a més, d'adreçar una salutació al presos, de recomanar ordre i seny i 
demanar que es dissolguessin pacíficament. També es dirigí al públic des del balcó el regidor 
socialista Jaume García que comentà que "con la experiencia de las dos etapas pasadas, y con 
el triunfo obtenido se cumpliría el programa propuesto y si es necesario se empleará el 
bisturí, en vez de la vaselina." En la sala d'actes, el secretari de la corporació, Antoni 
Rosselló Cazador —en nom del batle Lluís Ferrer Arbona, que no hi assistí—, donà 
possessió al batle Emili Darder i als regidors Docmael López Palop, Jaume Bauzà Far, 
Damià Rigo, Miquel Porcel Torres, Ignasi Ferretjans, Miquel Navarro Campomar, Josep Mas 
Rubí, Jaume Garcia Obrador, Manuel Cirer Arbona, Francesc de Sales Aguiló, Eduard 
Gómez Ibáñez i Rafel Rigo Sampol.798 L'endemà, dia 21 a les 12,15 h., se celebrà una sessió 
extraordinària per prendre possessió el nou consistori ciutadà. Abans de començar la sessió, 
els líders de les minories de Centre, Barceló Caimari, i regionalista, Morell, s'entrevistaren 

793 .- "Don Carlos Masquelet, Ministro de la Guerra", a El Día, dijous, 20 de febrer de 1936, pàg. 7; 
"Después de las elecciones. Se posiciona de la Comandancia Militar", a La Almudaina, divendres, 21 de febrer 
de 1936, pàg. 2. 
794 .- "Después de las elecciones", a La Almudaina, divendres, 21 de febrer de 1936, pàg. 2. 
795 .- "Después de las elecciones. La Comisión Gestora Municipal y Provincial han dimitido", a La 
Almudaina, divendres, 21 de febrer de 1936, pàg. 2. 
796 .- "Después de las elecciones. Habla el gobernador dimisionario", a La Almudaina, divendres, 21 de 
febrer de 1936, pàg. 2. 
797 .- "Atraco con intento de asesinato en Mallorca", a Diario de Ibiza. Eivissa, dimecres, 26 de febrer de 
1936, pàg. 4. 
798 .- "Después de las elecciones. Reposición del Ayuntamiento propietario",La Almudaina, divendres, 21 
de febrer de 1936, pàgs. 2-3; "Reposición del Ayuntamiento de Palma. Después de las elecciones", a El Día, 
divendres, 21 de febrer de 1936, pàg. 3; "Ayer fué repuesto el Ayuntamiento popular de esta ciudad", a El 
Obrero Balear, núm. 1.780. Palma, divendres, 21 de febrer de 1936, pàg. 1; 
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amb Emili Darder per obviar les dificultats que es poguessin presentar en la celebració de la 
sessió plenària.799 S'havia congregat molta gent en la sala de plens —d'on es retiraren els 
quadres dels fills il·lustres— i en altres dependències de la Casa de la Vila. El batle Darder 
intervingué per exposar el programa a desenvolupar, fent especial atenció a les àrees de 
cultura i sanitat, concretant que s'obririen els dispensaris tancats "injustament." També féu 
referència al nou mercat i als grups de cases barates. Expresà la seva voluntat d'atendre tota 
la ciutadania i especialment la classe treballadora i lluitar contra l'atur forçós. Sobre 
l'assistència social, comentà que s'havia d'impulsar amb la creació de guarderies per a fills de 
treballadors amb cantines i amb espais per esplai dels infants. A més, comentà que atendria 
especialment els ingressos del consistori i dedicà un record a Llorenç Bisbal, demanant un 
homenatge a la seva memòria. Així mateix, protestà pels fets de la plaça de Cort i recordà 
que abans de prendre possessió l'Ajuntament popular havia fet retirar les tropes. Afegí que 
esperava l'anul·lació de les eleccions generals. Acabà oferint-se a tota la ciutadania i a la 
premsa i dient que esperava que la concòrdia de les minories per dur a terme el seu 
programa.800 Seguidament, varen intervenir Ignasi Ferretjans —en nom de la minoria 
socialista—, Jaume Garcia —denuncià que en les eleccions generals hi havia hagut "infinitat 
d'abusos i coaccions i demanà que es facultàs el batle per nomenar una comissió per la 
depuració de responsabilitats pels fets de la plaça de Cort i que l'Ajuntament sol·licitàs la 
destitució del tinent de Seguretat—, Dòcmael López, Bernat Jofre, Pere Comas —censurà 
que els regidors de centre-dreta no haguessin assistit a la sessió— i Pallicer —que s'adherí a 
l'homenatge a Bisbal.— A continuació, es llegí una proposició d'Ignasi Ferretjans, Francesc 
de Sales Aguiló, Eduardo Gómez, Rigo, Bernat Jofre i Luis Ferbal amb vuit peticions 
referents a l'actuació de la gestora de després del fets d'octubre de 1934.801 També fou llegida 
una altra proposició perquè s'enviassin telegrames al Govern —expresant-li l'adhesió de 
l'Ajuntament, que "representa la voluntat del poble"— i a Lluís Companys i a González Peña, 
com a símbols i representants de tots els presos polítics. Foren aprovades ambdues 
proposicions, a més de la petició de l'anul·lació de les eleccions generals i l'adhesió del 
consistori a l'homenatge a Llorenç Bisbal. Després, s'obri un debat sobre l'acomiadament dels 
empleat nomenats per la Comissió Gestora, en el qual intervingueren els regidors Comas —
afirmà que prèviament s'havien d'instruir expedients—, Garcia, Bauzà i López Palop. 
S'acordà la declaració de la il·legalitat de tota la gestió de la Comissió Gestora sorgida dels 
fets d'octubre de 1934 —es decretà la suspensió de tots els funcionaris tècnics, administratius 
i subalterns nomenats per la gestora i la reposició immediata dels obrers i empleats 

799 .- La Almudaina, dissabte, 22 de febrer de 1936, pàg. 3; "En el Ayuntamiento. Ayer celebró su primera 
sesión el Ayuntamiento repuesto", a Correo de Mallorca, dissabte, 22 de febrer de 1936, pàg. 2. 
800 .- "El Ayuntamiento popular celebra su primera sesión", a La Almudaina, dissabte, 22 de febrer de 
1936, pàg. 4, i "La sesión de ayer del Ayuntamiento", a El Día, dissabte, 22 de febrer de 1936, pàg. 2. 
801 .- Els punts de la proposició eren els següents: 
 "1.º Que sea declarada de urgencia. 
 2.º Declarar ilegal toda la gestión de la Comisión Gestora. 
 3.º En consecuencia decretar la suspensión de todos los funcionarios, técnicos, administrativos y 
subalternos nombrados por la Comisión Gestora. 
 4.º Reposición inmediata de los obreros despedidos y empleados destituídos por la referida comisión. 
 5.º Restablecer la vigencia de las bases de trabajo aprobadas por el Ayuntamiento, excepto en la 
referente a los domingos, lo cual se resolverá cuando la situación lo permita. 
 6.º Revisión de todos los acuerdos y toa la obra económica de la repetida comisión. 
 7.º Depurar las responsabilidades en que hayan podido incurrir los gestores. 
 8.º Nombrar una comisión revisadora para que realice el contenido de los puntos anteriores." "El 
Ayuntamiento popular celebra su primera sesión", a La Almudaina, dissabte, 22 d'abril de 1936, pàg. 4, i “La 
sesión de ayer del Ayuntamiento”, a El Día, dissabte, 22 de febrer de 1936, pàg. 2, atribuïa la proposició als 
regidors d'Esquerra Republicana. 
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acomiadats per la gestora.— Finalment, s'acordà que les sessions se celebrarien els dimecres 
a les 18,45 h. Quan eren les 13,30 h. s'aixecà la sessió plenària.802  
A més del consistori ciutadà, també foren reposats el 21 de febrer, els regidors socialistes i 
d'Esquerra Republicana suspesos dels ajuntaments de Marratxí —Miquel Oliver (batle), Joan 
Perelló, Bartomeu Juan i Bartomeu Palmer—,803 Manacor —els regidors socialistes Mateu 
Soler, Antoni Llull i Antoni Pérez—,804 Felanitx — el batle Pere Oliver Domenge; els tinents 
de batle Pere Masutí Alzamora, Bartomeu Sagrera Tugores, Pere A. Alou Julià i Joan 
Obrador Gomila; i els regidors Andreu Mas Cantallops, Antoni Bennàsser Martorell, Antoni 
Vaquer Oliver, Rafel Estades Adrover, Miquel Amengual Roig, i com a síndic Nicolau 
Ferragut Monjo—,805 Alaró —el batle Pere Rosselló—,806 Andratx —Rafel Porcel—,807 
Binissalem —els socialistes Miquel Villalonga, Joan Pons i Andreu Pol—,808 Calvià, Consell, 
Esporles, Lloseta, Llucmajor —el batle Bartomeu Sastre Garau i els tres regidor socialistes 
Miquel Monserrat Parets, Julià Lladó Albertí i Joan Miquel Amengual—,809 Pollença i Sóller 
—els socialistes Joan Casasnovas Escales i Pere Coll Bauzà—.810 A l'illa d'Eivissa, foren 
reposats els regidors dels ajuntaments d'Eivissa i de Sant Joan Baptista. 

802 .- La Almudaina, dissabte, 22 de febrer de 1936, pàg. 4; "La sesión de ayer del Ayuntamiento", a El 
Día, dissabte, 22 de febrer de 1936, pàg. 2; "En el Ayuntamiento. Ayer celebró su primera sesión el 
Ayuntamiento repuesto", a Correo de Mallorca, dissabte, 22 de febrer de 1936, pàg. 4; "Nuestro Ayuntamiento 
popular prosigue su labor reparadora", a El Obrero Balear, núm. 1.781. Palma, divendres, 28 de febrer de 1936, 
pàg. 4. 
803 .- El batle de Marratxí Miquel Oliver envià un telegrama al president del Consell de Ministres, que 
deia: "Miguel Oliver, Juan Perelló, Bartolomé Juan y Bartolomé Palmer, Concejales suspendido Ayuntamiento 
Marratxí (Baleares) al quedar repuestos en sus cargos ante suspensión, sesión ayer, con aclamación del pueblo 
asistió, acordaron elevar efusiva felicitación Gobierno V. E., haciendo constar la más grave censura y 
condenación contra Gobierno Lerroux-Gil Robles. Afectuoso saludo." "Política local", a La Almudaina, 
divendres, 28 de febrer de 1936, pàg. 5. 
804 .- TUGORES, Antoni: El batle Antoni Amer "Garanya" (1882-1936). La història robada. Edicions 
Documenta Balear. Palma, 2004, pàg. 213. 
805 .- ADROVER, Aina i CABOT, Joan: Felanitx 1931-1939. República, guerra i repressió. Res Publica 
Edicions. [Sant Jordi de ses Salines, 2002, pàg. 51. 
806 .- JUAN, Gabriel: "Posesionamiento del Ayuntamiento por los concejales elegidos por el pueblo de 
Alaró", a El Obrero Balear, núm. 1.781. Palma, divendres, 28 de febrer de 1936, pàg. 3. Dissortadament, 
Gabriel Juan solament esmenta el batle Pere Rosselló. 
807 .- ALEMANY ALEMANY, Jaume: "La República en Andraitx" a El Obrero Balear, núm. 1.781. 
Palma, divendres, 28 de febrer de 1936, pàg. 3. 
808 .- El 24 de febrer de 1936, des del Govern Civil es telegrafià a l'Ajuntament de Binissalem ordenant la 
reincorporació al consistori dels tres regidors socialistes. Únicament, s'acabà reintegrant en el seu càrrec, el 16 
de març, Andreu Pol, ja que Miquel Villalonga havia dimitit el 15 d'octubre de 1935 i Joan Pons no vivia al 
municipi i no es coneixia el seu domicili. MOROTE PONS, Ramon: Binissalem durant la Guerra Civil. 
Memòria de llicenciatura. Universitat de les Illes Balears. [inèdita], pàg. 39.   
809 .- El 21 de febrer, foren resposats en el consistori llucmajorer el batle Bartomeu Sastre i els tres 
regidors socialistes, suspesos arran dels fets d'octubre de 1934. "Las pasadas elecciones y su repercusión en la 
política local", a La Semana, núm. 8. Llucmajor, dissabte, 22 de febrer de 1936, pàg. 7. Aquesta crònica 
apuntava que "las elecciones del pasado domingo han tenido un resultado que forzosamente tenía que repercutir 
en la vida política local. Habiendo sido suspendidos tres concejales socialistas y destituído el Alcalde a raiz de 
los sucesos de Octubre de 1934, y habiendo sido uno de los primeros acuerdos del nuevo Gobierno el decretar 
la reposición de los Ayuntamientos de eleccions popular, que fueron destituídos en aquella fecha, ayer viernes 
tuvo efecto la entrega del mando de esta ciudad al Alcalde D. Bartolomé Sastre Garau y a los concejales Sres. 
Monserrat, Lladó y Miquel." Aquell dia, prop de les 20,30 h, la plaça de la República estava plena de públic, 
"ávido de saludar a los ediles respuestos", que quan sortiren al balcó de la Casa de la Vila varen ser acollit amb 
una gran ovació. Sastre féu un breu parlament, que acabà amb un "Viva la República, que va ser contestat amb 
entusiasme pels congregats.  
810 .- "Sóller. Los concejales del partido socialista son repuestos a sus cargos", a El Día, divendres, 28 de 
febrer de 1936, pàg. 7.  El batle de Sóller, Miquel Colom Mayol, en compliment de l'acord del Govern de la 
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— La gestió dels ajuntaments reposats 
Després de la reposició dels regidors socialistes i republicans, que havien estat destituïts 
arran dels fets d'octubre de 1934, es dugueren a terme manifestacions populars de celebració. 
Els primers acords dels consistoris reposats s'adreçaren a la revisió dels acords de les 
gestores d'entre octubre de 1934 i febrer de 1936 i es declarà il·legal la seva actuació. A més, 
es destituïren, en molts de casos, els funcionaris i empleats municipals nomenats per aquestes 
corporacions i foren reposats els acomiadats arran dels fets de l'octubre de 1934. No 
mancaren tampoc les reclamacions de responsabilitats als gestors radicals i de dretes. Fins i 
tot, en alguns casos els nous batles no convocaren els regidors radicals i de dretes en les 
primeres sessions plenàries. Es varen engegar mesures de "republicanització", de clara 
simbologia, i antics projectes que havien quedat aturats o, fins i tot, s'havien refet, 
especialment educatius i d'obres públiques. 
 
11.3. EL NOU GOVERNADOR CIVIL ISIDRO LIARTE 
Mentrestant, el 21 de febrer, el Govern nomenà nous governadors i designà per a les Balears 
l'aragonès d'Izquierda Republicana, Isidro Liarte Lausín, que durant el règim republicà havia 
ocupat els governs civils d'Almeria, Jaén, Toledo i Pontevedra.811 
El 22 de febrer corrien rumors que el regidor socialista Jaume Garcia podria ocupar la 
presidència de la Diputació.812 
El diumenge, 23 de febrer, en aquest context d'eufòria de les esquerres, hi hagué una gran 
manifestació pels carrers de Palma —organitzada des del 18 de febrer per les executives de la 
UGT, la Federació Socialista Balear i la Federació de Joventuts Socialistes de Balears— per 
commemorar el primer aniversari de la mort de Llorenç Bisbal Barceló, que era definit com 
el "apóstol del socialismo balear." La multitudinària manifestació —a la qual hi assistí 
l'Ajuntament de Palma en corporació— anà des de la Casa del Poble, recorrent el centre de la 
ciutat, fins al cementeri, on hi hagué una ofrena floral a la tomba de Bisbal i discursos 

República, donà possessió, mitjançant un ofici, als regidors socialistes Joan Casasnovas Escales i Pere Coll 
Bauzà. La crònica advertia que ambdós regidors "fueron los únicos concejales de esta ciudad a quienes 
arbitrariamente se despojó de su investidura. Es casi seguro que los mencionados señores, en cumplimiento de 
su deber de representantes de los vecinos que les eligieron, asistirán a las próximas sesiones del Ayuntamiento, 
colaborando en la administración del Municipio." 
811 .- La Almudaina, dissabte, 22 de febrer de 1936, pàg. 2. 
812 .- "Política local", a La Almudaina, diumenge, 23 de febrer de 1936, pàg. 9. 
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d'Ignasi Ferretjans i Emili Darder.813 Aquell dia, també hi hagué una manifestació a Sóller per 
celebrar el triomf del Front Popular.814 
El 23 de febrer, el governador civil, després d'haver enviat tres telegrames al ministre de la 
Governació, va cursar un despatx al Ministeri de Governació, en el qual li deia: "Resueltos 
anteriores gravísimos conflictos[,] repuestos Ayuntamientos[,] celebradas manifestaciones[,] 
verificado hoy escrutinio[,] mantenido y asegurado orden público y pretigio autoridad[,] 
únicas razones que por dignidad decidiéronme no desertar del cargo e inmediata llegada 
sustituto hago entrega Gobierno al señor Secretario." Des de Governació es confirmà que es 
podia fer càrrec del Govern Civil, el secretari Ramón Martínez Sevilla.815 El dimarts, 25 de 
febrer, a la nit l'exgovernador Joaquín García Cabrera sortia cap a Barcelona amb el vapor 
correu ràpid "Ciudad de Barcelona".816 
Mentrestant, el 24 de febrer, el president del Govern, Manuel Azaña, havia nomenat 
governador de Madrid, el menorquí Francesc Carreras Reura, fet que provocà una gran 
satisfacció entre els republicans d'esquerres de les Balears.817 
El 24 de febrer, el secretariat del Comitè Provincial de les Balears del PCE donà a conèixer 
una llista de les onze propostes per ser enviades al nou Govern: 1) salutació als dirigents del 
Bloc Popular que havien derrotat el feixisme i havien rescatat la "pristina" República; 2) 
concessió d'un indult als presos comuns ja que la majoria "delinquieron debido al hambre, 
paro y miseria a que el sistema capitalista, regido por la reacción, los condenó"; 3) reposició 
de tots els repressaliats de l'octubre de 1934; 4) abolició immediata de la pena de mort; 5) 
dissolució i desarmament de la Guàrdia Civil i d'Assat i exigència de responsabilitats a totes 
les autorittats que prengueren part de la repressió del moviment d'octubre i, a més, expulsió 
dels respectius cossos de tots els elements monàrquics i feixistes; 6) destitució i 
processament immediat del tinent de Seguretat Joan Pujolà, del capità de la Guàrdia Civil i 
de l'exgovernador per haver estat els causants del fets de la plaça de Cort; 7) revisió dels 
"affaires" del Crèdit Balear i del Banc Agrari i procesament de tots els seus directius; 8) 
protestar davant el Govern del nomenament del general Goded com a comandant militar de 
les Balears; 9) millorament immediat de les condicions de vida dels obrers i pagesos, 

813 .- "Homenaje a Lorenzo Bisbal", a La Almudaina, dimarts, 25 de febrer de 1936, pàg. 4; "Homenaje 
póstumo a Lorenzo Bisbal. Un acto solemne", a El Día, dimarts, 25 de febrer de 1936, pàg. 2; "Homenaje a 
Lorenzo Bisbal", a El Obrero Balear, núm. 1.781. Palma, divendres, 21 de febrer de 1936, pàg. 1 —parlà d'una 
comitiva d'unes 10.000 persones—; "Conmemorando el 1er aniversario de la muerte de Bisbal", a Nuestra 
Palabra, núm. 124. Palma, dijous, 27 de febrer de 1936, pàg. 4. El setmanari comunista feia les següents 
observacions: "Es necesario señalar aquí, amistosamente los defectos que a nuestro juicio, adoleció la 
manifestación del Domingo. 
 En primer lugar, creemos, debía ligarse la cuestión del aniversario de la muerte del C. Lorenzo Bisbal 
con las manifestaciones que se celebraban en toda España con motivo de la liberación de todos los presos 
político-sociales. Señalar el triunfo obtenido el 16 de febrero gracias a la unidad de acción de todos los 
antifascistas, y remarcar la necesidad de seguir por el camino emprendido, hasta conseguir la derrota definitiva 
del fascismo. Decimos esto, porque seguramente pocas ocasiones tendremos de reunir a tan gran número de 
trabajadores y éstas debieran aprovecharse para orientar a las masas en la ruta que ahora todos seguimos. 
 El P. Comunista siente de veras no haber sido invitado a dirigir, en nombre propio, una salutación, 
puesto que así lo hizo en ocasión del entierro de Bisbal, máxime habiendo llegado ahora los dos Partidos 
(Socialista y Comunista) a un grado de acercamiento jamás conocido. Esto, repetimos, lo exponemos con ánimo 
cordial y constructivo de la unidad del proletariado." 
814 .- "Soller. Manifestación Popular" a Nuestra Palabra, núm. 124. Palma, dijous, 27 de febrer de 1936, 
pàg. 1. 
815 .- La Almudaina, dimarts, 25 de febrer de 1936, pàg. 3. 
816 .- La Almudaina, dimecres, 26 de febrer de 1936, pàg. 7. 
817 .- La Almudaina, dimarts, 25 de febrer de 1936, pàgs. 6 i 14. La Almudaina, divendres, 28 de febrer de 
1936, pàg. 5, va reproduir la crònica del diari madrileny Ahora sobre la presa de possessió de Carreras com a 
nou governador civil de Madrid. 
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facilitant-los "pan, trabajo i libertad"; 10) desarmament i dissolució immediata de totes les 
organitzacions feixistes i feixistitzants i incautació dels seus béns; i 11) incautació dels béns 
dels que havien fugit d'Espanya duguent-se "grandes sumas de dinero", fet que repercutia en 
l'economia nacional.818 
El matí del 26 de febrer arribà des de Barcelona el nou governador Isidro Liarte, que va ser 
rebut al moll de Palma pel governador interí Ramon Martínez i pel cap d'Esquerra 
Republicana, Bernat Jofre. Després de prendre possessió va rebre les visites protocolàries de 
les principals autoritats civils i militars de l'illa i s'entrevistà amb el president de la Diputació, 
Francesc Julià, que li comentà que posava a la seva disposició la dimissió i la dels gestors 
que feien part de la comissió gestora provincial. El nou governador agraí l'atenció, segons 
declarà a la premsa, ja que "ello facilitará mi labor."819 
 
11.4. EL GOLPISTA MANUEL GODED, COMANDANT MILITAR DE LES 
BALEARS  
El nou Consell de Ministres nomenà com a nou comandant militar de les Balears el general 
Manuel Goded Llopis, que arribà a Palma a bord del vaixell correu de Barcelona a Palma el 
diumenge, 1 de març, acompanyat de la seva dona i els seus fills. Des del port es traslladà a 
la Comandància Militar per prendre possessió.820 Era la segona vegada que Goded ocupava la 
Comandància Militar de les Balears. El Govern l'havia volgut allunyar de Madrid ja que 
sonava en diverses conspiracions contra la República.821 La destinació de Goded a les Balears 
li féu perdre el control de la conspiració madrilenya.822 
El 9 de març, la Joventut Socialista de Maó envià una nota al delegat del Govern de 
Menorca, en la qual protestava per la designació de Goded com a comandant militar de les 
Balears perquè "estimamos no es garantía para los militares auténticamente republicanos."823 
El 12 de març també s'incorporà el nou cap de les forces de Seguretat, el tinent Mateu Riera, 
que substituí l'impopular tinent Joan Pujolà.824 
Al final de març, el comandant militar Goded, acompanyat del cap de l'Estat Major Garrido 
de Oro, del seu ajudant i d'un fill seu, visità l'illa de Menorca per inspeccionar la guarnició.825 
 
11.5. CONTINUA LA MOBILITZACIÓ POPULAR D'ESQUERRES 
Fruit d'aquesta mobilització popular d'esquerres fou la celebració el 8 de març de la primera 
diada de la dona antifeixista.826 A la barriada de Santa Catalina, hi hagué un míting en el qual 

818 .- "Proposiciones que presenta el Partido Comunista al Frente Popular de Izquierdas, para que sean 
enviadas al nuevo Gobierno", a Nuestra Palabra, núm. 124. Palma, dijous, 27 de febrer de 1936, pàg. 1. 
819 .- La Almudaina, núm. 18.663. Palma, dijous, 27 de febrer de 1936, pàgs. 1-2. 
820 .- "Llegada del Comandante Militar", a La Almudaina, dimarts, 3 de març de 1936, pàg. 6. 
821 .- Com assenyala Gabriel Cardona, sembla que les destinacions de Goded, Francisco Franco —
comandant militar de Canàries— i Emilio Mola —govern militar de Pamplona— havien estat suggerides per la 
UMRA i Azaña es vanaglorià d'haver llevat a Franco i Goded "la tentación de sublevarse." Cardona diu: "La 
combinación del Gobierno no podía resultar más inepta: Mola pasó al centro del carlismo y Franco a una isla 
ajelada, pero cercana a Marruecos, donde era considerado un jefe natural." CARDONA, Gabriel: El poder 
militar en la España contemporánea hasta la guerra civil. Siglo veintiuno editores. Madrid, 1983, pàg. 231. 
822 .- CARDONA, Gabriel: El poder militar en la España contemporánea hasta la guerra civil. Siglo 
veintiuno editores. Madrid, 1983, pàg. 231. 
823 .- "Desde Menorca. Una nota", a Nuestra Palabra, núm. 127. Palma, dijous, 12 de març de 1936, pàg. 
3. 
824 .- La Almudaina, núm. 18.676. Palma, divendres, 13 de març de 1936, pàg. 6. 
825 .- "Mahón. Visita del Comandante Militar de Baleares", a El Día, diumenge, 29 de març de 1936, pàg. 
9. 
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varen intervenir Rigo d'Unió Republicana; Pilar Sánchez del Partit Socialista, i Antònia 
Pascual, Catalina Flaquer i Aurora Picornell, les tres del Partit Comunista. No hi pogué 
assistir Rosa Colom d'Esquerra Republicana Balear.827 L'acte central de la diada se celebrà, a 
les 21 h., en la Casa del Poble. La presidència fou ocupada per dones de les joventuts 
Comunista, Socialista i Republicana; i dels partits Socialista i Comunista. En les parets del 
saló hi havia tres grans rètols, dedicats a Aida Lafuente, a la Pasionaria i a Thaelman. Va 
actuar l'Orfeó Proletari de la Casa del Poble —dirigit pel mestre Dalmau que interpretà 
l'"Himne a les Joventuts Socialistes" i "La Internacional"—. Llibertat Picornell, de la 
Joventut Comunista, llegí un poema de Rafael Alberti dedicat a Aida Lafuente i la nina Maria 
Mercant parlà en nom de l'organització infantil dels pioners Rojos. Seguidament, hi hagué 
parlaments d'Antònia Pascual —que presidí l'acte i explicà el significat de la jornada—i 
Aurora Picornell del Partit Comunista d'Espanya —que parlà la significació de la diada, 
tractà sobre la biografia de Clara Zetkin, dedicà un record a Aida Lafuente i féu un elogi de 
la Pasionaria i Nelquen, a més de les dones que havien votat el Front Popular—828 ; de Rosa 
Ros del Partit Republicà Democràtic Federal —atacà durament la guerra i el feixisme i abogà 
per la pau i la llibertat—; de Pilar Sánchez del Partit Socialista Obrer Espanyol —convidà 
que les dones s'organitzassin en sindicats per combatre l'explotació de la qual eren 
víctimes—; de Rosa Hurtado, que no pertanyia a cap partit,  —parlà com a obrera i explotada 
i féu una crida a totes les de la seva classe perquè s'unissin i lluitassin per la seva 
alliberació—, i Catalina Alós de la Joventut Socialista. Durant l'acte es recaptaren 123,05 
ptes, que foren destinades, després de pagar les despeses, a socórrer Heriberto Quiñones, 
malalt i víctima de la repressió d'octubre de 1934.829 Les conclusions de l'acte foren: 1) el 
compliment ràpid del programa del Bloc Popular; 2) l'empresonament immediat dels 
reponsables de la repressió d'Astúries (Lerroux, Gil Robles, Doval i altres còmplices); 3) la 
indemnització a les víctimes d'octubre de 1934; 5) la destitució dels elements monàrquics 
dels organismes de l'Estat i l'anul·lació de les eleccions de febrer de 1936 a les Balears; 6) 
l'empresonament i que fossin jutjats el tinent de Seguretat i el capità i el tinent de la Guàrdia 
Civil pels fets de la plaça de Cort; 7) treball immediat als aturats; 8) l'exigència a la Patronal 
del compliment de les bases en totes les indústries; 9) la consigna de a treball igual, salari 
igual; 10) que l'assegurança de maternitat fos pagat pel patró i l'Estat; 11) la creació de cases 
bressol amb cantines escolars i roper en les barriades obreres; 12) la construcció de cases 
barates per a les famílies obreres; 13) lluitar contra la guerra i el feixisme i per la llibertat 

826 .- "Mitines Pro-jornada 8 de Marzo", a Nuestra Palabra, núm. 125. Palma, dijous, 5 de març de 1936, 
pàg. 1. La Secretaria  Femenina del Partit Comunista d'Espanya acordà celebrar la jornada del 8 de maig, 
convidant les dones socialistes i republicanes, als mítings a Santa Catalina (dissabte, dia 7), Casa del Poble de 
Palma (dilluns, dia 9), la barriada de la Llibertat (dimarts, dia 10) i al Molinar (dimecres, dia 11). També 
PICORNELL, Aurora: "La jornada del 8 de Marzo", a Nuestra Palabra, núm. 125. Palma, dijous, 5 de març de 
1936, pàg. 1. 
827 .- Segons la crònica, "Todas las oradoras propugnaron por la liberación total de la mujer, haciendo 
resaltar la importancia de la jornada de 8 de marzo y haciendo un llamamiento para crear una amplia 
organización femenina antifascista." "Mitin femenino en Santa Catalina", a Nuestra Palabra, núm. 126. Palma, 
dijous, 12 de març de 1936, pàg. 1. 
828 .- A més, també tractà sobre la política estatal, comentant que el Govern havia de complir ràpidament 
el programa pactat pel Front Popular. Així mateix, féu referència als molts de problemes locals, especialment 
els que afectaven als treballadors i a les dones en particular. Finalment, féu una comparació de com vivia la 
dona en la URSS. "El movimiento femenino se inicia con éxito en Baleares. Mitin central en la Casa del 
Pueblo", a Nuestra Palabra, núm. 126. Palma, dijous, 12 de març de 1936, pàg. 1. 
829 .- "La diada de la mujer antifascista en la Casa del Pueblo", a El Obrero Balear, núm. 1.783. Palma, 
divendres, 13 de març de 1936, pàgs. 1-2, publicà una àmplia crònica titulada "La diada de la mujer antifascista 
en la Casa del Pueblo", amb el sumari destacat "Más de 2000 personas, en su mayoría del sexo femenino, se 
apiñan en el local. El Orfeón Proletario ameniza el acto, en el que la solemnidad y el entusiasmo se disputan la 
preponderancia. La mujer palmesana irrumpe en el campo de la lucha en pró de la justicia social." 
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total de la dona treballadora, i 14) el reconeixement de la URSS.830 El dijous, 12 de març, en 
el Cine Recreatiu de Llumajor es féu un míting femení, organitzat pel Front Popular 
d'Esquerres.831 
El 8 de març, també a la barriada del Molinar de Llevant, el Front Popular féu un homenatge 
al veí Jaume Garcia en el saló-teatre d'Esquerra Republicana. Presidí l'acte Miquel Munar i hi 
hagué discursos de Miquel Rosselló (Esquerra Republicana), Sebastià Ferretjans (grup 
socialista), Vicenç Torres (Partit Socialista) i l'homenajat Jaume Garcia.832 A Manacor, també 
es féu una manifestació, organitzada pel Front Popular d'Esquerres, per festejar la victòria en 
les eleccions generals del 16 de febrer i l'amnistia. La concentració, precedida per la Banda 
de Música de Manacor i l'Orfeó de la Joventut Socialista va recórrer els principals carrers de 
la ciutat. En la plaça del Comte de Sallent, des del balcó de la seu d'Esquerra Republicana, hi 
hagué discursos del batle, el socialista Mateu Soler, i del representant del Front Popular 
Lliteras.833 
El 12 de març, les forces polítiques del Front Popular acordaren la celebració d'una 
manifestació per al diumenge 15 de març per demanar al Govern l'anul·lació de les eleccions 
a diputats a Corts del 16 de febrer.834 A les 9,30 h. del matí del dia 15, se concentrà una 
multitud a la plaça d'Eusebi Estada per recórrer el centre de la ciutat i acabar davant el 
Govern Civil. Encapçalaven la desfilada els candidats a diputats Bernat Jofre i Alexandre 
Jaume, el president de la Diputació Jaume Garcia, el batle de Palma Emili Darder, els 
regidors Ignasi Ferretjans, Francesc de Sales Aguiló, Rafel Rigo, Miquel Porcel, Jaume 
Comas, el comunista Andreu Sureda i el membre del Consell Central del PCE José Ochoa. 
Al decurs de la manifestació es cridaren consignes i es cantà "La Internacional." Arribats al 
Govern Civil, la presidència de la desfilada pujà al despatx del governador i des del balcó, 
Andreu Sureda, llegí les tretze conclusions del bloc popular d'esquerres: 1) petició de 
l'anul·lació de les eleccions de diputats del 16 de febrer, 2) el ràpid compliment del programa 
del Front Popular, 3) la construcció de la plaça d'abastos, el nou port i la casa de correus per 
mitigar l'atur forçós, 4) l'empresonament dels responsables (Lerroux, Gil Robles, Doval i 
Velarde, entre d'altres) de la repressió d'Astúries, 5) la indemnització de les víctimes de la 

830 .- ""El movimiento femenino se inicia con éxito en Baleares. Resolución aprobada en los mítines para 
elevarla al Gobierno", a Nuestra Palabra, núm. 126. Palma, dijous, 12 de març de 1936, pàg. 1; "La diada de la 
mujer antifascista en la Casa del Pueblo", a El Obrero Balear, núm. 1.783. Palma, divendres, 13 de març de 
1936, pàg. 2. 
831 .- "Mitin femenino", a La Semana, núm. 11. Llucmajor, dissabte, 14 de març de 1936, pàg. 3, 
destacava que l'acte "constituyó un gran éxito. pués se vió dicho local, repleto de mujeres, ávidas de escuchar 
las palabras de las oradoras. Como dato curioso, debemos decir que es el primer acto de esta naturaleza que se 
ha celebrado en esta ciudad, pues tanto el auditorio como la presidencia y oradoras, eran mujeres." 
Dissortadament, la crònica no ampliava la notícia. 
832 .- ¨Política local. Homenaje al señor García", a La Almudaina, dimarts, 10 de març de 1936, pàg. 6. 
Segons la crònica, Jaume Garcia exposà la tasca que pensava desenvolupar des de la presidència de la Diputació 
Provincial, "labor que será secundada con entusiasmo por los demás gestores que están completamente 
identificados con el plan a desarrollar." A més, afirmà que "todos sus afanes tienden a mejorar las condiciones 
de los asilados y enfermos haciendo reformas en los establecimientos públicos, entre ellos el trasladar la Inclusa 
al magnífico edificio Des Puig d'es Bous." Comentà que aquests projectes a més de benificiar als acollits a la 
beneficència provincial, "llevaría por resultado el aminorar sensiblemente el paro obrero." Acabà dient que 
"Todo esto se hace luchando con el déficit de medio millón de pesetas que hemos encontrado." 
833 .- Voz y Voto, núm. 241 Manacor, dissabte, 14 de març de 1936, pàg. 4. 
834 .- La Almudaina, divendres, 13 de març de 1936, pàg. 7. L'11 de març, en la sessió del Comitè 
Executiu d’ERB, a proposta de Bernat Jofre i amb el vot a favor de Darder, s'acordà que en la reunió del Comitè 
d'enllaç del Front Popular es donàs suport a l’organització d’una manifestació pública per celebrar el triomf de 
les esquerres. Informe del 5 de desembre de 1936 del secretari de la Causa núm. 978/1936 Manuel Bennàssar 
Mas i del juge intructor Ricardo Fernández de Tamarit. Causa 978/1936. Arxiu del Jutjat de la Comandància 
Militar de les Balears. 
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repressió d'octubre de 1934, 6) la reposició dels obrers i empleats acomiadats pels fets 
d'octubre, 7) la republicanització de tots els organismes de l'Estat, de la província i del 
municipi, 8) el lliurament dels comandaments militars als afectes al règim i la destitució 
fulminant de tots els militars monàrquics i feixistes, 9) la dissolució i desarmament de totes 
les organitzacions feixistes, 10) la incautació dels béns de Joan March Ordines i de tots els 
que havien evadit capitals, 11) la derogació de la Llei municipal de 1934 i la vigència de la 
de 1877 i de l'estatut municipal, 12) el nomenament d'una comissió de petits creditors del 
Crèdit Balear i del Banc Agrari, i 13) el reconeixement immediat de la URSS. Els 
manifestants demanaren també la llibertat de l'alemany antinazi Thaelmann. Posteriorment, 
parlaren Jaume Garcia, Bernat Jofre, José Ochoa i el governador Isidro Liarte —que expressà 
la seva satisfacció per la serenitat i ordre en què s'havia duit a terme la manifestació i 
manifestà que recollia les peticions comprometent-se a traslladar-les al Govern.— Els 
manifestants es dissolgueren pacíficament i l'acte acaba sense cap incident.835 Precisament, el 
15 de març, el president del Govern, Manuel Azaña prohibí noves demostracions de victòria. 
 
11.6. L'EVOLUCIÓ DELS PARTITS POLÍTICS EN ELS DARRERS MESOS DE LA 
REPÚBLICA 
 
11.6.1. LA FALANGE ESPANYOLA 
A partir del febrer de 1936, la Falange Espanyola desplegà una gran activitat i començà a 
crear agrupacions locals a la majoria de pobles de Mallorca arran de la radicalització de les 
dretes. Així, el febrer s’implantà a Algaida (5 de febrer), Artà, Banyalbufar, Biniali, 
Capdepera, Llubí (1 de febrer), Montuïri, Sencelles, Sóller i Vilafranca; el mes de març a 
Inca (diumenge del Ram), Lloret (20 de març), Maria de la Salut, Porreres (8 de març) i Sant 
Joan; l’abril, a Alaró (10 d'abril), Alcúdia, Costitx (9 d'abril), Estellencs (12 d'abril), Mancor, 
Puigpunyent i ses Salines (1 d'abril); el maig a Andratx (12 de maig), Calvià (12 de maig), 
Fornalutx i Marratxí. El 4 de juliol es constituí a Santa Eugènia.836 
Poc després de constituir-se la Falange a les Balears, Nicolau Garau proposà a la primera 
delegada provincial de la Secció Femenina, però la seva actuació va ser breu.837 El gener de 
1936, va ser nomenada Magdalena Rullan Vives delegada provincial, però al cap de poc 
temps fou substituïda per Pilar Solanas Cazaña que, ajudada per Dolors Alemany Alomar 
(tresorera), Enriqueta de Castro Pinto, Conxa Batle, Esperanza de la Monja, Maria del 
Carmen Ramírez, Francisca Ramírez i Maria Lluisa Ramonell.838 Aleshores, es donà un 
intens impuls a l’activitat de la Secció Femenina. Així i tot, els mesos previs a l’aixecament 
militar, la Secció Femenina es constituí a Inca, Biniamar, Felanitx, Porreres, Manacor, 
Calvià, Binissalem i Algaida, a més de Maó i de Ciutadella.839 
El març de 1936, començaren a entrenar-se paramilitarment –amb armes que havien rebut en 
part de Barcelona– a diferents indrets de l'illa, especialment a les possessions de Sant Martí 
(Vilafranca), Son Vivot (Inca) i Vallgonera Vell. Des d'aleshores fins al juliol de 1936, foren 

835 .- "La manifestación del Frente Popular de Izquierdas", a La Almudaina, dimarts, 17 de març de 1936, 
pàg. 4; "Contra la corrupción de la conciencia popular", a El Obrero Balear, núm. 1.784. Palma, divendres, 20 
de març de 1936, pàg. 4?. 
836 .- Dades obtingudes de ZAYAS, Alfonso de –Marqués de Zayas–: Historia de la Vieja Guardia de 
Baleares. Imprenta Sáez. Madrid, 1955, pàgs. 137-189. 
837 .- Ibid., 93. 
838 .- El 28 de juny, va ser detinguda perquè la seva adreça servia per mantenir la correspondència entre 
José Antonio Primo de Rivera i el cap provincial marquès de Zayas. Va ser alliberada per les milícies de 
Falange el 19 de juliol. Ibid., pàgs. 93-94. 
839 .- Ibid., pàg. 95. 
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constants les provocacions dels falangistes. El 15 de març el Govern decretà la il·legalització 
de la Falange i empresonà el seu dirigent José Antonio Primo de Rivera.  
La nit del divendres, 19 de març, la Policia efectuà un registre en el local de la Falange de 
Palma. Tot i que no es trobaren armes, com que no es varen poder obrir alguns calaixos, el 
local fou clausurat fins l'endemà. El 20 de març, la Policia detingué els dirigents Alfonso de 
Zayas, Antoni Nicolau, Joan Riera i Jaume Mulet i foren posats a disposició judicial. Després 
de declarar davant el jutge de guàrdia del districte de la Llonja, Matías Romero Amorós, els 
posà en llibertat.840 
Malgrat aquestes mesures governatives, la premsa d’esquerres demanà mesures més intenses 
contra els feixistes, ja que “continuamente nos llegan noticias de reuniones, que celebran en 
los pueblos y en Palma mismo. En Santa Eugenia fue descubierta una reunión de estos 
feroces enemigos de los trabajadores. En Palma sabemos que se reunen en los cafés 
aristocráticos de esta ciudad, dándose el caso que están durante horas reunidos, saludando a 
lo fascista, insultando a los hombres de izquierda y no obstante, siguen tan campantes.”841 En 
el proper número del setmanari Nuestra Palabra es continuà detallant les activitats feixistes, 
afirmant: “Los señoritos fascistas de Palma, seguramente siguiendo su plan de “trabajo” al 
igual que sus miserables hermanos de la península […] intentan también llevar a cabo 
algunas de sus proezas criminales no poniendo ningún reparo para ello a fin de presentar un 
balance efectivo al “furer” de Primo de Rivera, ensangrentar con sangre proletaria las calles 
de nuestra ciudad.– Hace ya algunos días informamos que un joven obrero de izquierda 
republicana, fué agredido por un grupo de estos mercenarios el cual fue golpeado duramente. 
Algunos militantes de nuestro partido han recibido anónimos amenazándolos de cosas 
graves. Últimamente en una asamblea reciente celebrada por estos, se acordó destruir la 
imprenta en que se edita “Nuestra Palabra”. ¿Puede llegar a más la actitud provocativa de 
estos asesinos?”842 
Al final de març, es repartiren fulls clandestins de Falange a Campanet i s’hi organitzà una 
manifestació que originà una alteració de l'ordre públic. Els promotors foren detinguts i 
posats a disposició del Jutjat.843 
Durant el mes d’abril, els falangistes també provocaren desordres a Manacor pels quals foren 
sancionats (7 d'abril) dos joves feixistes amb multes de 150 i 100 ptes.844 L'11 d'abril, la 
Guàrdia Civil de Selva comunicà que arran de les ordres del president de la comissió gestora 
de Selva havien pràcticat gestions per descobrir els autors del repartiment de fulls clandestins 
de Falange, però fins aleshores no s'havia descobert l'autoria.845 
Dies abans de la commemoració de l’aniversari de la proclamació de la República, el 14 
d’abril, els falangistes intensificaren la seva propaganda repartint fulls a diferents poblacions 
de Mallorca. A més, també proliferaren les actuacions contra els símbols republicans. Així, la 
nit de l'11 al 12 d’abril, a Montuïri, foren borrats amb alquitrà les plaques de la plaça de la 
República –que fou substituïda per plaça d'Espanya– i dels carrers de la Llibertat, de Pi i 

840 .- La Almudaina, dissabte, 21 de març de 1936, pàg. 5. 
841 .- “Acción de masas contra el fascismo”, a Nuestra Palabra, núm. 128. Palma, dijous, 26 de març de 
1936, pàg. 2. 
842 .- “Matonerías y provocaciones de los fascistas”, a Nuestra Palabra, núm. 129. Palma, dijous, 2 d’abril 
de 1936, pàg. 1. 
843 .- “Del Gobierno Civil. Manifestaciones en Campanet”, a La Almudaina, dimecres, 1 d’abril de 1936, 
pàg. 3. 
844 .- La Almudaina, dimecres, 8 d’abril de 1936, pàg. 7. 
845 .- “Servicios de la Guardia Civil”, a La Almudaina, diumenge, 12 d’abril de 1936, pàg. 4. 
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Margall, del Capità Galán i de García Hernández. La Guàrdia Civil interrogà alguns joves de 
la Joventut d'Acció Popular.846  
La nit del 13 d'abril, grups de falangistes feren pintades –amb les cinc flexes i la inscripció 
“¡Arriba España!”– per les façanes de Palma. Així mateix, a la matinada del 14 d'abril, també 
feren inscripcions de protesta contra el règim republicà joves de la Comunió Tradicionalista i 
de Renovació Espanyola. A més, el falangista Jaume Mulet, ajudat per Miquel Caldentey, 
col·locaren una bandera falangista en l'estàtua del rei Jaume I.847 
El 15 d'abril el governador imposà multes de 500 i 100 pessetes a diversos veïns de 
Binissalem, Inca, Santa Maria i Campanet per repartir fulls clandestins de Falange. També 
sancionà amb 250 ptes. un jove de Llubí que havia fet declaracions injurioses contra el règim 
i al propietari del cafè que ho havia permès.848 
Arran de la intensitat de les actuacions provocatives dels feixistes, a partir del 17 d'abril, el 
governador Liarte ordenà als agents de Vigilància i als batles dur a terme una campanya de 
detencions dels elements extremistes de Falange que resultassin perillosos pel manteniment 
de l'ordre públic. Aquell dia foren arrestats diversos individus d'alguns pobles de Mallorca –
especialment 11 falangistes de Llucmajor– i de Palma, com Alfonso de Zayas, Antoni 
Nicolau, Néstor Gallego, Joan Riera, Pau Chimelis, Llorenç Clar, Miquel Mas, Pere Moyà, 
Fraterno Juan i Jaume Mulet, que varen ser portats a la presó dels Caputxins.849 A Esporles 
també foren detinguts el prevere Antoni Tries i els veïns Gabriel Calafell, Josep Vich, 
Francesc Calafell, Francesc Moranta, Josep Pons, Francesc Llinàs (jutge municipal), Josep 
Rosselló i Pere Sabater.850 L’endemà continuaven les detencions a Palma i a la Part Forana.851 
El diumenge, 19 d’abril, a la presó dels Caputxins hi hagué una petita revolta quan el prevere 
detingut Antoni Trias oficiava missa, fet que generà l'oposició dels presos comuns, que varen 
rompre algunes portes. Més tard, també hi hagué incidents als voltants de la presó –carrer 
dels Caputxins i plaça de l'Olivar– entre els familiars i amics dels empresonats falangistes i 
elements d'esquerres que obligaren a la intervenció de la força pública. Hi hagué alguns 
ferits. A la nit, part dels detinguts de Falange, encapçalats per Zayas, foren traslladats en 

846 .- “Aparición de unos letreros cambiando los nombres de las calles”, a La Almudaina, dimarts, 14 
d’abril de 1936, pàg. 1. 
847 .- ZAYAS, Alfonso de –Marqués de Zayas–: Historia de la Vieja Guardia de Baleares. Imprenta Sáez. 
Madrid, 1955, pàg. 80. Zayas comenta que “El viejo Rey, representación la más genuina del sentido español de 
nuestra Edad Media, enarboló una bandera que simbolizaba ya la encarnación más potente y vibrante de la 
nueva España: la bandera roja y negra, la bandera de Falange Española.” 
848 .- “En Santa María es detenido un individuo por dar mueras a Azaña y Largo Caballero”, a La 
Almudaina, dijous, 16 d’abril de 1936, pàg. 1, i “Del Gobierno Civil”, a La Almudaina, dijous, 16 d’abril de 
1936, pàg. 1.  
849 .- “Detención de fascistas”, a La Almudaina, dissabte, 18 d’abril de 1936, pàg. 9 i “Del Gobierno 
Civil”, a La Almudaina, dissabte, 18 d’abril de 1936, pàg. 4. Segons Zayas, “Para comprobar lo que había de 
verdad en el mote [señoritos fascistas] con que el ministro [de Governació, Santiago Casares Quiroga] 
designaba a los falangistas véase dónde se efectuó la detención de los principales camaradas. Como Jefe 
Provincial, me presenté a la Policía al tener noticia de algunas detenciones para responder por ellos; al 
Secretario Provincial, camarada Nicolau, se le detuvo en la estación, al regresar de Inca, adonde le habían 
llevado sus ocupaciones de Procurador; al Jefe Provincial de Prensa y Propaganda, camarada Néstor Gallego, 
maestro de Primera Enseñanza, le detuvieron en su escuela; al camarada Pablo Chimelis, empleado en los 
ferrocarriles de Mallorca, se le detuvo en la estación; al camarada Bartolomé Suau, obrero albañil, trabajando en 
una edificación, y así todos los demás: Jaime Mulet, Juan Riera, Lorenzo Clar, Miquel Más, Pedro Moyá, 
obrero del Pont d'Inca; Fraterno Juan, chofer, y muchos más.” ZAYAS, Alfonso de –Marqués de Zayas–: 
Historia de la Vieja Guardia de Baleares. Imprenta Sáez. Madrid, 1955, pàgs. 85-86. 
850 .- “Del Gobierno Civil”, a La Almudaina, diumenge, 19 d’abril de 1936, pàg. 1. 
851 .- “Del Gobierno Civil”, a La Almudaina, diumenge, 19 d’abril de 1936, pàg. 1. 
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cotxes de la Guàrdia Civil al fort de Sant Carles.852 El 20 d’abril, els empresonats d’Esporles 
varen ser alliberats.853 
El 21 d'abril, els diputats Bartomeu Fons i Jaume Suau visitaren el governador civil per 
formular una enèrgica queixa davant el fet que, amb el pretext de les mesures preses contra el 
feixisme, la passió politica dugués a l’illa a que els ajuntaments i els batles fessin 
maquinacions i denúncies contra persones determinades pel fet de militar en partits distints 
dels del Front Popular. Així mateix, destacaren la gravetat per la llibertat i la tranquil·litat 
dels ciutadans que pogués quedar a l'arbitri “de odios políticos pueblerinos, sembrándose 
intraquilidad y temores.” El governador Liarte es va comprometre a vetlar perquè no es 
poguessin exercir venjances ni repressàlies polítiques amb l’excusa de complir les mesures 
del Govern.854 
Entre els dies 21 i el 25 d'abril, després de depurades les causes i a mesura que es rebien els 
informes, foren posats en llibertat un bon nombre dels detinguts governatius per la seva 
significació feixista. El governador Liarte anuncià, però, que continuarien les detencions dels 
falangistes que duguessin a terme actes contra el règim republicà.855 El 30 d'abril fou detingut 
governativament Josep Moragues Monlau, que ingressà al fort de Sant Carles.856 
Al començament del mes de maig les detencions ja foren molt poc freqüents. Així i tot, el 7 
de maig el governador Liarte ordenà la detenció de diversos individus de Campanet, que 
després d'haver estat posats en llibertat de la presó d’Inca, arribaren al poble provocant 
aldarulls i tornaren a ser detinguts per la Guàrdia Civil. Com a mesura preventiva, el 
governador els imposà multes de 1.000 i 500 ptes.857  
El 7 de maig, el comunista Andreu Sureda protestà des de les pàgines de Nuestra Palabra de 
l'escassa duresa de les condemnes contra els falangistes mallorquins Muntaner i Tous, 

852 .- Sobre l’estada dels falangistes detinguts al fort de Sant Carles, el marquès de Zayas en dona ampli 
testimoni. Els detinguts foren rebuts al fort pel tinent Ramos i el sergent Estelrich. Assenyalà que “Como dijo 
algún camarada, nunca tan seguros y nunca tan vigilados como durante la permanencia en el fuerte de San 
Carlos. La misma noche de la llegada un paseo por las murallas del fuerte, frente a la inmensidad del mar, en la 
clara noche de Mallorca, nos sugirió muchas reflexiones a los que habíamos de acoplar nuestra línea de 
conducta futura. […] La vida en el fuerte se organizó militarmente desde el día de la llegada. Era la mejor 
ocasión para entrenar a los camisas azules en una serie de detalles que el tráfago de la vida ordinaria, las 
ocupaciones del Partido, habían impedido realizar: gimnasia, deportes, instrucción militar…" Com a cap 
provincial i com a militar, Zayas s'encarregà de dirigir l'activitat dels falangistes detinguts. "Nos levantábamos a 
las seis de la mañana. Parte de ella la dedicábamos a la instrucción militar, practicada siempre a escondidas de 
la vigilancia, y a los deportes, gimnasia, etc. Después, algún tiempo a la lectura. Como Jefe presidía la comida, 
así como todos los actos de Falange. Empezaba con un padrenuestro y terminaba con los gritos reglamentarios. 
[…] Después de la comida, y escuchando las últimas noticias de la radio, venía la preparación para las visitas. 
Se recibían de 4,30 a 5,30 de la tarde.” A més dels familiars, foren visitats falangistes d'arreu de Mallorca i, fins 
i tot, de Menorca i Eivissa. Entre les visites, Zayas, concreta el cap de Renovació Espanyola Pérez, el capità 
Pérez Vengut, etc. ZAYAS, Alfonso de –Marqués de Zayas–: Historia de la Vieja Guardia de Baleares. 
Imprenta Sáez. Madrid, 1955, pàg. 95-97.  
853 .- “Los incidentes del domingo en la carcel”, a La Almudaina, dimarts, 21 d’abril de 1936, pàg. 3, i 
“Del Gobierno Civil”, a La Almudaina, dimarts, 21 d’abril de 1936, pàg. 2. 
854 .- “Inauguración oficial de la inspección de Investigación y Vigilancia de Alcudia”, a La Almudaina, 
dimecres, 22 d’abril de 1936, pàg. 7. 
855 .- “Del Gobierno Civil”, a La Almudaina, dimecres, 22 d'abril de 1936, pàg. 4; “Del Gobierno Civil”, a 
La Almudaina, divendres, 24 d'abril de 1936, pàg. 1; “Del Gobierno Civil”, a  La Almudaina, dissabte, 25 
d'abril de 1936, pàg. 9. 
856 .- “Del Gobierno Civil”, a La Almudaina, divendres, 1 de maig de 1936, pàg. 4. 
857 .- “Del Gobierno Civil”, a La Almudaina, divendres, 8 de maig de 1936, pàg. 4. 
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acusats de tinença d'armes.858 En la sessió municipal de l’Ajuntament de Palma del 6 de maig, 
el regidor socialista Jaume Garcias presentà una protesta sobre el mateix tema.859 
El 14 de maig Isidro Liarte anuncià l’alliberament d'alguns detinguts feixistes en el castell de 
Sant Carles i multà amb 200 pessetes una dona que havia increpat, des del balcó de casa 
seva, els assistents a un enterrament civil.860 
El 15 de maig, a Llucmajor, hi hagué agressions contra diversos símbols republicans, com 
l'esborrament de les plaques dels carrers de Galán i García Hernández i l’empastifament de 
les parets amb els noms de dos caps feixistes. La placa de la plaça de la República fou 
esborrada i substituïda amb el nom de plaça d'Espanya.861 Dies després, la Guàrdia civil va 
detenir els suposats culpables d'aquests fets,862 que dies posteriors foren alliberats per no 
poder-se demostrar càrrecs contra ells.863 

858 .- SUREDA, Andreu: “El fascismo debe ser destruido”, a Nuestra Palabra, núm. 134. Palma, dijous, 7 
de maig de 1936, pàg. 1. En l’article es comparava la sentència amb les condemnes contra els militants 
comunistes Joan Mas, Antoni Fullana i Heriberto Quiñones durant el Bienni Negre. Així mateix, es denuncià la 
proliferació de fulls clandestins feixistes a Palma. 
859 .- Segons la crònica de la sessió, Jaume Garcia demanà que tots els ciutadans fossin tractats igual sense 
distincions de classes i posà com a exemple que s'havia efectuat un judici en l’Audiència contra dos feixistes, 
“los cuales fueron condenados a pagar una multa y sin embargo a dos obreros, uno socialista y otro comunista, 
por la misma causa fueron condenados el uno a tres años de prisión y el otro a un año.” “La sesión municipal de 
anoche”, a La Almudaina, dijous, 7 de maig de 1936, pàg. 4. La intervenció de Jaume Garcia davant el plenari 
consistorial va ser la següent: “El Sr. Garcia dice que va a tratar de un asunto en que cree coincidirán los 
regidores, sus compañeros. Muchas veces ha notado, dice, que muchos señores y hasta cierto sector de la prensa 
de Palma, cuando aquí se plantean cuestiones políticas salen inmediatamente al paso diciendo que el 
Ayuntamiento no debe inmiscuirse en las mismas ni en casos que no sean de administración municipal y como 
yo tengo, dice, un concepto distinto de nuestra misión voy a hablar de algo de que se ha ocupado toda la ciudad, 
porque cree que si los Concejales vienen aquí a trabajar de una manera desinteresada, honradamente, en 
beneficio de la administración municipal, también debemos hablar para tratar de que todos los ciudadanos sean 
iguales ante la Ley y no siendo ésta una ley de clases. Estos días, añade, el tres de Mayo corriente, se ha 
celebrado un juicio en la Audiencia de Palma que la ciudad ha comentado mucho, y yo no puedo menos de 
manifestar mi modesta opinión para protestar de la forma en que vemos que se ha interpretado la Ley, porque, 
en mi concepto es una ley de clases y en política republicana me parece que no está bien. Aquí se da el caso que 
el día veinte y ocho del pasado mes prendieron a unos señores de filiación fascista, unos señores pollos peras, 
con pistolas en el bolsillo que supongo no serían para cazar moscas; la policía, cumpliendo su misión, los 
detuvo y el día tres se ha celebrado el juicio. Los acusados eran los señores Muntaner y Tous y el Sr Fiscal de la 
Audiencia pidió para uno seis meses de prisión y para el otro tres meses; pero después de haber oido la defensa, 
vamos que la reseña del juicio dice: “Terminada la prueba el Fiscal modifica las conclusiones, teniendo en 
cuenta la buena conducta de los procesados y por tanto modifica las penas pedidas pidiendo para el primero 
quinientas pesetas de multa y doscientas cincuenta para el segundo.” Tengo que decir señores, que, existiendo la 
misma Ley, el mismo Código penal del año 1934, en que tuvieron lugar los sucesos de Octubre, no puedo 
menos de protestar enérgicamente contra este sistema de administrar la justicia que puede costar caro, porque se 
da el contraste, la paradoja de que a un obrero llamado B. Santandreu, de Lloseta por ser socialista, en Octubre 
se le condenóm a tres años de prisión y a otro ciudadano, conocido de todo Palma que se, llama Juan Mas, 
comunista, persona honradísima, por el hecho de encontrársele una pistola se le condenó a un año de prisión. Y 
yo digo señores regidores ¿hay derecho a que unos señores por ser de una casta y por ser de filiación fascista, 
encontrándoseles armas en el bolsillo, se les condene a una multa de doscientas cincuenta pesetas y a otro, por 
ser obrero, por ser socialista, o comunista, por el mismo delito se le impongan años de prisión?. Yo no entiendo 
este sistema de administrar justicia y quisiera aprovechar este modesto escaño para protestar energicamente del 
modo como se ha interpretado la Ley en estos momentos en cuanto a dichos señores.” Llibre d'actes de 
l’Ajuntament de Palma. 6 de gener - 30 de desembre de 1936. Sign. 239. AMP. 
860 .- La Almudaina, divendres, 15 de maig de 1936, pàg. 5. 
861 .- “Nuestra protesta” (editorial), a La Semana, núm. 20. Llucmajor, dissabte, 16 de maig de 1936, pàg. 
1. 
862 .- “Han sido detenidos los embadurnadores”, a La Semana, núm. 20. Llucmajor, dissabte, 16 de maig 
de 1936, pàg. 4. 
863 .- “Rectificación”, a La Semana, núm. 21. Llucmajor, dissabte, 23 de maig de 1936, pàg. 4. 
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L'aparició del periòdic clandestí Aquí estamos... 
El 23 de maig, quan la junta de comandament de la Falange Espanyola de les J.O.N.S. de les 
Balears, es trobava empresonada al fort de Sant Carles, el secretari provincial de Falange 
Antoni Nicolau, el cap de propaganda Néstor Gallego i el cap provincial Alfonso de Zayas 
tragueren la publicació Aquí estamos…. Se subtitulà “Periódico clandestino de Falange 
Española de las J.O.N.S. de Baleares” i aparegué com un periòdic de combat, amb el lema 
“Sale cuando le da la gana.” L’editorial, intitulat “Al comenzar”, del periòdic deia: 
“Al salir por primera vez a la luz pública este nuevo órgano de información que no está 
sujeto a las Leyes de la censura dictadas por un Gobíerno vil y sectario que alardea de 
democrático y liberal, ni tampoco a los caprichos de las llamadas autoridades que en nuestras 
Islas no representan el sentir del pueblo que dicen que es soberano, plácenos el saludaros 
desde estas líneas y exponeros a continuación las normas por las cuales irá encauzada nuestra 
labor. 
1.ª- Pertenecemos a Falange Española de las J. O. N. S. y por lo mismo redactamos y 
redactaremos este periódico en una forma concisa, clara, real y viril. 
2.ª- No reconocemos a ninguna de las autoridades políticas constituídas, ni mas leyes que las 
que dimanan de nuestra organización. 
3.ª- En nuestras columnas daremos publicidad a cuantos actos inmorales e injustos lleguen a 
nuestro conocimiento, sea quien sea el que los realice. 
4ª.- Laboraremos por la desaparición del caciquismo y denunciaremos cuantos chanchullos 
lleven a cabo las inmorales gestoras que intentan regir nuestros municipios suplantando la 
voluntad popular. 
5.ª- Como a pesar de que los tribunales de Justicia hayan declarado legal nuestra 
Organización, las autoridades gubernamentales nos colocan fuera de la Ley yendo en contra 
de la Justicia, nos hemos visto precisados a dar a conocer nuestro espíritu con un periódico 
clandestino y aquí estamos.” 
Com indica Alfonso de Zayas “el periódico es una fe de vida –una targeta de visita– que 
Falange presentaba a aquel ministro de la Gobernación, cuando éste creía haberla vencido 
con un golpe de pluma dado desde su poltrona ministerial.”864 El marquès de Zayas continua 
dient “En el momento en que muchos se figuraron que Falange estaba derrotada y disuelta, 
los bravos camisas azules repartían el periódico por las casas de la ciudad.”865  
La publicació clandestina, de 6 pàgines, s’havia imprés a Gràfiques Arts, del carrer de Cecili 
Metel, de Palma i publicava alguns destacats, com “No rompais este ejemplar ni lo guardeis, 
es preciso difundirlo” (pàg. 4); “Este número ha sido visado por la censura de Falange” (pàg. 
4); “Obrero, piensa y medita y te convencerás de que solamente la Falange es la que defiende 
tus intereses sin pedirte nada. El quitar la vida a los tiranos es labor civilizada” (pàg. 4); “Las 
pistolas sirven para defenderse y tomar represalias no para asesinar” (pàg. 6); “Falange 
Española de las JONS defiende el proletariado” (pàg. 6); “Construir, construir y construir es 
el programa de la Falange; destruir es el de las turbas del Frente Popular” (pàg. 6) i “Los 
canallas, ladrones y asesinos, siguen siéndolo siempre aun cuando vayan revestidos de 
autoridad” (pàg. 6). En portada, a més de l’editorial, publicà l’article “Prieto se acerca a la 
Falange”, de José Antonio Primo de Rivera, que ocupava íntegrament també la plana 2. En la 
pàgina 3 i part de la 4, incloïa l’article “Militares Españoles” en la qual feia una crida a la 
intervenció de l'Exèrcit per “salvar” Espanya i fent un paral·lelisme amb la revolució russa. 
La resta de la pàgina 4, sota el titular “Burlando la censura” comentava la participació de 

864 .- ZAYAS, Alfonso de –Marqués de Zayas–: Historia de la Vieja Guardia de Baleares. Imprenta Sáez. 
Madrid, 1955, pàg. 105. 
865 .- Ibid., pàg. 106. 
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José Antonio Primo de Rivera i Antonio Goicoechea en la segona volta de les eleccions 
generals a Cuenca. La pàgina 5 i més de la meitat de la 6, publicava el text “Tácticas 
marxistas. Información del Frente Popular” en el qual s’enumeraven diverses propostes 
d'actuació dels grups de milícies marxistes, assessorats per tècnics soviètics que s'havien 
traslladat a Madrid. En la resta de la plana 6, feia gairebé l’única referència concreta a les 
Balears amb l'article “Panorama Balear. La cárcel de Palma”, en el qual denunciava la 
pèssima situació de la presó de Palma. 
Si hem de creure el relat d'Alfonso de Zayas, aquell primer número “causó sensación en toda 
la isla. Cayó como una bomba”866 i la policia començà a investigar com havia pogut sortir 
aquella publicació. El 28 de maig, el comissari de Vigilància, Guillermo Roldán de la Cuesta 
practicà diligències per saber qui eren els autors dels fulls clandestins que “han circulado por 
esta ciudad”867 i clausurà la impremta i detingué el seu propietari, Josep Cladera Bover.  
El 27 de juny se celebrà a l'Audiència la causa instruïda pel Jutjat de la Llonja contra 
l’impressor Josep Cladera, acusat del delicte d’incitació a la rebel·lió. El tinent fiscal Prada 
l’acusava d’haver trobat a la seva impremta Gràfiques Arts originals d’articles, fulls impresos 
titulats Obreros de Palma –que duien l'escut de la Falange i incitaven als obrers a aixecar-se 
contra les autoritats, que s'injuriaven amb motiu del viatge d'una comissió a Madrid– i 
diversos exemplars de la revista Aquí estamos. El fiscal demanava la pena de dos mesos i un 
dia per injúries a l’autoritat i una multa de 500 ptes. pel delicte d’incitació a la sedició. 
L'advocat defensor Lluís Ramallo –que com a militar havia passat (1931) a la reserva amb 
motiu de la Llei Azaña– demanà l’absolució del processat fonamentant-ho en què havia 
aparegut un altre periòdic igual quan estava tancada la impremta. L’acusat Josep Cladera 
declarà que era propietat de la impremta i que els fulls trobats per la Policia els havia rebut 
amb anterioritat per a la seva impressió, però s’hi havia negat i les havia guardat en un caixó 
d’una taula de l’escriptori. També declararen l’agent de Vigilància Lluc Estarellas –que 
afirmà que en el reconeixement de la impremta havia trobat en un caixó uns fulls que “al 
parecer eran impresas con el mismo tipo que existía en la referida imprenta”– i el treballador 
de Gràfiques Arts Joan Garau –comentà que no havia vist que s'hi tirassin fulls clandestins de 
cap tipus.– Acabada la prova, el fiscal mantingué l’acusació mentre que l’advocat defensor 
demanà l’absolució.868 El 29 de juny, el Tribunal d’Urgència dictà sentència contra Josep 
Cladera i el condemnà a la multa de 500 ptes. pel delicte d'incitació a la rebel·lió i el va 
absoldre de la infracció d’injúries a la autoritat, servint-li per al pagament de la multa la pena 
provisional de presó patida.869 Certament, Ramallo havia aconsellat al cap de propaganda, 
Néstor Gallego, que es publicàs un nou número d’Aquí estamos…  
Així, el 29 de maig, havia sortit el segon número amb força dificultats, ja que era molt difícil 
trobar una impremta que, segons el testimoni de Zayas, “quisiese correr el riesgo de trabajar 
para Falange y, caso de hallarla, sería gran casualidad que tuviese exactamente los mismos 
tipos de letra que la Gráficas Arts.” Continuant amb el relat del cap de la Falange, es posaren 
d’acord els falangistes i els treballadors de la impremta i “lograron entrar en ella por una 
puerta secreta y hacerse con las letras necesarias para publicar el periódico.” Per demostrar 

866 .- Ibid., pàg. 106. 
867 .- Ibid., pàg. 107. 
868 .- Lluís Ramallo digué que en la qüestió del fet estava d'acord amb el fiscal, però sostingué que el fet 
de trobar uns fulls clandestins en el caixó d'una taula no constituïa delicte, ja que “no se ha podido probar ni en 
el sumario o ni en el acto de juicio ni demostrar que el procesado fuera el autor de la impresión de las repetidas 
hojas.” Continuà dient “En cambio está probado por hechos que el Cladera no puede ser autor del delito de que 
se le acusaba y es que estando cerrada su imprenta, apareció otro periódico igual al que se encontró en la mesa 
escritorio del Cladera; esto aparte de que en la imprenta no existe máquina alguna por la que se pueda editar 
dicho periódico.” “Audiencia Territorial”, a La Almudaina, diumenge, 28 de juny de 1936, pàg. 2. 
869 .- “Audiencia Territorial”, a La Almudaina, dimarts, 30 de juny de 1936, pàg. 1. 
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les notables precaucions que s’hagueren de prendre per evitar la Policia, “el segundo número 
de Aquí Estamos tuvo que componerse en tres sitios diferentes: una parte, en el desván de mi 
casa; otra, en el pajar de una finca que el camarada Enrique Alemany posee en Buñola, y la 
tercera, en un coche.” Una vegada composta el periòdic, “quedó contratado el tiraje del 
periódico con una imprenta, debiendo empezar a las siete de la tarde del día 28 de mayo, ya 
que era preciso que a las ocho de la mañana del día siguiente estuviese terminado. Llegada la 
hora designada, el dueño de la imprenta, pretextando que las máquinas no funcionaban, se 
negó a efectuar el tiraje. Por ello fué necesario acudir a la imprenta que en Felanitx posee el 
Jefe Local, camarada Pou Grimalt,870 donde finalmente fué impreso el periódico.”871 Aquell 
número solament tenia 4 pàgines i en portada publicava l’editorial “Beligerancias”, que deia: 
“Como último y feliz recurso para sacudir el tedio de la Cámara el Sr. Casares Quiroga ha 
dicho: 
—Frente al Fascismo el Gobierno es un beligerante más. 
Naturalmente, los paletos de la mayoría, como fieras a las que se arroja carnaza ensayaron 
una vez más sus vociferaciones y aplausos como si realmente fuesen ellos los llamados a 
emitir opinión. Ahora que como en toda supuesta beligerancia hay por lo menos dos 
beligerantes y el segundo somos nosotros, nos vamos a permitir desilusionar al lacayo de su 
Magestad Azaña I. 
No señor Casares Quiroga. Nosotros concedemos beligerancia a los jóvenes socialistas de 
Asturias, a los fanáticos de la C. N. T. que aun cometiendo crímenes horrendos contra la 
Patria y la Humanidad tuvieron el coraje suficiente para matar y morir en defensa de sus 
falsos ideales, acreditando, a su manera, el temple heróico de la raza. Contra ellos 
lucharemos porque aspiramos a quebrantar su potencia y a vencer su odio. Pero ¿beligerancia 
al Gobierno? ¿a ese conglomerado de judíos, masones, indocumentados y cobardes? ¡De 
ninguna manera! Y muchísimo menos a su actual presidente, la hiena gallega, el asesino frío 
y oculto de Casas Viejas. Para que se la concediéramos tendría que ser lo que no ha sido 
nunca: un hombre macho.” La resta de la portada era dedicada a “La sustitución de la 
Enseñanza Religiosa” on es feia una crònica del “clamor de los pueblos de Mallorca ante el 
atropello de que vienen siendo objeto” i comentava l’oposició “popular” al tancament de 
col·legis religiosos de Porreres, Algaida, Pina i Sóller, a més d'una reunió de 600 pares 
contra l’ensenyança laica a Orense. En la pàgina 2 es publicaven diverses consignes del cap 
nacional i de l’afiliació del nous militants. A més, es reproduïa una notícia censurada del 
diari Ya sobre un plebiscit sobre la persona que havia d'ocupar la presidència de la República, 
una sobre la participació d'escolars en actes oficials i una relació de les normes de conducta 
de les dones de Falange. En les planes 3 i 4, sota el titular “Burlando la censura”, es 
publicaven diverses notícies sobre actuacions de falangistes i de membres de l'Exèrcit i de la 
Guàrdia Civil contra els “extremistes d’esquerres”, a més de crítiques als partits d'esquerres i 
difusió de l'ideari de Falange i l'armament de la Falange de Mallorca. Finalment, s’afegia una 
nota, signada per Mauricio Karl, sobre “El epilogo de España.”  

870 .- Antoni Pou Grimalt –Guidó– va ser fundador (1934) de la Falange a Felanitx i cap local del partit 
fins el desembre de 1936, en què s'incorporà a l’Exèrcit. Després del conflicte bèl·lic, tornà a ser cap local del 
Moviment i jutge municipal de Felanitx. ADROVER, Aina i CABOT, Joan: Felanitx 1931-1939. República, 
guerra i repressió. Res Publica Edicions. [Sant Jordi de ses Salines], 2002, pàg. 132. 
871 .- ZAYAS, Alfonso de –Marqués de Zayas–: Historia de la Vieja Guardia de Baleares. Imprenta Sáez. 
Madrid, 1955, pàg. 107. Es tractava de l'Editorial Ramon Llull, del carrer Major, de Felanitx. En aquesta 
impremta s'edità des del 3 d’agost de 1935, el setmanari Felanitx, òrgan de la CEDA, dirigit per Bartomeu 
Obrador Tauler. 
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Així, doncs, abans del 19 de juliol solament sortiren dos números clandestins.872 La 
publicació clandestina de Falange no tornà a aparéixer fins el 8 d'agost de 1936, llavors sí, ja 
ben editada, amb cobertes de paper couché. A la portada duia una gran fotografia de José 
Antonio Primo de Rivera i a la contraportada una del cap provincial Alfonso de Zayas 
Bobadilla. S'havia editat a Gràfiques Arts i tenia 8 pàgines, a més de les cobertes. Se 
subtitulava “Órgano oficial de Falange Española de las J.O.N.S. de Baleares” i el número solt 
valia 20 cèntims.873  
Mentrestant, el 25 de maig, a Montuïri per ordre del president de la gestora, Gaspar 
Mesquida, foren detinguts el rector Gregori Barceló, el vicari Pere Maria Torrens i sis joves 
de les Joventuts d'Acció Popular –JAP– acusats de rompre el rètol de la plaça de la 
República. Quan es procedí des de l'Ajuntament de Montuïri al seu traslladat a la presó de 
Palma hi hagué un rebombori important a la plaça de la vila i molts dels assistents feien 
provocativament la salutació feixista.874 Arran d'aquests fets, el governador sancionà, el 5 de 
juny, amb multes de 150, 100 i 50 ptes. nou persones –Miquel Gomila Pocoví, Bartomeu 
Ribas Gomila, Joan Martorell Lladó, Jaume Mas Buñola, Antoni Lladó Noguera, Joan 
Nicolau Garau, Joan Sastre Mayol, Josep Gomila Pocoví, Pere Mesquida Verger i 
Bonaventura Roca Mayol, la majoria membres d'Esquerra Republicana Balear– per desordre 
públic.875 Els acusats apel·laren al Govern Civil negant totes les acusacions i, el 26 de juny, el 
batle informà sobre els fets dient que els multats havien estat “testigos presenciales” i que els 
cinc detinguts pertanyien a la Joventut d'Acció Popular.876 
L’ajuda d'alguns militars a les activitats provocadores de Falange en aquells darrers mesos de 
la República a Mallorca, la posa ben de manifest el llavors cap provincial del partit, Alfonso 
de Zayas. Destacà la col·laboració de Pere Morey Gralla,877 del mestre armer Llorenç Julià, 
de Mateu Llobera –que actuava d’enllaç entre els militars golpistes i els partits polítics de 
dretes–,878 els germans Pau i Jeroni Sáiz Gralla –el primer al davant del lloc de Carrabiners de 
Felanitx–, Vicente Sergio Orbaneja, Josep Vilanova –que col·laborà a la revista Aquí 

872 .- Segons Zayas, a través de Juan Ramírez –que es trobava detingut en la presó provincial d’Alacant– 
es feren arribar els dos números d’Aquí estamos al cap estatal José Antonio Primo de Rivera, que autoritzà la 
seva publicació, “una de las pocas que dió, pues había resuelto que la divulgación de las consignas y las 
protestas de Falange se hicieran por medio de carteles murales en el periódico No Importa.” ZAYAS, Alfonso 
de –Marqués de Zayas–: Historia de la Vieja Guardia de Baleares. Imprenta Sáez. Madrid, 1955, pàg. 108. 
Sobre l’òrgan clandestí No Importa, publicat per Ruiz de Alda i del qual en sortiren 3 números entre el maig i el 
juny de 1936, vegeu PAYNE, Stanley G.: Falange. Historia del fascismo español. Ediciones Ruedo 
Ibérico.Mayenne, 1970, pàgs. 43, 86-87 i 93. 
873 .- Amb un contingut molt ben il·lustrat, Aquí estamos… publicà escrits doctrinals, reproduccions 
d’articles de José Antonio Primo de Rivera, comentaris sobre l'evolució de la Guerra Civil i propaganda feixista 
i nazi fins a la seva desaparició el 1942. 
874 .- MAS, Guillem i MATEU, Antoni: La Guerra Civil a Montuïri. L'esclafit de la crispació. Edicions 
Documenta Balear. Palma, 2001, pàgs. 69-71. 
875 .- La Almudaina, dissabte, 6 de juny de 1936, pàg. 3. 
876 .- MAS, Guillem i MATEU, Antoni: La Guerra Civil a Montuïri. L'esclafit de la crispació. Edicions 
Documenta Balear. Palma, 2001, pàgs. 70-71. 
877 .- Zayas assenyalà que “desde su Juzgado Militar, situado en el antiguo cuartel de Caballería, me 
prestaba valiosísimos apoyos. Hacíamos combinaciones muy bonitas. Por ejemplo, cuando intervenía armas 
buenas a extremistas rojos y quedaban depositadas en el Juzgado, Morey me avisaba y yo entonces acudía con 
nuestras viejas y casi inservibles pistolas y hacíamos el cambiazo.” ZAYAS, Alfonso de –Marqués de Zayas–: 
Historia de la Vieja Guardia de Baleares. Imprenta Sáez. Madrid, 1955, pàg. 84. 
878 .- Zayas comentava que es va veure en diverses ocasions a casa seva i a la del cap dels tradicionalistes, 
Josep Quint Zaforteza. Ibid., pàg. 84.  
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estamos–, el capità Jaume Homar, Sixto Rodríguez Solabé –de la secció de Metralladores 
d’Inca–, Eugenio Blanco i Pere Bartolomé Ramonell.879 
 
11.6.2. RENOVACIÓ ESPANYOLA 
Els darrers mesos de la Segona República a l’illa, Renovació Espanyola, encapçalada per 
Josep Ferran Cotoner i Verí –marquès d'Ariany–, tot i ser molt minoritària incrementà el seu 
dinamisme. El partit també va comptar amb una secció femenina, d’escassa rellevància i 
activitat, presidida per Lluïsa Cotoner –marquesa de Mondéjar i d’Ariany– i amb Leocàdia 
Oliver Jaume com a secretària. 
El 21 de maig de 1936, es va reunir la junta general i després d'assabentar-se dels treballs del 
Comitè directiu provisional, acordà el nomenament de la junta directiva del partit, integrada 
per Francisco Pérez Sánchez (president), Josep Ferran Cotoner i Verí (vicepresident), Josep 
Maria Conrado i Conrado (secretari), Salvador Beltran Font (vicesecretari), Honorat Sureda 
Hernández (tresorer), Gabriel Montaner Massanet (vicesecretari) i, com a vocals, Manuel 
Gavira Martín (1r), Joaquim Puigdorfila Zaforteza (2n), Miquel Font Jaume (3r), Nicolau 
Garau Garau (4t) i Francesc Duran Llabrés (5è).880 
El 5 de juny, després de la manifestació de protesta per l’esclat (4 de juny) d’una bomba a la 
Casa del Poble de Palma que havia estat posada pels falangistes, el seu local del carrer de les 
Minyones va ser assaltat i després de tirar el mobles al carrer els cremaren. Les forces de 
Seguretat dispersaren el grup de manifestants i apagaren el foc. 
El juliol de 1936, alguns dels seus afiliats participaren en els preparatius de l’Alçament 
militar i el 19 de juliol organitzà un funeral a Palma del seu dirigent estatal José Calvo 
Sotelo.881 
Durant la Guerra Civil, el 20 de març de 1937, el secretari provincial de Renovació 
Espanyola –domiciliada al carrer de les Minyones, núm. 13–comunicà al governador civil 
que, d’acord amb les suggerències de la Jefatura Nacional de Burgos, acordà en sessió 
celebrada el 18 de març, quedar convertida en Comitè de Milícies, amb els càrrecs següents: 
Francisco Perez Sanchez (cap provincial), Josep Maria Conrado (secretari provincial), 
Eduardo Garcia Serena (delegat de Milícies), Salvador Beltran (intervenció), Joaquim 
Puigdorfila (intendència), Manuel González Marín (tresoreria), Miquel Garau Munar (cap de 
premsa) i Sebastià Pons (cap de propaganda).882 El partit, idò, va desaparèixer totalment arran 
del decret d’Unificació de l’abril de 1937. 
 
11.6.3. PARTIT AGRARI ESPANYOL 
Aquest partit, molt minoritari, no aconseguí implantar arreu de l’illa cap agrupació local i que 
en les eleccions generals de febrer de 1936, no hi presentà candidats, encara que va donar  
suport públic a la candidatura de centre-dreta-regionalista. 

879 .- Ibid., pàgs. 84-85. Fins i tot, Zayas comenta que “Varias veces estuve en el Cuarto de Banderas del 
Cuartel de San Pedro, de Artillería, y pude comprobar el ambiente de gran entusiasmo que había entre toda la 
oficialidad.” 
880 .- Comunicació del 21 de maig de 1936 del president Francisco Pérez i del secretari Josep Maria 
Conrado al governador civil. Certificació de l’acta de constitució de Renovación Española enviada al 
governador civil, sense data. Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.637. Exp. 2.648. ARM. També 
“Política local. Renovación Española”, a La Almudaina, diumenge, 17 de maig de 1936, pàg. 7 (convocatòria de 
Junta General en el local social del carrer de les Minyones, núm. 13 per al 21 de maig) i “Política local. 
Renovación Española”, a La Almudaina,  dissabte, 23 de maig de 1936, pàg. 8. 
881 .- Esquel·la de José Calvo Sotelo, posada per Renovación Española, els dies 15 i 17 de juliol de 1936, 
en portada del diari La Almudaina. 
882 .- Comunicació del 20 de març de 1937 del secretari provincial Josep Maria Conrado al governador 
civil. Certificació de l’acta de constitució de Renovación Española enviada al governador civil, sense data. 
Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.637. Exp. 2.648. ARM. 
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Aquells darrers mesos de la República no tingué cap activitat pública i arran de l’aixecament 
militar del 19 de juliol de 1936 va desparèixer. 
 
11.6.4. LA COMUNIÓ TRADICIONALISTA  
En les eleccions generals del 16 de febrer de 1936, no es va presentar cap candidat carlí. 
Aquells darrers mesos de la República, els carlins no tingueren gairebé gens d’activitat 
pública.. 
El març de 1936, la directiva del Cercle Tradicionalista era integrada per Josep Quint 
Zaforteza Amat (president), Ramon Orlandis Villalonga (vicepresident), Ferran Truyols Coll 
(secretari), Lluís Soler Reura (vicesecretari), Jaume Reig Serra (tresorer) i com a vocals Pau 
Ferran Cortès Aguiló i Bartomeu Canals Carreras.883 Així mateix, el 27 de febrer de 1936, el 
Requeté de Mallorca, constituït a Palma el febrer de 1932, modificà la diretiva. Varen cessar 
el president Bartomeu Canals i el tresorer-comptador Josep Cortès i la nova junta directiva 
quedà integrada per Josep Cortès Piña (president), Miquel Monserrat Marcó (secretari, que ja 
ocupava el càrrec), Bernat Esteva Alemany (tresorer-comptador) i Francesc Surrallés 
(vocal).884 Finalment, però, aquesta entitat celebrà el 7 de març junta general per acordar, per 
unanimitat, la seva dissolució.885 
El 5 de juny d’aquell any, en represàlia per la bomba que va esclatar a la Casa del Poble de 
Palma, grups d’esquerres intentaren assaltar el local dels carlins al carrer de Sant Jaume, però 
no ho aconseguiren. 
El carlins participaren en la conspiració civil de l’aixecament del 19 de juliol de 1936. En 
aquells primers mesos de la Guerra Civil, es fundà l’Agrupació Benèfica de Dames 
Tradicionalistes de Manacor, La Margalida, presidida per Margalida Tous Esteva.886  
El 19 d’abril de 1937, el Govern de Burgos firmà el decret d’Unificació entre els falangistes i 
els carlins.887 

883 .- Registre d’associacions del Govern Civil. Sign. 1.626. Exp. 2.074. ARM.  
884 .- Comunicació, datada el 27 de febrer de 1935 i signada pel secretari Miquel Monserrat, enviada al 
governador civil de les Balers. Registre d’associacions del Govern Civil. Sign. 1.627. Exp. 2.181. ARM. 
885 .- Comunicació, datada l'11 de març de 1936 i signada pel secretari, enviada al governador civil de les 
Balears. Registre d’associacions del Govern Civil. Sign. 1.627. Exp. 2.181. ARM. 
886 .- El 2 de novembre de 1936, Margalida Tous signà la instància i el reglament de l’associació “La 
Margarida” de Manacor, depenent de la Comunió Tradicionalista, per presentar al Govern Civil per a la seva 
legalització. Tenia el domicili social al carrer d’Olesa, núm. 4. Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 
1.640. Exp. 2.768. El reglament, signat per la presidenta Margalida Tous i la secretària Consol Nebot, duu la 
data del registre d’entrada del Govern Civil del 19 de novembre de 1936. El 29 de novembre d’aquell any, es 
varen reunir les sòcies fundadores de l’Agrupació Benèfica de Dames Tradicionalistes “La Margarida” de 
Manacor per constituir l’entitat i, després de deliberació, es va proclamar la junta directiva, integrada per 
Margalida Tous Esteva (president), Joan Mora Cubells (vicepresident), Consol Nebot Salmons (secretària), 
Francesca Bassa Riera (vicesecretària), Francesca Massanet Perelló (tresorera), Maria Mestre Duran 
(vicetresorera) i, com a vocals, Joana Miquel Soler, Catalina Miquel Amengual i Aina Parera Frau. Registre 
d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.640. Exp. 2.768. 
887 .- La Joventut Escolar Tradicionalista modificà els seus estatuts en junta general del 28 de desembre de 
1938 per adequar-se a les noves organitzacions del règim franquista i passà a denominar-se Associació Escolar 
Tradicionalista. Aquesta entitat va desaparèixer el 1941, ja que va deixar transcórrer el termini de mes i mig que 
preveia el decret del 25 de gener de 1941 que concedia a les associacions perquè presentassin a revisió la 
documentació que se’ls indicava en els articles 4art i 5è, sense haver-ho complimentat. Comunicació del 30 de 
juny de 1944 del governador civil al jutge militar especial, Mateu Torres. Registre d’associacions del Govern 
Civil. Sign. 1.632. Exp. 2.370. ARM. Així mateix, el 28 d’abril de 1942, el cap provincial de Falange 
Espanyola Tradicicionalista i de les JONS, Canuto Boloqui presentà una sol·licitud al Govern Civil en la qual li 
deia: “Siendo necesario conocer con exactitud la fecha de constitución del Círculo Tradicionalista de Ibiza que 
lo fué aproximadamente en Octubre o Noviembre de 1933, lo cual no ha sido posible determinar por haber 
desaparecido toda la documentación cuando fué asaltado dicho Centro por las hordas rojas.” Comunicació del 
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11.6.5. ACCIÓ POPULAR AGRÀRIA –APA– 
Des de la segona meitat de 1935, Acció Popular Agrària havia desplegat una intensa tasca 
propagandista arreu de l'illa i havia impulsat una implantació d'agrupacions arreu de tots els 
municipis de l'illa. Tot i l’eufòria inicial pel triomf a les Balears de la Coalició de Centre-
Dretes-Regionalista en què Acció Popular Agrària havia aconseguit 3 diputats–Tomàs Salord 
Olives, Juan Pujol Martínez i Cèsar Puget Riquer– dels 7 que elegien les Balears, el partit es 
va ressentir de la victòria arreu de l’Estat del Front Popular d’Esquerres. A més, el seu líder, 
Lluís Zaforteza havia hagut de sagrificar el seu lloc en la candidatura per l’oposició del Partit 
Republicà de Centre de Joan March –Verga.–  
Després de les eleccions generals del febrer de 1936, la JAP continuà amb la implantació 
d’agrupacions municipals arreu de Mallorca. Aleshores, es fundaren les JAP de Manacor –
creada el 29 de febrer i presidida per Gurmesind Gil Puig–,888 Sant Llorenç –sorgida el 4 
d’abril i encapçalada per Bartomeu Quetglas Llinàs–,889 Santa Margalida –apareguda el 18 
d’abril i dirigida per Joan Ginart Rigo–,890 Santa Maria –fundada el 9 de maig i presidida per 
Pere Crespí Fiol–891 i Algaida –creada el 17 de maig i encapçalada per Bartomeu Llompart 

28 d’abril de 1942 del cap provincial de Falange Canuto Boloqui al governador civil. Registre d’associacions. 
Govern Civil. Llegall 1.633. Exp. 2.448. ARM. 
888 .- El 8 de gener de 1936, Sebastià Sansó Frau i Antoni Matamalas Rosselló varen signar la instància i 
els estatuts per constituir la Juventud de Acción Popular de Manacor per enviar al Govern Civil per a la seva 
legalització. Tenia el domicili social a la plaça del Comte de Sallent, núm. 9. Registre d’associacions. Govern 
Civil. Llegall 1.638. Exp. 2.688. ARM. Els estatuts, datats a Manacor el 8 de gener de 1936 i signats per 
Sebastià Sansó i Antoni Matamalas, duen la data d’entrada en el registre del Govern Civil del 9 de gener de 
1936. El 29 de febrer d’aquell any, es varen reunir en el local social d’Acció Popular Agrària un grup de 
membres de l’entitat per constituir oficialment la JAP, constituint una secció filial d’aquella però amb actuació 
independent d’acord amb els estatuts. El president del comitè d’Acció Popular va llegir el llistat de persones 
que formaven la candidatura que ell havia presentat per ocupar la junta directiva, que va ser aprovada per 
aclamació. Aleshores, la directiva quedà integrada per Gumersind Gil Puig (president), Sebastià Sansó Frau 
(vicepresident), Antoni Matamalas Rosselló (secretari), Bernat Darder Riera (vicesecretari), Guillem Llull Roig 
(tresorer-comptador) i, com a vocals, Joan Caldentey Brunet, Jaume Galmés Riera, Antoni Llull Truyol, Rafel 
Rosselló Gomila, Melcior Parera Riera i Marc Gelabert Fluxà. Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 
1.638. Exp. 2.688. ARM. 
889 .- El 9 de març de 1936, Pere Jaume Ordinas i Bartomeu Quetglas Llinàs signaren la instància i els 
estatuts de la Juventud de Acción Popular de Sant Llorenç per enviar al Govern Civil per a la seva legalització. 
Tenia el domicili social a la plaça de Jaume Santandreu, núm. 37. Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 
1.638. Exp. 2.690. ARM. Els estatuts, datats a Sant Llorenç el 9 de març de 1936 i signats per Bartomeu 
Quetglas i Pere Jaume, duen la data d’entrada del registre del Govern Civil del 12 de març de 1936. El 4 d’abril 
següent, a les 20 h, es varen reunir en el local social els organitzadors de l’entitat. Acordaren que presidís la 
reunió Bartomeu Quetglas Llinàs i seguidament es va llegir i aprovar per unanimitat el reglament. Després es va 
elegir la junta directiva, integrada per Bartome Quetglas Llinàs (president), Bartomeu Morey Miquel 
(vicepresident), Joan Femenias Melis (tresorer), Pere Galmés Brunet (secretari), Joan Serra Perelló 
(bibliotecari) i, com a vocals, Joan Galmés Ballester i Joan Sureda Planisi. Registre d’associacions. Govern 
Civil. Llegall 1.638. Exp. 2.690. ARM. 
890 .- El 16 de març de 1936, Joan Galmés Pascual i Joan Ginart Rigo varen signar la instància i els 
estatuts de la Juventud de Acción Popular de Santa Margalida per enviar al Govern Civil per a la seva 
legalització. Tenia el domicili social a la plaça de la República, núm. 5. Registre d’associacions. Govern Civil. 
Llegall 1.639. Exp. 2.701. ARM. Els estatuts, datats a Santa Margalida el 16 de març de 1936 i signats per Joan 
Galmés i Joan Ginart Rigo, duen la data d’entrada del registre del Govern Civil del 27 de març de 1936. El 18 
d’abril d’aquell, es varen reunir en el local social els socis fundadors de l’entitat per constituir-la oficialment. A 
més, es va elegir la junta directiva, integrada per Joan Ginart Rigo (president), Joan Pont Fluxà (vicepresident), 
Josep Ribas Ferrer (secretari), Joan Galmés (tresorer-comptador), Joan Ramis Roig (bibliotecari) i com a vocals 
Francesc Juan Pascual i Damià Garau Perelló. Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.639. Exp. 2.701. 
ARM. 
891 .- El 16 d’abril de 1936, Gabriel Santandreu i Pere Crespí Fiol varen signar la instància i els estatuts de 
la Juventut de Acción Popular de Santa Maria per enviar al Govern Civil per a la seva legalització. Tenia el 
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Galmés.–892 Així mateix, al final de març de 1936, hi hagué intents d’organitzar una 
agrupació d’APA al nucli de la Vileta, de Palma.893 
El 30 d'abril, el partit traslladà el seu domicili des de la plaça de la Constitució, núm. 23, al 
carrer de Zagranada, núms. 16, 18 i 20,894 que també fou la seu social de la Secció Femenina i 
de les JAP.895 
Malgrat que en aquells darrers mesos de la República, el partit gairebé no desenvolupà gaire 
activitat pública, el març, protestà per la destitució dels ajuntaments populars de centre-dreta 
i el nomenament de les comissions gestores d'esquerres.896 Així mateix, en les eleccions a 
compromissaris per a l'elecció del president de la República del 23 d’abril, Acció Popular 
Agrària decidí abstenir-se.897 
Probablement, en aquell procés de radicalització de les dretes, el partit va veure com hi havia 
un degoteig dels seus militants cap a la Falange i, sobretot, les JAP experimentaren un procés 
de radicalització que féu que participassin, dirigides pel capità d’Artilleria Sebastià Feliu 
Blanes, en el preparatius del cop d’Estat del 19 de juliol. Després de l’aixecament militar, les 
joventuts organitzaren unes milícies que s’integraren en la segona companyia de milícies 
ciutadanes, però que foren dissoltes l’octubre de 1936. El novembre, alguns dels seus 
militants i dirigents demanaren adherir-se a la Falange Espanyola. El partit desaparegué arran 
del Decret d’Unificació d’abril de 1937. 
 
11.6.6. PARTIT REGIONALISTA 
En les eleccions generals de febrer de 1936, els regionalistes mallorquins aconseguiren un 
escó a favor del seu màxim dirigent Bartomeu Fons dins la Candidatura de Centre-Dreta-
Regionalista.  

domicili social al local d’Acció Popular Agrària, de la carretera d’Inca, núm. 61. Registre d’associacions. 
Govern Civil. Llegall 1.640. Exp. 2.762. ARM. Els estatuts, datats a Santa Maria el 16 d’abril de 1936 i signats 
per Gabriel Santandreu i Pere Crespí, duen la data d’entrada del registre del Govern Civil del 18 d’abril de 
1936. El 9 de maig següent, es varen reunir en junta general extraordinària, presidida per Pere Crespí Fiol, els 
32 socis fundadors per constituir oficialment l’entitat. Es va elegir la junta directiva, integrada per Pere Crespí 
Fiol (president), Bartomeu Cañellas Pizà (vicepresident), Miquel Roca Matas (secretari), Miquel Pizà Dols 
(vicesecretari), Joan Torrents Cabot (tresorer) i, com a vocals, Antoni Cañellas Pizà (1r), Miquel Juan Roca (2n) 
i Joan Ferrer Colom (3r). Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.639. Exp. 2.739. ARM. 
892 .- El 5 de maig de 1936, Guillem Barceló Garcias i Miquel Vanrell Mascaró varen signar la instància i 
els estatuts de la Juventud de Acción Popular d’Algaida per enviar al Govern Civil per a la seva legalització. 
Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.639. Exp. 2.739. ARM. Els estatuts, datats a Algaida el 7 de 
maig de 1936 i signats per Miquel Vanrell i Guillem Barceló, duen la data d’entrada en el registre del Govern 
Civil del 9 de maig de 1936. El 17 de maig següent, es varen reunir en junta general en el domicili social del 
carrer Major, núm. 1, els socis fundadors per constituir oficialment l’entitat. Després de llegir i aprovar per 
unanimitat el reglament, es va elegir la junta directiva, que quedà integrada per Bartomeu Llompart Galmés 
(president), Guillem Barceló Garcias (vicepresident), Sebastià Sastre Sastre (secretari), Bernat Fullana Garcias 
(vicesecretari), Gabriel Oliver Vanrell (tresorer), Gabriel Capellà Gomila (comptador) i, com a vocals, Bernat 
Vanrell Mascaró (1r), Bernat Fullana Oliver (2n) i Joan Janer Capellà (3r). Registre d’associacions. Govern 
Civil. Llegall 1.639. Exp. 2.739. ARM. 
893 .- "Política local. Organización de Acción Popular Agraria en La Vileta", a La Almudaina, divendres, 
27 de març de 1936, pàg. 6. Signava la nota propagandista per part de la Comissió organitzadora Pere Colomar 
Fiol. 
894 .- "Política local. Nuevo local de Acción Popular Agraria", a La Almudaina, dijous, 30 d'abril de 1936, 
pàg. 7. 
895  .- Comunicació del 29 d’abril de 1936 del president Francesc Juan Sentmenat al governador civil. 
Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.632. Exp. 2.400. ARM. 
896 .- Acción, dissabte, 21 de març de 1936, pàg. 2. 
897 .- "Política local. Acción Popular Agraria", a La Almudaina, diumenge, 19 d'abril de 1936, pàg. 6. 
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En aquells darrers mesos, els regionalistes, igual que gairebé tots els partits de dretes –a 
excepció de la Falange Espanyola i les Joventuts d’Acció Agrària– tingueren molt poca 
activitat de partit. 
El 5 d’abril, el diputat regionalista Bartomeu Fons declarà al diari La Almudaina que pensava 
que el partit havia de participar, en coalició amb els partit afins, en els comicis locals 
convocats pel 12 d’abril. Alhora, criticà l’actitud de determinats sectors de la dreta de manca 
“d'energia” per concórrer en aquells comicis.898 Acabà amb unes paraules bastant 
premonitòries amb les quals digué que la  situació obligava a “ponerse al servicio de una 
patria que peligra. Quiero con ello decir que hay momentos en que se debe dejar de lado la 
política, para sentirse exclusivamente ciudadanos. Y yo creo que España atraviesa momentos 
de esta índole ante los cuales se impone una acción conjunta, eficaz y capaz de orientarla 
dentro de aquellos moldes de la realidad, de los que no cabe salirse.”899  
Encara el 14 d’abril, es va constituir el Centre Regionalista de Muro, presidit per Joan 
Malondra Negre.900 Per contra, al començament de maig, el Centre Regionalista Autonomista 
de Sant Llorenç acordà dissoldre’s.901 
En les darreres setmanes de maig i les primeres de juny, els regionalistes intentaren impulsar 
novament un projecte d'estatut d'autonomia de les Balears, però, que fracasà. 
A l’inici de la Guerra Civil, el partit es va dissoldre i alguns dels seus membres 
s’incorporaren a la Falange Espanyola, tot i que varen ser mal vistos per les noves autoritats 
que els consideraven sospitosos de catalanisme. 
 
11.6.7. PARTIT REPUBLICÀ DE CENTRE –PRC– 
Després de les eleccions generals de febrer de 1936, en què aquest partit aconseguí 3 diputats 
–els mallorquins Joan March Servera i Jaume Suau, i l’eivissenc Pere Matutes– aquest partit 
gairebé tampoc tingué gaire activitat pública.  
En les eleccions de compromissaris per a l’elecció del president de la República, igual que 
tots els partits de centre-dreta, va decidir abstenir-se.  
En aquells darrers mesos de la República, gairebé l’única notícia pública sobre aquesta 
formació política va ser la participació en les reunions dels dies 26 de maig i 9 de juny en el 
local del Centre Regionalista dels seus dos representants Josep Enseñat i Francesc Barceló, 
juntament amb altres dels Partit Regionalista,   Partit Republicà Democràtic Federal, Partit 

898 .- Bartomeu Fons afirmà que “yo estimo que en estos instantes, lejos de abandonarse, precisa 
replegarse a la realidad, no perdurando en el suicidio; y llamo realidad a la obstinación en seguir considerando 
problema político lo que no es sino problema social de la máxima trascendencia, y suicidio al abandono.” 
“Hablando con el diputado regionalista señor Fons”, a La Almudaina, diumenge, 5 d'abril de 1936, pàg. 5. 
899 .-"Hablando con el diputado regionalista señor Fons", a La Almudaina, diumenge, 5 d'abril de 1936, 
pàg. 5. 
900 .- El 31 de març de 1936, Antoni Alomar Oliver, Joan Seguí Serra, Antoni Riutort Carbonell i Jeroni 
Malondra Negre signaren la instància i els estatus del Partit Regionalista de Muro per enviar al Govern Civil per 
a la seva constitució oficial. Tenia el domicili social en la plaça de Sant Martí, núm. 2. Registre d’associacions. 
Govern Civil. Llegall 1.639. Exp. 2.702. ARM. Els estatuts, signats per Antoni Alomar Oliver, Joan Seguí 
Serra, Antoni Riutort Carbonell i Jeroni Malondra Negre, duen la data del 30 de març de 1936 i d’entrada en el 
registre del Govern Civil del 3 d’abril de 1936. Segons els estatuts, la finalitat del Centre Regionalista de Muro, 
adherit al Partit Regionalista de Mallorca,  era “identica a la Sociedad matriz y sus normas de actuación serán 
las mismas de esta.” (art. 2). Els ideals del partit eren republicans, demòcrates i regionalistes (art. 4t). El 14 
d’abril següent, en el local social, es varen reunir Antoni Alomar Oliver, Joan Malondra, Antoni Cuart, Gabriel 
Riutort, Antoni Ferrer, Joan Seguí, Miquel Julià, Miquel Capó, Pere A. Fornés i Joan Seguí per constituir el 
Centre Regionalista de Muro. Acordaren el nomenament de la junta directiva, integrada per Joan Malondra 
Negre (president), Joan Seguí Serra (vicepresident), Antoni Cuart Quetglas (secretari) i Pere Antoni Fornés 
Oliver (tresorer-comptador). Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.639. Exp. 2.702. ARM. 
901 .- Comunicació del 6 de maig de 1936 del president Joan Tous al governador civil. Registre 
d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.629. Exp. 2.233. ARM. 
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Republicà Radical i Unió Republicana per intentar impulsar l’estatut d’autonomia per a les 
Balears. 
 reunió el 9 de juny en el Centre Regionalista, dos dies després del que s'havia anunciat 
inicialment, en la qual hi assistiren el Partit Regionalista, el Partit Republicà Democràtic 
Federal, el Partit Radical i el Partit Republicà de Centre. 
El partit va desparèixer arran de l’inici de la Guerra Civil. Hem pogut documentar dues actes 
de dissolucions dels cercles republicans de Centre d’Andratx i de Capdepera. Així, el 15 de 
novembre de 1936, en plena Guerra Civil, el Cercle Republicà de Centre d’Andratx celebrà 
junta general extraordinària en la qual va acordar per unanimitat declarar-se dissolt, ja que 
“entendiendo que la misión que un día emprendió en defensa de los principios básicos para la 
vida digna y honrada de la Nación Española, había terminado desde el momento que se 
produjo el Movimiento Salvador.” Així mateix, acordà oferir el seu mobiliari i fons a Falange 
Espanyola i “con el apoyo material de los que fueron socios de este Círculo, el local que 
ocuparon los que desean se les acepte como camaradas simpatizantes de Falange, para, sin 
aspiraciones de mando ni apetencias de gobierno o dirección, poder laborar para la España 
que amanece.”902 
El 21 de novembre d’aquell any, a les 20 h, es va reunir la junta directiva del Cercle 
Republicà de Centre de Capdepera, sota la presidència del vicepresident Gabriel Rosselló i 
amb l’assistència de Joan Morey (secretari), Llucià Sirer, Joan Ferrer, Josep Albertí, Joan 
Flaquer, Agustí Casellas, Pere Joan Moll, Joan Melis i Bartomeu Flaquer, per discutir la 
dissolució del cercle, que s’acordà per unanimitat. A més, es decidí que “los objetos de la 
misma pasen a ser propiedad de Falange masculina de dicha localidad toda vez que habitan el 
mismo local que ocupaba esta sociedad.”903 
 
11.6.8. PARTIT REPUBLICÀ RADICAL –PRR– 
Com hem vist, des de la segona meitat de 1935, el Partit Radical estat sumit en una crisi tant 
a nivell estatal com illenc. Així, s'havia vist afectat per les conseqüències de l'escissió d'Unió 
Republicana i els efectes dels escàndols de l’Estraperlo i Nombela. A més, a les Balears, la 
dimissió del governador civil, el radical Joan Manent, havia fet perdre al partit un puntal 
important. Des de l’esquerra, foren freqüents els atacs als radicals per haver rendabilitzat la 
repressió dels fets d'octubre de 1934 ocupant les direccions de les gestores municipals. Així 
mateix, des de la dreta es fiscalitzava i criticava la gestió dels radicals en les institucions, 
especialment en les comissions gestores municipals. En aquest context, la bipolarització cada 
vegada més enfrontada entre la dreta i l'esquerra deixava políticament molt descol·locat el 
Partit Radical. També eren freqüents els rumors de nova ruptura del partit, com succeïa a 
altres indrets de l'Estat.904 Tot plegat féu que al començament de febrer, els òrgans del partit 
decidissin no presentar candidatures en les eleccions generals del 16 de febrer. 
La victòria arreu de l'Estat en les eleccions generals de febrer de 1936, féu perdre els darrers 
càrrecs institucionals que ocupaven els radicals. La reposició en els ajuntaments dels regidors 
socialistes i d’esquerres suspesos arran dels fets d’octubre de 1934 provocà la dimissió 
d’alguns batles radicals. A més, el cessament dels gestors de la Diputació Provincial de les 
Balears, el 28 de febrer, significà la pèrdua de la darrera institució important per part dels 
radicals. El president de la institució i principal dirigent del Partit Radical, Francesc Julià 

902 .- Comunicació del 16 de novembre de 1936 del president Antoni Bosch al governador civil. Registre 
d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.625. Exp. 2.027. ARM. 
903 .- Comunicació del 21 de novembre de 1936 del vicepresident Gabriel Rosselló al governador civil. 
Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.627. Exp. 2.133. ARM. 
904 .- Carta del 13 de febrer de 1936 de Francesc Julià Perelló a Alejandro Lerroux en què es desmentien 
els rumors difossos al voltant de la ruptura del partit. Citat per Octavio RUIZ MANJÓN: El Partido 
Republicano Radical. 1908-1936. Tebas. Madrid, 1976, pàg. 559. 
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Perelló, des d’aleshores solament tendria una lleugera presència pública per justificar la seva 
actuació al front de la institució provincial davant les crítiques dels nous gestors 
frontpopulistes. A tot això, hem d'afegir l'exigència de responsabilitats —polítiques o 
criminals— dels dirigents del Bienni Radical-cedista per part de les noves autoritats del Front 
Popular. 
Davant la convocatòria de les eleccions municipals del 12 d'abril, el Partit Radical de Palma 
celebrà dues assemblees municipals (29 de març i 3 d'abril) en el local del carrer de Fortuny, 
núm. 1, principal, per determinar la seva actuació.905 De totes maneres, aquelles eleccions 
municipals no s’arribaren a celebrar. 
En les eleccions de compromissaris per a l'elecció del president de la República del 26 
d'abril, el Comitè Executiu del Partit Radical prengué la decissió de “no participar, como tal 
partido, en las operaciones preparatorias de la elección de Presidente de la República.”906 
A Menorca, després de les eleccions generals de febrer de 1936, el Partit Radical es trobà en 
la mateixa situació que a Mallorca. El 29 de març, es celebrà una assemblea en la qual 
s'acordà la dissolució del partit i es plantejà si els seus afiliats havien d'ingressar a Esquerra 
Republicana o a Unió Republicana i, finalment, es decidí que s’entraria al partit dirigit per 
Diego Martínez Barrio. El 30 de març, el radical Pere Pons Sitges va dimitir com a batle de 
Maó.907 L'antic governador civil de Balears i principal dirigent radical menorquí, Joan 
Manent Victori, molt malalt –va morir el 9 de juny de 1936–,908 va veure com desapareixia el 
seu partit. 
El Partit Radical i els seus dirigents illencs varen desaparèixer de les pàgines dels diaris. Com 
assenyala Octavio Ruiz Manjón, “el Partido Radical se evaporó ante el vendaval que se 
aproximaba” amb la Guerra Civil.909 
 
11.6.9. ESQUERRA REPUBLICANA BALEAR –ERB– 
Després de la victòria del Front Popular en les eleccions generals de febrer de 1936, Esquerra 
Republicana Balear aconseguí la seva màxima representació institucional. El Govern Civil de 
les Balears fou ocupat per Isidro Liarte –d’Izquierda Republicana–, en la Diputació 
Provincial de les Balears hi hagué els dirigents d’ERB Eduardo Gómez Ibañez i Pere Oliver 
Domenge –també batle de Felanitx– i en la la Batlia de la capital de les illes Balears, Palma, 
hi retornà Emili Darder. 
A més, a partir del començament de març de 1936, arran de la creació de les comissions 
gestores municipals, el partit assolí molta presència a les institucions. Gran part de les 
comissions gestores municipals foren integrades majoritàriament per membres d’ERB, que 
passà a tenir nombroses batlies. A tot això, hem d’afegir la decissió (24 de febrer) del Govern 
de la República de nomenar governador civil de Madrid el dirigent d’Izquierda Republicana i 
exdiputat a Corts per Balears, el menorquí Francesc Carreras Reura.910 
En els darrers mesos de la República a Mallorca, l'activitat del partit es va veure afectada per 
la participació dels seus principals dirigents en la gestió de les institucions i en el context del 

905 .- La Almudaina, divendres, 27 de març de 1936, pàg. 6, i La Almudaina, dijous, 2 d'abril de 1936, pàg. 
6. 
906 .- RUIZ MANJÓN, Octavio : El Partido Republicano Radical. 1908-1936. Tebas. Madrid, 1976, pàg. 
585. 
907 .- MERCADAL BAGUR, Deseado: Datos para la historia de los movimientos obrero y político en 
Menorca. Editorial Menorca, S.L. Maó, 1979, pàg. 219. 
908 .- MARQUÈS COLL, Miquel: "Joan Manent Victori", a Sóller, 13 de juny de 1936, pàg. 12. 
909 .- RUIZ MANJÓN, Octavio : El Partido Republicano Radical. 1908-1936. Tebas. Madrid, 1976, pàg. 
588. 
910 .- "Baleares fuera de Baleares. El Sr. Carreras, gobernador de Madrid", a La Almudaina, dimarts, 25 de 
febrer de 1936, pàg. 15, donà la notícia en el Servei Telegràfic. 
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Comitè d'Enllaç del Front Popular. A més, des de la desaparició (18 de gener de 1936) del 
seu setmanari República, s'havia quedat sense òrgan de premsa. 
El 20 de febrer, en la sessió del Comitè Executiu d’ERB, es tractà la qüestió econòmica 
interna del partit sobre les cotitzacions dels afiliats. Així, Crespí digué com s’havia remés 
una quantitat a Madrid i que era necessària la cotització per la bona marxa del partit. Acte 
seguít, s’obrí un intens debat sobre aquest tema en el qual varen intervenir Antoni Maria 
Qués –que assenyalà que convenia saber quins afiliats cotitzaven per donar validesa als seus 
vots,– Miquel Fullana –que manifestà que s’havia de fer l'elecció votant tots i sense pensar si 
havien cotitzat o no,– Emili Darder –que féu notar que en les delegacions es on tenien 
importància els vots del partit i que l'assemblea havia de tenir en consideració les 
circumstàncies precàries en què vivien alguns centres ja que tenien molts d'afiliats en atur 
forçós– i, altra vegada Qués, –que tornà a insistir en què solament havien d’intervenir en la 
vida de l'agrupació els cotitzants.–911 
 
El suport a la política del Govern de la República 
En nombroses ocasions, el partit s’adherí o recolzà els acords de les institucions, com la 
petició (final de febrer) del president del Consell Municipal d'ERB, Rullan, al ministre de 
Justícia demanant, d’acord amb la decissió de l'Ajuntament de Palma, el nomenament d’un 
jutge especial per revisar el tema del Crèdit Balear.912  
L'abril de 1936, el Comitè Executiu d'ERB prengué l’acord de considerar equivocat i de 
“consecuencias funestas [por el] partido y [por la] República” l’elevació de Manuel Azaña a 
la presidència de la República donada la necessitat que continuàs en la presidència del 
Govern.913 
Així mateix, el 28 de febrer, el Comitè Executiu d'ERB havia acordat enviar com a 
representants del partit a Barcelona diversos empleats i afiliats per a rebre al president de la 
Generalitat Lluís Companys i altres consellers de la Generalitat que havien estat suspesos 
arran dels fets d’octubre de 1934.914 
 
La continuació de la implantació territorial i les renovacions de les directives de les 
agrupacions 
Aleshores, el partit tenia una important implantació en tots els districtes de Palma i en 
gairebé la totalitat de municipis de l'illa. Així, tingué gran força als municipis de Felanitx, 
Sóller, Inca, Pollença i Montuïri. Fins i tot, a molts de pobles rurals fou l’única força 
organitzada d’esquerres, essent l’organització de l’esquerra més implantada entre la pagesia. 
Al mateix temps, el partit continuà la consolidació de la seva implantació territorial amb la 
creació de noves agrupacions a la Part Forana. El mes de març es varen fundar les 

911 .- Informe del 5 de desembre de 1936 del secretari de la Causa núm. 978/1936 Manuel Bennàssar Mas i 
del juge intructor Ricardo Fernández de Tamarit. Causa 978/1936. Arxiu del Jutjat de la Comandància Militar 
de les Balears. 
912 .- El telegrama deia: “Consejo Municipal Esquerra Republicana Balear acordó dirigirse a V.E. 
adhiriéndose acuerdo Ayuntamiento esta Ciudad solicitando nombramiento Juez especial revisar asunto Crédito 
Balear responsabilidades procedentes.— Rullán.” “Política local”, a La Almudaina, diumenge, 1 de març de 
1936, pàg. 7. 
913 .- El president del Comitè Executiu Bernat Jofre envià, arran de l'acord, un telegrama al secretari 
general del Comitè Nacional d'Izquierda Republicana en el qual deia: "Esquerra Republicana Balear 
consideraría equivocado y de consecuencias funestas partido y República elevación Jefatura Estado Manuel 
Azaña, todavía insustituible Presidencia este Gobierno e imprescindible recto política izquierda." La 
Almudaina, dijous, 23 d'abril de 1936, pàg. 7. 
914 .- Informe del 5 de desembre de 1936 del secretari de la Causa núm. 978/1936 Manuel Bennàssar Mas i 
del juge intructor Ricardo Fernández de Tamarit. Causa 978/1936. Arxiu del Jutjat de la Comandància Militar 
de les Balears. 
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agrupacions del nucli des Capdellà (dia 8),915 dirigida per Josep Garau Servera,916 i de Muro 
(dia 15),917 presidida per Miquel Puigserver.918 
Però, va ser l’abril, quan es varen fundar 8 noves agrupacions: Sencelles (dia 15),919 presidida 
per Francesc Salas Cirer;920 de Sant Vicenç d'Eivissa (dia 20),921 encapçalada per Francesc 
Torres Marí;922 d’Escorca (dia 29),923 dirigida per Joan Solivellas Mir;924 de Mancor del Vall 

915 .- El 30 de gener de 1936, Josep Garau i Julià Vicens varen signar la instància i el reglament de la 
societat Centre Republica d’Esquerra de Capdellà, adherida a Izquierda Republicana, per presentar al Govern 
Civil. Tenia el domicili social al Quarter 1er, núm. 5. des Capdellà. Registre d’associacions. Govern Civil. 
Llegall 1.638. Exp. 2.682. ARM. La instància i el projecte de reglament duen la data d’entrada en el Registre 
d’associacions del Govern Civil del 27 de febrer de 1936. El reglament estava signat per Francesc Tous, 
Francesc Aquareles, Julià Vicens, Josep Garau, Miquel Vicens, Bartomeu Calafell, Joan (il·legible) i Miquel 
Salvà. 
916 .- La resta de càrrecs directius elegits foren Miquel Vicens (vicepresident), Julia Vicens Fornés 
(secretari), Antoni Coll Bennàssar (vicesecretari), Sebastià Coll Coll (tresorer) i, com a vocals, Joan Carbonell 
Salvà, Bartomeu Calafell Ginart, Francisco Aquareles Blasco i Bartomeu Porcel Pons. Registre d’associacions. 
Govern Civil. Llegall 1.638. Exp. 2.682. ARM. 
917 .- L’1 de març de 1936, Josep Tauler Plomer, Miquel Puigserver, Rafel Gamundí i Joan Moragues 
varen signar la instància i el projecte de reglament de l’agrupació de Muro per presentar al Govern Civil. 
Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.638. Exp. 2.676. ARM. La instància i el projecte de reglament 
duen la data d’entrada en el Registre d’associacions del Govern Civil del 3 de marc de 1936. En el reglament no 
consta el domicili social. 
918 .- La resta de càrrecs directius foren Joan Moragues (vicepresident), Josep Tauler (secretari), Josep 
Lluís Moragues (vicesecretari), Joan Boyeras (tresorer) i, com a vocals, Jaume Moranta, Nicolau Forteza, 
Francesc Boyeras, Gabriel Ramis, Joan Sacares i Jordi Vallespir. Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 
1.638. Exp. 2.676. ARM. 
919  .- El 4 d’abril de 1936, Antoni Verd i Llorenç Maria Duran varen signar la instància i el reglament de 
l’agrupacio per enviar al Govern Civil. Tenia la seu social al carrer del Rafal, núm. 5. Registre d’associacions. 
Govern Civil. Llegall 1.638. Exp. 2.699. ARM. La instancia i el reglament duen la data d’entrada en el registre 
del Govern Civil del 4 d’abril de 1936. 
920 .- La resta de la Junta Directiva va ser integrada per Llorenc Bover Fiol (vicepresident), Jaume Verd 
Rubí (secretari), Pere Vallés Campaner (tresorer) i, com a vocals, Pau Bibiloni Campaner (1r), Nadal Torrens 
Cantarellas (2n), Miquel Aloy Campaner (3r) i Antoni Cirer Ferragut (4t). Tambe d’acord amb l’article 21 dels 
estatuts es designà el Comite –que havia d’estar integrat d’un secretari i tres vocals “los cuales deberan ser 
socios de numero, siendo este el encargado de cuidar del regimen exterior, con el mayor interes y puntualidad 
del ideal que persigue y la propaganda politica, así como tambien organizar veladas, conferencias y demas actos 
que puedan ser de provecho para los socios, siendo obligacion de este asistir a las Juntas generales y en ellas dar 
cuenta de los trabajos realizados desde la ultima celebrada y los que tiene en programa para efectuar.” Aixi, els 
integrants del Comite foren, per aclamació, Antoni Verd Bibiloni, Antoni Rosselló Nadal, Rafel Vich Cladera i 
Llorenç Maria Duran, que va ser designat secretari. Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.638. Exp. 
2.699. ARM. 
921 .- El 17 de marc de 1936, Francesc Torres Marí i Bartomeu Marí Marí varen signar la instància i el 
reglament de l’agrupació per enviar al Govern Civil. El domicili social era a ses Casetes. Registre 
d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.640. Exp. 2.754. ARM. La instancia i el reglament duen la data 
d’entrada en el registre del Govern Civil del 4 d’abril de 1936. 
922 .- La resta de Consell Municipal fou integrat per Bartomeu Marí Juan (vicepresident), Bartomeu Marí 
Marí (secretari), Antoni Marí Marí (vicesecretari), Antoni Ferrer Marí (tresorer), Joan Marí Marí (comptador) i, 
com a vocals, Vicenc Marí Marí, Joan Marí Marí i Josep Vidal Ramon. Registre d’associacions. Govern Civil. 
Llegall 1.640. Exp. 2.754. ARM. 
923  .- El 15 d’abril de 1936, Joan Solivellas, Gabriel Campamar, Miquel Vives, Joan Bernat, Guillem 
Solivellas, Martí Bernat, Maties Coll i Lluc Miquel varen signar la instància i el projecte de reglament de 
l’agrupació per presentar al Govern Civil. Tenia el domicili social a la placa de Lluc, núm. 6. Registre 
d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.639. Exp. 2.707. ARM. La instància i el projecte de reglament duen la 
data d’entrada en el Registre d’associacions del Govern Civil del 21 d’abril de 1936. 
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(dia 30),925 encapçalada per Pau Crespí;926 de Vilafranca (dia 30),927 presidida per Bartomeu 
Estrany Morlà;928 del Port de Pollença (dia 30),929 dirigida per Francesc Enseñat Bisañas;930 de 
Sant Jordi i Sant Francesc d’Eivissa (dia 30),931 dirigida per Salvador Gibert Costa;932 i de 
Sant Josep d’Eivissa (dia 30),933 presidida per Josep Ribas Marí –Hereu.–934 

924  .- La resta de càrrecs directius foren Joan Bernat Palou (secretari), Lluc Miquel Martí (tresorer) i, com 
a vocals, Guillem Solivellas Mir, Miquel Vives Ripoll i Gabriel Campamar Crespí. Registre d’associacions. 
Govern Civil. Llegall 1.639. Exp. 2.707. ARM. 
925 .- El 16 d’abril de 1936, un grup de 9 mancorins varen signar la instància i el reglament de l’agrupació 
per enviar al Govern Civil. Tenia la seu social al carrer de la Concòrdia, núm. 10, 1er. Registre d’associacions. 
Govern Civil. Llegall 1.639. Exp. 2.708. ARM. La instància i el reglament duen la data d’entrada en el registre 
del Govern Civil del 21 d’abril de 1936. Signaven la instància Gabriel Pou, Pau Crespí, Miquel Riera, Bernat 
Vicens, Joan Alba, Sebastià Martorell, Joan Martorell, Antoni Fontanet i Llorenc Fontanet. 
926 .- La resta de la directiva va ser formada per Joan Alba (vicepresident), Antoni Riera (secretari), 
Ramon Crespí (tresorer) i, com a vocals, Felip Martorell, Miquel Morro, Jaume Martorell i Antoni Vicens. 
Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.639. Exp. 2.708. ARM. 
927 .- El 16 d’abril de 1936, Bartomeu Estrany, Francesc Artigues, Andreu Bover Font, Gabriel Pastor i 
Joan Garcias Garí, signaren la instància i el projecte de reglament de l’agrupacio per presentar al Govern Civil. 
Tenia el domicili social a la Plaça, núm. 14. Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.639. Exp. 2.711. 
ARM. La instància i el projecte de reglament duen la data d’entrada en el Registre d’associacions del Govern 
Civil del 21 d’abril de 1936. També signaven el projecte de reglament Guillem Bauzà, Joan Estrany Barceló, 
Guillem Català i Pere Antoni Morlà Bover. 
928  .- La resta de directiva va ser integrada per Francesc Artigas Mayol (vicepresident), Gabriel Pastor 
Marimon (tresorer-comptador), Andreu Bover Font (secretari), Joan Estrany Barceló (vicesecretari) i, com a 
vocals, Guillem Bauzà Oliver (1r), Joan Garcias Garí (2n), Pere Morlà Bover (3r) i Guillem Català Gayà (4t). 
Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.639. Exp. 2.711. ARM. 
929 .- El 15 d’abril de 1936, el mariner Francesc Enseñat –de 72 anys- i el mecànic dentista Juan Losa 
Campomar –de 34 anys– signaren la instància i els estatuts de la Delegació d’Izquierda Republicana que 
pertanyia a l’agrupacio de Pollença per presentar al Govern Civil. Inicialment tingué la seu social al carrer del 
Pou, núm. 51, del Port de Pollença –domicili de Gabriel Font.– Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 
1.639. Exp. 2.710. ARM. La instància i el projecte de reglament duen la data d’entrada en el Registre 
d’associacions del Govern Civil del 21 d’abril de 1936.  
930  .- La resta de la directiva de la Delegació va ser integrada per Ignasi Domingo Bayona (vicepresident), 
Juan Losa Campomar (secretari), Juan Domingo Cobas (vicesecretari), Antoni Cerdà Enseñat (caixer), Tomàs 
Oliver Canals (vicecaixer) i, com a vocals, Antoni Garcian Gual, Antoni Cerdà Cifre, Maties Frontera Rabassa, 
Andreu Ferragut Salas i Marti Domingo Torrandell. Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.639. Exp. 
2.710. ARM. Novament, el 3 de maig, a les 20 h, es varen reunir en la casa núm. 51 del carrer del Pou un total 
de 19 simpatitzants de la formació politica i acordaren donar per constituit el Centre d’Izquierda Republicana. 
Es nomenaren secretari comptador Juan Losa i tresorer Domingo Cobos, que ocupaven aquests càrrecs 
interinament fins que es convocàs la primera reunió general. Comunicació del 3 de maig de 1936 de Juan Losa, 
Juan Domingo i Antoni Cerdà al governador civil. Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.639. Exp. 
2.710. ARM. Finalment, el 10 de maig, es varen reunir en el Cafè Petit París, propietat de Joan Juan Enseñat, 
que des d’aleshores era el domicili social del centre. Comunicació del 8 de maig de 1936 de Juan Losa al 
governador civil en la qual li demanava autorització per celebrar la reunió constitutiva del dia 10 de maig. 
Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.639. Exp. 2.710. ARM. Aquell dia, tal com estava previst, es 
varen reunir en el Cafè Petit París, propietat de Joan Juan Enseñat, que des d’aleshores era el domicili social del 
centre. En aquesta primera  reunió ordinaria, Juan Losa actuà com a president interí i Juan Domingo Cobos com 
a secretari. Es varen nomenar els carrecs del Centre: Antoni Cerdà Enseñat (tresorer), Francesc Enseñat 
Bisañas, Ignasi Domingo Bayona, Tomàs Oliver Canals com a vocals, i Juan Losada Campomar (secretari). 
S’elegi Francesc Enseñat com a president. Comunicacio del 10 de maig de 1936 de Juan Losa al governador 
civil. Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.639. Exp. 2.710. ARM. 
931 .- El 12 d’abril de 1936, Salvador Gibert i Joan Gibert signaren la instància i el reglament de 
l’agrupacio per enviar al Govern Civil. El domicili de l’agrupacio era a Can Gibert. Registre d’associacions. 
Govern Civil. Llegall 1.639. Exp. 2.709. ARM. La instancia i el reglament duen la data d’entrada en el registre 
del Govern Civil del 21 d’abril de 1936. 
932 .- La resta de membres del Consell Municipal eren Vicenc Tur Cardona (vicepresident), Joan Gibert 
Riera (secretari), Josep Roig Gibert (vicesecretari), Vicenç Cardona Costa (tresorer), Ramon Ramon Guasch 
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El mes de juny es varen constituir les agrupacions de Consell (dia 13),935 presidida per Antoni 
Verdera Serra936 i d’Esporles (dia 14),937 encapçalada per Joan Bosch Terrasa.938 Encara, els 
primers dies de juliol, es va crear l’agrupació de Pòrtol (dia 5),939 presidida per Miquel 
Santandreu Ramis.940 
En mig d’aquesta intensa campanya d’implantació territorial es produí una crisi en la 
important agrupació del partit a Llucmajor.941 L’11 d'abril, Jaume Caldés publicà un escrit al 
setmanari La Semana, de Llucmajor, en el qual cridava a la resolució del conflicte de manera 
democràtica i interna i feia una defensa del batle i president Bartomeu Sastre.942 Arran 

(comptador) i, com a vocals, Antoni Sala Tur, Antoni Cardona Costa, Antoni Escandell Guasch i Vicente Orvay 
Ribas.Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.639. Exp. 2.709. ARM. 
933 .- El 13 d’abril de 1936, Josep Ribas, Llorenç Carbonell, Antoni Tur, Josep Marí i Bartomeu Ribas 
signaren la instància i el projecte de reglament de l’agrupacio municipal per presentar al Govern Civil. Tenia la 
seu social al carrer de Can Llorenç, núm. 10. Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.639. Exp. 2.722. 
ARM. La instància i el projecte de reglament duen la data d’entrada en el Registre d’associacions del Govern 
Civil del 23 d’abril de 1936. 
934  .- La resta de directius elegits foren Llorenç Carbonell Marí –Llorenç– (vicepresident), Bartomeu 
Ribas Marí –Nebot– (secretari), Josep Ferrer Marí –Grana– (tresorer) i com a vocals primer Antoni Tur Marí –
Can Cardona–, segon Maria Ribas Ribas –Pormany– i tercer Josep Ribas Marí –Delaire–. Registre 
d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.639. Exp. 2.722. ARM. 
935 .- El 2 de juny de 1936, Antoni Verdera, Pere Pol, Antoni Oliver i Jaume Moyà varen signar la 
instancia i el projecte de reglament de l’agrupació de Consell per presentar al Govern Civil. Tenia el domicili 
social al carrer de Palma, núm. 1. Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.639. Exp. 2.746. ARM. La 
instància i el projecte de reglament duen la data d’entrada en el Registre d’associacions del Govern Civil del 4 
de juny de 1936. 
936  .- La resta de la directiva fou integrada per Antoni Oliver Amengual (vicepresident), Josep Pol 
Bibiloni (secretari), Pere Fiol Parrese (vicesecretari), Pere Pol Oliver (comptador) i, com a vocals, Jaume Moyà 
Campins (1r), Mateu Nadal Martí (2n), Sebastia Oliver Amengual (3r) i Gabriel Carbonell Moyà (4t). Registre 
d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.639. Exp. 2.746. ARM. 
937 .- El 24 de maig de 1936, Antoni Mas, Joan Bosch, Guillem Salas i Sebastià Trias signaren la instància 
i el projecte de reglament de l’agrupació d’Esporles per presentar al Govern Civil. Tenia la seu social al carrer 
de Joan Riutort, núm. 25. Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.639. Exp. 2.745. ARM. La instància i 
el projecte de reglament duen la data d'entrada en el Registre d’associacions del Govern Civil del 4 de juny de 
1936. 
938  .- La resta de directiva va ser integrada per Joan Font Mulet (vicepresident), Antoni Mir Garau 
(secretari), Francesc Estades Mir (vicesecretari), Bartomeu Tomas Borràs (tresorer), Antoni Llinàs Arbona 
(comptador) i, com a vocals, Bartomeu Sastre Sastre (1r), Guillem Salas Roca (2n), Josep Bosch Frau (3r) i 
Sebastià Trias Bosch (4t). Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.639. Exp. 2.745. ARM. 
939 .- El 15 de juny de 1936, els veïns de Pòrtol Cristòfol Garau, Miquel Santandreu, Bartomeu Mas, 
Guillem Cañellas, Bartomeu Ramis, Miquel Sureda i Rafel Amengual signaren la instància i els estatuts de 
l’agrupació per presentar al Govern Civil. Tenia el domicili social al carrer d’Olesa, núm. 107, d'aquest nucli. 
Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.640. Exp. 2.761. ARM. La instància i el reglament duen la data 
d’entrada en el registre del Govern Civil del 22 de juny de 1936. 
940 .- La resta de la Junta Directiva fou integrada per Sebastià Serra Sastre (vicepresident), Magdalena 
Noguerra Terrassa (secretaria), Guillem Cañellas Palou (vicesecretari), Mateu Santandreu Ramis (tresorer-
comptador) i, com a vocals, Bartomeu Batle Amengual (1r) i Bartomeu Ramis Ramis (2n). Registre 
d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.640. Exp. 2.761. ARM. 
941 .- Al comencament de 1936, el Consell Municipal era integrat per Bartomeu Sastre (president), Joan P. 
Mut Puigserver (vicepresident), Pere A. Morlà Oliver (secretari), Ramon Parés Tarrasa (vicesecretari), Damià 
Fullana Carbonell (tresorer-comptador) i, com a vocals, Miquel Catany Pons (1r), Maties Jaume Llompart (2n), 
Sebastià Salleras Riera (3r), Francesc Noguera Mas (4t), Joan Rubí Garau (5e) i Joan Stela Clar (6e). Aleshores, 
tenia el domicili al carrer de la Fira, núm. 4. Comunicació del president Bartomeu Sastre i del tresorer-
comptador Damià Fullana al governador civil. Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.634. Exp. 2.498. 
ARM. 
942 .- CALDÉS, Jaime: "¡Que haya paz!", a La Semana, núm. 15. Llucmajor, 11 d'abril de 1936, pàg. 3. Hi 
afirmava: "Que dentro un Partido o dentro una Agrupación de cualquier partido político haya escisiones y 
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d’aquell conflicte, al començament de maig, el Comitè Executiu d’ERB acordà la dissolució 
d’aquella l'agrupació davant la divisió i els incidents que es produiren entre els militants.943 
Finalment, la crisi es resolgué en la junta general que celebrà l’agrupació el 25 de juny amb 
l’elecció d’un nou Consell Municipal, que continuà sent presidit per Bartomeu Sastre 
Garau.944 
El 6 de març, en la sessió d’ERB, s’acordà nomenar una comissió que impulsàs la Secció 
Femenina, “importante y necesaria en política y beneficencia.” Emili Darder i Bartomeu 
Nadal, entre d’altres, oferiren la participació de les seves dones i filles per aquesta secció. 

desavenencias entre sus propios afiliados, aun dentro el mismo punto de vista ideológico, es cosa corriente; en 
tales casos la base de partida de estos disgustos interiores de Partido suelen ser pequeños detalles de apreciación 
o, simplemente, de dirección del conjunto de la política local. La Agrupación de Izquierda Republicana de 
Llucmayor ha vivido recientemente, vive aun uno de esos momentos culminantes de desasosiego social interno 
que solo conduce al desbarajuste y al descrédito de una política que por su austeridad y honradez y por el 
hombre que la representa honra a España entera. De igual modo en nuestra esfera local el hombre representativo 
de esa política austera y dignificadora merece respeto y admiración de todos cuantos se tengan por buenos 
republicanos y se enorgullezcan de comulgar con la doctrina demócrata y humanitaria del Jefe de Jefes don 
Manuel Azaña. Todos los dirigentes de Partidos ya obreristas ya conservadores han cometido errores y 
evidenciado defectos en sus funciones de tales dirigentes; no por ser presidente de un partido se deja de ser 
falible, y por lo tanto expuestos a equivocarse o, en otros casos, apreciar ciertos puntos de vista del partido que 
dirige y preside de distinta manera de como puedan apreciarlo parte de los socios. En tales casos mediante 
votación secreta, dichos socios reunidos en la junta general deciden de cual parte está la razón. Y el fallo de la 
junta general, si ha sido por mayorías debe ser inapelable e indiscutible, y ninguna responsabilidad puede recaer 
sobre la persona del presidente. Por eso a mi, afiliado a Izquierda Republicana, me duele y entristece ver como 
el partido sigue el derrotero de la descomposición y de la enemistad; ver como los que se han erigido en jefes de 
grupo disidente trabajan y maniobran clandestinamente para proclamarse directores del partido si los votos les 
alcanzan; me duele y entristece ver como se intenta aniquilar, eliminar de la vida política local a un hombre que, 
si ha cometido errores o negligencias en sus funciones de presidente de una sociedad democrática, medios hay 
legales, medios elegantes y caballerosos para pedírsele cuentas, sin recurrir a manejos envidiosos y cabalgando 
sobre calumnias e infamias que, a mas de faltarles el sello de la veracidad redundan en desprestigio del partido 
de Izquierda Republicana que todos los socios tenemos el deber ineludible de defender y honrar. Por eso yo, en 
nombre exclusivamente propio, sin otra representación que mi calidad de afiliado a Izquierda Republicana de 
Lluchmayor me dirijo a todos los asociados que sientan latir en su corazón un republicanismo sano y 
convincente de nuestra doctrina democrática y les ruego: Deponed actitudes violentas, que solo denigran; 
dejaros de calumnias gratuitas denigrantes para el que las lanza; basta ya de zaherir sin pruebas a personas 
determinadas, y esforzémonos todos para que haya paz y concordia en el seno de nuestra casa, de nuestro 
partido. Y es a pesar de nuestros esfuerzos y de nuestra férrea voluntad en poner fin a tan lamentable estado de 
cosas, perdurara en algunos individuos el instinto pernicioso de causar daños irreparables a ciertas personas o al 
Partido mismo. Vayamos a una depuración inmediata y radical que ponga fin a lo que jamás debía haberse 
iniciado. Ante todo y por sobre todo el honor de nuestro partido. ¡Viva Izquierda Republicana!”   
943 .- "Harmonia del Frente Popular. Paz y concordia", a Acción, dissabte, 23 de maig de 1936, pàg. 4. Es 
reproduïa la informació “Guerra civil entre «azanistas»”, del diari barceloní Renovación, núm. 757, del 8 de 
maig. Indicava que l'agrupació d'ERB de Llucmajor estava enfrontada entre els partidaris del batle Sastre, que 
s'havia negat a cessar diversos empleats muncipals tot i les peticions d'alguns membres de l'agrupació. El 4 de 
maig, es convocà una junta general per renovar la directiva, però es deixà de convocar diversos militants que 
havien estat donats de baixa per no estar al corrent de pagament. El dia 3 a l'horabaixa hi hagué enfrontament en 
la seu del partit i el dia 4, el Comitè Provincial envià una nota en la qual dissolgué l'agrupació. Aquest fet 
provocà una intensa protesta dels contraris del batle Sastre i hi hagué agressions, que acabaren amb la 
intervenció de la Guàrdia Civil. La nota de l'òrgan d'Acció Popular Agrària acabava dient “Sin comentarios. 
Hágalo el lector. Se prometió demasiado y ahora no se puede cumplir. Un día escribiremos algo sobre aquello 
de «Cría cuervos…»”  
944 .- La resta de membres d'aquest òrgan foren Joan Stela Clar (vicepresident), Pere A. Morlà Oliver 
(secretari), Miquel Cañellas Font (vicesecretari), Damià Fullana Carbonell (tresorer-comptador) i, com a vocals, 
Antoni Sastre Garau (1r), Joan P. Mut Puigserver (2n), Jaume Miralles Peralta (3r), Joan Rubí Garau (4t), Joan 
Salvà Mulet (5e) i Bartomeu Garau Vidal (6e). Comunicació del 26 de juny de 1936 del president Bartomeu 
Sastre al governador civil. Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.634. Exp. 2.498. ARM. 
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Aleshores, es nomenà per aquesta comissió Emili Darder, Diego Rullan i altres, a més d’un 
representant de les joventuts.945 
A Palma, mentrestant, el dissabte, 28 de març, es féu la inauguració oficial del local social de 
l’Agrupació de Palma d’ERB, després d’importants reformes que s’hi havien duit a terme.946 
Al final d’aquell mes també se celebrà la junta general en el nou local de la Delegació del 
districte 5è d’ERB al carrer dels Oms, núm. 101, en la qual per aclamació s’elegí la directiva, 
presidia per Miquel Rosselló.947  
El diumenge, 14 de juny, des de les 9 h del matí fins a la 13 h, es va procedir a l'elecció de la 
nova junta municipal de l’agrupació de Palma d'ERB.948 
A mitjans maig de 1936, l’agrupació va viure una crisi arran de les dimissions irrevocables 
del secretari Salvador Martínez Curto i del tresorer Maties Galmés Amengual.949 
 
L’impuls del Secretariat d'Ensenyança del partit 
En aquells mesos, també s’impulsà la consolidació de l’organització sectorial, Secretariat de 
l’Ensenyança, sota la direcció de l’inpector de primer ensenyament, Fernando Leal Crespo. 
El partit tenia una especial incidència entre els mestres d'escola. Així, el divendres, 20 de 
març, a les 20,30 h, la Comissió de Cultura de la delegació de l’Eixample d'ERB organitzà en 
el local social del carrer de Garcia Hernández, núm. 65, una conferència de l’inspector 
Fernando Leal sobre “Educación Social.”950 Presentà l’acte el president de la Comissió de 
Cultura, Francesc Fuster, que mostrà la seva satisfacció pel gran nombre d’assistents i exposà 
l’actuació de la comissió, que des de l’1 d'abril, faria classes nocturnes de dibuix, tall i 
confecció i a més de disposar de servei de biblioteca. També presentà l'orador com a home 
republicà d’esquerres i “gran impulsor de la cultura.” Seguidament, Fernando Leal féu la 
seva intervenció.951 El president de la ERB de l'Eixample, Miquel Fullana tancà l'acte agraint 

945 .- Informe del 5 de desembre de 1936 del secretari de la Causa núm. 978/1936 Manuel Bennàssar Mas i 
del juge intructor Ricardo Fernández de Tamarit. Causa 978/1936. Arxiu del Jutjat de la Comandància Militar 
de les Balears. 
946 .- "Política local. Esquerra Republicana Balear.- Agrupación de Palma", a La Almudaina, divendres, 27 
de març de 1936, pàg. 6, publicà l'anunci de l'acte, del qual es venien els tíquets per una pesseta al Bar Bosch. 
947 .- La resta de la Junta Directiva va ser integrada per Magí Mas (vicepresident), Francesc Mas 
(secretari), Josep Panella (vicesecretari), Mateu Picornell (tresorer) i com a vocals Isidre Llinàs, Bartomeu Piña, 
Josep Aguiló, Miquel Forteza, Pau Valls i Joan Sansó. "Política local. Esquerra Republicana Balear", a La 
Almudaina, dimecres, 1 d'abril de 1936, pàg. 9. 
948 .- "Política local. Esquerra Republicana Balear. Agrupación de Palma", a La Almudaina, dissabte, 13 
de juny de 1936, pàg. 6, publicà la convocatòria, signada pel secretari general Diego Rullan. 
949 .- Es varen nomenar en substitució Gabriel Veny Riutort com a secretari i Josep Roca Salvà com a 
tresorer. Comunicació del 16 de maig de 1936 del secretari dimissionari del Comitè d’ERB Salvador Martínez 
Curto al governador civil. Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.637. Exp. 2.630. ARM. 
950 .- "Política local. Conferencia", a La Almudaina, divendres, 20 de març de 1936, pàg. 6 (anunci). 
951 .- Segons la crònica, "recordando la campaña electoral llevada a cabo por por Mallorca, difundiendo 
lemas de paz y cultura social, viendo como los pueblos acudían en masa, libremente, no comprados, a llenar los 
locales, con lo que hacían ver sus deseos de libertarse del cacique. Pero llegó las elecciones y mientras el 
teléfono nos decía que por toda España ganaban las izquierdas, contemplaba el cuadro triste de Mallorca, donde 
fracasamos. Me desanimé y prometí no tomar parte, durante una larga temporada, en conferencias. Mas ante la 
invitación de la "E. R. B. Eixampla" no he podido negarme, por ser uno de los primeros y más firmes pedestales 
republicanos, y he roto mi promesa aceptando dar este acto. (Aplausos). Os hablaré de educación social que es 
de lo que más nos hemos de preocupar. La labor de Marcelino Domingo es de un gran valor social, sobre todo 
las recientes disposiciones. La de una gran trascendencia para las generaciones futuras es "el certificado de 
aptitud" expedido por la escuela nacional, que todos deberán exhibir para ser admitidos en cualquier cargo 
público. Podrá haber escuelas privadas, pero el certificado de aptitud tendrán que obtenerlo por examen en la 
escuela nacional. El pueblo ya no dirá es la escuela de los obreros, sino la escuela de todos. Esto es educación 
social. Marcelino Domingo se hizo republicano por dos ideales: Por el Maestro y por la República. El Maestro 
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el parlament de Leal i comentant que les cases barates per als obrers, les guarderies i escoles 
era una preocupació que volia resoldre l’Ajuntament.  
Al final de març, el partit envià una nota als professors, mestres i demés professionals de 
l’ensenyament afiliats al partit perquè enviassin la seva adhesió a ERB de Palma –a la la 
plaça de la Constitució, núm. 120– amb la finalitat de constituir el Secretariat d'Ensenyança 
del partit.952 El dilluns, 13 d'abril, a les 11 h del matí, es convocà en el local de la plaça de la 
Constitució, núm. 120, una reunió dels afiliats al Secretariat d'Ensenyança d'ERB.953 
 
La continuació de la campanya proselitista 
Des del mes d’abril, diferents delegacions del partit organitzaren cicles o conferències 
diverses. El divendres, 3 d’abril, en el local de la delegació d’ERB de l’Eixample del carrer 
de García Hernández, núm. 65, a les 21, el militant i mestre de primera ensenyança Pere 
Capellà féu una conferència titulada “Se política a la Ruralia.”954 El dimecres, 8 d’abril, en el 
local social de la delegació d'ERB de la raval del carrer d'Hornabeque, núm. 48 i organitzada 
per la joventut de l’agrupació, es féu una conferència de l'inspector Fernando Leal sobre 
“Cuestiones actuales de enseñanza.”955 L’endemà, el batle de Palma, Emili Darder, 
acompanyat del president de la Comissió de Sanitat i tinent de batle doctor Antoni Albertí, 
donà en un local de la barriada de la Llibertat una conferència sobre “La primera guarderia 
municipal de Palma.”956  

estaba oprimido por el cacique. Recordemos lo de "Tiene más hambre que un maestro de escuela". El ministro 
Sagasta decía: "De la Escuela hablar mucho y hacer poco". Marcelino Domingo era un pobre maestro que tenía 
setecientas pesetas anuales del Ayuntamiento, y para cobrar era preciso ir todo el año tras el señor en demanda 
del sueldo. Vióse al Maestro abandonado. Pensó que el porvenir de España estaba en las manos de los maestros 
e inspectores. ¿Remedio? Dar República a España. Para un verdadera y pura educación social lo primero que 
debería hacerse sería cuidar al matrimonio que va a dar al mundo un nuevo ser. Colocarlo en casas higiénicas, 
casas baratas. Acabar con el paro obrero. Tener sanatorios, clinicas de maternidad, donde la madre ha de 
permanecer un mes antes de alumbrar y otro después, bien atendida. En las fábricas una sala higiénica con 
cunas y obreras enfermas que cuiden del niño mientras la madre trabaja; así cada cuatro horas podrá 
amamantarlo y estará tranquila y trabajará más y mejor. Es necesario también las "guarderías" de niños donde 
se les prepara para párvulos, con maestras ya que les cuiden. Al llegar a los tres años ya ha de tener cantina y 
ropero. En Madrid, en las barriadas extremas a que asisten niños sin ropa y sin comida, ¿cómo pueden aprender 
a escribir muertos de frío? Al terminar el curso el niño necesitado ha de ir a la colonia. Puede hacerse el 
intercambio de niños de aquí con otros de Madrid u otros sitios. Si cada ciudadano de Palma pagase cinco 
céntimos diarios se harían de cuatro a cinco mil pesetas. Podrían sostenerse unas treinta cantinas escolares y 
comerían unos tres mil niños. Es preciso –termina el señor Leal– que la cultura y la civilización sean para todos, 
y aquí está la izquierda en la República para lograr que esto sea, más pronto hoy que mañana, un hecho." 
"Política local. Conferencia dada por el Inspector de 1.ª Enseñanza Sr. Leal", a La Almudaina, dissabte, 28 de 
març de 1936, pàg. 5 (crònica). 
952 .- "Política local. Izquierda Republicana", a La Almudaina, dimecres, 1 d'abril de 1936, pàg. 9, publicà 
la nota. 
953 .- "Convocatòria", a La Almudaina, dissabte, 11 d'abril de 1936, pàg. 10 (convocatòria). 
954 .- "Política local. Conferencia", a La Almudaina, divendres, 3 d'abril de 1936, pàg. 10 (anunci). 
955 .- "Conferencia", a La Almudaina, dimecres, 8 d'abril de 1936, pàg. 9 (anunci). 
956 .- "Una conferencia", a La Almudaina, dijous, 9 d'abril de 1936, pàg. 3 (anunci). S'encarregà de fer la 
presentació el president de la Comissió de Sanitat i tinent de batle, doctor Antoni Albertí, que dedicà nombrosos 
elogis a Darder per “l’entusiasme amb el qual ha enfocat l’obra sanitària creant primer uns dispensaris que 
poden ser comptats entre els millors d’Espanya, després emprenent l’obra de creació de guarderies, tan útils i 
benemèrites, i en la qual ha tengut que vèncer amb tenacitat, voluntat, perseverància i competència les 
dificultats que en principi semblaven insuperables.” Seguidament, Darder impartí la xerrada destacant, en 
principi, el paper que atorgaven els països civilitzats a la dona i al nin i digué que "Aquesta és la distintiva de 
les civilitzacions superiors, que saben adonar-se dels ineludibles deures que tenen al respecte. Una de les notes 
més tristes i vergonyoses de la monarquia va ser l’abandonament en què aquesta va tenir les dones i els nins. Va 
ser necessari l’adveniment de la República a Espanya perquè la dona ascendís al nivell de consideració del qual 
gaudia actualment i conquerís els seus drets polítics i socials. En protegir a la dona, naturalment, s’ha atès 
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El divendres, 17 d’abril, a les 20,30 h en el local social de la Joventut d'Esquerra Republicana 
Balear del carrer d'Hornabeque de Santa Catalina, Joan Tomás féu una conferència titulada 
“Cuestiones económicas.”957 El dimecres, 22 d'abril, la Joventut d'Esquerra Republicana de la 
raval organitzà en el local social del carrer d'Hornabeque, núm. 48, una conferència de 
Ramon Perpinyà sobre “Política actual.”958  
El partit també organitzà altres activitats, més de caràcter recreatiu, com la celebració del ball 
de Carnaval959 o excursions.960  
També es feren actes de celebració de la victòria del Front Popular en les eleccions generals 
de febrer. Així, la delegació d’ERB de La Llibertat –que tenia el local social al carrer de 
Sureda, núm. 1– organitzà un programa de festes per celebrar el triomf del Front Popular.961 
El diumenge 22 de març, a les 6 h del matí, diana amenitzada per l’orquestrina filarmònica 
“El Desastre” i coets. A les 8 h, carrera ciclista amb un recorregut de 37 quilòmetres, 
guanyada per Gabriel Rosselló i en segon lloc, Bartomeu Gayà. A les 10 h, carreres a peu per 
diversos carrers de la barriada. A les 11 h, concert de la Banda Municipal. A les 15 h, partit 
de futbol entre els equips Juvenil de la Soledat i el Molinar, amb victòria del primer per tres 
gols a dos. A les 16,15 h, partit de futbol entre la Soledat i un altre de la seva categoria que es 
disputaren una copa regalada pel batle de Palma Emili Darder. A les 20 h, vetlada en el Saló 
Colonial en la qual s’havia d'elegir Miss Llibertat per votació popular –hi podien prendre part 
les al·lotes del tercer districte d’entre 16 i 25 anys– en la qual sortí elegida Rosita Nicolau 
Rodríguez. Durant l’acte, la filla del batle Emili Darder lliurà la banda a la Miss Llibertat i el 
tinent de batle Eduardo Gómez entregà els premis als corredors i futbolistes.962 El dia 29, el 
programa de festes era el següent: a les 16 h, partit de futbol en el camp del Palma F. C. entre 

també la protecció del nin, seguint les orientacions que en aquest sentit ha vengut donant l’Oficina de Sanitat de 
la Societat de Nacions.” Comentà que el seu propòsit, amb el suport del poble de Palma i l'ajut de l'Estat, era 
que no quedàs en el terme municipal ni un sol nin que no pogués assistir a l'escola. A més, indicà que volien 
instal·lar un conjunt de guarderies —onze com a mínim— a la ciutat (enumerà les del Molinar, la Llibertat, 
Santa Catalina, el nucli antic, a més de les zones on fossin necessàries). Afirmà que volia que les guarderies 
havien de ser similars a les de Barcelona i a Madrid, instal·lades en edificis de nova planta, amb terrasses 
assoleiades, un règim racional i científic, una atenció constat per als nins en custòdia per part de les visitadores i 
del metge especialista de guàrdia. “Una superació en suma, dels mitjans en què s’hauria de desenvolupar el nin 
de faltar-li l’atenció que ha atorgar-li l’Ajuntament.” Així mateix, féu consideracions sobre vigent legislació 
social en matèria sanitària i assenyalà com una de les grans conquestes de la legislació de treball la referida “al 
règim per a les mares del període de gestació, part i lactància.” Recomanà que totes les mares de família de la 
zona acudissin al Dispensari de Llevant per fer la selecció dels beneficiaris de la guarderia, seguint el criteri 
dels més necessitats per la seva situació econòmica. “Las guarderías municipales. Una conferencia del Alcalde, 
señor Darder”, a La Almudaina, diumenge, 12 d'abril de 1936, pàg. 4. 
957 .- "Política local. Conferencia", a La Almudaina, divendres, 17 d'abril de 1936, pàg. 6 (anunci). 
958 .- "Política local. Conferencia", a La Almudaina, dimecres, 22 d'abril de 1936, pàg. 7 (anunci). 
959 .- El dissabte, 22 de febrer, l'Orfeó d'Esquerra Republicana Balear (delegació de la Raval) féu un ball 
de carnaval en el Teatre Victòria. "El Carnaval", a La Almudaina, dimarts, 21 de febrer de 1936, pàg. 5, publicà 
la invitació que féu el president de l'entitat Jaume Oliver. 
960 .- El 13 d'abril, l'Orfeó Republicà del districte 6è féu una excursió des de Palma a Montuïri, Manacor –
on hi pensava fer un concert–, Portocristo i vista a les coves del Drac. "Excursión a Manacor", a La Almudaina, 
dimecres, 8 d'abril de 1936, pàg. 9, publicà l'anunci de l'excursió, de la qual es donaven informes els dijous i els 
dissabtes en el local social del carrer de Mar, núm. 24. El 10 d'abril, la junta de l'Orfeó Republicà del districte 
6è, integrada per Mayol, Escanellas, Bernabeu i Coll visitaren el batle de Palma, Emili Darder, per convidar-lo a 
l'excursió. Darder els agraí l'atenció i els lliurà una carta per entregar al seu amic i batle de Manacor Antoni 
Amer. "Del Ayuntamiento. Una excursión del Orfeo Republicano del Sexto Distrito", a La Almudaina, dissabte, 
11 d'abril de 1936, pàg. 9. 
961 .- "Política local. Izquierda Republicana de La Libertad", a La Almudaina, divendres, 20 de març de 
1936, pàg. 6, publicà el programa de festes. 
962 .- "Festival en La Libertad", a La Almudaina, dijous, 26 de març de 1936, pàg. 7, publicà una crònica 
de les festes del dia 22 de març. 
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el Sporting i un altre de la seva categoria en el qual es disputaren una copa regalada per la 
Delegació de la Llibertat i lliurada per Miss Llibertat. 
També preparà amb molta cura, en un context d'eufòria, els actes de commemoració de la 
proclamació de la Segona República.  El 14 d’abril, a més d’un banquet al migdia, 
s’organitzà a les 17 h un cafè de companyerisme.963 
 
La convocatòria d'unes eleccions municipals 
Arran de la convocatòria de les eleccions municipals per al 12 d'abril, el partit inicià els 
preparatius per presentar candidats a regidors. En les sessions del Comitè Executiu d’ERB 
del 22 i 24 de març, es va resoldre que les diferències sobre “encasillamiento” en les 
candidatures municipals, amb els socialistes i comunistes, es dirimissin en el Comitè d'enllaç 
del Front Popular.964 Novament, els dies 29 i 31 de març, el Comitè Executiu tractà sobre les 
candidatures municipals. Així, acordà “encasillar” els candidats del partit amb els partits 
obrers. A més, en aquella reunió, a petició d’Ateu Martí, es decidí cedir-li el local del partit 
per a una reunió d’amics de Rússia.965 
El dimarts, 2 d’abril, des de les 17 h fins a les 22 h, quedà constituïda en el local de 
l’agrupació de Palma d’ERB la mesa electoral per fer les avantvotacions per a regidors 
d’acord amb el que s'havia decidit en la darrera assamblea general. Fins el dia 31 estaven 
obertes en les oficines del Consell Municipal les llistes de candidatures.966 
Encara, en les sessions del 3 i 8 d’abril de 1936, el Comitè Executiu d’ERB acordà 
l'acoplament dels candidats municipals del Front Popular.967 
 
Les eleccions de compromissaris per a l'elecció del president de la República 
Davant les eleccions de compromissaris per a l'elecció del president de la República del 26 
d'abril, en la qual la candidatura del Front Popular integrà els dirigents d’ERB, Francesc 
Carreras i Bernat Jofre, el Comitè Municipal demanà que els militants que havien fet 
d’interventors en les eleccions generals de febrer de 1936 passassin pel local del carrer de 
Brondo, núm. 8, per rebre instruccions pels comicis.968 Novament, el dia abans dels comicis, 
el Comitè Municipal reiterà aquesta crida.969 

963 .- "Política local. Esquerra Republicana Balear", a La Almudaina, diumenge, 12 d'abril de 1936, pàg. 7, 
publicà l'anunci de l'acte, esmentant que es venien tiquets en la consergeria d'ERB al preu de 1,30 pessetes. 
964 .- Informe del 5 de desembre de 1936 del secretari de la Causa núm. 978/1936 Manuel Bennàssar Mas i 
del juge intructor Ricardo Fernández de Tamarit. Causa 978/1936. Arxiu del Jutjat de la Comandància Militar 
de les Balears. 
965 .- Informe del 5 de desembre de 1936 del secretari de la Causa núm. 978/1936 Manuel Bennàssar Mas i 
del juge intructor Ricardo Fernández de Tamarit. Causa 978/1936. Arxiu del Jutjat de la Comandància Militar 
de les Balears. 
966 .- "Política local. Esquerra Republicana Balear.- Agrupación de Palma", a La Almudaina, divendres, 27 
de març de 1936, pàg. 6, publicà la convocatòria. Aparegué una nova nota rectificant els dies tant de la 
finalització de presentació de candidatures com de l'avantvotació a "Política local. Esquerra Republicana 
Balear, Agrupación de Palma", a La Almudaina, dissabte, 28 de març de 1936, pàg. 5. 
967 .- Informe del 5 de desembre de 1936 del secretari de la Causa núm. 978/1936 Manuel Bennàssar Mas i 
del juge intructor Ricardo Fernández de Tamarit. Causa 978/1936. Arxiu del Jutjat de la Comandància Militar 
de les Balears. 
968 .- "Política local. Izquierda Republicana.- Comité Municipal de Palma", a La Almudaina, divendres, 24 
d'abril de 1936, pàg. 4, publicà la nota signada pel Comitè Municipal de Palma. 
969 .- "Política local. Izquierda Republicana.- Comité Municipal de Palma", a La Almudaina, divendres, 24 
d'abril de 1936, pàg. 4, publicà la nota signada pel Comitè Municipal de Palma. 
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El dimarts, 19 de maig, a les 21 h en el local de l'agrupació de Palma d'ERB del carrer de 
Brondo, núm. 9, el president del Consell Executiu, Bernat Jofre, féu una xerrada, solament 
pels afiliats del partit, sobre el tema “Impresions d'un compromisari.”970 
 
El suport als interessos de les Balears de Francesc Carreras des del Govern Civil de 
Madrid 
El 24 de febrer, el Govern de la República nomenà governador civil de Madrid el dirigent 
menorquí Francesc Carreras Reura.971 Des d’aquest càrrec, Carreras es va convertir en una 
espècie d’ambaixador a Madrid dels interessos de les Balears davant el Govern. 
El 21 de març, se celebrà a Madrid un banquet d’homenatge al governador de la capital, 
Francesc Carreras, organitzat pels seus companys professors de l’Institut de Segon 
Ensenyament de Madrid San Isidro. A l'acte s’hi varen llegir nombroses adhesions des de les 
Balears.972  
Al final d'abril, el periodista del diari Política, José Pastor Williams entrevistà Carreras per al 
periòdic mallorquí La Última Hora.973  
En aquells mesos, tal com comunicaren al Govern Civil de les Balears hem pogut 
documentar els canvis de les agrupacions d’Acció Republicana a Esquerra Republicana 

970 .- "Política local. Esquerra Republicana Balear. Chala política", a La Almudaina, diumenge, 17 de maig 
de 1936, pàg. 7 (anunci). 
971 .- "Toma de posesión del nuevo Gobernador de Madrid", a La Almudaina, divendres, 28 de febrer de 
1936, pàg. 5. 
972 .- "Homenaje al Governador de Madrid", a La Almudaina, diumenge, 22 de març de 1936, pàg. 15. 
973 .- PASTOR WILIAMS, José: "Una charla con Don Francisco Carreras", a La Última Hora, núm. 
13.089. Palma, dimecres, 29 d'abril de 1936, pàg. 1. En la introducció de la conversa, el periodista afirmava 
"Don Francisco Carreras Reura, oficialmente, gobernador civil de Madrid. Políticamente, un afiliado a 
Izquierda Republicana. Pero sobre el cargo oficial y por encima de la condición política sobresale la persona. 
Juventud. Acción. Dinamismo. Bondad. Y –más que nada–, un balear de pies a cabeza. ¡Ah, eso sí! Por todos 
los poros de su cuerpo, respira un profundo e inevitable e incorregible amor a su tierra. Igual es que se le hable 
en su despacho oficial que en la mesa del café. Lo mismo será que el tema de conversación verse sobre un 
conflicto en Aranjuez o sobre la guerra de Manchukuo. Es indiferente. A los cinco minutos se estará hablando 
de Baleares. ¡Y cuidado que nadie desmienta en presencia suya una sola de sus afirmaciones! Ante él, hay que 
reconocer que el cielo de Baleares es el más azul, y que su clima es el más suave, y que su vegetación es la más 
espléndida y que sus mujeres son las más hermosas y que... ¿Para qué seguir? Quien, luego de hablar con 
Carreras media hora, no tome un billete para Palma, es porque es totalmente insensible a la emoción estética 
que fluye a raudales de los labios de este hombre cuando habla de Baleares. Pues bien. El periodista tiene –
misión harto mas desagradable en su cumplimiento de lo que la gente supone– el deber sacratisimo de ser 
indiscreto. El periodista que no sienta la curiosidad de averiguar lo que hacen los demás mortales, no es tal. Ha 
de rodar de ministerio en ministerio y de despacho en despacho. Y es así como hemos visto a Carreras multitud 
de veces en pocos días. Mejor quizás, en pocos minutos. ¡Era asombroso! ¿Estábamos en el Ministerio de la 
Guerra? Al cuarto de hora, allí estaba Carreras. ¿Estábamos en Gobernación? Carreras se nos había adelantado. 
¿Que ibamos a Obras públicas? ¡Ah! Pues era la sonrisa franca y abierta de Carreras la primera en recibirnos. 
¿Que llegábamos a Comunicaciones? Carreras iba a nuestro alcance. Y no hay que decir –claro está–, que 
cuando ya un poco intrigados llamábamos al Gobierno Civil, en seguida el teléfono nos traía la voz optimista de 
Carreras. ¿Ubicuidad o dinamismo? lo que fuera, era misterio que había que descubrir. Y a ello nos dedicamos. 
El secreto se nos reveló en seguida. Había en Madrid una Comisión de Palma de Mallorca en gestiones 
oficiales. ¿Comprendéis ya todo el misterio? Tratándose de asuntos de Palma, la presencia de Carreras era 
inevitable. Y entonces fué cuando ya decidimos conocer a fondo toda la gestión." 
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Balear de Puigpunyent (11 de març de 1934),974 de Campos (22 de juliol de 1934),975 Bunyola 
(26 d'agost de 1934),976 de Valldemossa (febrer de 1936).977 
Arran de l'aixecament militar del 19 de juliol de 1936, els seus locals varen ser clausurats i 
un gran nombre de militants afusellats, com els batles de Palma Emili Darder, de Porreres 
Climent Garau Juan, d'Algaida Pere Llull, de Búger Joan Alemany Villalonga, de Consell 
Josep Pizà Moyà, de Montuïri Gaspar Mesquida Serra, de Mancor Pau Crespí Villalonga, de 
Pollença Pere Cànaves Salas; els exbatles d'Inca Antoni Mateu, de Montuïri Joan Mas i Verd, 
de Sóller Llorenç Roses, l'empresari i membre del Comitè Executiu Antoni Maria Ques, 
l'inspector de primer ensenyament Fernando Leal. 
Alguns dels dirigents i militants destacats d’ERB que pogueren fugir o es trobaven fora de 
Mallorca en el moment de l’aixecament militar, com Francesc de Sales Aguiló, Pere Oliver 
Domenge, Bernat Jofre, varen poder constituir a Barcelona un nou Consell Executiu el juliol 
de 1937, presidit per Francesc de Sales Aguiló i com a secretari Pere Oliver Domenge. Entre 
el juny de 1937 i el juny de 1938, hi varen publicar el butlletí Mallorca Nova. 
 
11.6.10. UNIÓ REPUBLICANA –UR– 
La presència de ministres d'Unió Republicana en el Govern del Front Popular constituït per 
Manuel Azaña el 19 de febrer, féu que des del Comitè Provincial es demanàs (26 de febrer) 
al dirigent estatal Diego Martínez Barrios, que s'intentàs la designació com a delegat del 
Govern a Menorca del correligionari i periodista Eusebi Heredero Clar.978 
Dies després dels comicis generals, a Eivissa, el dia 21, a les Pitiüses va córrer  el rumor que 
el recent elegit diputat a Corts, Pere Matutes, s'havia oferit a Unió Republicana arran de la 
seva amistat amb Antonio Lara.979 Dies després, el ministre de Justícia Antonio Lara va 
escriure (5 de març) a Diego Martínez Barrio per transmetre-li l'escrit que li havia remés 
Azaña —la carta de Ponce de León— i li comentà que Pere Matutes havia anunciat "el 
nefasto propósito  de afiliarse a Unión Republicana utilizando su amistad conmigo, le 

974  .- Comunicació del 24 de juliol de 1934 del secretari LLorenç Palmer Suau al governador civil. 
Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.632. Exp. 2.398. ARM. 
975  .- Comunicació del 10 d’agost de 1934 del secretari Tomàs Ayarte i del president Guillem Mas al 
governador civil. Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.631. Exp. 2.347. ARM. 
976 .- Comunicació del 26 d’agost de 1934 del secretari Bernat Nadal i del president Andreu Homar 
d'Acció Republicana Bunyolina al governador civil. Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.629. Exp. 
2.247. ARM. També MARGAIS, Xavier: La Guerra Civil a Bunyola. Amb la por al cos. Edicions Documenta 
Balear/Universitat de les Illes Balears. Palma, 2004, pàgs. 55-56. 
977  .- Comunicació del 25 de febrer de 1936 del president d'Acció Republicana de Valldemossa Vicenç 
Colom Capllonch al governador civil. Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.630. Exp. 2.273. ARM. 
978 .- Telegrama del 26 de febrer de 1936 de Docmael López Palop a Diego Martínez Barrio. P.S. 
Valencia. Carpeta 49. Exp. 47. Archivo General de la Guerra Civil. Salamanca. 
979 .- Afirmava Diego Ponce de León González, d'Esquerra Republicana Balear d'Eivissa, a Azaña després 
de qualificar-lo de "notición absurdo" que "la noticia ha producido consternación general entre toda la izquierda 
local, entre cuantos afrontamos el día 16 glorioso peligro de nuestras carreras, nuestros intereses y los que con 
brío inusitado votamos por la austeridad de la República. Ante la imposibilidad de acudir a Don Francisco 
Carreras con mayor antelación que a V. E. aprovecho la vía Alicante para suplicarle la respuesta inmediata de 
que el cacique, el gran cacique máximo sin Ideal[,] el March de Ibiza, Don Pedro Matutes no puede ser 
admitido en ningún partido del Frente Popular, a fin de que por todos los rincones de la isla se sostenga la fé 
excelsa del 16 y que grite con el mismo entusiasmo ¡Viva la República! Insisto en su respuesta, para que sea 
bálsamo de la incertidumbre que reina y sostenga la Fé en la Democracia puritana." Carta del 21 de febrer de 
Diego Ponce de León a Manuel Azaña. P.S. Valencia. Carpeta 47. Exp. 41. Archivo General de la Guerra Civil. 
Salamanca. El 2 de març, Manuel Azaña va transmetre l'escrit a Antonio Lara Zárate per tal que s'assabentàs del 
contingut d'aquesta carta. Comunicació del 2 de març de 1936 de Manuel Azaña a Antonio Lara. P.S. Valencia. 
Carpeta 47. Exp. 41. Archivo General de la Guerra Civil. Salamanca.  
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significo que no conozco ni de nombre al Sr. Matutes, ni hasta ahora he tenido conocimiento 
de su existencia."980 
Després de les eleccions general de febrer de 1936, el 6 de març, el centre del districte 7è 
organitzà un sopar d'homenatge als interventors i apoderats del partit, amb l'assistència d'un 
centenar de persones. Després del sopar hi hagué discursos del president del centre, Pau 
Barceló —agraí la tasca duita a terme en les eleccions—,981 la presidenta de la Secció 
Femenina d'Unió Republicana de Santa Catalina Antònia Rigo,982 Eduardo López Bermejo, el 
president d'Unió Republicana del centre del carrer de Sanç Francesc Esteva,983 Antoni 
Quetglas —que afirmà que el centre era la cuna del republicanisme de Santa Catalina— i els 
regidors Josep Mas Rubí i Damià Rigo.984 
En aquells darrers mesos de la República a Mallorca, Unió Republicana intensificà la seva 
implantació territorial a Palma. Així, fundà els centres dels districtes 8è (13 de març) —situat 
en el carrer Balanguera, núm. 1, del Camp d'en Serralta—, presidit per Joan Frau Frau;985 del 
3r (24 d'abril) —ubicat a la plaça de Garcia Orell, núm. 18—, dirigit per Joan Mas Salvà,986 i 

980 .- Carta del 5 de març de 1936 d'Antonio Lara a Diego Martínez Barrio. P.S. Valencia. Carpeta 47. 
Exp. 41. Archivo General de la Guerra Civil. Salamanca.  
981 .- Barceló afegí que "es una prueba más que viene a testimoniar el elevado concepto de ciudadanía que 
se tiene en el republicano Arrabal de Santa Catalina." "Política local. Unión Republicana del Septimo Distrito", 
a La Almudaina, dimecres, 11 de març de 1936, pàg. 6. 
982 .- En nom de les dones republicanes del districte, Antònia Rigo expressà la seva esperança que "al 
mismo tiempo es aspiración de todas, de que el nuevo rumbo impreso a la República cristalizará en leyes en que 
la justicia resplandezca con su máximo vigor." "Política local. Unión Republicana del Septimo Distrito", a La 
Almudaina, dimecres, 11 de març de 1936, pàg. 6. 
983 .- Francesc Esteva advocà per que en les properes eleccions, que "con toda seguridad será pronto, se 
procure llevar al Consistorio Municipal a hombres que más que políticos sean verdaderos administradores de 
los sagrados intereses a ellos confiados." "Política local. Unión Republicana del Septimo Distrito", a La 
Almudaina, dimecres, 11 de març de 1936, pàg. 6. 
984 .- En les seves intervencions es mostraren optimistes amb el futur i asseguraren que "ya dotados los 
españoles de la triste experiencia de casi tres años de luchas intestinas e ignominiosas persecuciones, sabrán 
olvidar antiguos resquemores y comenzar una laboriosa era de legalidad bajo el signo de la máxima 
fraternidad." "Política local. Unión Republicana del Septimo Distrito", a La Almudaina, dimecres, 11 de març 
de 1936, pàg. 6. 
985 .- El 5 de març, Joan Frau i Joan Mas Galmés varen signar la instància i el reglament –imprés- de 
l’agrupació local d’Unió Republicana del districte 8è. La nova entitat va establir el domicili en el carrer de La 
Balanguera, núm. 1. Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.638. Exp. 2.678. ARM. La instància i el 
reglament duen la data d’entrada en el registre del Govern Civil del 7 de març de 1936. El 13 de març, a les 18 
h, es varen reunir els simpatitzants, sota la presidència de Joan Frau Frau i actuant de secretari Joan Mas 
Galmés, per constituir la nova agrupació. Es va elegir el Comitè Executiu Local format per Joan Frau Frau 
(president), Bartomeu Bestard Sastre (vicepresident), Joan Mas Galmés (secretari), Rafel Amengual 
(comptador), Gabriel Garcia Cabrer (tresorer) i, com a vocals, José Nieto Cordero, Sebastià Sastre Riera i Josep 
Martí López Moragues. Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.638. Exp. 2.678. ARM. El diumenge, 
22 de març, a l'horabaixa, s'inaugurà el Centre d'Unió Republicana del districte 8è, amb un acte en el qual hi 
hagué discursos del president del nou centre Joan Frau i dels dirigents del partit Antoni Quetglas, Josep Mas 
Rubí, Francesc Esteva i Eusebi Heredero Clar. "Política local. Partido de Unión Republicana", a La Almudaina, 
dijous, 26 de març de 1936, pàg. 9. 
986 .- El 14 de març de 1936, Joan Mas, Magí Iglesias i Mateu Ferrer varen signar l’instància i el reglament 
–imprés– de l’agrupació del districte 3er de Palma per a la seva inscripció en el Registre d'associacions del 
Govern Civil. Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.638. Exp. 2.683. ARM. La instància i el 
reglament duen la data d’entrada en el registre del Govern Civil del 16 de març de 1936. El 24 de maig de 1936, 
a les 20,30 h, es varen reunir els simpatitzants de la zona, sota la presidència de Joan Mas Salvà i actuant de 
secretari Magín Iglesias Novoa , per constituir la nova agrupació del districte 3er. Es va elegir el Comitè 
Executiu Local, format per Joan Mas Salvà (president), Josep Palmer Garau (vicepresident), Magín Iglesias 
Novoa (secretari), Rafel Francepa (vicesecretari), Arnau Rosselló Muntaner (tresorer), i com a vocals Bartomeu 
Petro Planas (1r), Cristòfol Real Vicens (2n), Joan Cifre Palmer (3r), Joan Ribas Antich (4t), Joan Aguiló (5è) i 
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del 5è (5 de maig) —amb la seu social al carrer de la Missió, núm. 56—, ençapçalat per 
Antoni Aguiló Forteza.987 
Així mateix, es va procedir a la renovació de les directives del Comitè Municipal de Palma i 
del districte 7è (5 de juny), que continuà sent presidida per Pau Barceló.988  
Respecte a la nova directiva del Comitè Municipal s'hi produïren notables canvis. Així, el 
diumenge, 22 de març, se celebrà l'assemblea municipal en el Centre del carrer de Sanç per a 
la renovació anual dels càrrecs del Comitè Municipal —havien de cessar reglamentàriament 
el president i tres vocals i per dimissió el càrrec de tresorer-comptador.—989 Després de la 
lectura de les memòries de Tresoreria —a càrrec de Damià Rigo— i de Secretaria, es va 
procedir a la renovació del Comitè Municipal, que quedà integrat per Francesc Esteva 
Quesada (president), Joan March Ferrer (vicepresident), Enric Mas Bug (secretari), Jaume 
Valls Segura (tresorer) i, com a vocals, Guillem Villalonga, Pau Barceló Alemany i Jaume 
Barceló Garau.990 
 
11.6.11. PARTIT REPUBLICÀ DEMOCRÀTIC FEDERAL –PRDF– 
El febrer de 1936, es constituí la Joventut del Partit Republicà Democràtic Federal, amb 
l'objectiu de ser “la vanguardia activa del partido.” Tenia representació en el Comitè 
Municipal i encara que fos una agrupació completament autònoma, havia d'actuar d’acord 
amb el comitè. Tenia la seu social en el local del Centre Democràtic Federal del Districte 3r 
del carrer de Joan Bauzà, núm. 33.  
Així mateix, el partit constituí una Comissió de Premsa, la qual tenia com a objectiu 
“combatir sobre la misma, todos aquellos puntos que ya directa o indirectamente afecten al 
partido y llevará un esmerado interés en luchar para que dentro la ciudad sena introducidas 
las mejoras indispensables para el buen desenvolvimiento de sus habitantes, intensificando 
además una aguda campaña contra todos los abandonos que persistan dentro del 
Municipio."991 

Sebastià Cañellas Berenguer (6è). Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.638. Exp. 2.683. ARM. El 2 
d'abril, a les 20,30 h, s'inaugurà l'agrupació d'Unió Republicana del districte 3er. "Política local. Agrupación de 
Unión Republicana del Tercer Distrito", a La Almudaina, dijous, 2 d'abril de 1936, pàg. 9, publicà l'anunci i la 
directiva.  
987  .- El 15 d’abril de 1936, Ramon Llavita García –domiciliat al carrer de Sant Elies, núm. 6– signà 
l’instància i el reglament –imprés– de l’agrupació local del districte 5è de Palma per a la seva inclusió en el 
Registre d'associacions del Govern Civil. El reglament establia que la quota ordinària mensual dels afiliats seria 
de 0,50 ptes. Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.639. Exp. 2.715. ARM. La instància i el 
reglament duu la data d’entrada en el registre del Govern Civil del 25 d’abril de 1936. El 5 de maig, a les 22 h, 
sota la presidència d’Antoni Aguiló Forteza i actuant de secretari Jeroni Sullana, se celebrà la reunió per 
aprovar i constituir la nova agrupació del districte 5è. A més, es va elegir el Comitè Executiu Local, integrat per 
Antoni Aguiló Corteza (president), Miquel Colom Cañellas (vicepresident), Jeroni Fullana Gamundí (secretari), 
Josep Garcia Amengual (tresorer) i, com a vocals, Joan Cortada Morro, Joan Morey Morey i Salvador 
(il·legible) Miguel. Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.639. Exp. 2.715. ARM. 
988 .- El divendres, 5 de juny, la Unió Republicana del districte 7è celebrà una reunió general 
extraordinària en la qual s'elegí la nova junta directiva, integrada per Pau Barceló (president), Bartomeu París 
(vicepresident), Climent Garau (secretari), Joan Frau (vicesecretari), Francesc Mulet (comptador), Joan Mulet 
(dipositari), Antoni Quetglas (bibliotecari) i, com a vocals, Sebastià Galiana, Antoni Mas, Joan Cavaller, 
Andreu Campins i Antoni Barceló. "Política local. Unión Republicana del Septimo Distrito.- Nueva directiva", 
a La Almudaina, diumenge, 7 de juny de 1936, pàg. 8. 
989 .- "Política local. Partido de Unión Republicana", a La Almudaina, dimecres, 18 de març de 1936, pàg. 
9, (convocatòria). 
990 .- "Política local. Partido de Unión Republicana", a La Almudaina, dijous, 26 de març de 1936, pàg. 9. 
991 .- “Política local. Nueva Juventud en el Partido Democrático Federal”, a La Almudaina, diumenge, 8 de 
març de 1936, pàg. 6. 
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El diumenge, 8 de març, a les 16 h, es féu la inauguració oficial de la Joventut Democràtica 
Federal, al mateix temps que es va tributar un homenatge a Josep Sabater, que fou nomenat 
soci honorific del Centre Democràtic Federal del districte 3r. A l’acte, varen intervenir 
Gabriel Socias –en nom del Comitè Municipal del partit–, Martí Ros –en representació del 
Centre Democràtic Federal de Santa Catalina–, Josep Girbent –en nom del Centre del 
districte 3r– i els oradors de la joventut S. Serrano, J. Pons i A. Rosselló.992 
El primer acte va ser el dissabte, 21 de març, en el Centre Democràtic Federal del Secar de la 
Real, organitzat per la Joventut Democràtica Federal. En la sala-teatre, el president del centre 
féu la presentació dels oradors i varen intervenir per part de la joventut el vicepresident993 i el 
president994 i Rosa Ros.995 
El 29 de març, a les 10 h, en el local social del carrer de Joan Bauzà, núm. 33, es féu 
l'assemblea general del partit.996 Novament, l’1 d'abril, es tornà a celebrar una assemblea 
general extraordinària en el mateix local.997 Tres dies després, es convocà novament 
l’assemblea suspesa del dia 1 en el local social de Can Canyelles al Secar de la Real.998 
Els darrers mesos de la República a Mallorca, els demòcrates federals tingueren una gran 
activitat. Així, el diumenge, 12 d'abril, es desplaçà una comissió del partit a l’acte 
d’inauguració del monument a Francesc Pi i Margall.999 A més, es convidà a totes les 
persones que es volguessin adherir a la comissió es podien inscriure en les quatre secretaries 
electorals que havien començat a funcionar: una en el carrer de Ronda de Ponent, núm. 54, 
de Santa Catalina, una altra en l'Arc de la Mercè, núm. 54, altra en l’Agrupació Democràtica 

992 .- “Política local. Nueva Juventud en el Partido Democrático Federal”, a La Almudaina, diumenge, 8 de 
març de 1936, pàg. 6, publicà l'anunci de l'acte, al qual estaven convidats tots els simpatitzants i afiliats al partit. 
“Política local. Juventud Democrática Federal”, a La Almudaina, dissabte, 14 de març de 1936, pàg. 5, publicà 
la crònica de l’acte, en la qual es destacava la notable concurrència de públic, el discurs del president de la 
joventut que llegí el programa basat en la doctrina de Francesc Pi i Margall. A més, s’afirmà que s’havien donat 
visques a Espanya, la República, al partit i a la joventut. En l'homenatge a Josep Sabater, el president del Centre 
Democràtic Federal del districte 3er llegí un telegrama del president Macià i del secretari Comanges del Partit 
Federal Ibèric, adherint-se a l'homenatge i després ensalçà les virtuds "que adornan al ciudadano Sabater, el cual 
dijo, siempre procuró por la prosperidad del Centro que él se honra en presidir, aún a costa de verdaderos 
sacrificios morales y materiales.” Seguidament es lliurà un diploma a Josep Sabater. En nom de l’homenajat 
parlà el president de la joventut.  
993 .- El vicepresident ressaltà algunes de les característiques que “debe tener por lema la Juventud actual 
ante los problemas sociales, hizo una exortación a las masas federales para que eleven el espíritu de lucha y para 
que a ser posible se haga en Mallorca una obra constructiva de principos republicanos.” “Política local. 
Juventud Democrática Federal”, a La Almudaina, divendres, 27 de març de 1936, pàg. 6. 
994 .- El president parlà de la tasca a dur a terme per “la mujer en las actuales circunstancias” i llegí el 
programa de la joventut, “describiendo de una manera fácil y amena el valor de los puntos y de los inmensos 
conceptos en que se apoya el mismo.” “Política local. Juventud Democrática Federal”, a La Almudaina, 
divendres, 27 de març de 1936, pàg. 6. 
995 .- Segons la crònica Rosa Ros, “Entusiasmo con sus palabras a todo el elemento femenino allí reunido, 
dándoles a entender bien claramente el camino que deben seguir para luchar por la causa federalista, y destruir 
la barrera que impide el desenvolvimiento de la mujer española.” “Política local. Juventud Democrática 
Federal”, a La Almudaina, divendres, 27 de març de 1936, pàg. 6. 
996 .- “Política local. Convocatoria”, La Almudaina, dissabte, 28 de març de 1936, pàg. 5, publicà la 
convocatòria, signada pel president Gabriel Socias i pel secretari Martí Ros. 
997 .- “Política local. Partido Republicano Democrático Federal”, a La Almudaina, dimarts, 31 de març de 
1936, pàg. 9, publicà la convocatòria, amb l’ordre del dia següent: aprovació de l’acta anterior, Bloc Popular, 
mesa d’avantvotació de candidats i elecció de candidats a regidors. 
998 .- “Política local. P. R. Democrático Federal”, a La Almudaina,  divendres, 3 d’abril de 1936, pàg. 10. 
999 .- S’anuncià que la representació oficial portaria “un gran ramo de pensamientos, símbolo de 
admiración por el gran federal patricio de las libertades ibéricas Pi y Margall, que supo defender hasta la 
abnegación las verdaderas bases de la República Federal.” “Política local. El monumento de Pi y Margall en 
Barcelona”, a La Almudaina,  dissabte, 11 d’abril de 1936, pàg. 4. 
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Federal del Secar de la Real i una altra en el Centre Democràtic Federal del carrer de Joan 
Bauzà.1000 
El 14 d’abril, a les 21 h, en el Centre Republicà Democràtic Federal del districte 3er –carrer 
de Joan Bauzà, núms. 33-35– es féu un festival en commemoració de la República Federal, 
amb la intervenció de l'Orfeó Federal del centre.1001  
El dia 19 d'aquell mes, el Centre Republicà Democràtic Federal del districte 3r féu la junta 
general ordinària1002 en el local social en què elegí la nova junta directiva, presidida per 
Josep Girbent Mateu1003 i el delegat al Comitè Municipal, Joan Janer Fuster.1004 
Novament, el 29 d’abril, a les 21,30 h, el Centre Republicà Democràtic Federal del districte 
3r féu un míting d’afirmació federalista en el local social en motiu del naixement de Francesc 
Pi i Margall.1005 Presidí l’acte el bust de Pi i Margall i el president del centre, Josep Girbent, 
donà la paraula als oradors J. Pons –delegat de la joventut del partit–1006 i Miquel Barrios.1007 
Tancà l’acte el president Girbent.1008 
El dijous, 21 de maig, el Centre Republicà Federal del districte 3r féu una vetlada literària 
musical per commemorar el cinquè aniversari de la seva fundació.1009 El president, Josep 
Girbert, explicà l’objectiu de la vetlada i la tasca duita a terme per l’entitat durant els seus 
cinc anys d’existència, “el cual ha sido de amparo a los desvalidos, consejero de los 
desorientados y fiel mantenedor en todo momento de los postulados federales que integran 
dentro la libertad: lo humano, lo moral y lo social.” Seguidament, s’iniciaren les diverses 

1000 .- “Política local. El monumento de Pi y Margall en Barcelona”, a La Almudaina, dissabte, 11 d’abril 
de 1936, pàg. 4. 
1001 .- “Política local. Centro Republicano Democrático Federal”, a La Almudaina, diumenge, 12 d’abril de 
1936, pàg. 7, publicà l’anunci de l’acte en el qual s'anunciava que l'entrada en la sala-teatre es faria per rigurosa 
invitació. 
1002 .- “Política local”, a La Almudaina, dissabte, 18 d’abril de 1936, pàg. 9, publicava la convocatòria, 
signada pel secretari Eduard Sabrafín. 
1003 .- La junta directiva quedà integrada per Josep Girbent Mateu (president), Melcior Frau Santandreu 
(vicepresident), Eduard Sabrafin Fiol (secretari), Rafel Ferrer Rosselló (vicesecretari), Manel Tudurí López 
(comptador), Gabriel Sampol Castell (tresorer) i, com a vocals, Francesc Bonnin Segura (1r), Isidre Pomar 
Pomar (2n), Rufino Langa Martínez (3r) i Josep Sabater Gamundí (4t). “Política local”, a La Almudaina, dijous, 
23 d’abril de 1936, pàg. 8. 
1004 .- “Política local”, a La Almudaina, dijous, 23 d’abril de 1936, pàg. 8. 
1005 .-“Política local. Aniversario de F. Pi y Margall”, a  La Almudaina, dimecres, 29 d'abril de 1936, pàg. 1 
(convocatòria). 
1006 .- Pons disertà sobre l’actuació de Pi i Margall, ressenyant “varios hechos históricos de la primera 
República Española y con palabra elocuente, recordó la gran labor de un hombre que por serlo todo, supo 
sacrificarse a sí mismo recurriendo a la razón antes que a la violencia, siendo benévolo hasta con sus más 
destacados enemigos.” “Política local. Centro Democrático Federal. Distrito III. Acto conmemorativo del 
aniversario del nacimiento de Pi y Margall”, a La Almudaina, divendres, 8 de maig de 1936, pàg. 6. 
1007 .- Barrios parlà de l’aspecte humà de Pi i Margall, “relatando ser el primer político en España, que 
defendió al obrero, ensalzando sus virtudes de una manera digna del mayor elogio.” “Política local. Centro 
Democrático Federal. Distrito III. Acto conmemorativo del aniversario del nacimiento de Pi y Margall”, a La 
Almudaina, divendres, 8 de maig de 1936, pàg. 6. 
1008 .- Girbent féu breu història de la política d’esquerra, “respecto al programa que creó el hombre que ha 
tenido España más idealista: Pí y Margall, dando a comprender y exponiendo de una forma llena y concisa, las 
ventajas que reune el dogma democrático federal, en vista de lo cual propugnó para que todos los afiliados al 
partido, continuen su labor en beneficio de dichas doctrinas, para poder recojer[sic] en día no lejano el fruto 
apetecido." A continuació, parlà sobre diversos problemes del municipi de Palma, exposant que la seva solució 
"rápida y favorable, solo y extrictamente se puede encontrar en la Autonomía Municipal, que concede el 
sistema de República a base del programa Federal.” “Política local. Centro Democrático Federal. Distrito III. 
Acto conmemorativo del aniversario del nacimiento de Pi y Margall”, a La Almudaina, divendres, 8 de maig de 
1936, pàg. 6. 
1009 .- “Política local. Velada”, a La Almudaina, dijous, 21 de maig de 1936, pàg. 7 (anunci). 
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actuacions musicals, a càrrec de la banda de guitarres “La Rondalla Mallorquina” –dirigida 
pel mestre Rafel Bonnin i el ball de bot del nins Maria Magdalena i Pere Ginard vestits de 
pagesos–, la representació de l’obra “Una limosna por Dios” a càrrec de la Càtedra del 
centre, un breu concert a càrrec de Maria Estelrich (piano), senyora Picó (veu) i Antònia 
Adrover (piano) i tancà l’acte l’Orfeó del centre.1010 
Així mateix, intentaren impulsar la implantació de l’autonomia municipal. El 23 de maig, el 
president Sonà i el secretari Martín Ros del PRDF de Mallorca, enviaren un escrit a 
l’Ajuntament de Palma en el qual demanaven que estudiàs la possibilitat de convocar tots els 
ajuntaments de Mallorca, que juntament amb els partits polítics republicans i obrers per 
estudiar la implantació de l'autonomia municipal per arribar a l’autonomia plena a través de 
l'estatut.1011 El 18 de juny, La Almudaina publicà una nota del president Gabriel Socias i el 
vicesecretari Bernat Palmer del Partit Republicà Democràtic Federal de Mallorca sobre la 
necessitat d’impulsar l’autonomia municipal.1012 
El dissabte, 20 de juny, a les 21 h, en el Centre Republicà Democràtic Federal del Secar de la 
Real (districte 9è), el secretari del Comitè Municipal de Palma féu una conferència sobre el 
tema “Reforma del programa Federal.”1013 
El partit també participà (juny de 1936) en l’organització de l’assistència de mallorquins a 
l’Olimpíada Popular de Barcelona. Així, el dissabte, 27 de juny, el Centre Republicà 
Democràtic Federal del districte 3r féu una vetlada per recaptar fons per l’Olimpíada Popular 
de Barcelona, amb l’actuació de l’Orfeó Federal –dirigit per Jacint Torrandell–,1014 la 

1010 .- “Velada Literaria Musical”, a La Almudaina, dijous, 28 de maig de 1936, pàg. 5. 
1011 .- L’escrit deia: “Que salta a la vista del pueblo el colapso en que viven todos los Ayuntamientos de 
Mallorca, los cuales en su inmensa mayoría, no pueden desenvolverse económica ni administrativamente 
debido al gran número de trabas legalistas que imposibilitan su normal y creciente desarrollo. El problema 
siempre por todos los partidos republicanos y hasta obreristas discutido y aceptado desde hace muchos años, 
como medio de solventar el caos legislativo en que se desenvuelven la vida de los Municipios, el problema de la 
autonomía municipal, debe de ser abordado rápidamente por nuestro municipio. Ahora que en España florece 
por doquier las ansias de romper con todo lo caduco, echando por tierra las trabas que el poder centralista de la 
Monarquía impuso, usurpando las libertades del clásico y floreciente Concejo Municipal cuna de la genuina 
democracia española; es el momento de llegar a un hecho histórico que abra nuevo cauce a la vida de los 
Ayuntamientos populares, para que por si mismos, respetando siempre las líneas generales de las leyes del 
Estado republicano, puedan resolver sus conflictos y penurias actuales por iniciativa propia. Amparados en el 
artículo 9 de la Constitución vigente, pedimos al Ayuntamiento de su digna Presidencia, proceda a convocar 
una reunión de todos los Ayuntamientos de Mallorca para que conjuntamente estudien y den forma a un plan 
eficaz auxiliados en sus trabajos or los partidos políticos republicanos y obreros que quieran intervenir para 
llegar a la implantación de la Autonomía Municipal de todos los Ayuntamientos de Mallorca como piedra 
primera para alcanzar la autonomía plena de toda la provincia baleárica por medio de su Estatuto. En este paso 
decisivo para el resurgir de la personalidad histórica de Mallorca, por la que siempre hemos estado desde 
tiempos históricos dispuestos a dar la sangre por ella, acudimos al Ayuntamiento de su digna Presidencia 
llamando al corazón de sus honrados y nobles Consejeros para que estudien y mediten nuestra propuesta que no 
encierra ánimo de bandería política ni torpes deseos de figurar; sino sentimiento noble, leal y sincero de dar a 
los Municipios, órganos populares que con más prosperidad recogen los latidos de la miseria en que vive el 
pueblo, medios con que poder dar solución a los problemas causantes del agotamiento económico en que hoy 
viven y que les imposibilita prácticamente para poder atacar a fondo las causas que son el origen de muchos de 
los males que solo el pueblo trabajador padece con más intensidad. Por Mallorca, por el porvenir histórico de 
sus hijos rogamos sea tomada en consideración esta nuestra propuesta.” “Política local”, a La Almudaina, 
diumenge, 24 de maig de 1936, pàg. 5. 
1012 .- “Política local. Partido Republicano Democrático Federal”, a La Almudaina, dimecres, 18 de juny de 
1936, pàg. 5. 
1013 .- “Política local. Centro Republicano Democrático Federal del Secar de la Real, IX Distrito”, a La 
Almudaina, dijous, 19 de juny de 1936, pàg. 8 (anunci)  
1014 .- S'anuncià el repertori de “Salut als cantors”, “Himne mallorquí”, “Els segadors”, “Canto de 
marineros” i “Muntanyes pirinenques.” “Centro Republicano Democrático Federal”, a La Almudaina, dissabte, 
27 de juny de 1936, pàg. 9. 
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representació de la peça còmica de Francesc Fuster titulada “N'Arnau s'assistent” a càrrec de 
la secció de Càtedra del centre, balls de bot a càrrec de l’Agrupació Planes i un concert de 
“La Rondalla Mallorquina” –dirigida pel mestre Rafel Bonnín.–1015 
El darrer acte que celebraren, abans de l’aixecament militar del 19 de juliol de 1936, va ser el 
dia 15 de juliol en el Centre Republicà Democràtic Federal de Santa Catalina amb 
l’organització de dues conferències, la primera sobre el darrer congrés estatal del partit a 
càrrec del delegat del Consell Nacional, Josep Girbent, i la segona, de Miquel Barrios sobre 
“El llibre.”1016 
Durant la Guerra Civil, alguns dels seus principals dirigents, com Martí Ros Garcia, foren 
assassinats i altres repressaliats. 
 
11.6.12. PARTIT SOCIALISTA OBRER ESPANYOL –PSOE– 
Després de les eleccions generals del 16 de febrer, els regidors del Partit Socialista suspesos 
arran dels fets d'octubre de 1934 foren reposats en els seus càrrecs. A Manacor, l’històric 
socialista Mateu Soler –Molinet– passà momentàniament a ocupar la Batlia. Així mateix, en 
la reposició de l'Ajuntament popular de Palma, el socialista Ignasi Ferretjans fou designat 
primer tinent de batle. Aleshores, en la distribució de càrrecs del Front Popular d’Esquerres, 
el socialista i regidor de l’Ajuntament de Palma Jaume Garcia –que també presidia el Comitè 
d'Enllaç del Front Popular– va ser nomenat (des del 28 de febrer) president de la Diputació 
Provincial de les Balears. La comissió gestora provincial també inclogué el socialista Jaume 
Bauzà Far. Des del març de 1936, també nombroses comissions gestores municipals 
inclogueren militants socialistes i ugetistes. 
En aquell context d’eufòria de les esquerres, va destacar l’homenatge (febrer de 1936) que es 
féu al dirigent històric Llorenç Bisbal arran de complir-se el primer aniversari de la seva 
mort. L’Ajuntament de Palma acordà dedicar-li una plaça i construir una font en honor seu. 
També a la Part Forana, hi hagué algunes actuacions a favor a la memòria de Bisbal, com el 
dedicar-li el nom d’una plaça a Inca, a proposta del president del Front Popular de la ciutat, 
el socialista Miquel Reinés.1017 
Durant els darrers mesos de la República a Mallorca, la Federació Socialista Balear, en 
consonància amb l’evolució del partit a nivell estatal, es caracteritzà per la divisió i 
l’enfrontament entre els prietistes –partidaris d’Indalecio Prieto– i els caballeristes –
seguidors de Largo Caballero.– D’una banda, els més destacats militants prietistes foren 
expulsats de la Joventut Socialista de Palma i, de l'altra, en el III Congrés de la Federació 
Socialista Balear –FSB– hi hagué un clar enfrontament entre els partidaris d’ambdós sectors. 
Al mateix temps, un dels principals representants del sector prietista, Alexandre Jaume, es va 
veure immers en una diverses polèmiques periodístiques, atacat durament per joves 
socialistes.1018  

1015 .- “Centro Republicano Democrático Federal”, a La Almudaina, dissabte, 27 de juny de 1936, pàg. 9. 
1016 .- “Política local. Centro Republicano Democrático Federal de Santa Catalina”, a La Almudaina, 
dimarts, 14 de juliol de 1936, pàg. 7 (anunci). 
1017 .- “Se da el nombre de Lorenzo Bisbal, a una Plaza de Inca”, a El Obrero Balear, núm. 1.786. Palma, 3 
d'abril de 1936, pàg. 3; i també la crònica “Plaza de Lorenzo Bisbal en Inca”, a El Obrero Balear, núm. 1.787. 
Palma, 10 d’abril de 1936, pàg. 4. 
1018 .- FONT i JAUME, Alexandre: Alexandre Jaume. Ajuntament de Palma. Palma, 1987, pàg. 62; 
NADAL, Antoni: “La presència de Marx en «El Obrero Balear» (1900-1936)”, a Lluc, núm. 709. Palma, maig-
juny de 1983, pàg. 21. En són mostres els articles JUVENTUD SOCIALISTA ALARONENSE: “Alaró. Ante 
un artículo de Alejandro Jaume", a Nuestra Palabra, núm. 134. Palma, 7 de maig de 1936, pàg. 3; "Nuestra 
Protesta”, a El Obrero Balear, núm. 1.791. Palma, 8 de maig de 1936, pàg. 2; Nuestra Palabra, núm. 137. 
Palma, 28 de maig de 1936, pàg. 4; Nuestra Palabra, núm. 138. Palma, 4 de juny de 1936, pàg. 4; Nuestra 
Palabra, núm. 139. Palma, 11 de juny de 1936, pàg. 4. Fins i tot, arran de la virulència dels atacs contra Jaume, 
el 16 de maig, el Comitè de l’Agrupació Socialista de Palma acordà condemnar enèrgicament el manifest 
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El tercer congrés de la FSB 
El 28 de febrer de 1936, la Comissió Executiva de la FSB, en compliment del penúltim ple 
de delegats, va designar la data del 18 d’abril per a la celebració del III Congrés. Amb la 
voluntat d’incloure en la memòria les proposicions de les agrupacions s'assenyalà la data del 
22 de març per poder-les enviar a la Comissió Executiva.1019 
Els dies 18 i 19 d’abril de 1936, se celebrà a la Casa del Poble de Palma el tercer congrés de 
la Federació, que es caracteritzà per un enfrontament entre els prietistes i els caballeristes. La 
Ponència de Credencials –integrada per Miquel Monserrat Parets, Mateu Nadal i Serafí 
Nebot– dictaminà, després de revisar les credencials, que el congrés quedava constituït per 
les entitats i delegats següents:  
 
Agrupació Afiliats Núm. 

delegats 
Delegats 

Palma 400 3 Ignasi Ferretjans, Antoni Ribas i Antoni Gil 
Subt. Palma 400 3  
Alaró 30 2 Joan Rubí Borràs i Pere Antoni Rotger 
Artà 40 3 Antoni Mestre Moll, Antoni Ginard Llabrés i 

Jaume Mestre Carrió 
Bunyola 9 2 Rafel Mayol Creus i Sebastià Bujosa Negre 
Capdepera 40 1 Serafí Nebot 
Esporles 33 3 Josep Comas Ferrà, Joan Moranta Serra i Bartomeu 

Cañellas Capllonch 
Llucmajor 65 2 Miquel Monserrat Parets i Miquel Company 

Taberner 
Manacor 60 2 Mateu Nadal Pascual i Joan Frau Bisbal 
Pont d'Inca 25 2 Josep Simó Fiol i Ramon Cañellas 
Sóller 50 1 Pere Coll 
Subt. P. Forana 352 18  
Federació de Jove  
Socialistes de Balea  

-- 2 Ferran Rado Moragues i Joan Simonet Riera* 

UGT -- 1 Vicenç Vila* 
Total 752 24  

FONT: “III Congreso de la Federación Socialista Balear”, a El Obrero Balear, núm. 1.797. 
Palma, 19 de juny de 1936, pàg. 3. 
 
Així, els sectors caballeristes controlaven les Joventuts i tenien gran influènciència dins la 
UGT. Arran d’un pacte amb el sector centrista d’Ignasi Ferretjans, els caballeristes 
aconseguiren el domini de la Federació. L’elecció dels delegats al Comitè Nacional del 
PSOE donà com a resultat la victòria d’Ignasi Ferretjans (530 vots), mentre que el prietista 
Alexandre Jaume fou derrotat àmpliament (104 vots). Com a delegat suplent, obtingué la 
victòria Ferran Radó (500 vots) contra Jaume Garcia (103 vots). La nova exectiva provincial 
quedà integrada per Jaume Garcia, Josep Bernat, Vicenç Garcés, Gabriel Fullana, Joan 
Montserrat i Parets i Miquel Femenies, que obtingueren 654 vots. En canvi, Juli Sanz, Joan 
Lladó, Ferran Radó, Antoni Gil, Antoni Ribas i Joan Simonet, solament aconseguiren 121 

publicat per la Joventut Socialista de Palma, en el qual atacava “despiadadamente” l’exdiputat a Cort amb motiu 
d’haver publicat un article al diari La Ultima Hora fent constar, al mateix temps, que aquest llenguatge era i 
havia estat mai impropi d’homes que militaven en el Partit Socialista. “Política local. De la Agrupación 
Socialista Palmesana”, a La Almudaina, dimarts, 19 de maig de 1936, pàg. 8. 
1019 .- “III Congreso de la Federación Socialista Balear”, a El Obrero Balear, núm. 1.782. Palma, 6 de març 
de 1936, pàg. 1, i a El Obrero Balear, núm. 1.783. Palma, 13 de març de 1936, pàg. 4;  
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vots. Varen votar en blanc, les agrupacions de Manacor i de Campos. Davant aquesta 
situació, el cap dels prietistes Jaume Garcia renuncià al càrrec de president i, de manera 
solidària, el director i cos de redacció del setmanari El Obrero Balear també dimitiren. Els 
caballeristes Antoni Ribas i Antoni Gil no ho acceptaren i el congrés s’hagué de suspendre 
per intentar cercar una solució.1020 Davant aquesta situació, s’anomenà una comissió –
integrada per Ignasi Ferretjans, Pere A. Rotger (d'Alaró) i Joan Frau (de Manacor)– per 
encarregar-se d’organitzar un nou congrés extraordinari. 
 
L’assemblea extraordinària de la FSB 
El 31 de maig, es reuní novament en la Casa del Poble la FSB en assemblea extraordinària. 
Les delegacions del tercer congrés i de l’extraordinari foren fonamentalment diferents. Els 
caballeristes havien perduts posicions a Palma i votaren amb ells Sant Lluís, Esporles, 
Binissalem, Bunyola i Alaró. En el congrés extraordinari, els prietistes, dirigits per Jaume 
Garcia, aconseguiren recuperar la majoria amb el suport del sector centrista. Els guanyadors 
aconseguiren 564 vots davant els 121 dels caballeristes. La Comissió Executiva quedà 
integrada per Jaume Garcia Obrador (president), Josep Bernat (secretari), Vicenç Garcés 
Bonafè (vicesecretari), Guillem Fullana (tresorer) i, com a vocals, Joan Monserrat i Parets i 
Miquel Femenias. La redacció del setmanari El Obrero Balear quedà formada per Jaume 
Rebassa (director) i, com a redactors, Joan Montserrat i Parets, Alexandre Jaume, Josep 
Bernat i Antoni Miralles, i com a administrador, Jaume Matas. Els delegats de la FSB al 
Comitè Nacional del PSOE varen ser Jaume Garcia (efectiu) i Ignasi Ferretjans (suplent).1021 
En el Congrés extraordinari de la FSB hi assistiren 13 agrupacions –12 de Mallorca i 1 de 
Menorca– en representació de 760 afiliats: 
  
Agrupació Afilats Núm. 

delegats 
Delegats 

Palma 400 3 Vicent Vila, Jordi Morey i Vicenç Torres 
Subt. Palma 400 3  
Alaró 30 2 Andreu Sastre i Joan Riera Homar 
Algaida 16 1 Miquel Noguera 
Binissalem 20 2 Jaume Bestard i Pere Pol 
Bunyola 9 1 Sebastià Bujosa 
Campos 15 2 Miquel Moll Mas i Jaume Mas Moll 
Esporles 50 1 Josep Comas 
Inca 40 2 Pere Marin i Miquel Reinés 
Llucmajor 65 2 Miquel Monserrat Parets i Miquel Company 
Manacor 60 1 Joan Mesquida 
Puigpunyent 25 2 Jaume Ramon i Pere J. Martorell 
Santa Maria 18 1 Antoni Borràs Isern 
Subt. P. Forana 348 17  
Subt. Mallorca 748 20  
Sant Lluís 12 1 Ferran Rado 
Subt. Menorca 12 1  
Total 760 21  

Font: “La Federación Socialista Balear se reune en Asamblea extraordinaria”, a El Obrero 
Balear, núm. 1.800. Palma, 10 de juliol de 1936, pàg. 3. 
 

1020 .- GABRIEL, Pere: El moviment obrer a Mallorca. Curial-Lavínia. Barcelona, 1973, pàg. 246. 
1021 .- “La Federación Socialista Balear ha nombrado sus directivos”, a El Obrero Balear, núm. 1.795. 
Palma, 5 de juny de 1936, pàg. 5. 
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El 19 de juny, Alexandre Jaume dedicà el seu article setmanal a “La unidad del Partido.” 
Afirmà que “el panorama que ofrece actualmente el socialismo español no puede ser más 
sombrío y más desconsolador. Existe un Partido y existe una disidencia. Un Partido que 
continua la tradición gloriosa de media centuria de vida, sujeto a la disciplina de sus 
organismos rectores –Ejecutiva y Comité Nacional– y con un órgano en la prensa: «El 
Socialista». Y una fracción, desgajada de ese Partido, desobediente a los acuerdos de los 
organismos directivos, y con un órgano periodístico, también: «Claridad».” Criticà durament, 
en diferent exemples, les mostres d’indisciplina de la dissidència que tenia com a portaveu el 
diari Claridad. Apuntà que “la única solución posible y salvadora, en estos graves momentos, 
es la imposición de una inflexible disciplina, eliminando a los perturbadores. Si los dirigentes 
han cometido yerros, exigánse las debidas responsabilidades, sustitúyanse sus cargos, y el 
Partido seguirá su tradicional y gloriosa ruta. Si esas medidas no se adoptan, si se tolera la 
persistencia de la indisciplina, el Partido no podrá salvarse. En el Partido Socialista pueden 
coexistir –han coexistido siempre, variedad de tendencias y matices. Caballero ha 
personificado la tendencia reformista.– Lo que no puede subsistir en nuestro partido es la 
manifiesta indisciplina. Se impone una depuración a fondo. Y se dá el caso pintoresco de que 
se hayan erigido en depuradores los que más necesitados andan de depuración.”1022 
En aquells mesos finals de la Segona República, el Partit Socialista desplegà una intensa 
campanya de conferències i mítings, tant a Palma1023 i els seus pobles i barriades1024 com a la 
Part Forana.  
En aquells darrers mesos de la Segona República, hi hagué un fort impuls de l’organització 
territorial del partit a la Part Forana. Així, es varen constituir agrupacions socialistes a 
Santanyí, Sa Pobla, Pollença, Felanitx i Selva. També es varen crear les Joventuts Socialistes 
d’Esporles. 
El 28 de març, es va fundar l’Agrupació Socialista de Santanyí – domiciliada en el carrer del 
Centre, núm. 2 i presidida per Jaume Rado Tomàs.–1025  
El mes d’abril, es varen constituir les agrupacions de sa Pobla –dia 2, situada en el carrer de 
la Plaça, núm. 109 i dirigida per Jaume Serra Cardell–1026 i Pollença –dia 6, que tingué el 

1022 .- JAUME, Alexandre: “La unidad del Partido”, a El Obrero Balear, núm. 1.797. Palma, 19 de juny de 
1936, pàg. 1. 
1023 .- El dissabte, 16 de maig, a les 19,30 h, en la Casa del Poble, organitzat per la Joventut Socialista 
Palmesana, es féu un míting en commemoració de la unificació de les Joventuts Socialistes i Comunistes, amb 
la intervenció per part de la Joventut Socialista Palmesana de Catalina Alós i Ferran Rado; pel Partit Comunista, 
Pere Canals, i per la UGT i l'Agrupació Socialista, Ignasi Ferretjans. També estava previst la intervenció de 
l'Orfeó Lirio Rojo, de la Vileta. “Gran mitin”, a El Obrero Balear, núm. 1.792. Palma, 15 de maig de 1936, pàg. 
1, (anunci). 
1024 .- Hem de destacar la celebració dels cinquès aniversaris del grups socialistes del Vivero i del Molinar. 
Vegeu respectivament "En el Vivero", a El Obrero Balear, núm. 1.792. Palma, 15 de maig de 1936, pàg. 1 
(anunci) i “El V aniversario de la fundación del Grupo Socialista del Molinar”, a El Obrero Balear, núm. 1.795. 
Palma, 5 de juny de 1936, pàg. 3; “Política local. Aniversario del Grupo Socialista del Molinar”, a La 
Almudaina, dijous, 4 de juny de 1936, pàg. 7, publicaren la crònica. 
1025 .- El 26 de gener de 1936, el president interí Jaume Rado Tomàs signà la instància i el reglament de 
l’Agrupació Socialista de Santanyí per presentar al Govern Civil. Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 
1.638. Exp. 2.687. ARM. El reglament, que també està signat pel secretari interí Andreu Barceló Tomàs duu la 
data d’entrada en el registre del Govern Civil del 24 de febrer de 1936. El 28 de març següent, es varen reunir 
els socis fundadors en el local social del carrer del Centre, 2n pis, per constituir l’entitat. També es varen elegir 
els càrrecs directius: Jaume Rado Tomàs (president), Joan Adrover Vadell (vicepresident), Andreu Barceló 
Tomàs (secretari-comptador), Blai Rigo Vidal (vicesecretari), Miquel Ferrando Vidal (dipositari) i, com a 
vocals, Miquel Caldentey Bonet (1r) i Guillem Covas Noguera (2n). Registre d’associacions. Govern Civil. 
Llegall 1.638. Exp. 2.687. ARM. 
1026 .- El 23 de març de 1936, el president interí Pere Serra Cardell i Jaume Serra, com a fundadors, 
signaren la instància i el reglament de l’Agrupació Socialista de sa Pobla per presentar al Govern Civil. Tenia el 
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local social al carrer de Miquel Costa i Llobera, núm. 1 i va ser presidida per Josep Seguí 
Rotger.–1027 
El maig, es fundà l’Agrupació Socialista de Felanitx –dia 15, presidida per Andreu 
Mesquida–1028 i la Joventut Socialista d’Esporles –dia 8, domiciliada en el carrer de Pablo 
Iglesias, núm. 8, encapçalada per Josep Comas Ferrà. –1029 
El 5 de juliol, es va crear l’Agrupació Socialista de Selva, situada al carrer de C. Marx i 
presidida per Joan Tortella Seguí.1030 

domicili social al carrer de la Plaça, núm. 109. Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.638. Exp. 2.689. 
ARM. El reglament, que també està signat pel secretari interí Joan Pizà duu la data d’entrada en el registre del 
Govern Civil del 23 de març de 1936. El 2 d’abril següent, es varen reunir diversos ciutadans per constituir 
l’agrupació, “afecta al Partido Socialista Obrero Español”, en el local social. Després d’aprovar el reglament per 
unanimitat, s’acordà que el nom de l’entitat seria Partido Socialista de La Puebla. Així mateix, es varen elegir 
president i secretari, amb caràcter provisional i per aclamació, Jaume Serra Cardell i Joan Pizà Massanet, 
respectivament. Es feia comptes elegir els càrrecs definitius en un propera junta extraordinària que “se celebrará 
tan pronto como sea posible.” Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.638. Exp. 2.689. ARM  
1027 .- El 25 de març de 1936, el sabater Bartomeu Cortès Martínez signà la instància i el reglament per 
constituir l’Agrupació Socialista de Pollença per presentar al Govern Civil. Tenia el domicili social al carrer de 
Miquel Costa i Llobera, núm. 1. Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.638. Exp. 2.693. ARM. El 
reglament, que també està signat pel secretari interí el ferrer Josep Seguí Rotger duu les dates d’aprovació del 
29 de febrer i d’entrada en el registre del Govern Civil del 30 de març de 1936. El 6 d’abril, a les 20 h, es varen 
reunir en el local social 20 individus per constituir l’agrupació. Després d’algunes discusions acordaren donar 
per constituïda l’entitat, de la qual en feien part tots els assistents i nomenar els càrrecs interins de secretari 
(Joan Vives), president (Josep Seguí) i tresorer (Antoni Cifre). A més, se’ls va autoritzar per convocar la 
primera reunió general i dur a terme tasques de recaptacions econòmiques, organitzar l’administració i dur 
interinament la representació de l’agrupació fins que en la primera reunió general es fes el nomenament dels 
càrrecs directius. Novament, l’11 d’abril, el Grup Socialista de Pollença celebrà la primera reunió per nomenar 
la junta directiva, integrada per Josep Seguí Rotger (president), Bartomeu Cortès Martínez (vicepresident), Joan 
Vives Cerdà (secretari), Gabriel Cifre Llompart (vicesecretari), Antoni Llobera Torrandell (comptador), Antoni 
Cifre Marquès (dipositari) i, com a vocals, Gabriel Torrandell Cànaves, Antoni Capó Seguí i Miquel Amengual 
Cerdà. Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.638. Exp. 2.693. ARM. 
1028 .- El 6 de maig de 1936, el secretari interí Bartomeu Borràs Maimó signà la instància i el reglament de 
l’Agrupació Socialista de Felanitx per presentar al Govern Civil. Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 
1.639. Exp. 2.725. ARM. El reglament, que també està signat pel president interí Gabriel Fuster Huguet duu les 
dates d’aprovació del 5 d’abril i d’entrada en el registre del Govern Civil del 6 de maig de 1936. El dia 15 
d’aquell mes, a les 21 h, es varen reunir els simpatitzants per formar la nova Agrupació Socialista de Felanitx. 
Prèviament, es varen nomenar per presidir la reunió els “camaradas” Pere Mestre i Bartomeu Borràs i, 
seguidament, s’aprovà el reglament per unanimitat. Acte seguit, es votà el comitè directiu, que quedà integrat 
per Andreu Mesquida (president), Pere Mestre (vicepresident), Bartomeu Borràs Maimó (secretari), Antoni Fiol 
(vicesecretari), Jaume Julià (dipositari) i, com a vocals, Pere Josep Gomila, Josep Mir i Simó Valens. Registre 
d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.639. Exp. 2.725. ARM. 
1029 .- El 29 d’abril de 1936, Josep Comas Ferrà signà la instància i els estatuts de la Joventut Socialista 
d’Esporles per presentar al Govern Civil per a la seva constitució oficial. Tenia el local social en la Casa del 
Poble, del carrer de Pablo Iglesias, núm. 8. Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.639. Exp. 2.713. 
ARM. El reglament, signat pel president accidental Josep Comas i el secretari accidental Antoni Homar, duu la 
data d’entrada en el registre del Govern Civil del 30 d’abril de 1936. El 8 de maig següent, es varen reunir els 
membres fundadors de l’entitat per constituir-la oficialment. Sota la presidència de Josep Comas Ferrà i actuant 
de secretari Antoni Homar Font, s’aprovà per unanimitat el reglament i es va procedir a elegir el Comitè, que 
quedà integrat per Josep Comas Ferrà (president), Joan Font Riutort (vicepresident), Antoni Homar Font 
(secretari), Pau Fernández Ferrà (vicesecretari-comptador), Antoni Vich Matas (tresorer) i, com a vocals, Joan 
Morell Llinàs (1r) i Guillem Ferrà Llinàs (2n). Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.639. Exp. 2.713. 
ARM.  
1030 .- L’11 de maig de 1936, l’escrivent i secretari interí de l’Agrupació Socialista de Selva, Antoni Salvà 
Morro, signà la instància i el reglament de l’entitat per presentar al Govern Civil. Registre d’associacions. 
Govern Civil. Llegall 1.640. Exp. 2.763. ARM. El reglament, que està signat també pel president interí Joan 
Tortella duu les dates d’aprovació del 25 d’abril de 1936 i d’entrada en el registre del Govern Civil del 21 de 
maig de 1936. El 5 de juliol, a les 15 h, en el local social de l’agrupació del carrer de C. Marx, es varen reunir 
els individus fundadors de l’agrupació –Nicolau Salvà Morro, Antoni Muntaner Sampol, Mateu Vives Morro, 
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11.6.13. PARTIT COMUNISTA D’ESPANYA –PCE– 
Després del triomf electoral del Front Popular d’Esquerres en l’àmbit estatal, el PCE va ser 
un dels principals impulsors de la col·laboració entre els grups que ja qualificada 
d’antifeixistes. Així mateix, el partit experimentà un període d’expansió i consolidació 
organitzativa. Segons David Ginard, el nombre d’afiliats passa d'uns 300 el març de 1936 a 
660 al juliol. El març, existien grups o cèl·lules comunistes a les barriades de Palma des 
Pil·larí, la Vileta, es Molinar, Santa Catalina i es Vivero. Així mateix, es varen constituir el 
radi de ses Cadenes –8 de juny, amb el domicili a la carretera de s’Arenal, núm. 65 i dirigit 
per Ángel Cristóbal–1031 i  es Hostalets –un grup autoanomenat Sub-Radi Comunista de l’Est 
de Palma –al barri de can Capas, fundat el 17 de maig, amb domicili en el carrer de Màlaga, 
núm, 1 i dirigit per Bartomeu Pérez.1032 

Joan Llompart Vallori, Joan Ripoll Soler, Nadal Fuster Barceló, Joan Vicens Oliver, Antoni Llompart Vallori, 
Francesc Morro Pol, Josep Morro Cañellas, Miquel Llabrés Cànaves, Llorenç Moranta Vicens, Joan Muntaner 
Sampol, Joan Tortella Seguí, Cristòfol Vanrell Mateu, Vicenç Amer Llompart, Jaume Soler Martorell, Antoni 
Morro Cañellas, Josep Ripoll Soler, Josep Soler Vallcaneras, Gabriel Mairata Mairata, Bartomeu Ripoll Soler, 
Antoni Salas Alonso, Jaume Llull Reus, Jordi Cifre Llompart, Bartomeu Morro Vicens, Gabriel Morro Cifre, 
Antoni Salvà Morro, Llorenç Coll Pericàs, Antoni Coll Pericàs, Joan Reus Morro, Guillem Mir Oliver, Josep 
Pons Mayol, Miquel Llompart Perelló, Martí Mir Sastre, Miquel Llinàs Mestre, Miquel Llull, Bernat Vanrell 
Mateu, Llorenç Reus Coll, Andreu Vallori Muntaner, Martí Coll Borràs, Guillem Colom Pascual, Rafel 
Ferragut Llabrés, Rafel Tortella Feliu, Joan Morro Rotger, Llorenç Tortella, Bernat Mateu Tortella, Bartomeu 
Mateu Tortella, Jaume Coll Ferragut, Pau Coll Ferragut, Pere A. Mir Alzina, Jaume Rotger Llompart, Antoni 
Albertí Vallori, Rafel Vives Munar, Jaume Moranta Vicens, Jaume Fornés Rotger, Guillem Homar Pons, Mateu 
Munar, Felip Rayó, Miquel Coll Ferragut, Pere Vallori Muntaner, Felip Vallori Tortella, Joan Colom Pascual, 
Antoni Soler Rotger, Arnau Rebasa Socias, Antoni Rebasa Socias, Josep Muntaner Bennàssar, Joan Coll 
Albertí, Gabriel Ferragut Vallori, Bartomeu Tortella Ferragut, Joan Llull Vallori, Jordi Llompart Vallori, 
Miquel Bennàssar Capó, Jaume Sampol, Joan Llompart Pons, Llorenç Vallori Tortella, Ramon Bennàssar Capó, 
Joan Mateu Mateu, Joan Vallori Tortella, Guillem Vallori Tortella, Pau Rotger Cañellas, Jaume Rotger Cañellas 
i Pau Amer Llompart– per aprovar el reglament que havia de regir l’entitat i elegir els integrants de la junta 
directiva, que quedà formada per unanimitat per Joan Tortella Seguí (president), Antoni Muntaner Sampol 
(vicepresident), Llorenç Coll Pericàs (tresorer), Jaume Soler Martorell (vicetresorer), Antoni Salvà Morro 
(secretari), Jaume Rotger Llompart (vicesecretari) i, com a vocals, Joan Vicens Alcover, Antoni Llompart 
Vallori, Vicenç Amer Llompart, Rafel Ferragut Llabrés i Joan Muntaner Sampol. Registre d’associacions. 
Govern Civil. Llegall 1.640. Exp. 2.763. ARM. 
1031 .- A la barriada de ses Cadenes, el 8 de juny, a les 20 h, després d’avisats prèviament els fundadors del 
Radi Comunista de las Cadenas, es varen reunir 11 persones –Ángel Cristóbal, Pere Martorel, Bernat Ramis, 
Pere Martí, Antonio Espada, Bernat Mas, Francesc Mas, Francesc Roig, Bernat Torres, Sebastià Taberner, 
Gabriel Riera i Llorenç Coll, entre d’altres– en la carretera de s’Arenal, núm. 65 –domicili de Pere Martí.– 
Després d’una breu discusió, acordaren constituir l’entitat i nomenar interinament Angel Cristóbal (secretari), 
Pere Martí (comptador) i Bernat Ramis (tresorer) fins a la primera junta general. Registre d’associacions. 
Govern Civil. Llegall 1.639. Exp. 2.737. ARM. El 27 de maig de 1936, Miquel Llabrés Garcia va signar la 
instància per presentar els estatuts del Radi Comunista de ses Cadenes al Govern Civil. Els estatuts, datats el 27 
de maig de 1936 i signats per la Comissió Organitzadora, integrada per Angel Cristóbal Sanchis, Pere Martí 
Vila i Bernat Ramis Amengual, duen la data d’entrada en el registre del Govern Civil del 29 de maig de 1936. 
El domicili de l’entitat en els estatuts és a la carretera de s’Arenal. 
1032 .-A la barriada de Can Capas, el 17 de maig, a les 16 h, després d’avisats prèviament els fundadors del 
Sub-radi –adherida al Radi Comunista de Palma–, es varen reunir una trentena de persones –entre els quals hi 
havia Bartomeu Pérez, Jaume Campomar, Nicasio Nevado, Iginio Ortega– en el carrer de Màlaga, núm. 1 –
local del Partit Comunista.– Després de breu discussió, acordaren donar per constituïda l’entitat i nomenar 
interinament Bartomeu Pérez (secretari), Jaume Cañellas (comptador) i Marc Cabrer (tresorer) fins la primera 
reunió general. Segons els estatuts, la quota mensual dels afiliats era d’1 ptes (art. 10è). Registre d’associacions. 
Govern Civil. Llegall 1.639. Exp. 2.721. ARM. El 4 de maig de 1936, el picapedrer Jaume Cañellas Quetglas 
signà la instància per presentar els estatuts del Sub-ràdio Comunista de l’Est al Govern Civil. Els estatuts, datats 
el 5 de maig de 1936 i signats per Nicasio Nevado, i duen la data d’entrada del registre del Govern Civil del 6 
de maig de 1936. Segons els estatuts, el domicili de l’entitat era al carrer de Màlaga, núm. 1, 1r pis.  
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A la Part Forana, es varen constituir cèl·lules o radis comunistes a diversos municipis. Així, 
el març, es fundaren els radis de Llucmajor –dia 12, amb seu social al carrer de Sant Miquel i 
presidit per Damià Clar Cardell–1033 i Campos –dia 29, domiciliat al carrer de Pi i Margall, 
núm. 26 i dirigit per Guillem Mas Moll.–1034 
El mes de maig, es varen crear els radis de Capdepera –dia 17, situat al carrer de Cervantes, 
núm. 14 i presidit per Josep Melis,–1035 Andratx –dia 24, domiciliat al carrer de Cuba, núm. 1 
i presidit per Jaume Porcel,–1036 Sóller –dia 28, amb domicili al carrer de la Victòria, núm. 21 

1033 .- A Llucmajor, el radi comunista es va fundar el 12 de març de 1936, en què a les 21 h, es varen reunir 
els socis fundadors en junta general constituïda en el domicili social del carrer de Sant Miquel, núm. 48 bis. Va 
obrir la sessió el president de la mesa Antoni Miquel Amengual i actuà de secretari el mestre d’escola Guillem 
Gayà Nicolau. Es va elegir per aclamació el Comitè del Radi, integrat per Damià Clar Cardell (president), 
Mateu Cardell Noguera (secretari general) i Damià Picornell Riego (secretari administratiu). Registre 
d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.638. Exp. 2.677. ARM. El 26 de febrer de 1936, Antoni Miquel 
Amengual, Jaume Tomàs Jaume, Guillem Gayà Nicolau, Antoni Puig Sastre, Damià Clar Cardell, Pere Antoni 
Oliver Pastor, Miquel Monserrat Nadal, Guillem Taberner Coll, Gabriel Tomàs Sastre, Mateu Cardell Noguera, 
Antoni Llompart Barceló, Pere Taberner Tomàs, Nicolau Fiol Pou, Gabriel Tomàs Janer, Antoni Sacarés 
Monserrat i Guillem Garcias Tomàs signaren la instància i els estatuts del ràdio de Llucmajor, que duien la data 
del 26 de febrer de 1936 i tenien el domicili social al carrer de Sant Miquel, núm. 48 bis. Els estatuts duen la 
data d’entrada en el registre del Govern Civil del 3 de març de 1936. 
1034 .- A Campos, el radio comunista es va crear el 29 de març de 1936, en què a les 21 h, es varen reunir 
els socis fundadors en el domicili social del carrer de Pi i Margall, núm. 26. Va obrir la sessió el president de la 
mesa Mateu Obrador Fullana i actuà de secretari Francesc Lladó Gayà per constituir l’entitat. Es va elegir per 
aclamació el comitè del radi, integrat per Guillem Mas Moll (president), Joan Mas Ballester (secretari) i Mateu 
Obrador Fullana (secretari administratiu). Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.638. Exp. 2.698. 
ARM. El 14 de març de 1936, Guillem Mas Moll –en nom de la comissió organitzadora del Radi Comunista de 
Campos–, signà la instància i el reglament de l’entitat per a la seva constitució oficial. Els estatuts, datats a 
Campos el 14 de març de 1936, duen la data d’entrada del registre del Govern Civil del 16 de març de 1936.  
1035 .- A Capdepera, el 17 de maig de 1936, a les 20 h, després d’haver avisat prèviament els individus 
fundadors del Radi Comunista de Capdepera, es varen reunir en la casa del carrer Nou, núm. 9 –domicili de 
Baltasar Moyà–, que havia convocat 11 persones –Bartomeu Gil, Josep Melis, Baltasar Marí, Serafí Nebot, 
Maria Moll, Jaume Moll, Catalina Moll, Antoni Domínguez i Bartomeu Guasp.– Després d’algunes 
discussions, acordaren donar per constituït el radi, del qual en feien part tots els presents. Varen ser nomenats 
interinament Josep Melis (secretari), Baltasar Moyà (comptador) i Baltasar Marí (tresorer). Aquesta comissió va 
ser autoritzada per l’assemblea a convocar la primera reunió general, dur a terme les primeres recaptacions, 
organitzar l’administració i dur interinament la representació del ràdio fins que en la primera reunió general es 
procedís al nomenament de càrrecs definitius. Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.639. Exp. 2.720. 
ARM. L’11 de maig de 1936, el picapedrer Miquel Llabrés Garcia signà la instància per presentar els estatuts 
del Radio Comunista de Capdepera al Govern Civil. Els estatuts –un model imprés– estaven signats per la 
Comissió Organitzadora, integrada per Bartomeu Gil, Josep Melis i Baltasar Moyà, a Capdepera el 6 de maig de 
1936. Tenia la seu social al carrer Nou, núm. 9. Els estatuts duen la data d’entrada en el registre del Govern 
Civil del 13 de maig de 1936. El 29 de maig, el radi quedà constituït definitivament ambm l’elecció de la 
directiva integrada per Bartomeu Gili, Josep Melis i Baltasar Moyà i, aleshores tenia el domicili al carrer de 
Cervantes, núm. 14. Comunicació del 29 de maig de 1936 del president Bartomeu Gili i del secretari Josep 
Melis al governador civil. Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.639. Exp. 2.720. ARM.  
1036 .- A Andratx, el 24 de maig de 1936, a les 20 h, després d’avisats prèviament els fundadors del Partit 
Comunista d’Andratx, es varen reunir una vintena de persones –Gabriel Alemany, Bartomeu Vich, Jaume 
Martorell, Sebastià Bestard, Joan Enseñat, Joan Ramon, Jaume Alemany, Gabriel Alemany, Pere J. Alemany, 
Joan Horrach, entre d’altres– en el carrer de Cuba, núm. 1 –domicili de Jaume Porcel.– Després d’una breu 
discussió, acordaren constituir el partit i nomenar interinament Jaume Porcel (secretari), Gabriel Alemany 
(comptador) i Bartomeu Vich (tresorer) fins a la convocatòria de la primera junta general. Registre 
d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.639. Exp. 2.731. ARM. El 14 de maig de 1936, el picapedrer Miquel 
Llabrés Garcia signà la instància per presentar els estatuts al en el Govern Civil. Segons els estatuts –model 
estàndard– el domicili de l’entitat era al carrer de Pere Pascual, núm. 1, i els signaven, sense data, per part de la 
Comissió Organitzadora Gabriel Alemany, Jaume Porcel i Bartomeu Vich. La data d’entrada en el registre del 
Govern Civil és del 14 de maig de 1936.  
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i encapçalat per Miquel Marroig,–1037 Porreres –dia 29, domiciliat al carrer del Gall, núm. 45 i 
dirigit per Bartomeu Julià Barceló–1038  i sa Pobla –també dia 29, ubicat al carrer del Misteri i 
dirigit per Baltasar Pons Bennàssar.–1039 
Sabem també que hi havia cel·lules organitzades a Algaida, Consell, Manacor, es Pla de na 
Tesa (Marratxí), es Pont d’Inca (Marratxí) i Portocristo (Manacor) 1040  
El dies 14 i 15 de març, es féu un ple del Comitè Provincial del partit per preparar un primer 
congrès provincial, però que no s'arribà a celebrar arran de l’esclat de la Guerra Civil.  
En les eleccions a compromissaris per a la designació del president de la República, l’abril de 
1936, el comunista Andreu Sureda aconseguí un dels set escons que corresponien a les 
Balears. 
En aquells mesos anteriors a l’aixecament militar del juliol de 1936 varen ser freqüents els 
enfrontaments entre comunistes i falangistes. 
 
11.6.14. PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA –POUM– 
Tot i que el POUM continuava sent un grup molt minoritari a Mallorca, en els darrers mesos 
de la República dugué a terme una intensa campanya propagandista per diversos barriades de 
Palma. El partit organitzà un cicle de conferències prounificació marxista del membre del 
Comitè Central del POUM, Julián Gómez –Gorkín–: el dijous 4 de juny, en el Cine Doré dels 

1037 .- A Sóller, el 28 de maig, a les 20 h, després d’avisats previament les persones fundadores del Partit 
Comunista de Sóller, es varen reunir una vintena de persones –Miquel Marroig, Jaume Serra, Isidre Sans, 
Gabriel Caldentey, Josep Marín, Josep Vidal, Fausto Santamaría, Bartomeu Albertí, Antoni Julià, Rafel Reus i 
Bartomeu Cabrer, entre d’altres– en el carrer de la Victòria, núm. 21 –domicili de Miquel Marroig.– Després 
d’una breu discusió, acordaren donar per constituït el partit i nomenar interinament Miquel Marroig (secretari), 
Jaume Serra (comptador) i Isidre Sans (tresorer) fins a la convocatòria de la primera junta general. Registre 
d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.639. Exp. 2.733. ARM. El 14 de maig de 1936, el picapedrer Miquel 
Llabrés Garcia signà la instància per presentar en el Govern Civil els estatuts, signats a Sóller per la Comissió 
Organitzadora, integrada per Isidre Sans, Josep Marín i Gabriel Caldentey i amb domicili al carrer del Victòria, 
núm. 21. La data d’entrada en el registre del Govern Civil és del 14 de maig de 1936. 
1038 .- A Porreres, el 29 de maig, a les 20 h, després d’haver estat convocats els individus fundadors del 
Partit Comunista de Porreres, es varen reunir una vintena de persones (Bartomeu Julià Barceló, Bartomeu 
Barceló Barceló, Pau Veny Veny, Antoni Salleras Picornell, Francesc Julià Picornell, Gabriel Noguera Melià, 
Damià Noguera Melià, Antoni Servera Mora, Manuel Suarez Ibienza, entre d’altres) en el carrer del Gall, núm. 
45 –domicili d’Andreu Sorrell.– Després d’algunes discussions, acordaren donar per constituït el radi i nomenar 
interinament Bartomeu Julià Barceló (secretari), Andreu Sorell Ferrà (comptador) i Bartomeu Barceló Barceló 
(tresorer) fins que es convocàs la primera junta general. Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.639. 
Exp. 2.730. ARM. El 14 de maig de 1936, el picapedrer Miquel Llabrés Garcia signà la instància per presentar 
els estatuts del Radi Comunista de Porreres al Govern Civil. Signaven els estatuts –un model imprés i sense 
emplenar gaire– Andreu Sorrell, Bartomeu Julià i Francesc Julià com a Comissió Organitzadora. No es posava 
ni el domicili ni la data d’aprovació. La data d’entrada del reglament en el registre del Govern Civil era el 14 de 
maig de 1936 
1039 .- A sa Pobla, el 29 de maig, a les 20 h, després d’avisats prèviament les persones fundadores del Partit 
Comunista de sa Pobla, es varen reunir una quinzena de persones –Baltasar Pons Bennàssar, Pere Morell 
Tortella, Sebastià Galmés Caimari, Agustí Gomila Mir, Antoni Crespí Tugores, Baltasar Pons Crespí, Joan Pons 
Crespí, Bartomeu Bennàssar Cantallops, Martí Vallespir Cladera, Miquel Sabater Soler i Llorenç Crespí Serra– 
en el carrer del Misteri, núm. 19 –domicili de Pere Morell.– Després d’una breu discussió acordaren constituir 
el partit i nomenar interinament Baltasar Pons Bennàssar (secretari), Pere Morell Tortella (comptador) i 
Sebastià Galmés Caimari (tresorer), fins a la convocatòria de la primera junta general. Registre d’associacions. 
Govern Civil. Llegall 1.639. Exp. 2.732. ARM. El 19 de maig de 1936, el picaperdrer Miquel Llabrés Garcia 
signà la instància per presentar en el Govern Civil els estatuts del Radio Comunista de sa Pobla. Tenia el 
domicili social al carrer del Misteri, núm. 19, baixos. Els estatuts, signats l’abril de 1936 pels membres de la 
Comissió Organitzadora, Baltasar Pons, Pere Morell i Agustí Gomila, duen la data d’entrada del registre del 
Govern Civil del 20 de maig de 1936.  
1040 .- “Información de los pueblos”, a Nuestra Palabra, núm. 125. Palma, 5 de març de 1936, pàg. 2, i 
també “Nuestro trabajo en los Municipios”, a  Nuestra Palabra, num. 126. Palma, 12 de març de 1936, pàg. 4. 
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Hostalets; el divendres, dia 5, en el Cine Progreso de Santa Catalina; el dissabte, dia 6, en el 
Cine Colonial de la Llibertat. Així i tot, arran de l’explosió de la bomba a la Casa del Poble 
de Palma alguns actes foren suspesos. El diumenge, 7 de juny, en la Casa del Poble es féu un 
míting prounificació marxista en el qual varen intervenir el secretari de les Balears del 
POUM Francesc de Gracia, el periodista i membre del Comitè Central del POUM Julián 
Gómez –Gorkín–, i del diputat a Corts per Barcelona i secretari general del POUM Joaquim 
Maurín.1041 
El Partit Comunista d’Espanya féu campanya contra el POUM i intentà boicotejar diversos 
actes d'aquest partit.1042 
L'11 de maig, el Comitè Local del POUM de Palma comunicà als treballadors, simpatitzants 
i afiliats marxistes que havia traslladat el domicili social a la cantonada dels carrers de la 
Ferreria, núm. 68 i de Santanyí, núm. 4, pis 2on, dreta. A més, anunciava que posava la 
biblioteca i la premsa del partit a disposició de tots els interessats tots els dies de la setmana 
de les 18 a les 21 h. i els diumenge, de les 10 a les 13 h.1043 
Arran de l’aixecament militar del 19 de juliol de 1936, el POUM va ser desarticulat i alguns 
dels seus dirigents repressaliats. 
 
11.7. LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE LES BALEARS 
 
11.7.1. La comissió gestora d’esquerres al front de la Diputació Provincial 
Dos dies després d'haver arribat a Mallorca, el governador Isidro Liarte, el 28 de febrer, a les 
13,20 h., es presentà al palau de la Diputació, acompanyat dels regidors de l'Ajuntament de 
Palma Jaume Garcia Obrador (socialista), Docmael López Palop (Unió Republicana), 
Eduardo Gómez Ibañez (Esquerra Republicana Balear) i Jaume Bauzà Far (socialista) per a 
constituir la nova comissió gestora de la Diputació Provincial. A més, el governador havia 
nomenat també el batle de Felanitx, Pere Oliver Domenge (Esquerra Republicana Balear), 
que no hi va poder assistir. El governador Isidro Liarte, després de llegir-se el seu ofici,1044 els 
donà possessió en nom del Govern de la República, "expresando su satisfacción al ofrecer la 
nueva Corporación y abrigando la seguridad de que la Gestora designada pondrá toda su 
voluntad y fe republicana al servicio de los intereses de la provincia balear y de los de 
España y la República."1045 Després de retirar-se de la sala de sessions el governador Liarte, 
es tornà emprendre la sessió i ocupà la presidència el vocal de més edat, Jaume Bauzà. 
Primer, es féu la votació —secreta i amb paperetes— del president de la institució i resultà 
elegit, per unanimitat, Jaume Garcia Obrador —que presidia la Federació Socialista Balear i 
el Comitè d'Enllaç del Front Popular.— Seguidament, amb el mateix procediment, s'elegí el 
vicepresident que fou triat, per unanimitat, el catedràtic d'institut i dirigent d'Unió 

1041 .- "Gran Mitin, Conferencias. El Partido Obrero de Unifación Marxista de Palma", a El Obrero Balear, 
núm. 1.795. Palma, 5 de juny de 1936, pàg. 3, publicà l'anunci. 
1042 .- CANALS, Pere: "Actividad de los renegados", a Nuestra Palabra, núm. 136. Palma, 21 de maig de 
1936, pàg. 4; "El mitin del domingo" a El Obrero Balear, núm. 1.796. Palma, 12 de juny de 1936, pàg. 5. 
1043 .- "El P. O. de U. Marxista", a El Obrero Balear, núm. 1.795. Palma, 5 de juny de 1936, pàg. 3, publicà 
la nota signada per secretari general Francesc de Gracia. 
1044 .- L'ofici del governador Liarte deia: "En uso de las atribuciones que me están concedidas he acordado 
admitir a D. Francisco Juliá Perelló, D. Antonio Alomar Oliver, D. Juan Mayans Escanellas, D. Antonio Tudurí 
y D. Francisco Fernández Truyols, la renuncia de sus cargos de Vocales de la Comisión Gestora de esta Excma. 
Diputación provincial, nombrando en su sustitución para formar parte de la misma a D. Jaime García Obrador, 
D. Docmael Lopez Palop, D. Eduardo Gomez Ibañez, D. Pedro Oliver Domenge y D. Jaime Bauzá Far.= Lo 
digo a V. E. para su inteligencia y efectos correspondientes.= Palma de Mallorca a 28 de febrero de 1936." 
DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE BALEARS: Memoria de Secretaría. Palma, [1937], pàg. 11. 
1045 .- La Almudaina, dissabte, 29 de febrer de 1936, pàg. 6. 
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Republicana Docmael López Palop. Així, doncs, la institució provincial quedà integrada per 
2 socialistes, 2 militants d'Esquerra Republicana Balear i 1 d'Unió Republicana. Aquests 
gestors provincials, que feien part dels partits integrants del Front Popular d'Esquerres, varen 
estar al davant de la Diputació fins a l'aixecament militar del 19 de juliol. 
El 29 de febrer, el governador civil comentà als periodistes que feia comptes completar els 
integrants de la comissió gestora de la Diputació perquè hi estassin representats els districtes 
de Maó i d'Eivissa.1046 Però, no arribà a fer aquests nomenaments. 
El 2 de març, el president de la Diputació, Jaume Garcia, acompanyat del cap de cerimonial 
de la institució Joan Bauzà, visità protocolàriament el governador Liarte, el comandant 
militar Goded, el president de l'Audiència, el batle de Palma Darder i el delegat d'Hisenda. 
Per contra, les primeres visites que va rebre el nou president Garcia foren les del comandant 
de Carrabiners, de l'inspector de Manescals.1047 
Pocs dies després, l'expresident de la Diputació, el radical Francesc Julià féu pública una nota 
a la premsa en què acatava "la voluntad nacional" i  afirmava que s'havia d'estar "junto al 
Poder pública[sic] y Autoridades republicanas, no discutiendo aciertos o equívocos, sinó 
pensar solamente en la República, para que sea de todos y para todos y gobernada por 
republicanos; y siempre juntos ayudarla reforzando por todos los medios el Poder Público 
eminentemente republicano."1048 
El dinamisme del president Garcia fou molt gran en aquells mesos i, el 9 de març, féu públic 
que rebria visites els dilluns, dimecres i divendres, de 11 a 13 h., per temes municipals i tots 
els matins per a les comissions de pobles. Per visitar-lo a l'horabaixa, s'havien de concertar 
les visites.1049 
 
11.7.2. L’actuació de la Comissió Gestora 
— La creació de tres ponències 
L'1 de març, es tornà a reunir en sessió plenària ordinària la corporació provincial per fixar 
en el nombre de ponències. El president Jaume Garcia donà possessió al gestor Pere Oliver 
Domenge i comentà la importància de la tasca que havia de dur a terme la corporació, 
esperant que tots els gestors posarien "integra su voluntad en esta tarea, en beneficio de los 
intereses de la ciudad, de la provincia y de la República." Seguidament, Garcia proposà que 
la hi hagués tres ponències: d'Hisenda (integrada per Docmael López, Jaume Bauzà, Pere 
Oliver i Eduardo Gómez), de Foment i Governació (formada per Jaume Bauzà, Docmael 
López, Pere Oliver i Eduard Gómez) i de Beneficència (integrada per Eduardo Gómez, 
Docmael López, Pere Oliver i Jaume Bauzà). A més, foren designats, per unanimitat, els 
vocals del Comitè Executiu del Servei de Recaptació de Contribucions (Docmael López), de 
la Junta de Govern del Foment del Turisme (Eduardo Gómez), del Patronat Local de 
Formació Professional de Palma (Jaume Bauzà) i de la Mancomunitat de Diputacions de 
Règim Comú (Docmael López —propietari— i Jaume Bauzà —suplent—); el vicepresident 
del Museu Pedagògic (Docmael López), i el president de la Junta Provincial del Foment 
Pecuari (Pere Oliver). Es decidí que la sessions se celebrarien cada dimarts, a les 12 h. del 
migdia.1050 
 
La política provincial 

1046 .- La Almudaina, diumenge, 1 de març de 1936, pàg. 1. 
1047 .- "De la Diputación", a La Almudaina, dimarts, 3 de març de 1936, pàg. 6. 
1048 .- La Almudaina, diumenge, 1 de març de 1936, pàg. 7. 
1049 .- "De la Diputación", a La Almudaina, dimarts, 10 de març de 1936, pàg. 2. 
1050 .- DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE BALEARS: Memoria de Secretaría. Palma, [1937], pàgs. 12-13; 
"Reunión de la Comisión Gestora de la Diputación", a La Almudaina, diumenge, 1 de març de 1936, pàg. 5. 
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El primer acord de la comissió gestora (1 de març), a proposta del president Garcia, fou la 
creació d'una ponència —integrada per tots els gestors— encarregada de revisar els acords 
adoptats per l'anterior gestora arran de l'acomiadament d'alguns funcionaris del Partit 
Socialista i d'Esquerra Republicana. Es decidí que la ponència estàs integrada per tots els 
gestors provincials.1051 
El 3 de març, a proposta del gestor Pere Oliver Domenge, s'acordà que la Diputació es dirigís 
al ministre de Justícia per demanar el nomenament d'un jutge especial per esbrinar les 
responsabilitats per les suspensions de pagaments del Crèdit Balear i del Banc Agrari.1052 En 
aquesta mateixa sessió, la Diputació acordà —a proposta del president Garcia i veient el 
"clamoroso recibimiento que Cataluña" els havia dispensat— enviar un telegrama a Lluís 
Companys i als consellers de la Generalitat de Catalunya per felicitar-los i donar-los suport 
per la reintegració als càrrecs.1053 A més, el gestor Jaume Bauzà denuncia els fets del dia 19 
de febrer ocorreguts en la plaça de Cort i lloà l'actitud del doctor Vicente García Peñaranda 
que auxilià el ferit més greu. La corporació féu constar en acta la generositat del doctor 
García Peñaranda.1054 Així mateix, el 15 d'abril, el gestor Jaume Bauzà proposà que la 
institució s'adherís a l'acord de l'Ajuntament de Palma sol·licitant la concessió al doctor 
Garcia Peñaranda de la Creu de Beneficència.1055 
El 10 de març s'aprovà, a proposta del gestor Pere Oliver, que la Gestora provincial es dirigís 
al Govern per sol·licitar que els joves, fruit de pares emigrants que els s'havien naturalitzat en 
la República Argentina, estassin inclosos en l'amnistia de no haver de fer el servei militar.1056 
El 14 de març, arran de l'atemptat contra el catedràtic i diputat a Corts Luis Jiménez Azúa, el 
president Garcia envià telegrames de condemna del fet i de suport al president del Consell de 
Ministres i a Luis Jiménez Azúa.1057 
El 17 de març, també s’aprovà la proposta, novament, del gestor Pere Oliver —que 
recuperava unes antigues gestions que havien fet Lluís Martí i Andreu Crespí— sobre la 
reivindicació per part de la Diputació dels drets sobre els béns de l’antiga Casa Real 
Mallorquina, com el palau de l’Almudaina.1058 El president Garcia donà suport a la proposta 

1051 .- DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE BALEARS: Memoria de Secretaría. Palma, [1937], pàg. 14. 
1052 .- Ibid., pàg. 15. 
1053 .- Ibid., pàg. 15. 
1054 .- Ibid., pàgs. 15-16. 
1055 .- Ibid., pàg. 41.. 
1056 .- Pere Oliver Domenge exposà que "dimanante de una disposición de cuando el señor Gil Robles era 
Ministro de la Guerra, son muchas las familias mallorquinas que amparándose en las leyes que rigen sobre 
intercambio en la emigración habían naturalizado a sus hijos en la República Argentina; hijos de padres 
españoles nacidos en aquella República y considerados como súbditos estranjeros y por tanto exceptuados del 
servicio militar en España." Afegí, a més, que "en el acto de la rectificación del alistamiento se les invitó que 
presentaran los documentos comprobatorios justificativos de la extranjería, y a este efecto exhibieron una libreta 
de enrolamiento en el Ejército de su Nación, cuyo documento fué expedido por el Consul Delegado en Baleares 
el que por su insuficiencia justificativa y por no constar que hubiesen cumplido sus deberes militares para con 
su Nación, les fué desestimada su petición de exclusión." Manifestà també que "dicho Consulado se les aseguró 
que en manera alguna se les podía obligar al cumplimiento del servicio en filas en el Ejército español. Y como 
se dá el caso de que esto afecta a bastantes pueblos de Mallorca —solo en Felanitx hay unos sesenta y tres 
casos— y los Ayuntamientos proceden al llamamiento de los que se hallan en esta complicada situación, no 
existiendo responsabilidad por parte de estos jóvenes." DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE BALEARS: Memoria 
de Secretaría. Palma, [1937], pàgs. 16-17. 
1057 .- "De la Diputación", a La Almudaina, diumenge, 15 de març de 1936, pàg. 6. 
1058 .- Ho justificà dient que "aprovechando  aquellos momentos en que restauradas las esencias 
republicanas regía la Nación un Gobierno que se hallaba dispuesto a reconocer y alentar las justas 
reivindicaciones regionales." Afegí que "no se le ocultaba que la circunstancia de utilizarse distintas 
dependencias del Palacio de la Almudaina para servicios del Estado podía dificultar dicha concesión, pero que 
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d'Oliver i recordà també les gestions de Martí i de Crespí i afegí que arran de la implantació 
de la República, quan era gestor provincial es va dirigir una instància al Govern que ara 
podia ser recuperada i ampliada.1059 
Al final de març de 1936, l'antic president Francesc Julià Perelló envià a la premsa una nota 
en la qual explicava i defensava la seva actuació al front de la institució i sortia al pas 
d'algunes crítiques que s'havien fet. Començava citant tots els diputats provincials que havien 
duit, amb Julià, la política administrativa de la Diputació des de la proclamació de la 
República. Seguidament feia públic que tots els exercicis havien estat tancats amb superàvit. 
Afirmava que l'exercici de 1935 donava un superàvit de més de 135.000 pessetes i quan 
s'havia efectuat el traspàs de poders el 29 de febrer de 1936 "en virtud de la dimisión 
presentada por la anterior Comisión Gestora" i cobertes les nòmines del mes de febrer, hi 
havia del corrent pressupost 105.097,89 pessetes, segons nota de l'arqueig efectuat en el 
moment de la presa de possessió de la nova gestora provincial. A continuació, Julià repassava 
les realitzacions de la institució dient: "Como se sabe, desde que vivimos en República, a 
más de las mejoras introducidas en el régimen interior en todos los establecimientos, se han 
realizado obras de carácter extraordinario tales como las siguientes: Manicomio, un nuevo 
pabellón y dotación de nuevos departamentos y obras accesorias; Hospital, dotación del 
Radium, elemento tan costoso como apreciado por los ciudadanos que necesitan de la 
asistencia social, contrucción del Laboratorio puesto ya en funciones, las nuevas salas de 
operaciones y departamentos destinados a Dispensarios, el nuevo Hospital para tuberculosos 
(en construcción), las obras realizadas en la Casa de Educación y Asistencia Social con la 
verja, jardín, salas para la escuela, y traslado del Museo Pedagógico (orgullo de Baleares) al 
Consulado de Mar, donde se construyó la torre y se dotó del reloj, obra tan acariciada por 
todos. En el Palacio de la Diputación también se han realizado obras de suma importancia. 
Todo esto hecho con los presupuestos ordinarios ya en sí insuficientes para las atenciones 
encomendadas a la Diputación. No se han contraído nuevas deudas: es la labor republicana y 
de buena voluntad a que se han entregado todos los compañeros de la Diputación." Afegia 
que "Me es grato cumplir este deber como Presidente desde la proclamación de la República 
hasta el día 29 de febrero del corriente año."1060 
En la sessió del 15 d'abril, el tema que més es discutí foren els incidents que hi hagué en la 
desfilada de l'Exèrcit del 14 d'abril. El president, Jaume Garcia, manifestà que, a causa de la 
presència en la tribuna d'autoritats del representant del bisbe, es va estar a punt "de haber un 
grave altercado que tal vez nos hubiera podido costar muy caro" i no entenia que en una 
República laica s'hagués convidat un representant del bisbe que "no es autoridad."1061 Però 

ello no era obstáculo insuperable y podría encontrarse el medio de que aquellos servicios se instalasen en otros 
sitios." DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE BALEARS: Memoria de Secretaría. Palma, [1937], pàgs. 21-22. 
1059 .- DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE BALEARS: Memoria de Secretaría. Palma, [1937], pàgs. 21-22. 
1060 .- La Almudaina, dissabte, 28 de març de 1936, pàg. 5. 
1061 .- El president Garcia digué que "Vds. saben que esta representación [del bisbe] acudió mucho antes 
que las Autoridades Municipales y Provinciales y nosotros nos encontramos con el problema de, o bien 
habíamos de acatar la obra constitucional de nuestro país, o vernos en la violencia de tenr que abandonar la 
Tribuna y tener que hacer un desprecio a personalidades que no teníamos necesidad de hacerlo en plena 
República laica, pero el caso fué que esa representación eclesiástica acudió primero que nosotros y cuando 
llegaron las Corporaciones Provinciales y Municipales se armó una algarabia de aplausos por el pueblo. 
Después de la protesta que Vdes. pudieron presenciar, podríamos decir que toda la ciudada protestaba, y cuando 
nosotros llegamos hacía una hora que allí había una alteración de órden público, con un Señor que parecía no 
sentía los gritos y protestas, del pueblo, ni sentía nada, y hacía cuestión de gabinete que por encima de las 
Corporaciones y otras Autoridades hubiera su presencia, y nos encontramos que las Autoridades Municipales y 
Provinciales tuvimos que contemplar el desfile al pié de la Tribuna con el pueblo, y nos encontramos allí como 
yo no lo había visto nunca en la vida. Salían los militares de sus filas llegando hasta el público." DIPUTACIÓ 
PROVINCIAL DE BALEARS: Memòria de Secretaría. Palma, [1937], pàgs. 33-34. 
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també denuncià que el tinent coronel Luis García Ruiz —del qual comentava "que ya dió 
pruebas de su poco afecto al Régimen cuando era Comandante Militar interino"— havia 
comentat que primer es retirarien els militars que el representant del bisbe.1062 Proposà que la 
Diputació traslladàs al comandant militar, general Manuel Goded, una exposició dels fets i de 
les actituds i que se sol·licitàs al president del Consell de Ministres i als ministres de la 
Guerra i de la Governació el trasllat del cap d'Enginyers, García Ruiz. Sobre el tema, hi 
hagué intervencions dels gestors Eduardo Gómez,1063 Jaume Bauzà,1064 Docmael López Palop 
—es manifestà d'acord amb el que fins aleshores s'havia exposat i demanà que de forma 
urgent es demanàs als centres d'ensenyament si havien estat convidats a l'acte— i Pere 
Oliver.1065 Així mateix, s'acordà sol·licitar als directors del centres d'ensenyament si havien 
estat convidats a l'acte.1066 El 25 d'abril, el comandant militar Manuel Goded contestà "per 

1062 .- Garcia advertí que "yo entiendo que esa fiesta de la República no era tal fiesta sinó una trágala." 
DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE BALEARS: Memòria de Secretaría. Palma, [1937], pàg. 34. 
1063 .- El gestor Gómez Ibáñez comentà que "verdaderamente los sucedido en el Desfile Militar fué un caso 
lamentable, y resulta que en lugar de conmemorar el V aniversario de la República parecía conmemorar otra 
cosa. La actitud del pueblo era de protesta contra una representación y no contra el Ejército." S'adherí a les 
manifestacions del president Garcia i mostrà la seva estranyesa que en una desfilada militar de commemoració 
de la República no es tocàs l'himne nacional "y en esto no puede pecarse de ignorancia por lo que esta 
Corporación debe tenerlo presente." DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE BALEARS: Memòria de Secretaría. 
Palma, [1937], pàgs. 34-35. 
1064 .- El gestor Jaume Bauzà mostrà la conformitat amb el que havien exposat el president Garcia i el 
gestor Gómez i afegí que "hay motivos de sobra para averiguar quien es el verdadero responsable de todo lo 
ocurrido ayer. A mi juicio el organizador de la fiesta no tenía obligación de saber que el Obispo no es ninguna 
Autoridad en una República laica y no tenía porqué ser invitado a un acto oficial. Considerando pues, que todo 
el conflicto fué una derivación de la improcedencia de esta indicación. Poderes más altos fueron sancionados. 
Esta provincia es de gran sentido común, como las demás y por tanto no necesitamos que nos manden 
elementos cuyo republicanismo es dudoso. Sabemos que hubo funcionarios que fueron relegados en sus puestos 
con verdadera extorsión para la República y no han contraído hechos de duduso republicanismo como los que 
considero han contraído el Sr. García Ruiz, del que podríamos recopilar notas publicadas en la Prensa cuando 
era Comandante Militar interino y veríamos en estas notas un espíritu mal sano contra el de la República. Con 
individuos de ese proceder no es mucho exigir se les releve o postergue. En otras provincias se han interesado 
por elementos del Frente Popular las oportunas sanciones en asuntos que no eran tan graves como éste, por 
consiguiente he de mostrarme conforme con lo propuesto por los compañeros que me han precedido en el uso 
de la palabra." DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE BALEARS: Memòria de Secretaría. Palma, [1937], pàg. 35. 
1065 .- El gestor Pere Oliver —tot i que no havia estat en la desfilada— comentà estar totalment d'acord 
amb el que havia dit Eduardo Gómez en representació d'Esquerra Republicana i que "el espíritu de civilidad de 
Mallorca fué injuriado. En su nombre protesto, porque la Diputación representa el espíritu de la provincia. 
Mallorca ha dado pruebas de su civilidad y ciudadanía y no es posible que por ningún elemento se intente pasar 
por encima del espíritu republicano del pueblo. Por esto creo que el acto de ayer hubiera podido costar a Palma 
un día de luto." DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE BALEARS: Memòria de Secretaría. Palma, [1937], pàg. 36. 
1066 .- El 21 d'abril, la gestora de la Diputació envià al comandant militar un ofici, signat pel president 
Jaume Garcia, en el qual es deia: "Esta Corporación provincial, que me honro presidir, haciéndose obligado eco, 
en sesión del día 15 de abril de la general extrañeza ocasionada por determinados hechos que se observaron en 
el desfile militar celebrado el 14 de este mes, con motivo del aniversario de la República, acordó trasladarlos a 
conocimiento de V. E. por si, una vez depurados, pudieran estrañar algo más que interpretaciones u omisiones 
disculpables. 
 En el aludido desfile no fueron oidos por el numeroso público allí congregado, tan ávido de aplaudir al 
Ejército republicano como de realzar el festejo, los acordes del Himno Nacional, cuya interpretación estaba en 
un todo ajustada a la motivación, carácter y desarrollo del acto. 
 También fué notada, con extrañeza, la presencia en sitio preferente de la tribuna destinada a las 
autoridades, de la representación del Sr. Obispo de Mallorca el cual habiendo dejado de ser autoridad del 
Estado, desde la promulgación de la vigente Constitución, no debió ser invitado, a juicio nuestro, a una fiesta 
eminentemente republicana. 
 En cambio, en la tribuna mencionada, faltaron autoridades cuya asistencia era inexcusable en la 
conmemoración de una República que tanta atención ha prestado a los problemas culturales; entre otras, el 
Director del Instituto y la Inspección de 1.ª Enseñanza. 
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cortesía" l'ofici de la Diputació amb una llarga missiva en la qual aclaria la interpretació de 
l'himne nacional,1067 la presència a la tribuna d'un eclesiàstic,1068 la manca de representants en 
la tribuna de l'ensenyança pública1069 i la intervenció del tinent coronel García Ruiz.1070 La 

 Igualmente se ha comentado, unánime y desfavorablemente, la actitud observada, en aquel acto, por el 
Teniente Coronel de Ingenieros Sr. García Ruiz, quien, según testimonio de diversos representantes del 
Ayuntamiento y de la Diputación provincial, allí presentes, obstaculizó la retirada espontánea de la 
representación eclesiástica impidiendo, con ello, una rápida conjuración del conflicto. 
 Esa lamentable actitud, que hubiera podido acarrear consecuencias deplorables, de no haber imperado 
el buen sentido del pueblo, hizo posible el deslucimiento de un acto que por su significación debía revestir el 
máximo de brillantez deseable, tanto para el simple ciudadano, sinceramente republicano, como para el 
obligado servidor del Régimen. 
 Pero, además, según referencias fidedignas, el propio Sr. García Ruiz llegó a decir que si se retiraba del 
acto el representante del Sr. Obispo se retiraría también, el elemento militar. 
 Estos son, en síntesis, los hechos que creemos son constitutivos de anomalías que exponemos a la 
consideración de V. E. 
 El único móvil que nos guía es el de velar, en todo momento, por el prestigio y fortalecimiento del 
Régimen que el Pueblo se ha dado a si mismo, ajenos, por completo, a otros dictados que siendo forzosamente 
subalternos no habían de alcanzar repercusión en nosotros, sobre todo, en el ejercicio de la función honrosa que 
al frente de la Corporación provincial se nos ha encomendado. 
 Tratándose de algo que afecta a la República, nuestra actitud ha de ser no tan solo de actamiento sino 
de voluntaria cooperación a evitar sea empañada por la más tenue mácula. 
 Y como creemos a V. E., por el alto cargo que el Gobierno y la República le han conferido, partícipe 
de nuestros sentimientos es por lo que nos honramos dirigiéndole esta comunicación a los únicos fines de 
depuración de los hechos que hemos relatado." DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE BALEARS: Memòria de 
Secretaría. Palma, [1937], pàgs. 36-38. 
1067 .- "El Himno Nacional interpretado por una banda de música militar formada con las fuerzas, que es el 
caso que nos ocupa, es un honor según nuestra legislación castrense, y está reglamentado en varias 
disposiciones del Gobierno de la República y expresamente en la de 25 de junio de 1931 (C. L. n.º 308) a que 
personas corresponde, y como ninguna de las allí presentes teníamos derecho a tal honor, era imposible tocar el 
Himno sin faltar a las disposiciones reglamentarias. Así está dispuesto, así se practica en todas las formaciones 
y desfiles y sólo enlas que tienen lugar en Madrid se interpreta el Himno Nacional como honor que corresponde 
al Jefe del Estado y a los Ministros, no existiendo pues omisión alguna sino solo el cumplimiento de las 
disposiciones reglamentarias militares que es disculpable no sean conocidas por esa digna corporación. Está en 
cambio ordenado y reglamentado las ocasiones y forma en que por fuerzas formadas deben darse los vivas a la 
República a la voz de sus Jefes, y estos se dieron bien claros y precisos, y fueron ordenados y recordados 
expresamente en la Orden General dada para el desfile por mi autoridad." DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE 
BALEARS: Memòria de Secretaría. Palma, [1937], pàg. 39. 
1068 .- "La presencia en la tribuna de un eclesiástico en representación del Sr. Obispo de Mallorca fué 
debida a invitación protocolaria, hecha, no como autoridad, sino como a otros muchos funcionarios y 
personalidades, incluso señoras, representantes de todas la clases y actividades, por ser aquí la costumbre, por 
haberse hecho siempre, con la misma relación de invitados y fórmula que en años anteriores, como se hace en 
otras guarniciones y por estar así prevenido en orden telegráfica del Ministerio de la Guerra en fecha 1 de junio 
de 1933 y en consonancia con la orden circular de 20 de enero de 1934 (C. L. n.º 43) y prueba de este aserto es 
que ha sido necesario que por el Gobierno recientemente en circular de 18 del actual (D. O. n.º 91) se deroguen 
estas disposiciones y se puntualice a que personas deben dirigirse invitaciones en lo sucesivos en tales casos." 
DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE BALEARS: Memòria de Secretaría. Palma, [1937], pàgs. 39-40. 
1069 .- "No es imputable a error u omisión de esta Comandancia Militar la falta de presencia en la tribuna de 
representantes de la Enseñanza pública. Se cursó como en años anteriores la invitación al Director y claustro de 
profesores del Instituto, con los que además mantengo relaciones personales de gran amistad que hace desechar 
toda idea de omisión ni aún involuntaria; pero la circunstancia de ser festivo el día 13, víspera de la fiesta, hizo 
que el ordenanza encargado del reparto no encontrara en el Instituto persona alguna a quien entregar la 
invitación y la tuvo que depositar en un buzón allí existente, no llegando a poder de las personas a quienes iba 
dirigida hasta el día 15. Así me lo manifestó personalmente en mi despacho el citado día 15 el Sr. Director del 
Instituto que tuvo la amabilidad de venir a expresarme el motivo por el que no había asistido ningún 
representante del claustro de profesores. No fué invitado el Inspector de primera enseñanza por no figurar este 
cargo en la relación de personalidades que existe en esta Comandancia —sin duda por no haberse presentado 
ocasión de acudir a esta Comandancia ni establecer relación con ella." DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE 
BALEARS: Memòria de Secretaría. Palma, [1937], pàg. 40. 
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Memoria de Secretaría de la institució, redactada al començament de 1937, advertia que 
l'ofici no havia estat posat en coneixement de la Comissió Gestora Provincial ja que el 
president Garcia havia manat que no fos inclosa en l'ordre del dia de cap de les sessions 
plenàries.1071 
Arran de la col·locació d'una bomba a la Casa del Poble de Palma (4 de juny), que provocà 
sis ferits, en la sessió del 9 de juny, el president García denuncià que "Ante el atentado 
criminal que se perpetró en la Casa del Pueblo que pudo producir un día de duelo en la 
ciudad, porque se dá el caso de que en la Sala donde se produjo el atentado se reunían las 
mujeres y niñas de la Masa Coral" i proposà que la corporació protestàs contra l'atemptat, 
"obra de una mano criminal con el solo deseo de sembrar la alarma y la discordia y hacer 
perder a estas islas la tranquilidad de que gozan." A més, la corporació es dirigí al president 
de la Casa del Poble per expressar les condolències per les desgràcies ocorregudes i lloà 
l'actuació dels metges de l'Hospital, especialment el doctor Alcover, per l'atenció als ferits.1072 
El 9 de juny, la gestora acordà assenyalar als funcionaris jubilats els havers passius, a més de 
concedir diverses jubilacions per haver complit els 70 anys. Així mateix, es decidí anunciar 
un concurs per proveir la plaça de l'oficial lletrat de la Secretaria, convocar oposicions a 
quatre places d'oficials segons del cós administratiu i anunciar un concurs-oposició per 
proveir una plaça de delineant de l'oficina de construccions civils i un altre per a proveir una 
plaça de comare del cos mèdic de la beneficència provincial.1073 
 
— La Beneficència i la Sanitat 
La situació dels establiments de la Diputació es trobaven en males condicions. El 3 de març, 
el gestor Eduardo Gómez Ibáñez denuncià les males condicions higièniques en què es 
trobava la Casa de la Infància i proposava que els acollits fossin traslladats a la casa del Puig 
dels Bous. El president Garcia convidà als gestors per fer una visita el mateix horabaixa a la 
finca dels Puig dels Bous.1074 Així mateix, Garcia també cridà l'atenció sobre la manca de llits 
de l'Hospital, sobretot per acollir els tuberculosos, i la saturació i amuntegament dels malalts 
del Manicomi.1075 
El 10 de març, la comissió gestora, aprovà, a proposta del gestor Pere Oliver, l’anul·lació de 
l’acord del 25 de novembre de 1935 sobre l’adquisició de medicaments ja que corresponia a 
la farmacèutica fer les comandes de medicaments i a l’administrador dur la qüestió 
econòmica. 
El 20 de març, el president Jaume Garcia en una entrevista al setmanari socialista El Obrero 
Balear, comentava que la seva principal preocupació des de la seva presa de la possessió era 
la situació dels pobres acollits en els establiments benèfics de la institució, especialment els 

1070 .- Sobre la intervenció del tinent coronel García Ruiz, Goded comentava que "por no estar yo presente 
cuando se produjo los incidentes, haré las averiguaciones conducentes a esclarecer lo ocurrido, si bien estimo 
que por lo que respecta al hecho de oponerse, como más caracterizado, a que un invitado saliera de la tribuna, 
era mero cumplimiento de un deber de cortesía, hasta que yo estuviera presente y pudiera resolver, como lo 
hice, después de hablar con el Sr. Gobernador Civil, retirándose el eclesiástico durante el desfile." DIPUTACIÓ 
PROVINCIAL DE BALEARS: Memòria de Secretaría. Palma, [1937], pàgs. 40-41. 
1071 .- Ibid., pàg. 41. 
1072 .- Ibid., pàgs. 61-62. 
1073 .- Ibid., pàg. 59-60. 
1074 .- Ibid., pàgs. 14-15. 
1075 .- El president Garcia manifesta que "en el Manicomio están hacinados y como es preciso poner a ello 
remedio, invitaba a todos los señores Gestores a una reunión que tendría lugar el miércoles a las cuatro con 
objeto de, en unión de Arquitectos y técnicos, buscar una solución práctica a estos urgentes problemas." 
DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE BALEARS: Memoria de Secretaría. Palma, [1937], pàg. 15. 
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nins i les nines de la Inclusa.1076 Apuntava la necessitat de condicionar l'edifici del Puig dels 
Bous per acollir els infants. Com a segon problema, indicava la conveniència de l'ampliació 
del Manicomi Provincial.1077 Així mateix, esmentava la necessitat de reformar l'Hospital i, 
fins i tot, de crear-ne un de nou quan les possibilitats econòmiques de la institució ho 
possibilitàs.1078 El propòsit de les obres tenien dues finalitats: la millora dels acollits en els 
centres benèfics i l'atenuació de l'atur obrer. En aquest darrer sentit, també s'havien projectat 
millores en carreteres i camins veïnals de la província —s'havia sol·licitat a l'Estat una 
consignació urgent de 5 milions de pessetes.— Finalment, anunciava un pla de reorganització 
dels serveis que seria un dels més "recios exponentes del triunfo del Frente Popular", tot i 
que no el concretava.1079 
El 31 de març, el president Jaume Garcia també denuncià la vestimenta dels nins i nines 
asilats en les cases d’Educació i de la Infància —que qualificà de "deplorables" i que "delata 
la condición de asilados"— i que era necessari prescindir d’aquesta disciplina de 
l’uniforme.1080 
El 21 d'abril, el president Garcia comunicà a la gestora que els arquitectes de la província li 
havien dit que probablement aquella setmana quedarien acabats els projectes de reforma de 
l'Hospital Provincial i de la casa de camp del Puig dels Bous.1081 
La millora de l'atenció als asilats1082 i als nins i nines de la Casa d'Educació i Assistència 
Social fou una preocupació constant de la Comissió Gestora. 
El 23 de juny, es féu constar en acta el sentiment de la corporació provincial per la mort de 
l'"exemplar funcionari", el doctor Joan Ignasi Valentí Marroig.1083 
El 23 de juny, el president Garcia lamentà el mal funcionament de l'Hospital Provincial 
d'Eivissa1084 i proposà que una comissió de gestors provincials es traslladàs a Eivissa per 

1076 .- Indicava que "Su aspecto raquítico y deformado me han evidenciado que el local que habitan, por 
falta de condiciones higiénicas, es inadecuado al natural desarrollo físico de esos infelices niños que entran en el 
mundo por el «torn»." REBASSA, Jaume: "Una interviu con Jaime García", a El Obrero Balear, núm. 1.784. 
Palma, 20 de març de 1936, pàg. 1. 
1077 .- Comentava que "cuya falta de capacidad en relación con su población de enfermos es notoriamente 
atentatoria a los más rudimentarios sentimientos de humanidad." Per subsanar aquestes deficiències, es feia 
comptes construir un nou pavelló, les obres del qual estaven valorades en 332.000 ptes. REBASSA, JAUME: 
"Una interviu con Jaime García", a El Obrero Balear, núm. 1.784. Palma, 20 de març de 1936, pàg. 1. 
1078 .- Comentava "La promiscuidad en las salas de enfermos atacados de distintas dolencias cuyo debido 
tratamiento exige su aislamiento, unido a las muchas solicitudes de ingreso que no es posible atender por falta 
de sitio, proclaman la necesidad de acometer las reformas precisas para que los enfermos internos sean 
debidamente tratados y para que las solicitudes de ingreso puedan ser atendidas." Per aquestes reformes, s'havia 
pressupostat mig milió de pessetes. REBASSA, JAUME: "Una interviu con Jaime García", a El Obrero Balear, 
núm. 1.784. Palma, 20 de març de 1936, pàg. 1. 
1079 .- REBASSA, JAUME: "Una interviu con Jaime García", a El Obrero Balear, núm. 1.784. Palma, 20 
de març de 1936, pàgs. 1-2. 
1080  .- DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE BALEARS: Memòria de Secretaría. Palma, [1937], pàgs. 30-31. 
1081 .- El president Garcia advertí que per poder traslladar els assilats al Puig dels Bous s'havia d'assegurar 
el proveïment d'aigua potable, problema que havia quedat resolt gràcies a la generositat del propietari de la 
possessió de Bunyolí, que s'havia compromés a cedir gratuïtament l'aigua necessària. L'arquitecte auxiliar havia 
quedat encarregat de redactar un projecte de canalització d'aigua entre la possessió i la casa del Puig dels Bous. 
DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE BALEARS: Memòria de Secretaría. Palma, [1937], pàgs. 41-42. 
1082 .- El 5 de maig, el gestor Pere Oliver, davant la notícia que hi havia uns assilats invalids que a causa de 
les circumstàncies no es podien moure de les sales sense prendre el sol i estar al pati, i la desatenció que patien 
durant la nit, proposà a la corporació que s'investigassin la certesa de les informacions i que fossin traslladats a 
la planta baixa de l'edifici. DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE BALEARS: Memòria de Secretaría. Palma, 
[1937], pàg. 46. 
1083 .- Ibib., pàg. 64. 
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estudiar les necessitats del centre hospitalari. El gestor Docmael López Palop i el president 
Jaume Garcia visitaren ràpidament Eivissa i, en la sessió provincial del 30 de juny, 
informaren la corporació —havia pogut comprovar in situ "ciertas deficiencias en el 
funcionamiento de los Establecimientos de Asistencia Social" de l'illa— i advertiren que la 
Ponència de Beneficència preparava un dictamen.1085 Novament, el 7 de juliol, el president 
Garcia informà detalladament de la visita d'inspecció feta a Eivissa, tant de l'hospital1086 com 
de la Inclusa.1087 El gestor López Palop amplià alguns conceptes sobre la situació deplorable 
de l'Hospital1088 i de la Inclusa1089 d'Eivissa. 

1084 .- El president Garcia comentà que l'hospital pitiús "según indicios no funciona todo lo bien que sería 
nuestro deseo. No hemos de olvidarnos que a veces somos nosotros los que protestamos contra el Centralismo 
en Madrid, y sentiría que incurriéramos en este mismo vicio. En Ibiza, nos miran con un poco de recelo, no se la 
atiende como sería debido y entiendo que aparte de los trabajos que se realizan para el empréstito en estudio, 
que afecta a los Establecimientos de Beneficencia, sería conveniente se nombrara una comisión para que 
juntamente con el Arquitecto se trasladara a Ibiza para mirar las necesidades de aquella región que no son las 
mismas de hace cuarenta años, porque allí no se ha hecho nada para mejorar los servicios, porque si nosotros 
realizamos las obras dimanantes del empréstito y no tenemos en cuenta las necesidades de aquella tierra 
hermana, incurriríamos en uno de los mayores errores y en los mismos vicios que a veces criticamos." 
DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE BALEARS: Memòria de Secretaría. Palma, [1937], pàgs. 64-65. 
1085 .- DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE BALEARS: Memòria de Secretaría. Palma, [1937], pàg. 66. 
1086 .- Jaume Garcia denuncià que "hay un Hospital que verdaderamente se halla en estado deplorable y si 
bien hay que reconocer que el edificio reune buenas condiciones de situación por estar emplazado en la parte 
más elevada de la población, hay una parte vieja muy deteriorada, por lo que creo oportuno encargar al 
Arquitecto de provincia redacte un proyecto de reforma con módico presupuesto." Afegí que "pudimos observar 
otra cosa lamentable. No hay en dicho Hospital una Sala de Cirugia, y se da el caso de que el que se rompa una 
pierna o se lesione de importancia, tiene que esperar que salga el barco para trasladarse a Palma, habiéndose ya 
registrado casos de funesto resultado; por tanto, nos pareció de suma necesidad la creación de una Sala de 
Cirugía dotándola del Médico correspondiente, para que al menos, aquella gente pueda estar debidamente 
atendida en estos casos, encargando también al Arquitecto un plan de reforma, quedando aquel Hospital en 
condiciones de que se le considere como tal." DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE BALEARS: Memòria de 
Secretaría. Palma, [1937], pàg. 69. 
1087 .- El president Garcia afirmà que "sería conveniente encargar al Arquitecto un proyecto de Pabellón, ya 
que el edificio que hoy ocupa no es nuestro y tenemos que pagar el alquiler. Además, nos causó mala impresión 
el comprobar que existiendo únicamente en aquella Inclusa una niña acogida, hay destinados ocho empleados." 
Comentà que després de la construcció a l'Hospital d'un pabelló, la Diputació podria economitzar diverses 
despeses i, fins i tot, suprimir algunes places de personal. DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE BALEARS: 
Memòria de Secretaría. Palma, [1937], pàgs. 69-70. 
1088 .- Sobre l'Hospital, López Palop comentà que "tiene un mal grande que es su colocación. La vida de 
Ibiza tiende hacia la parte baja de la población y sobre todo por la cuestión del agua que hay que subirla; de 
modo que el ideal seria un Hospital en la parte baja, pero como no conviene teorizar, ya que la Diputación no 
está en condiciones para hacer un Hospital, hay que sacar el partido que se pueda del existente." Afegí, a més, 
que "Este Hospital tiene un espejuelo, que es la entrada, pero lo demás del edificio es verdaderamente 
indecente, vigas al descubierto y señales de desmoronamiento que parece que se va a hundir, producen una 
impresión deprimente. Además, resulta que en dicho Hospital había dos enfermos y unos diez ancianos, es 
decir, que tiene más de Asilo que de Hospital. Hay en la parte de arriba dos habitaciones en muy buenas 
condiciones, una donde están los enfermos, que es grande y en la que caben unas veinte camas y otra que es la 
que actualmente ocupan los enfermos militares, que también es una sala muy hermosa, en la que recientemente 
se han invertido unas cinco mil pesetas en reformarla. Con esto sobra y basta para las necesidades de ahora. La 
parte de Cirugía es una calamidad. Conviene que el Director nos mande una relación de instrumental necesario, 
ya que allí no puede hacerse cierta clase de curas por no contar con instrumental; con esto y con la aportación 
de los dos médicos jóvenes, que si bien no están especializados en ciertas operaciones, las de urgencia si 
podrían hacerse, quedaría dotado el Servicio de Cirugía. También se dijo —y esto quiero hacerlo público 
porque a lo mejor se fantasea— que allí solo había camastros. Efectivamente hay unos 25 camastros, pero hay 
también unas cincuenta camas, buenas, y como quiera que los enfermos son diez, hay camas de sobra y no se 
utilizan los camastros." DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE BALEARS: Memòria de Secretaría. Palma, [1937], 
pàgs. 70-71. 
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— La lluita contra l'atur a través de les obres públiques 
Una de les principals problemàtiques que hagueren de resoldre les autoritats provincials i 
municipals fou la lluita contra l'atur forçós bàsicament a través de les obres públiques. 
Ja en la sessió del 10 de març, es llegí una relació d'obres de reparació, millora i acabament 
de camins veïnals de l'enginyer director de vies i obres provincials, que amb l'ajut de l'Estat, 
s'havien de dur a terme de forma urgent. El president Garcia defensà la necessitat de dirigir-
se al Govern de l'Estat perquè subvencionàs les obres que, a més, podien pal·liar l'atur obrer 
que "azotaba" molts de pobles de l'illa.1090 
El 17 de març, es va debatre la sol·licitud de l’Ajuntament de Palma que demanà el suport de 
la Diputació per resoldre el problema de l’atur. Aleshores, hi havia els projecte de 
construcció d’un nou mercat —hi havia una consignació de 365.000 ptes— i d’obres al port 
—la Junta d'Obres tenia en caixa disponibles 1.200.000 ptes— i era necessari anar a Madrid 
per activar la tramitació.1091  
Del 23 al 30 de març, una comissió integrada pel president de la Diputació Jaume Garcia, el 
batle de Palma Emili Darder i el president de la Comissió d'Hisenda de l'Ajuntament Bernat 
Jofre viatjà a Madrid per aconseguir un conjunt de millores per a Mallorca, bàsicament per a 
Palma, i per pal·liar l'atur forçós. En la sessió plenària del 31 de març, el president Garcia 
informà de les gestions fetes a Madrid i féu llegir una relació, distribuïda per departaments 
ministerials, del resultat de les gestions. En la sessió de la Diputació, hi hagué intervencions 
del vicepresident Docmael López Palop i del president Jaume Garcia i, finalment, es féu 
constar en acta l'agraïment per les gestions al president Garcia, als governadors civils de 
Madrid Francesc Carreras i de Balears Isidoro Liarte, i als ministres i subsecretaris.1092 
El 19 de maig, el president Garcia facilità a la corporació alguns informes referits sobre els 
treballs de reforma dels edificis de l'Hospital, Manicomi i Casa Provincial de la Infància. 
Comunicà que el projecte de reforma de l'Hospital, segons l'avantprojecte, costaria 1.400.000 
ptes, però com a resultes que l'Hospital d'Infecciosos estava a punt d'acabar-se i al qual 
s'havien de traslladar els malalts tuberculosos —que fins aleshores estaven hospitalitzats en 
l'Hospital provincial— existia un altre projecte que solament pujava a 409.798 ptes amb el 
qual "saldríamos del atolladero en que nos encontramos." Quant al Manicomi, informà que el 
pressupost de 320.000 ptes "también nos ayudará a salir del paso" i que s'havien fet gestions 
per adquirir un solar contingu. Respecte al Puig dels Bous, la reforma de les sales s'havia 
pressupostat en 125.000 ptes. i això podria "quedar resuelto el problema de esos niños, que 
necesitan aire y sol." En resum, es calculava que la realització de les tres obres pujava a 
1.030.415 ptes., trobant convenient que s'havia de parlar d'un emprèstit de 1.200.000 ptes. El 
gestor Pere Oliver comentà que, donat la urgència d'aquestes reformes, el tema havia de 
passar a estudi de la Ponència d'Hisenda per elaborar un avantprojecte de pressupost i emetre 
un dictamen per a procedir a l'emprèstit. Seguidament, intervingué el gestor López Palop que 
manifestà la necessitat d'incrementar l'oferta de beneficència,1093 i que la Diputació, amb els 

1089 .- López Palop digué que en aquest establiment "solo había un acogido y normalmente no suele haber 
más atendido al procedimiento especial que allí se sigue y con el que todos salen beneficiados. Es decir, la 
Diputación paga las nodrizas pero estas prefieren amamantar a los niños en sus casas, y con el estímulo de la 
retribución durante el destete no los devuelven. Esto, bajo el aspecto social es admirable, ya que así el niño es 
como de la familia." DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE BALEARS: Memòria de Secretaría. Palma, [1937], pàg. 
71. 
1090 .- Ibid., pàgs. 16. 
1091 .- Ibid., pàgs. 20-21. 
1092 .- Ibid., pàgs. 24-29. 
1093 .- Docmael López comentà que "Es un hecho fatal, muy triste, que a medida que las poblaciones 
aumentan, aumentan también las dolencias. Estas cuestiones que afectan a nuestros Establecimientos de 
beneficencia no puden tener nunca tendencia a bajar, sinó al alza; todos los días habrá más enfermos de toda 
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recursos ordinaris, no podia atendre totes les reformes necessàries. Per això, era favorable a 
realitzar l'emprèstit de 1.200.000, ja que la institució podria suportar els interessos. El 
president Garcia tancà el debat agraint el suport dels companys de la Comissió Gestora i 
proposà que s'impulsàs l'emprèstit, previ la tasca preliminar de la Ponència d'Hisenda.1094 
Un dels problemes de la institució era l’endeutament que patia des de 1934 que arribava al 
milió de pessetes, bàsicament pels comptes pendents dels ajuntaments i per la recaptació de 
cèdules personals. El 31 de març, el president Garcia proposà convocar els proveïdors per 
comunicar-los que amb la quantitat que hi havia disponible, a prorrateig, s'anàs pagant una 
part del deute. Al mateix temps, però, considerava necessari canviar l'estructura dels 
pagaments fent-se per trimestres per anar amortitzant els endarreriments.1095 
La comissió gestora es preocupà, al mateix temps, de l’horari que feien els treballadors dels 
centres depenents de la Diputació. Així, el 15 d'abril, el president Garcia es queixà de la 
jornada laboral dels infermers de l’Hospital així com dels del Manicomi, que feien jornades 
de més de 15 o 16 hores i la necessitat de complir la legislació sobre les vuit hores.1096 
Aprofitant que es tractava el tema de l'Hospital, el gestor Jaume Bauzà denuncià la suspensió 
de les visites dels familiars als malalts —que s'acostumaven a fer els dijous i els divendres— 
perquè s’havia emprat el pati per a la processó del Dijous Sant.1097 Proposà que s'enviàs una 
comunicació al director de l'Hospital advertint-lo que no havia d'adoptar aquests tipus de 
mesures sense l'autorització de la Diputació. S'obrí un torn de paraula en el qual varen 
intervenir els gestors López Palop i Bauzà i el president Garcia i es decidí obrir una 
informació per aclarir els fets.1098 No consta en les actes la depuració de responsabilitats sobre 
aquest tema, però en la sessió del 5 de maig, a proposta del president Garcia, es féu constar 
en acta l'agraïment al director de l'Hospital per haver costejat del seu sou un cafè especial als 
hospitalitzats en motiu de la commemoració de la Festa del Treball.1099 
El 26 de maig, el plenari de la institució tractà una comunicació de la Comissaria de l'Estat 
de Ferrocarrils sobre la caducitat de la concessió del ferrocarril de Consell a Alaró. La 
gestora decidí emetre un informe en el qual es podia declarar la caducitat d'aquesta 
concessió.1100 
El 2 de juny, la corporació aprovà un dictamen de la Ponència d'Hisenda, signat per Docmael 
López i Eduardo Gómez, sobre l'aportació al manteniment de la Llonja de Contractació. 
Advertia que la institució s'entenia deslligada de les obligacions econòmiques donat que els 

clase y naturaleza." DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE BALEARS: Memòria de Secretaría. Palma, [1937], pàg. 
55. 
1094 .- El president Garcia afirmà: "He de agradecer vivamente el cariño con que mis compañeros han 
acogido este proyecto considerando que de llevarlo a cabo marcaría huella de nuestro paso por esta Casa ya que 
son muchas las cartas que recibo de toda la provincia, pidiendo fecha para entrada de enfermos en el Hospital 
que esperan turno con evidente peligro, por sus enfermedades infecciosas, para los conciudadanos. Igual sucede 
en el Manicomio al que es forzoso variar su estructura y lo mismo requiere la Inclusa, para la adecuada 
formación de la población infantil." DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE BALEARS: Memòria de Secretaría. 
Palma, [1937], pàg. 56. 
1095 .- Ibid., pàgs. 29-30. 
1096 .- Ibid., pàg. 31. 
1097  .- El gestor Jaume Bauzà comentà que “si se comprueba que el Director (de l’Hospital) dió esta orden 
se haga saber a este señor que si tiene ganas de hacer gala de sus creencias religiosas que las haga en su casa o 
en el Templo con sus amigos. Porque el hecho es que si las visitas al Hospital en tales días se prohibieron fué 
para que sin molestia ni estorbo pudieran en el patio celebrar la procesión; y eso es abusar del cumplimiento de 
un cargo, que es solo cargo técnico pues en cuanto al régimen del Hospital depende de la Diputación." 
DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE BALEARS: Memòria de Secretaría. Palma, [1937], pàg. 31. 
1098 .- Ibid., pàgs. 32-33. 
1099 .- Ibid., pàg. 45. 
1100 .- Ibid., pàg. 57. 
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altres membres del Patronat —l'Ajuntament de Palma i la Cambra de Comerç— no havien 
consignat aportacions en els seus pressuposts de 1936.1101 
— La cultura i l'ensenyament 
El 24 de març, a més d’aprovar provisionalment la liquidació del pressupost de 1935, el 
gestor Eduardo Gómez Ibáñez informà que des de la Secretaria tècnica educativa d'Esquerra 
Republicana li havien comunicat que s'incomplia la clàusula 7a del plec en què va ser 
adjudicat el lloguer del Teatre Principal, ja que l'adjudicatari s'havia compromès a celebrar el 
"Dia del Nin" els diumenges amb sessions matinals de cinema cultural, conferències i actes 
semblants per a nins, essent l'entrada gratuïta pels alumnes de les escoles públiques. El 
contestà el vicepresident López Palop dient que faria arribar al concessionari del Teatre 
Principal l'observació.1102 
El 5 de maig, el gestor Eduardo Gómez Ibáñez proposà que els nins i nines de la Casa 
d'Educació i Assistència Social enlloc d'anar a l'escola de l'establiment, anassin a les escoles 
públiques "conviviendo con los demás escolares." A més, s'estudiaria la possibilitat que els 
professors de l'escola provincial ajudassin com a mestres auxiliars en les escoles públiques i, 
en cas de no ser possible, fossin declarats excedents o s'amortitzàs les seves places. Així 
mateix, proposà que els alumnes acollits que anaven als tallers de fusteria, sabateria i 
impremta de la Casa d'Educació, poguessin completar la seva formació assistint a l'Escola 
Elemental de Treball. La proposta de Gómez Ibáñez fou debatuda, amb la intervenció dels 
gestors López Palop i Bauzà, i del president Garcia.1103 Novament, en la sessió del 12 de 
maig, el gestor Jaume Bauzà proposà que es dugués a terme ràpidament la proposició del 
gestor Gómez Ibáñez sobre l'assistència del nins dels establiments de beneficència a l'escola 
pública. Així mateix, comentà la necessitat de resoldre el problema dels acollits majors de 14 
anys que no treballaven —"entregándose a los hábitos de la vagancia"— proposant que una 
comissió dels gestors provincials o el director de la Casa d'Educació cercàs treball per als 
joves. S'acordà nomenar una comissió integrada per Jaume Bauzà i Eduardo Gómez Ibáñez 
per resoldre aquest tema.1104 
El 5 de maig, la corporació acordà adquirir exemplars de les obres Antígona, del poeta 
Guillem Colom (17 llibres) i Historia de Ibiza, tom II, d'Isidor Macabich (30 llibres).1105 
El 19 de maig, el gestor Jaume Bauzà proposà que en una habitació de la Casa d'Educació i 
Assistència Social s'hi instal·làs una biblioteca, bàsicament destinada a les inquietuds 
culturals dels asilats.1106 S'acordà acceptar la proposta de creació d'una biblioteca i que es 
convidaria a certes entitats a lliurar llibres. 
El 16 de juny, el gestor Pere Oliver plantejà la necessitat de continuar amb l'organització de 
les colònies escolars i demanar la subvenció de l'Estat. Així mateix, proposà que s'encarregàs 
al director del Museu Pedagògic Provincial, Joan Capó, l'organització d'aquestes. El gestor 
Jaume Bauzà  comentà que a les colònies hi anassin sobretot els nins de la Casa d'Educació i 
sobre aquesta qüestió s'obrí un debat, en el qual varen intervenir Pere Oliver1107 i Docmael 

1101 .- Ibid., pàg. 57-59. 
1102 .- Ibid., pàg. 24. 
1103 .- Ibid., pàgs. 46-49. 
1104 .- Ibid., pàgs. 49-51. 
1105 .- Ibid., pàg. 49. 
1106 .- El gestor Bauzà advertí que la instal·lació de la biblioteca no suposaria cap despesa addicional per a 
la institució, ja que a més dels dipòsits de llibres de la Diputació, altres entitats podrien cedir llibres. La 
biblioteca "tendría la virtualidad de procurar un medio de cultura a nuestros asilados y ello contribuiría a restar 
horas de vicio." DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE BALEARS: Memòria de Secretaría. Palma, [1937], pàg. 56-
57. 
1107 .- Comentà que "según mis referencias ayudan económicamente al sostén de la Colonia, los 
Ayuntamientos de Mallorca, los cuales según una cuota determinada envían uno o dos niños; esto es, que con 
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López Palop —advertí que els nins que havien d'anar a les colònies havien de passar un 
reconeixement mèdic i que el criteri prioritari per assistir-hi havia de ser el les condicions 
sanitàries dels nins.— Finalment, s'encarregà al gestor Pere Oliver que, amb l'inspector Joan 
Capó, s'encarregàs de l'organització de les colònies escolars.1108 
El 9 de juny, es va donar compte d'un ofici del president del Patronat de Fires i Festes de 
Palma en el qual demanava que la Diputació resolgués sobre les 2.000 ptes. de subvenció que 
estaven consignades en el pressupost provincial per a les fires i festes. El president Garcia 
comentà que, tot i estar pressupostats, aquests doblers es podrien emprar en el principal 
problema que s'havia atendre, l'atur obrer, i que per això no era convenient invertir-les en 
fires i festes. El gestor López Palop afegí que estava d'acord amb l'exposat pel president 
Garcia, però que creia que hi havia una altra raó fonamental: "en estos momentos no hay 
ambiente para Ferias y Fiestas".1109 El gestor Jaume Bauzà també comentà que gastar les 
2.000 ptes. en fires i festes semblaria que la gestora es desentenia d'un problema tan greu 
com era l'atur obrer.1110 El president Garcia proposà no donar suport econòmic donat que les 
circumstàncies no eren adequades per la celebració de festes.1111 
El 17 de març, la corporació provincial s'assambentà d'un ofici del cap del Servei 
Meteorològic Estatal sobre l'organització d'un Centre Meteorològic a les Balear, del qual la 
Diputació havia de facilitar un local i sufragar les despeses necessàries, tant de personal com 
de material. Es decidí demanar al cap del Servei un informe més detallat.1112 El 23 de juny, la 
corporació aprovà un dictamen, signat per Docmael López i Jaume Bauzà, sobre les 
dificultats econòmiques de la institució per instal·lar i mantenir un Centre Meteorològic, tot i 
reconèixer els seus avantatges i la necessitat.1113 
El 10 de març, el gestor Pere Oliver Domenge, d'acord amb els seus companys de la 
Ponència de Beneficència, examinà la documentació aportada per l'apotecària de l'Hospital 
sol·licitant l'anul·lació de l'acord de la Comissió Gestora del 25 de novembre de 1935 segons 
el qual l'adquisició de medicaments i efectes de l'oficina de farmàcia competia a 
l'administrador. Aquest acord havia provocat fortes discrepàncies entre ambdós funcionaris i 
Oliver Domenge proposà que fos revocat i que la comanda de medicament i els elements 
necessaris per a la farmàcia fos competència de l'apotecària i que l'administrador solament 
havia d'intervenir, a efectes econòmics, a l'entrada d'aquells. La corporació així ho acordà. A 

los recursos de la Diputación y la subvención del Estado se pueden tener unos treinta niños en una Colonia y 
juntamente con los recursos de los Ayuntamientos y la subvención se podrá llegar a unos sesenta. Yo digo esto 
para que el Sr. Bauzá no crea sea en perjuicio de nuestros asilados, la asistencia de los colonos de fuera." 
DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE BALEARS: Memòria de Secretaría. Palma, [1937], pàg. 62. 
1108 .- DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE BALEARS: Memòria de Secretaría. Palma, [1937], pàgs. 62-63. 
1109 .- Docmael López Palop comentà que "yo no quiero meterme en el porqué la gente no tiene ganas de 
Fiestas, solo sé que es una consideración de índole moral y de carácter ético. Entiendo yo que no son estos 
momentos de Fiestas, sobre todo no estando en el caso de unas Fiestas tradicionales como existen en otras 
poblaciones que son de un gran rendimiento económico por el gran contingente de forasteros que concurren, 
pero no creo que aquí venga nadie de la Península." DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE BALEARS: Memòria de 
Secretaría. Palma, [1937], pàg. 60. 
1110 .- Jaume Bauzà advertí que "para mi sería una cuestión de cálculo celebrar estas Ferias y Fiestas si 
viéramos otra perspectiva, pero aquí, por más que se diga otra cosa, cada vez que se han intentado esas Ferias 
no han constituído un atracción de forasteros que dé un rendimiento inmediato a la Industria y al Comercio. Qué 
rendimiento puede tener el que vengan unos centenares de personas de los pueblos? Si fuera como en Valencia, 
con sus Fiestas Falleras o como en Sevilla con su Feria, que influyen de una manera determinante en el éxito 
económico, se explicaría; pero estas Fiestas de Palma no tienen este alcance, estando conforme en que se las 
subvencione. Si se quieren Fiestas que las haga el Comercio ya que han de redundar en su beneficio." 
DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE BALEARS: Memòria de Secretaría. Palma, [1937], pàgs. 60-61. 
1111 .- Ibid., pàgs. 60-61. 
1112 .- Ibid., pàgs. 19-20. 
1113 .- Ibid., pàgs. 63-64. 
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més, es decidí nomenar una comissió per a depurar responsabilitats de l'administrador de 
l'Hospital Provincial, Joan Albertí, com a conseqüència de les gestió desenvolupada.1114 El 7 
de juliol, el plenari de la gestora provincial va veure el dictamen, signat per Pere Oliver, en el 
qual es sobreseïa l'expedient i s'encomanava a l'apotecària i a l'administrador que cada un, 
dins les seves funcions, procurassin armonitzar la seva tasca.1115 
El 28 d'abril, els gestors Pere Oliver, Eduardo Gómez i Jaume Bauzà presentaren un escrit al 
plenari en el qual proposaven la unificació de l'avituallament, adquisició i emmagatzament de 
provisions dels establiments provincials de beneficència. Així mateix, es proposà la creació 
del càrrec d'un administrador general que s'encarregàs de l'avituallament dels establiments 
provincials de beneficència. S'acordà nomenar una comissió reorganitzadora dels esmentats 
serveis1116 que, el 19 de maig, donà a conèixer el seu dictamen sobre la reorganització del 
servei d'avituallament i proposà treure a concurs de provisió la plaça d'administrador general 
—amb un sou anual de 4.000 ptes. i l'obligació de constituir una fiança de 20.000 ptes.—1117 
Precisament el darrer acord (14 de juliol) de la comissió provincial front populista va ser el 
nomenament de Bartomeu Nadal Torrens com a administrador general.1118 
El 5 de maig, la corporació tractà el dictamen de la Ponència de Beneficència, signat pels 
gestors Pere Oliver i Eduardo Gómez, sobre la depuració de responsabilitats per l'actuació 
del doctor Bartomeu Darder —germà del batle republicà Emili Darder— en la mort de la 
pacient Catalina Costa Torres el 28 d'octubre de 1935. Es proposà que s'amonestàs el doctor 
Darder per la seva negligència en el cas de la pacient així com per la manca d'organització 
del servei. També l'amonestació es féu extensiva al metge de guàrdia Josep Vives i a la 
serventa del departament Joana Maria Santandreu "por su inepto comportamiento." 
Finalment, es decidí expressar al director de l'Hospital el disguts pels fets i convidar-lo que 
prengués les mesures necessàries perquè "hechos análogos no vuelvan a producirse."1119 
El 5 de maig, es decidí la jubilació de diversos funcionaris que havien complert els 70 anys i 
que la Ponència d'Hisenda fixàs la quantia de l'haver passiu que cada funcionari tenia dret a 
rebre. Així mateix, es demanà que continuassin als seus llocs fins a la presa de possessió dels 
seus substituts.1120 
 
 

1114 .- Ibid., pàgs. 17-19. 
1115 .- DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE BALEARS: Memòria de Secretaría. Palma, [1937], pàg. 67-69. El 
dictamen advertia que "en la gestión del Sr. Albertí respecto a la adquisición de medicamentos y otros efectos 
destinados a la Farmacia de dicho Establecimiento, se ha notado la falta de aptitud e incompetencia sobre la 
materia, y como consecuencia de ello se vé que ha concentrado las compras en determinados comercios que no 
son precisamente grandes almacenistas y por lo tanto inadecuados al caso." Així i tot, es comentava que el 26 de 
novembre de 1935, la Comissió Gestora havia acordat que l'adquisició de medicaments competia a 
l'administrador d'acord amb les comandes formulades per l'apotecària. Però, aquesta decissió havia estat 
modificada el 10 de març i des d'aleshores, corresponia única i exclusivament a l'apotecària fer les comandes 
dels medicaments i elements necessaris per l'oficina i que l'administrador solament havia d'intervenir a efectes 
econòmics. 
1116 .- Ibid., pàgs. 42-43. 
1117 .- Ibid., pàgs. 51-54. 
1118 .- Ibid., pàg. 72. 
1119 .- Ibid., pàgs. 43-44. El 28 de juliol de 1936, va ser suspés d'ocupació i sou el metge en cap del Servei 
de Maternitat de l'Hospital Provincial. Posteriorment, en la revisió dels acords de la Comissió Gestora des del 
28 de febrer fins al 18 de juliol de 1936 que féu la Ponència de Governació i Foment es detectaren important 
anomalies en l'expedient del doctor Darder. Per això, la corporació decidí anul·lar tots els acords referents a 
aquest expedient i instruir noves diligències al mateix temps que es va suspendre d'ocupació i sou. El 10 de 
desembre de 1936 fou multat en 15 dies de sou. 
1120 .- DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE BALEARS: Memòria de Secretaría. Palma, [1937], pàgs. 44-45. 
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11.8. LES COMISSIONS GESTORES MUNICIPALS DEL FRONT POPULAR 
La victòria a tot l'Estat de la candidatura del Front Popular féu que al començament de març 
es destituïssin els ajuntaments i es nomenassin comissions gestores municipals. 
El 29 de febrer, el governador civil comentà als periodistes que feia comptes nomenar 
comissions gestores en alguns ajuntaments, en els quals els batles i regidors li havien 
anunciat les seves dimissions "por entender que en el momento actual, deben de ser 
sustituídos por quienes más facilmente puedan calmar las ansias de trabajo de que 
carecen."1121 
Però, la tasca del governador no solament fou cobrir les vacants per dimissió sinó que també 
nomenà gestores municipals raonant de la manera següent: "Aconsejando los momentos 
presentes un cambio de orientacion en el gobierno de los intereses municipales mas en 
consonancia con la voluntad popular demostrada con el resultado de las últimas elecciones, 
que evite el desbordamiento del descontento reinante en esa villa, traducido en hechos 
concretos que prueban la inminencia de perturbaciones y graves alteraciones del orden 
público que precisa a toda costa evitar y sea una garantía del sociego [sic] y tranquilidad 
pública, cambio de orientacion que sólo personas distintas de las actuales Autoridades 
municipales pueden imprimir a la política municipal de esa localidad." Afegia, a més, que els 
perfils dels integrants de les gestores municipals havien de ser persones que pel seu prestigi i 
autoritat personal fossin una garantia per a l'ordre i l'administració dels interessos generals de 
la població.1122 El 2 de març, Isidro Liarte envià una circular als batles demanant que fessin 
una relació dels regidors que integraven el consistori, fent constar els noms, l'afiliació 
política i el càrrec que ocupaven, a més de la data d'elecció. També s'havien de fer constar els 
regidors suspesos i les causes de suspensió.1123 
A partir del 5 de març, el governador Liarte designà noves comissions gestores al front dels 
ajuntaments de l'illa, integrades per membres d'Esquerra Republicana Balear, d'Unió 
Republicana, del Partit Socialista i també algun comunista.. L'11 de març, Isidro Liarte 
comunicà a la premsa que havia nomenat gestores municipals a Alcúdia, Algaida, Bunyola, 
Campanet, Campos, Eivissa, Manacor, Maria de la Salut, Montuïri, Sant Joan, entre 
d'altres.1124 Entre el març i l'abril, es crearen comissions gestores a la majoria de municipis de 
Mallorca que detentaren el poder municipal fins el 19 de juliol. 
 
11.9. LA LLUITA CONTRA L'ATUR 
Una de les principals problemàtiques que hagueren de resoldre les autoritats provincials i 
municipals fou la lluita contra l'atur forçós bàsicament a través de les obres públiques. Del 23 
al 30 de març, una comissió integrada pel batle de Palma Emili Darder, el president de la 
Diputació Jaume Garcia i el president de la Comissió d'Hisenda de l'Ajuntament Bernat Jofre 
viatjà a Madrid per aconseguir un conjunt de millores per a Mallorca, bàsicament per a 
Palma, i per pal·liar l'atur forçós. A la capital de l'Estat, la comissió va obtenir la decisiva 
col·laboració del governador civil de Madrid, el menorquí Francesc Carreras. Aconseguiren 
compromisos del subsecretari de Treball, Ossorio Tafall, per a l'inici de les obres del nou 
mercat; del subsecretari de Sanitat, Bolivar, per la finalització de les obres del sanatori de 
Caubet i un ajut de 15.000 ptes. per a l'hospital antituberculós, i del ministre de la Guerra, 
general Carlos Masquelet, de la cessió del baluard del Príncep i del quarter de Sant Pere. A 
més, el ministre d'Obres Públiques, Santiago Casares Quiroga, es comprometé a impulsar el 

1121 .- La Almudaina, núm. 18.666. Palma, diumenge, 1 de març de 1936, pàg. 1. 
1122 .- La Almudaina, núm. 18.666. Palma, diumenge, 1 de març de 1936, pàg. 1. 
1123 .- Circular publicada a Boletín Oficial de la Provincia de Baleares, reproduïda a La Almudaina, dijous, 
5 de març de 1936, pàg. 7. 
1124 .- La Almudaina, dijous, 12 de març de 1936, pàg. 3. 
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projecte de reforma del port de Palma, el sanejament de la barriada del Jonquet i concedí una 
subvenció de 472.000 ptes. per a construccions de camins i carreteres; el subsecretari de 
Comunicacions, Giner de los Ríos, apostà per la imminent construcció d'una nova casa de 
Correus i el ministre de Governació, Amós Salvador, s'interessà per l'edificació del nou 
Govern Civil. També visitaren, acompanyats de Ponce Fabra, Bonaventura Gassols i Antoni 
Maria Sbert, el ministre d'Instrucció Pública, Marcel·lí Domingo, per parlar de la creació de 
menjadors escolars i del decret de bilingüisme. El 31 de març, Emili Darder i Jaume Garcia 
—ja que Bernat Jofre havia arribat el dia abans des de Madrid amb l'avió de la Lape— foren 
rebuts multitudinàriament al port i es dirigiren a la Casa de la Vila, des del balcó de la qual, 
dirigiren la paraula als congregats Ignasi Ferretjans, Emili Darder, Jaume Garcia i Isidro 
Liarte. 
Al final de març, arribaven a Mallorca nombrosos obrers de Múrcia i Alacant, fet que motivà 
que l'1 d'abril, el governador Liarte telegrafiàs als seus homònims d'aquestes províncies per 
demanar-los que fessin pública l'advertència que a l'illa hi havia escassetat de treball.1125 
L'actuació de les comissions gestores del Front Popular significà una greu provocació per a 
les classes dominants tradicionals, que varen veure amenaçada la seva hegemonia a 
l'Ajuntament. Des de març, les dretes locals començaren a donar suport clarament a 
l'organització de la Falange. No mancaren incidents en les sessions plenàries de les gestores 
municipals arran de les provocacions de joves falangistes que hi assistien desafiant els 
gestors i els guàrdies municipals. 
 
11.10. L'INCREMENT DE LA VIOLÈNCIA I LA PROVOCACIÓ 
Hi hagué també actes violents contra militants i simpatitzants tant d'esquerres com de dretes. 
Així, el 23 de març a l'Audiència de Palma es va veure la causa instruïda pel Jutjat de 
Manacor contra l'exbatle Antoni Amer Llodrà i deu regidors de l'Ajuntament Manacor 
(Antoni Mas Domenge, Joan Fullana Ramis, Andreu Estelrich Fons, Sebastià Quetglas 
Sánchez, Josep Pascual Rosselló, Martí Gomila Ordinas, Rafel Valls Segura, Miquel Gomila 
Monjo, Joan Mas Rosselló i Bartomeu Galmés Puigros) pel delicte d'exacció il·legal de 
l'impost sobre utilitats per al primer trimestre de 1932. Abans de començar el judici hi hagué 
incidents al pati de l'Audiència que provocaren un ferit. La defensa anà a càrrec dels advocats 
Ferran Pou i Eduardo López Bermejo. El tinent fiscal Prada retirà l'acusació contra els 
integrants del consistori manacorí de 1932.1126 Al vespre, a Manacor, se celebrà l'absolució 
dels processats amb coets i festeigs i a la matinada un grup de desconeguts pegaren foc a les 
portes de la casa del president de la CEDA, Guillem Morey.1127 L'endemà, els regidors 
manacorins es possessionaren dels seus càrrecs al consistori i es designà per a ocupar 
interinament la batlia, l'exprimer tinent de batle Antoni Mas.1128 El 3 d'abril, Antoni Amer es 
possessionà de la batlia.1129 

1125 .- La Almudaina, dijous, 2 d'abril de 1936, pàg. 5. 
1126 .- "En la Audiencia. Causa por exacción ilegal contra el ex alcalde y ex concejales de Manacor. Una 
agresión. Gran concurrencia", a La Almudaina, dimarts, 24 de març de 1936, pàg. 2. 
1127 .- Segons la informació de la Guàrdia Civil de Manacor al governador civil, "unos individuos rociaron 
con gasolina la puerta de la casa de la calle de Oleza […] y le prendieron fuego, produciéndose tan gruesa 
llamarada que produjo la consiguiente alarma. Gracias a la pronta concurrencia de unos vecinos con sacos y 
mantas pudo prontamente dominarse el fuego, impidiendo que pudiera comunicarse al interior de la casa. La 
puerta quedó totalmente chamuscada, sin que tuvieran que lamentarse desgracias personales." La Benemèrita 
inicià gestions per descobrir els autors. "La pasión política en Manacor. Se intenta incendiar el domicilio del 
jefe de la CEDA", a La Almudaina, dimecres, 25 de març de 1936, pàg. 7. 
1128 .- Voz y Voto, núm. 243. Manacor, dissabte, 28 de març de 1936, pàg. 2. 
1129 .- Voz y Voto, núm. 244. Manacor, dissabte, 4 d'abril de 1936, pàg. 2. 
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A Palma, el 17 d'abril, el Comitè Executiu d’ERB tractà l’acord del Comitè d'enllaç del Front 
Popular per tal que cada partit designàs cinc afiliats de confiança per guardar a cada regidor 
d’esquerra de l’Ajuntament.1130 
També algunes comissions gestores cometeren abusos d'autoritat, com fou el cas del 
president de la gestora de Capdepera que, el 26 d'abril amb motiu de les votacions de les 
eleccions de compromissaris per a l'elecció del president de la República, féu tancar 
indegudament alguns establiments públics, fins i tot l'església parroquial. L'endemà, el 
governador Liarte destituí telegràficament el president gabellí i declarà a la premsa que 
estava disposat fer complir la llei i ser contundent tant amb el que faltàs al prestigi de 
l'autoritat com el que abusàs d'ella.1131 
 
11.11. LA CONVOCATÒRIA FALLIDA D'UNES ELECCIONS MUNICIPALS 
El 17 de març, el president de la República, Niceto Alcalá Zamora y Torres, decretà la 
convocatòria d'eleccions municipals per a la renovació total dels consistoris de tot l'Estat, a 
excepció de Catalunya.1132 
Cada municipi havia d'elegir el nombre de regidors i suplents que corresponia d'acord amb 
l'article 39 de la llei municipal. El nombre de regidors s'havia d'assenyalar d'acord amb el 
cens de població de 1930 i en els comicis s'havien d'emprar les llistes del cens electoral 
vigent de 1932. A més, cada municipi constituia una circumscripció electoral i els electors no 
podien incloure en la papereta de vots més de les dues terceres parts dels regidors que 
corresponien a cada municipi. En les eleccions municipis regirien les normes establertes per 
la llei municipal vigent en els seus articles 44, 45 i 46 relatius a condicions d'il·legibilitat i 
impossibilitat per ser regidors. 
El decret disposava que el 29 de març s'havien de reunir les juntes municipals dels Cens 
electoral, el 5 d'abril s'havien de proclamar els candidats, el diumenge 12 d'abril s'havia de 
celebrar la primera volta dels comicis, el 16 d'abril s'havia de fer l'escrutini general, el 26 
d'abril la segona volta de la votació i el 30 d'abril l'escrutini de la segona volta. La constitució 

1130 .- Informe del 5 de desembre de 1936 del secretari de la Causa núm. 978/1936 Manuel Bennàssar Mas i 
del juge intructor Ricardo Fernández de Tamarit. Causa 978/1936. Arxiu del Jutjat de la Comandància Militar 
de les Balears. 
1131 .- La Almudaina, dimarts, 28 d'abril de 1936, pàg. 8. 
1132 .- L'exposició de motius del decret de convocatòria deia: "La notoria anormalidad en que se encuentran 
los Municipios españoles, debida a múltiples causas que ha dado por resultado la falta de renovación normal 
correspondiente a los meses de noviembre de 1933 y 1935, la larga suspensión de funciones que ha pesado 
sobre los Ayuntamientos elegidos el 12 de abril de 1931 y la necesidad de acudir ya con urgencia a remediar los 
males que todo ello supone de una parte, y de otra el debido cumplimiento de las disposiciones de la ley 
Municipal vigente, que mientras otra cosa no acuerden las Cortes en cuanto a su posible reforma es necesario 
entren en vigor, imponen al Gobierno la obligación de convocar por modo excepcional y extraordinario a 
elecciones para concejales con el fin de renovar en su totalidad los actuales Ayuntamientos y proceder a la 
constitución de éstos y de los Consejos abiertos con la máxima urgencia que permite la legislación aplicable. 
 El carácter excepcional que revisten estas elecciones explica que la fecha en que se van a realizar sea 
distinta a la prevista en aquella ley e igualmente la correspondiente a la constitución de los Ayuntamientos y 
Concejos. Ello, sin embargo, no puede aplicar la alteración en el porvenir de aquella fecha y por tanto las 
futuras renovaciones seguirán las normas establecidas en la ley sin otra modificación producida por la especial 
condición de estas elecciones —que la prolongación por unos meses del mandato de los que ahora resulten 
elegidos. 
 El tiempo que trasncurra desde el mes de abril hasta el de noviembre, para su efecto, y el primero de 
enero del próximo año para otro, no entrara en el cómputo de los tres y los seis años a que se refiere el artículo 
42 de la ley." "Ministerio de la Gobernación. Decreto", a Boletín Oficial de la Provincia de Baleares, núm. 
10.812, març de 1936, pàg. 1. 
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dels ajuntaments s'havien de fer el 18 de maig i aleshores havien de cessar les comissions 
gestores i tots els regidors.1133  
El ministre de la Governació Amós Salvador Carreras ordenà als governadors civils les 
regles per a l'aplicació del decret de convocatòria de les eleccions municipals.1134 El 
diumenge, 22 de març, el governador Liarte publicà la relació dels municipis de les Balears 
en compliment de les disposicions del ministre de la Governació:1135 
 
Municipi Pobl. de 

Dret 
Regidors Majoria Minoria 

Escorca* 292 — — — 
Banyalbufar 913 5 4 1 
Deià 620 5 4 1 
Estellencs 645 5 4 1 
Fornalutx 758 5 4 1 
Búger 1.205 7 5 2 
Consell 1.807 7 5 2 
Costitx 1.284 7 5 2 
Ferreries 1.687 7 5 2 
Lloret 1.230 7 5 2 
Lloseta 2.448 7 5 2 
Mancor 1.384 7 5 2 
Puigpunyent 1.641 7 5 2 
Sant Joan 2.351 7 5 2 
Sant Lluís 2.125 7 5 2 
Santa Eugènia 1.469 7 5 2 
Ses Salines 1.555 7 5 2 
Valldemossa 1.761 7 5 2 
Vilafranca 2.278 7 5 2 
Alaró 4.407 9 6 3 
Alcúdia 3.683 9 6 3 
Algaida 4.188 9 6 3 
Binissalem 4.382 9 6 3 
Bunyola 2.594 9 6 3 

1133 .- Reproduí el decret de convocatòria de les eleccions municipals: "La convocatoria a elecciones 
municipales", a La Almudaina, dissabte, 21 de març de 1936, pàg. 7; "Las elecciones municipales. 
Convocatoria", a El Día, diumenge, 22 de març de 1936, pàg. 10. 
1134 .- D'una banda, el governador civil, previ informe de la prefectura d'Estadística, havia de publicar en un 
Boletín Oficial extraordinari una relació dels municipis que segons el cens de població de 1930 estaven 
compresos en les diverses categories. A més, en aquesta relació havia d'aparèixer l'enumeració dels municipis 
que tinguessin el caràcter de consell obert d'acrod amb la seva població. També s'havien d'enumerar els 
municipis de 501 a 1.000 habitants —havien d'elegir 5 regidors per la majoria i 1 per la minoria— i les 
categories successives. De l'altra, s'havia de reproduir l'article 40 de la Llei Municipal perquè fos recordat en el 
moment de la constitució dels ajuntaments el nombre de tinents de batle que els corresponia.  "La convocatoria 
a elecciones municipales", a La Almudaina, núm. 18.683. Palma, dissabte, 21 de març de 1936, pàg. 7. Els 
articles 38 i 39 de la Llei municipal de 31 d'octubre de 1935, establia les categories següents: a) Consell obert: 
eren regidors tots els electors; b) de 501 a 1.000 habitants: 5 regidors, 4 per majories i 1 per minoria; c) de 1.001 
a 2.500 habitants: 7 regidors, 5 per majories i 2 per minories; d) de 2.501 a 5.000 habitants: 9 regidors, 6 per 
majories i 3 per minories; e) de 5.001 a 10.000 habitants: 13 regidors, 9 per majories i 4 per minories; f) de 
10.001 a 20.000 habitants: 15 regidors , 10 per majories i 5 per minories; i de 50.001 a 100.000 habitants: 21 
regidors, 14 per majories i 7 per minories. 
1135 .- Informació del cap provincial d'Estadística, Josep d'Oleza datat el 20 de març de 1936.  "Las 
elecciones municipales", a El Día, dijous, 26 de març de 1936, pàg. 4. 
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Calvià 2.769 9 6 3 
Campanet 3.075 9 6 3 
Capdepera 3.022 9 6 3 
Esporles 3.139 9 6 3 
Formentera 3.228 9 6 3 
Llubí 2.845 9 6 3 
Maria  2.529 9 6 3 
Marratxí 4.611 9 6 3 
Mercadal 3.270 9 6 3 
Montuïri 3.179 9 6 3 
Sencelles 3.953 9 6 3 
Sant Llorenç 3.706 9 6 3 
Santa Margalida 4.430 9 6 3 
Santa Maria 3.384 9 6 3 
Selva 4.104 9 6 3 
Sineu 4.193 9 6 3 
Son Servera 2.850 9 6 3 
Es Castell 2.806 9 6 3 
Alaior 5.057 13 9 4 
Andratx 6.887 13 9 4 
Artà 5.841 13 9 4 
Campos 6.306 13 9 4 
Eivissa 7.766 13 9 4 
Llucmajor 9.895 13 9 4 
Muro 5.734 13 9 4 
Petra 5.027 13 9 4 
Pollença 8.924 13 9 4 
Porreres 5.671 13 9 4 
Sa Pobla 8.902 13 9 4 
Sant Antoni Abat 5.328 13 9 4 
Sant Josep 5.294 13 9 4 
Sant Joan Baptista 5.063 13 9 4 
Santa Eulàlia del Riu 6.699 13 9 4 
Santanyí 5.804 13 9 4 
Sóller 9.881 13 9 4 
Ciutadella 10.348 15 10 5 
Felanitx 11.960 15 10 5 
Inca 10.547 15 10 5 
Maó 17.954 15 10 5 
Manacor 15.765 15 10 5 
Palma 87.746 21 14 7 

*En el Consell obert eren regidors tots els electors. 
El 26 de març, el diari regionalista La Almudaina dedicà l'editorial a exposar la conveniència 
d'aplaçar aquests comicis locals arran dels fets ocorreguts des de les eleccions generals del 16 
de febrer, ja que "el ambiente no está sereno para una emisión franca del sufragio." 
Afirmava, a més, que les dretes havien anunciat que si no tenien garanties no es presentarien. 
Però, la preocupació més important de l'editorial era la fragmentació del Front Popular arran 
de la divisió del Partit Socialista entre la línia de Largo Caballero —que "lleva al partido al 
comunismo integral"— i la de Besteiro i Prieto, defensor del socialisme clàssic. L'editorial 
sentenciava que "la política de Madrid esté agudizada por esta causa, que hace palidecer el 
pleito entre derechas e izquierdas, y que la atención, tensa y viva, gire alrededor de cómo se 
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planteará la lucha el 12 de abril; de si los deseos de Largo Caballero se quedarán en deseos y 
seguirá el Frente popular de izquierdas o se irá al frente proletario, que amenazaría, no ya a 
las derechas, sino a todos los partidos republicanos."1136 
Els partits polítics començaren  a reunir-se per definir les seves estratègies davant els comicis 
municipals. Així, el 25 de març, la Comunió Tradicionalista acordà presentar candidatura per 
les minories a l'Ajuntament de Palma, deixant clar que "esta actitud no significa ruptura 
alguna, hallándonos siempre dispuestos a entablar las relaciones que convengan con los 
partidos afines."1137 El 30 de març, els partits integrants del Front Popular decidiren presentar 
llista per als 14 regidors de les majories a l'Ajuntament de Palma: cinc candidats socialistes, 
quatre d'Esquerra Republicana, dos comunistes, dos d'Unió Republicana i un de federal.1138 El 
31 de març, l'Agrupació Socialista de Palma celebrà una assemblea per donar compte del 
resultat de la votació dels candidats municipals.1139 El 31 de març, davant l'anunci d'una 
possible abstenció als comicis de les dretes, el Foment del Civisme decidí presentar candidats 
a Palma per a les minories, amb l'objectiu de dedicar-se "al encauzamiento y defensa de los 
derechos ciudadanos y de las buenas normas administrativas, al margen de todo afán político, 
del que vive y vivirá dicha entidad."1140 Aquell mateix dia, els tradicionalistes anunciaren els 
seus candidats: el metge Josep Claverol i el picapedrer Lluís Soler.1141 
A Sóller, al final de març, hi havia rumors que els partits del Front Popular mantindrien la 
coalició, que presentaria candidatura per majories. Així mateix, els partits de la CEDA, 
Centre i Conservador també constituirien una candidatura que lluitaria per les majories, 
adjudicant-se tres llocs a cada partit, i semblava que es prescindiria del Partit Regionalista. A 
més, es comentava que les esquerres "se avendrían a un arreglo" deixant set regidories a les 
dretes i sis al Front Popular, a condició que el batle fos elegit pel poble i de comú acord de 
tots els partits.1142 El 3 d'abril, el Partit Regionalista de Sóller anuncià la decisió de presentar 
candidatura a les properes eleccions municipals, tot i assenyalar l'estranyesa de "veure com 
els partits de centre-dreta —amb tot i tenir la confiança del cos electoral, com es demostrà en 
les eleccions del 16 de Febrer— renuncien voluntàriament aquesta confiança oferint la 
representació popular majoritària als seus adversaris."1143 La junta local de la Comunió 
Tradicionalista, d'acord amb la junta regional del partit, també decidí presentar candidatura 
en els comicis.1144  
El 4 d'abril, Miquel Marquès Coll signava en el setmanari Sóller una nota, intitulada "En 
torno a las elecciones municipales", en la qual criticava el desconcert de les dretes 
solleriques.1145 

1136 .- "Ante las elecciones municipales", a La Almudaina, dijous, 26 de març de 1936, pàg. 1. 
1137 .- La Almudaina, dijous, 26 de març de 1936, pàg. 9. 
1138 .- "Ante las elecciones municipales. En Palma", a La Almudaina, dimarts, 31 de març de 1936, pàg. 9. 
1139 .- "Política local. Agrupación Socialista Palmesana", a La Almudaina, dimarts, 31 de març de 1936, 
pàg. 9. 
1140 .- La Almudaina, dimecres, 1 d'abril de 1936, pàg. 6. 
1141 .- La Almudaina, dimecres, 1 d'abril de 1936, pàg. 6. 
1142 .- "Ante las elecciones municipales. En Sóller", La Almudaina, dimarts, 31 de març de 1936, pàg. 9. 
1143 .- La nota del Partit Regionalista de Sóller afegia, a més, que la seva determinació havia estat presa 
"sense previ acord amb cap altre partit ni cap altra força política local, però no refuarem a la col·laboració 
electoral d'aquelles altres forces que també vulguin conquistar democràticament al dret de[sic] intervenir en 
l'administració del nostre Municipi." Sóller, núm. 2.558. Sóller, dissabte, 4 d'abril de 1936, pàg. ?. 
1144 .- Sóller, núm. 2.558. Sóller, dissabte, 4 d'abril de 1936, pàg. ?. 
1145 .- L'article deia: "La actitud que una parte de la opinión derechista de esta ciudad ha venido observando 
durante estas semanas acerca de las elecciones municipales que estaban anunciadas para el día 12 del corriente, 
no puede ser más desconcertante. Mientras durante la anterior semana encontraba pocos los puestos que la 
nueva ley municipal concede por las mayorías y parecía inclinarse por ir al copo, con el peligro que esto 
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Al municipi d'Eivissa, els partits polítics dugueren a terme una gran activitat per preparar les 
candidatures municipals als comicis. S'havien d'elegir 13 regidors —es podien votar 9 per a 
majories i 4 per a minories.— La coalició de centre-dreta pensava optar per majories, 
"aunque le sobran votos para copar, pero no quiere cerrar el paso a las minorías 
independientes" per tal que poguessin dur a terme la fiscalització del consistori. Hi havia 
rumors que el Front Popular presentaria una candidatura, integrada per 6 socialistes, 1 
d'Acció Republicana, 1 d'Unió Republicana i 1 del Partit Comunista.1146 
Però el 3 d'abril el Govern decretà la suspensió dels comicis municipals i anuncià la intenció 
de celebrar-los al final de maig.1147 
 
Les avantvotacions per a l'elecció de batles 
El dijous, 2 d'abril, es va fer a Montuïri l'avantvotació per a l'elecció del batle, d'acord amb el 
capítol 11è de la Llei Municipal. S'hi presentaren dues candidatures: la del batle Gaspar 
Mesquida Serra —amb el suport de les esquerres— i Pere Miralles Mateu —amb el suport 
del centre-dreta.— Tot i que Mesquida aconseguí 530 vots resultà guanyador, amb 627 vots, 
el candidat de la dreta Miralles. Ambdós candidats havien aconseguit major nombre de vots 
dels que eren necessaris per a ser definitivament votats, en urna separada, el dia en què 
s'elegirien els 9 regidors.1148  
A Máo, també es féu l'avantvotació per a batle i la votació, després de la constitució de les 
meses electorals, es desenvolupà des de les 8 h. del matí fins a les 4 h. de l'horabaixa. S'hi 
presentaren dues candidatures: la de Mateu Seguí Carreras —amb el suport de les dretes— i 
la de Joan Gomila Manent —amb el recolzament del Front Popular.— El resultat de la 
votació fou favorable a Mateu Seguí, am 2.485 vots, mentre que Joan Gomila aconseguí 

suponía, que nos movió a escribir nuestro editorial anterior; mientras aún el domingo rehusaba la fórmula de 
arreglo que anunciábamos en nuestra información, por parecerle exigua la mayoría de sólo un concejal, que con 
aquella fórmula se les reconocía; durante la semana actual se ha producido un desmoronamient casi absoluto de 
la moral de este sector de opinión, y se ha venido abajo la actitud gallarda que venía manteniendo. A causa de 
determinadas sugerencias y de ciertas amenazas que se dice fueron proferidas, ha cundido el pánico en las filas 
derechistas, y el lunes se disponían a pactar con sus adversarios un arreglo electoral para distribuirse los puestos 
del Consistorio en una forma realmente incomprensible, en pugna con su actitud anterior y en un plano de 
inferioridad que no guardaba relación con su verdadera posición en el cuerpo electoral sollerense.No dudamos 
de que esas amenazas para atemorizar un extenso sector de opinión puedan haber sido proferidas; pero también 
creemos que no eran otra cosa que un hábil recurso electoral para asegurar el triunfo de la propia candidatura, 
sin otra eficacia que la que le han dado quienes se las creyeron como artículo de fe. Por esto es mayormente 
incomprensible que, no ya unos hombres por más representativos que fueran sino también unas entidades y 
unos partidos políticos, vinieran a bien pactar sobre la base de este miedo y admitieran la coacción que se les 
hacía como un recurso correcto. Por fortuna para la dignidad colectiva del pueblo de Sóller, la actitud serena y 
digna de unas modestas agrupaciones políticas ha provocado una honda reacción entre la opinió pública, que 
hubiera impedido, sin duda, la consumación de esta anomalía. Esto y el aplazamiento de las elecciones, que ha 
sido hecho público esta mañana, nos induce a creer permitirá la revisión del pacto acordado entre los partidos 
concertantes, y que, de subsistir, habrá de ser en todo caso sobre otras bases más equitativas y honrosas que las 
que fueron convenidas en momentos de aturdimiento e irreflexión.— M. M. C." "En torno a las elecciones 
municipales", a Sóller, núm. 2.558. Sóller, dissabte, 4 d'abril de 1936, pàg. 12. 
1146 .- "Política local. Ibiza y las elecciones municipales", a La Almudaina, dimarts, 7 d'abril de 1936, pàg. 
4 (reproduïa la informació apareguda en un diari d'Eivissa). 
1147 .- "Ministerio de la Gobernación. Decreto", a Boletín Oficial de la Provincia de Baleares, núm. 10.819. 
Palma, 7 d'abril de 1936, pàg. 1. L'horabaixa del 4 d'abril, el president de la Junta Provincial del Cens Electoral, 
Secció de Mallorca, va rebre una circular del president de la Junta Central en la qual li demanava que 
transmetés als presidents de les juntes municipals que s'havien suspés les eleccions municipals, "quedando sin 
efecto todas las operaciones electorales practicadas como consecuencia de dicha convocatoria." La Almudaina, 
diumenge, 5 d'abril de 1936, pàg. 9. 
1148 .- "Ante las elecciones municipales. En Montuiri se efectuó la antevotación de alcalde.— Triunfó un 
derechista", a La Almudaina, dissabte, 4 d'abril de 1936, pàg. 4. 
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2.224 vots. Ambdós candidats aconseguiren el quorum per poder-se presentar com a batles 
del municipi en l'elecció del 12 d'abril.1149 
El setmanari Acción publicà que en les avantvotacions per a la proclamació de candidats a 
batles elegits pel poble celebrades a Maó, Montuïri i Llubí els candidats de dreta havien estat 
els més votats.1150 
 
11.12. L'ESPLENDOR I ELS INCIDENTS EN LES FESTES DE LA REPÚBLICA (14 
D'ABRIL) 
En plena eufòria de les esquerres se celebrà el dimarts 14 d'abril la commemoració de 
l'aniversari de la proclamació de la República.  
Dies abans, els diferents partits d'esquerres anunciaren l'organització d'actes festius. El dia de 
l'aniversari de la República, a Palma els comerços —el Gremi de Patrons Forners de Palma 
acordà que el 14 d'abril els forns estarien oberts fins a les 11 h. del matí—,1151 les fàbriques i 
els tallers tancaren i els edificis oficals lluiren domassos i, a la nit, foren il·luminats 
especialment. Els tramvies, els autobusos i molts de taxis portaven gallardets amb les 
banderes republicana i mallorquina.1152 
A Palma, el Comitè Municipal d'Unió Republicana celebrà, a les 20,30 h. un cafè de 
companyerisme en el seu casino del carrer de Sanç, núm. 11;1153 Esquerra Republicana Balear 
oferí un banquet al migdia i una festa al seu local a partir de les 17 h.;1154 el Centre Republicà 
Democràtic Federal del districte 3er féu un festival en el saló-teatre del carrer de Joan Bauzà, 
núms. 33-35 amb la participació de l'Orfeó Federal del centre,1155 i el Partit Comunista 
inaugurà, a les 15 h., un nou local social en el carrer de l'Arc de la Mercè, núm. 37, 
cantonada amb el carrer d'Anselm Clavé. L'acte consistí en un cafè de companyerisme.1156  
També es féu una correguda de vedells a favor de l'atur obrer, amb la col·laboració de 
l'Ajuntament de Palma, en el Coliseu Balear. Hi torejaren el català Mario Cabré, el mallorquí 
Alfred Coll i el sevillà Suárez Merino.1157 
A la Part Forana, les comissions gestores del Front Popular i els partits d'esquerres també 
aprofitaren el dia festiu per celebrar la commemoració. Així, a Petra, es féu una festa escolar 
a la plaça de fra Juníper Serra, amb l'assistència de la corporació municipal, els i les mestres i 

1149 .- "Política local. La antevotación para alcalde de Mahón", a La Almudaina, dimarts, 7 d'abril de 1936, 
pàg. 4. 
1150 .- Acción, núm. 46. Palma, dissabte, 18 d'abril de 1936, pàg. 4. 
1151 .- La Almudaina, dissabte, 11 d'abril de 1936, pàg. 9.  
1152 .- "Noticiari. Aniversari de la República", a La Nostra Terra, núm. 98. Palma, abril de 1936, pàg. 171. 
S'assenyalava "Els tramvies, autobusos i molts de taxis, a més de la bandera espanyola, lluien la nostra senyera 
barrada, com també els edificis oficials." 
1153 .- La Almudaina, diumenge, 12 d'abril de 1936, pàg. 7, publicà la convocatòria de l'acte, en el qual es 
convidaven a tots els afiliats i simpatitzants dels centres adherits. 
1154 .- La Almudaina, diumenge, 12 d'abril de 1936, pàg. 7, publicà l'anunci de l'acte, esmentant que es 
venien tiquets en la consergeria d'ERB al preu de 1,30 pessetes. 
1155 .- La Almudaina, diumenge, 12 d'abril de 1936, pàg. 7, publicà l'anunci de l'acte en el qual s'anunciava 
que l'entrada en la sala-teatre es faria per rigurosa invitació. 
1156 .- La Almudaina, diumenge, 12 d'abril de 1936, pàg. 7, publicà la invitació del Comitè del Ràdio 
Comunista de Palma al "pueblo trabajador y de todas las personas, partidos y entidades de sentimientos 
progresistas e ideales de izquierda." Els tíquets podien recollir-se per 1 pesseta en el local actual del partit. 
1157 .- La Almudaina, dijous, 16 d'abril de 1936, pàg. 16, publicà la crònica de la cursa. Comentà que "El 
resultado económico, debió ser un fracaso, pues apenas si llegaba a media plaza la ocupada." El 25 d'abril, els 
empresaris del Coliseu Balear Joan Oliver i Gabriel Ferrà visitaren el tinent de batle Ignasi Ferretjans per donar-
li compte detallada de la liquidació de la correguda de vedells del 14 d'abril, que donà un dèficit de 417,50 ptes. 
Però, arran dels donatius per a l'acte i de l'aportació d'ambdós empresaris, la dipositaria de l'Ajuntament 
ingressà 751,50 ptes. La Almudaina, diumenge, 26 d'abril de 1936, pàg. 3. 
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els nins i nines de les escoles estatals. Hi hagué discursos del director de l'Escola Graduada 
Joaquim Vives, el mestre Miquel Duran, el metge Jaume Oliver, la directora de l'Escola 
Graduada de nines Magdalena Riera i el batle Gabriel Font. Es lliuraren lots de llibres als 
nins i nines.1158 As Llombarts, s'inaugurà un grup escolar, obra de l'arquitecte Guillem 
Forteza. Hi hagué discursos del tinent de batle pedani Sebastià Vidal Juan, del batle de 
Santanyí Joan Bonet Escalas i de l'inspector en cap Joan Capó. De retorn a Santanyí, 
l'Ajuntament oferí una sessió de cinema pels nins i nines de la localitat.1159 A Sóller, al matí la 
Banda Municipal féu un concert i a la nit, hi hagué una ballada popular en la plaça de la 
Constitució. El batle Bonaventura Mayol Puig féu un ban convidant als veïns als actes i 
recomenà que es col·locassin domassos en els balcons per commemorar la festa del 5è 
aniversari.1160 
El 18 d'abril, un dels articles editorials del setmanari Sóller, signat per Miquel Marquès, era 
dedicat al cinquè aniversari de la proclamació de la República. Després de comentar que 
l'aniversari havia estat acompanyat "de importantes y trascendentales acontecimientos 
políticos" com la victòria del Front Popular el 16 de febrer i la destitució del president Niceto 
Alcalá-Zamora, afirmava que "La República es algo vivo que podrá placer o desplacer, pero 
que en su actualidad obedece a su propio significado. Con ella el pueblo interviene de verdad 
en la gobernación del país, influye y decide el curso de la política. Estos últimos años, 
alejados del poder los partidos populares, se había iniciado una indiferencia de las masas por 
la cosa pública que se reflejaba en la frialdad con que se solemnizaba la fecha aniversaria." 
Destacava que en la cinquena commemoració, "las masas por la cosa pública han vuelto a 
interesarse por la trayectoria que se imprime a la vida pública y han dejado sentir su 
presencia en los actos conmemorativos. Estos mismos incidentes producidos a raiz de los 
desfiles militares corroboran hasta qué punto el pueblo republicano se ha sumado a la fiesta 
de este año y ha tratado de proteger el régimen de toda ingerencia extraña a su propia 
esencia." Seguidament, deia "La República parece ya inamovible en la conciencia pública y 
se diría que nada ha de temer del lado de las clases de orden. Estas, de más o menos buen 
grado, van amoldándose a la nueva situación y toman posiciones dentro del cuadro de las 
agrupaciones adictas. Si algún peligro amenaza, está, en todo caso, del lado opuesto, cuyos 
elementos, lejos de servirla, tratan de servirse de ella como vehiculo para el logro de 
ideologías más avanzadas. Si los actuales gobernantes aciertan a ver cuál es su verdadera 
misión en estos instantes, y consiguen tener a raya a los profesionales del desorden iniciando 
una política de aquietamiento de ánimos y de propulsión de los factores económicos que el 
país anhela, en más de una ocasión habremos de presenciar cómo se producen coincidencias 
patrióticas ante determinados problemas que afectan a España desde los sectores de derecha 
hasta los de izquierda, con la sola excepción de los grupos extremos."1161 
Aleshores, eren freqüents els rumors sobre conspiracions militars i en les desfilades del 14 
d'abril, hi hagué incidents a Madrid, Oviedo, Saragossa, Alcalà de Henares i Palma.1162 Així, 
en la desfilada militar a la Rambla de Palma, que s'inicià a les 11,30 h., hi hagué incidents 
arran de la presència a la tribuna d'autoritats del canonge Joan Sirvent Padró, que detentava la 
representació del bisbe Miralles. Aquest fet provocà la protesta d'un grup d'esquerrans, que 
s'intensificà quan arribaren els representants de les corporacions provincial (Jaume Garcia, 

1158 .- La Almudaina, dimarts, 21 d'abril de 1936, pàg. 9, publicà una crònica de l'acte. 
1159 .- La Almudaina, diumenge, 19 d'abril de 1936, pàg. 3, publicà una ressenya de l'acte, detallant les 
dependències del nou edifici. 
1160 .- Sóller, núm. 2.559. Sóller, dissabte, 11 d'abril de 1936, pàg. ?. 
1161 .- Sóller, núm. 2.560. Sóller, dissabte, 18 d'abril de 1936, pàg. 4. 
1162 .- CARDONA, Gabriel: El poder militar en la España contemporánea hasta la guerra civil. Siglo 
veintiuno editores. Madrid, 1983, pàg. 236. 
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Jaume Bauzà i Docmael López) i municipal de Palma (Emili Darder, Miquel Navarro, 
Eduard Gómez, Damià Rigo, Albertí, Ignasi Ferretjans i Manel Cirer) que no varen voler 
pujar a la tribuna —situada al costat del Col·legi Notarial— donada la presència del canonge. 
Davant aquestes reclamacions dels diputats provincials i dels regidors al governador, Liarte 
els comunicà que la invitació a l'autoritat eclesiàstica l'havia cursada l'autoritat militar. A 
més, el tinent coronel Luis García Ruiz va obstaculitzar la retirada del canonge i comentà que 
primer es retirarien els militars que el representant del bisbe. Aquesta actitud féu allargar la 
protesta i quan arribà el general Goded, després de parlar amb el governador, s'aconseguí que 
l'autoritat eclesiàstica es retiràs de la tribuna. A més, quan desfilaren la Guàrdia d'Assalt i la 
Guàrdia Civil un sector del públic els pità, fet que provocà l'aplaudiment d'una part dels 
assistents.1163  
Aquest incident fou el tema central de la sessió plenària de la Diputació del 15 d'abril. El 
president, Jaume Garcia, manifestà que no entenia que en una República laica s'hagués 
convidat un representant del bisbe i denuncià l'actitud del tinent coronel Luis García Ruiz, 
del qual comentà "que ya dió pruebas de su poco afecto al Régimen cuando era Comandante 
Militar interino." A més, proposà demanar el trasllat de Goded i de García Ruiz.  Eduardo 
Gómez també denuncià que a l'acte no s'hagués interpretat l'himne nacional. El gestor 
socialista Jaume Bauzà proposà dirigir-se al Govern dient que "las Baleares no es una colonia 
de España sino que es una provincia, igual que las otras y no tienen porqué, mandarnos 
siempre a autoridades de republicanismo dudoso, como castigo." Docmael López també afegí 
que donava suport al que s'havia dit fins aleshores i demanà que, de forma urgent, es 
sol·licitàs als centres d'ensenyament si havien estat convidats a l'acte. La Diputació acordà 
traslladar al comandant militar, Manuel Goded, una exposició dels fets per depurar 
responsabilitats i demanar al president del Consell de Ministres i als ministres de la Guerra i 
de la Governació el trasllat del comantant militar Goded i del cap d'Enginyers García Ruiz.1164  
El 16 d'abril, el governador civil Liarte lliurà una nota a la premsa sobre els incidents de la 
desfilada militar en la qual puntualitzava que, tot i el que havia aparegut en les ressenyes de 
les sessions de la Diputació i de l'Ajuntament de Palma, d'una banda, la corporació provincial 
havia demanat solament el trasllat de García Ruiz i sol·licitar del comandant militar Goded la 
depuració de responsabilitats. De l'altra, que en les actes ni en els acords, no hi figurava cap 
concepte "con propósito molesto" per a l'Exèrcit ni per cap dels seus components.1165 
L'endemà dels incidents de la desfilada militar del 14 d'abril, davant la previsió d'una sessió 
plenària de l'Ajuntament de Palma crítica amb l'actuació dels militars en la desfilada, grups 
de falangistes armats es concentraren davant la plaça de Cort i penetraren a l'Ajuntament.1166 

1163 .- La Almudaina, dijous, 16 d'abril de 1936, pàg. 1. 
1164 .- La Almudaina, dijous, 16 d'abril de 1936, pàg. 2. 
1165 .- La Almudaina, divendres, 17 d'abril de 1936, pàg. 1. 
1166 .- ZAYAS, Alfonso de —Marqués de Zayas—: Historia de la Vieja Guardia de Baleares. Imprenta 
Sáez. Madrid, 1955, pàg. 82-83. Segons narra Zayas, que s'equivoca en dir que la sessió plenària se celebrà tres 
dies després del 14 d'abril, "Falange quiso aprovechar la ocasión para demostrar, una vez más, su adhesión y su 
simpatía al Ejército español. Para ello, y a fin de preparar el ambiente, ya que por la mañana aparecieron 
numerosos pasquines en las fachadas de la ciudad, se multiplicaron las inscripciones «¡Arriba España!» y «Viva 
el Ejército». Hojas impresas fueron también repartidas por las calles de Palma por algunas Escuadras de 
camisas azules. Finalmente se ordenó, para la hora de empezar la sesión, una concentración de las Escuadras en 
la plaza de Cort, a la que da la fachada principal del Ayuntamiento. Llevaban buen acopio de porras, pistolas, 
etc., por si se presentaba la ocasión de luchar. Una vez reunidos en la plaza de Cort, penetraron los falangistas, 
uniformados con la gloriosa camisa azul, en el Ayuntamiento. Se distribuyeron por el edificio y ocuparon los 
sitios más importantes del mismo. Los concejales no pudieron dejar de ver la maniobra de los falangistas, ya 
que éstos la llevaron a efecto sin adoptar ninguna precaución para no ser vistos, plenamente convencidos de su 
fuerza y de la justicia que les apoyaba en el bello y valeroso gesto que intentaban. Temiendo los ediles 
izquierdistas no contar con fuerzas suficientes para dominar la situación, telefonearon a la Casa del Pueblo para 
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L'Ajuntament de Palma acordà una proposició de protesta dels fets ocorreguts arran de la 
desfilada militar. Eduardo Gómez argumentà que la proposta fos ampliada afegint que no hi 
hagué cap antagonisme entre "el pueblo y el ejército, siendo éste un organismo defensor de la 
República." Afegí que la força pública sempre fou ovacionada i quan passà per davant la 
tribuna d'autoritats es varen donar els reglamentaris visques a la República. En nom de la 
minoria d'Esquerra Republicana, demanà que es depurassin les responsabilitats. Ignasi 
Ferretjans, en nom de la minoria socialista, comentà que les protestes del públic no anaven 
dirigides contra l'Exèrcit, sinó contra el representant del bisbe —"persona que no es ninguna 
autoridad dentro del régimen actual, sino todo lo contrario y eso da la sensación de que la 
República del 16 de febrero no ha sabido desterrar todavía a estos enemigos." S'afegí a la 
petició que "se sancione o sean separados de Mallorca todos aquellos que parece están aquí 
como castigados." A més, denuncià irònicament que era costum en el Círculo Mallorquín, 
presidit per García Ruiz, que en la festa de l'any nou, abans amb la monarquia, s'interpretàs 
l'himne nacional i casualment des de la implantació de la República a l'hora assenyalada es 
tocava un pasdoble. Bernat Jofre, tot i no haver estat en la desfilada, també se sumà a 
l'actitud adoptada per la Diputació i per l'Ajuntament. El batle Darder, després de denunciar 
la gravetat dels fets, demanà la depuració de responsabilitats pels incidents i per no haver-se 
interpretat l'himne de la República.1167 
El 25 d'abril, el comandant militar contestà a la gestora de la Diputació justificant la invitació 
protocolària del representant del bisbe "hecha, no como autoridad, sino como a otros muchos 
funcionarios y personalidades, incluso señoras, representantes de todas la clases y 
actividades, por ser aquí la costumbre, por haberse hecho siempre, con la misma relación de 
invitados y fórmula que en años anteriores, como se hace en otras guarniciones." Afegia, a 
més, que sobre la intervenció del tinent coronel García Ruiz, "por no estar yo presente 
cuando se produjo los incidentes, haré las averiguaciones conducentes a esclarecer lo 
ocurrido, si bien estimo que por lo que respecta al hecho de oponerse, como más 
caracterizado, a que un invitado saliera de la tribuna, era mero cumplimiento de un deber de 
cortesía, hasta que yo estuviera presente y pudiera resolver, como lo hice, después de hablar 
con el Sr. Gobernador Civil." 
Aquest incident en la desfilada militar de Palma, però, no fou l'únic a Mallorca. Aquell dia, 
també foren freqüents les provocacions i els incidents provocats per falangistes contra les 
autoritats locals republicanes. A Santa Maria, en ocasió de commemorar-se l'aniversari de la 
República en la sala d'actes de la Casa de la Vila, el jove Antoni Cañellas Pizà pronuncià 
crits de "Muera Azaña" i "Muera Largo Caballero" i després abandonà el local. Quan 

que les fueran enviadas algunas fuerzas enteramente adictas. Efectivamente, al cabo de algún tiempo llegaban al 
Ayuntamiento crecido número de guardias rojos, armados muchos de ellos con porras de la Guardia Urbana. 
Los recién llegados son distribuídos a su vez por el Ayuntamiento, a las órdenes de los concejales. Quedó la 
Casa Consistorial completamente llena de individuos que, la mayor parte de ellos, sin conocerse personalmente, 
estaban dispuestos a lanzarse unos sobre otros a la menor señal que les hicieran sus jefes, a la más pequeña 
provocación que cualquiera de ellos recibiese del bando contrario. 
 En este clima de fuerte tensión empezó la sesión. Los concejales izquierdistas habían prometido que en 
ella iban a «hablar duro», lo que para ellos significaba dirigir toda clase de insultos al Ejército español. Pero 
para impedirlo estaban allí los camisas azules. Y la sesión terminó sin que nadie se hubiese extralimitado en las 
palabras, sino todo lo contrario. Los concejales emplearon ese día un lenguaje que, por su suavidad, era 
desconocido en las sesiones del Consistorio. No pasó nada en la sesión del Ayuntamiento. Pero fué la presencia 
de los falangistas la que evitó los agravios que aquel día iban a inferirse al Ejército. Nadie podrá negar a los 
camisas azules la gloria de haberse sabido imponer a los concejales marxistas y de lograr ocupar y hacerse 
dueños del Ayuntamiento durante unas horas, como así lo confesó el entonces alcalde en una comunicación que 
dirigió al Jefe de Policía. 
 Salen los falangistas del Ayuntamiento y están comentando todavía, en la misma plaza, el prestigio 
logrado aquella noche, que tan propicia se nos había mostrado." 
1167 .- "La sesión municipal de anoche", a La Almudaina, dijous, 16 d'abril de 1936, pàgs. 4-5. 
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l'individu fou detingut per la Guàrdia Civil de Santa Maria, rectificà i declarà que la seva 
intenció era dir "Muera Gil Robles." Antoni Cañellas fou posat a disposició judicial.1168  
A Montuïri, davant el local d'Esquerra Republicana a Montuïri hi hagué incidents i hi hagué 
alguns ferits lleus i es denuncià un veí per portar un revòlver.1169  
A Binissalem, el veí Francesc Muntaner Villalonga repartí fulls de Falange en el cafè Oasis i 
arran d'aquest fet fou detingut. El 19 de maig, hagué de comparèixer davant el Tribunal 
d'Urgència de l'Audiència acusat del delicte d'excitació a la sedició. El fiscal demanà la pena 
d'una multa de 500 ptes. i s'encarregà de la seva defensa l'advocat Honorat Sureda. La Sala 
va absoldre l'acusat i el condemnà per una simple falta a pagar una multa de 100 ptes.1170 
A Llucmajor, el 15 d'abril, hi hagué incidents entre falangistes —que s'havien fet forts en 
l'Ajuntament— i republicans d'esquerres, que acabà amb la detenció d'11 falangistes que 
foren portats a la presó dels Caputxins.1171 
 
11.13. LES ELECCIONS DE COMPROMISSARIS PER A L'ELECCIÓ DEL 
PRESIDENT DE LA REPÚBLICA DEL 26 D'ABRIL DE 1936 
 
11.13.1. INTRODUCCIÓ 
Les Corts, sorgides dels comicis generals de febrer de 1936, varen destituir el 7 d'abril el 
president de la República, Niceto Alcalá Zamora. L'acusaren d'improcedència per haver 
decretat, d'acord amb la Constitució, la segona dissolució de les Corts. 
Davant aquesta destitució, la premsa d'esquerres mostrà la seva satisfacció mentre que la de 
dretes comentà el fet com una demostració de la radicalització que les esquerres duien a 
terme des del Govern i des del Parlament. Per exemple, el setmanari integrista El Luchador 
comentava que "el revuelo que produce en Madrid y en toda España tal acontecimiento es 
enorme y los comentarios son para todos los gustos. Los que no conocen a fondo las 
sinuosidades de los políticos no acaban de comprender como unos partidos que se pasaron 
meses enteros pidiendo la disolución del Parlamento y convocatoria de elecciones, voten 

1168 .- La Almudaina, dijous, 16 d'abril de 1936, pàg. 1. 
1169 .- Segons la informació de la Guàrdia Civil de Montuïri al govenador civil, el 14 d'abril, a les 20 h., hi 
hagué aldarulls davant el local d'ERB, havent-hi un ferit i els fets obligaren a la intervenció de la Benemèrita. 
Aquesta informà que "Según parece en ocasión de pasearse don Lorenzo Pocoví Martorell con su amigo 
Antonio Manera Vich, al pasar por frente a dicho centro político, donde habia estacionado un numeroso grupo 
de afiliados al mismo, se vieron de pronto empujados y agredidos por algunos de los del grupo, resultando el 
Pocoví con una herida, inciso contusa en la región parietal izquierda de 3 centímetros de extensión y otras 
contusiones en la región mastoidea izquierda y ojo derecho de pronóstico leve. Como presunto autor de dichas 
lesiones fué denunciado al Juzgado el vecinoi Juan Martorell Lladó. También fué denunciado a la misma 
autoridad el vecino Antonio Mora Vich, por acusarle otros tres vecinos que era de la propiedad de éste un 
revólver que presentaron que habían encontrado abandonado en el portal de la casa núm. 7 de la Plaza de la 
República." La Almudaina, divendres, 17 d'abril de 1936, pàg. 2. Vegeu també MAS, Guillem i MATEU, 
Antoni: La Guerra Civil a Montuïri. L'esclafit de la crispació. Edicions Documenta Balear. Palma, 2001, pàgs. 
68-69. 
1170 .- La Almudaina, dimecres, 20 d'abril de 1936, pàg. 9; "Audiencia. Causa por excitación a la sedición", 
a La Almudaina, dimecres, 20 de maig de 1936, pàg. 9. En cas d'insolvència de la multa, havia de complir 15 
dies d'arrest i degut a que ja havia estat tancat més dies, fou posat en llibertat. 
1171 .- ZAYAS, Alfonso de —Marqués de Zayas—: Historia de la Vieja Guardia de Baleares. Imprenta 
Sáez. Madrid, 1955, pàg. 83, 84 i 86. Zayas comenta que el camarada Chimelis li comenta que s'havia rebut una 
telefonada a casa seva en què "avisan que varios camaradas están acorralados en el Ayuntamiento, y el 
populacho, azuzado y amotinado en la plaza, pide a voces su sangre. Establecido contacto con Lluchmayor, 
compruebo la veracidad de los hechos. Me pongo al volante de mi coche y montan en él Gallego, Pascual y 
Chimelis. Yo dejo escapar en voz alta esta obsesión mía: «Entraremos en el pueblo y barreremos la plaza con 
mi ametralladora si la turbamulta no cesa en su empeño de matar a nuestros camaradas." Després d'anar a cercar 
les armes i passar per ca seva comprovà que la Policia havia ocupat el pati d'entrada, fet que desbaratà l'anada a 
Llucmajor. 
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ahora "que no" era necesaria dicha disolución. Cosas veredes el Cid. Y ahora a preparar 
nuevas elecciones."1172 
D'una banda, l'article 68 de la Constitució de 1931 preveia que el nou president havia de ser 
escollit per una assemblea integrada pels membres de les Corts i per un  mateix nombre de 
compromissaris. Aquests havien de ser elegits per sufragi universal, igual, directe i secret, 
d'acord amb el procediment que determinava la llei. Així mateix, corresponia al Tribunal de 
Garanties Constitucionals l'examen i aprovació dels poders dels compromissaris. 
De l'altra, l'article 74 de la Constitució detallava que en cas de vacant del president, s'havia 
de convocar l'elecció del nou president en el termini improrrogable de vuit dies –de 
conformitat amb el que establia l'article 68– i s'havia de celebrar dins els trenta dies següents 
a la convocatòria.1173 Això determinà que es fes una consulta electoral per elegir els 
compromissaris que havien de participar en l'elecció del nou president de la República. 
El 9 d'abril, el president de la República en funcions Diego Martínez Barrio i el president del 
Consell de Ministres Manuel Azaña signaren el decret de convocatòria d'eleccions generals a 
compromissaris per a l'elecció del president de la República.1174 El calendari per a l'elecció 
que es va establir va ser el següent: 
- El diumenge 12 d'abril, les persones que aspiraven a ser proposades per a compromissaris 
per la vigèsima part dels electors de la circumscripció podien formular la seva petició davant 
la Junta Provincial del Cens Electoral, sol·licitant mitjançant instància la reunió de les meses 
electorals pels efectes prevists en l'article 7è de la Llei de l'1 de juliol de 1932. 
- El diumenge 19 d'abril, en les circumscripcions en les quals s'hagués sol·licitat la proposta 
en la forma prevista en la norma anterior, s'havien de constituir les meses electorals en la 
forma prevista i segons disposava el paràgraf 2on de l'article de l'esmentada llei; el mateix 19 
d'abril, s'havien de constituir les juntes electorals en la sala de sessions dels ajuntaments 
respectius per a rebre les propostes de candidats a compromissaris que fessin verbalment o 
per escrit els regidors dels ajuntaments de les circumscripcions electorals segons disposava 
l'article 6è de l'esmentada llei de l'1 de juliol de 1932. 
- El dijous 23 d'abril s'havia de constituir la Junta Provincial del Cens per a la proclamació de 
candidats a compromissaris proposats en alguna de les formes admeses en les regles 
anteriors, observant-se els tràmits que regiren per a la proclamació de diputats a Corts d'acord 
amb l'article 3er de la mateixa llei. 
- El dissabte 25 d'abril s'havien de constituir les meses electorals per rebre dels candidats la 
documentació que es preveia en el paràgraf 5è de l'article 30 de la Llei electoral del 8 d'agost 
de 1907. 

1172 .- “De la semana”, a El Luchador, núm. 197. Palma, dissabte, 11 d'abril de 1936, pàg. 2. 
1173 .- “Como ha de verificarse la elección de nuevo Presidente”, a La Almudaina, divendres, 10 d'abril de 
1936, pàg. 2.  
1174 .- “Las elecciones para compromisarios”, a Diario de Ibiza, núm. 13.727. Eivissa, divendres, 10 d'abril 
de 1936, pàg. 4; "Presidencia del Consejo de Ministros. Decreto", a Boletín Oficial de la Provincia de Baleares, 
núm. 10.823. Palma, abril de 1936, pàg. 1. D'acord amb la Llei de l'1 de juliol de 1932, podien elegir i ser 
elegits compromissaris els espanyols, d'ambdós sexes, majors de 23 anys. No podien ser elegits compromissaris 
els diputats a Corts, les classes i individus de tropa de l'Exèrcit, els que pertanyien a altres cossos i institucions 
armats depenents de l'Estat, regió, provincia o municipi sempre que estassin subjectes a la disciplina militar, els 
acollits a establiments benèfics, els que per sentència firme haguessin estat condemnats a penes que directa o 
accessòriament produïssin la privació del dret al sufragi mentres duràs la condemna, i els deutors de fons 
públics com a responsables directes o subsidiaris. Per a l'elecció a compromissaris, havia de regir el cens, les 
llistes, circumscripcions, les seccions, les meses i les juntes provincials i municipals electorals que havien de 
regir o funcionar per a l'elecció de diputats a Corts. Decret de convocatòria d'eleccions generals a 
compromissaris per a l'elecció del president de la República, del 9 d'abril de 1936, reproduït a “Para elección de 
Presidente de la República”, a La Almudaina, dissabte, 11 d'abril de 1936, pàg. 7. 
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- El diumenge 26 d'abril s'havia de fer l'elecció de compromissaris i s'havien d'elegir tants de 
compromissaris com diputats a Corts s'havien votat en les darreres eleccions. 
- El dijous 30 d'abril s'havia de fer l'escrutini general de les eleccions a compromissaris. 
- El diumenge 3 de maig, en les circumscripcions que no s'hagués obtingut el quorum 
assenyalat per la Llei electoral s'havia de repertir l'elecció. 
- El 9 de maig, a les 19 h., s'havia de celebrar la reunió prèvia de l'assemblea electoral del 
president de la República. 
- I, finalment, el 10 de maig, s'havia de constituir l'assemblea electoral de president de la 
República per procedir a l'elecció del nou president.1175 
 
Tal com estava previst, el 12 d'abril, es reuní de les 10 a les 12 h la Junta Provincial del Cens 
Electoral de Balears, presidida per Joaquín Delgado y García Baquero,1176 per admetre 
instàncies dels aspirants a candidats a compromissaris per la vigèssima part dels electors de 
la circumscripció de les Balears. En el decurs de les dues hores, es varen rebre instàncies 
subscrites pels membres d'Acció Popular Agrària Lluís Zaforteza Villalonga, Jordi Andreu 
Alcover, Jeroni Massanet Sampol, Gabriel Cortès Cortès i Josep Amengual Ferrer. Sense que 
s'hagués produït cap protesta ni reclamació, la Junta acordà ordenar que el diumenge 19 
d'abril es constituissin les meses electorals.1177 
 
11.13.2. L'ABSTENCIÓ DEL CENTRE-DRETA 
El 16 d'abril, el president de la Junta Municipal del Cens Electoral de Palma i jutge 
municipal, Gerard Maria Thomàs, féu públic un ban en el qual, davant la sol·licitud dels cinc 
membres d'Acció Popular Agrària, s'havien de constituir les meses electorals de la 
circumscripció de les Balears per al dia 19, per a procedir a l'avantvotació dels candidats 
d'aquest partit.1178 Aleshores, els esmentats candidats peticionaris havien d'aconseguir els vots 
favorables de la vigèsima parts dels electors. El dia 17, però, aquests candidats cedistes varen 
decidir renunciar a la petició que havien fet arran de les facilitats que concedia el recent 
decret per a la proclamació de candidats que podien ser presentats per un reduït nombre de 
regidors, exregidors, diputats o exdiputats. Davant aquesta petició, la proclamació s'havia 
d'efectuar únicament d'acord amb l'apartat "d" del decret del 9 d'abril el proper dia 23 davant 
la Junta Provincial del Cens, sense haver de mobilitzar el cos electoral prèviament.1179 
Aleshores, davant aquesta renúncia de les dretes, el dia 19 es va suspendre l'elecció de 

1175 .- “Para elección de Presidente de la República”, a La Almudaina, dissabte, 11 d'abril de 1936, pàg. 7, i 
“Elecciones de compromisarios”, a Voz y Voto, núm. 245. Manacor, 11 d’abril de 1936, pàg.  4. 
1176 .- Hi assistiren el director de l'Institut Nacional de segona ensenyança de Palma Sebastià Font, el degà 
del Col·legi de Notaris de Balears Asterio Unzué, el president del Col·legi Provincial de Metges Jaume Escalas, 
el president de La Concòrdia Gabriel Oliver, el president de La Protectora Manuel Ferrer, el president de la 
Unió Forense Bartomeu Amengual i el president de La Igualtat Guillem Nicolau, com a vocals propietaris; i 
l'oficial de la Prefectura Provincial d'Estadística Santos Esquivias i el president del Montepio Mallorquí Andreu 
Campins, com a vocals suplents. Acta de la Junta Provincial del Cens Electoral de Balears, Secció de Mallorca. 
Expedients d'Eleccions de compromissaris per a l'elecció del president de la República del 26 d'abril de 1936. 
Sign. III-927. AGCM.  
1177 .- Acta de la Junta Provincial del Cens Electoral de Balears, Secció de Mallorca. expedients d'Eleccions 
de compromissaris per a l'elecció del president de la República del 26 d'abril de 1936. Sign. III-927. AGCM. 
També "La elección de Presidente de la República. Se reunió la Junta Provincial del Censo Electoral. Propuesta 
de Compromisarios", a La Almudaina, dimarts, 14 d'abril de 1936, pàg. 6. 
1178 .- "Para la elección de compromisarios", a La Almudaina, divendres, 17 d'abril de 1936, pàg. 7. 
1179 .- "La antevotación para compromisarios", a La Almudaina, dissabte, 18 d'abril de 1936, pàg. 8. 
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candidats a compromissaris en els ajuntaments per a aconseguir el 20% dels vots dels 
electors.1180 
Així mateix, el 18 d'abril, des de la seu d'Acció Popular Agrària de Madrid es comunicà a 
Lluís Zaforteza que el Consell del partit havia decidit abstenir-se en les eleccions de 
compromissaris. Davant la notificació d'aquest acord, els candidats de la CEDA renunciaren 
a presentar-se.1181  
Per tant, en els comicis del 26 d'abril es varen abstenir, tant d'intervenir com d'anar a votar, 
les formacions polítiques integrants de la Coalició de Dretes de febrer de 1936: el Partit 
Republicà de Centre, la Confederació Espanyola de Dretes Autònomes –CEDA– i el Partit 
Regionalista. 
El 25 d'abril, l'òrgan d'Acció Popular Agrària de Palma Acción publicà un editorial en el qual 
justificava l'abstenció de la CEDA en les eleccions. L'article, amb una bona mostra de 
censura governativa, comentava que després d'examinar el panorama política i analitzar les 
circumstàncies en què s'havien de fer aquells comicis, en el qual subsistia "el espíritu de 
violencia y las normas de arbitrariedad que obligaron a la Ceda a decidir su abstención en las, 
al fin no celebradas, elecciones municipales." A més, afegia que continuaven les comissions 
gestores governatives –"suplantadoras de los Ayuntamientos de elección popular, ordenados 
reponer por el actual Gobierno"– i que se seguien practicant detencions, empresonaments i 
deportacions "sin mandato judicial y sin otro motivo que la intervención activa en la política 
de derechas." Aleshores, s'advertia que anar a les eleccions en aquelles circumstàncies 
"equivaldría a reconocer como legítima y normal una consulta al pueblo que no va a ser más 
que una ficción y exponer inutilmente a nuestros afiliados a persecuciones y represalias." 
Acte seguit, indicava que els partits del Front Popular apostaven per la designació d'un 
president de la República "de partido que sea desde el primer instante la negación de la 
esencia del Poder moderador." Davant aquesta situació, apuntava que "Quede, pues, para 
esos grupos la íntegra responsabilidad de una elección que, por sus antecedentes, sus 
circunstancias y sus consecuencias, va a ser la condenación de la esencia misma de una 
República democrática."1182 Finalment, s'afirmava que la CEDA no pensava prendre part 
"directa ni indirecta en la elección de compromisarios, declarando su total abstención en la 
contienda, que nace ya con todos los caracteres de ilegitimidad."1183 
 
11.13.3. LA CANDIDATURA DEL FRONT POPULAR D'ESQUERRES 
El 13 d'abril, a Madrid, els dirigents del Front Popular, José Salmerón García (Izquierda 
Republicana), Bernardo Giner de los Ríos (Unión Republicana), Juan Simeón Vidarte i 
Manuel Cordero (Partit Socialista), Vicente Uribe i José Diaz (Partit Comunista) i Angel 

1180 .- S'afirmava que aquesta elecció "en caso de efectuarse, sólo tendría efecto para la constitución de las 
Mesas, puesto que los cinco candidatos de la CEDA que solicitaron dicha forma de elección habían renunciado 
a este derecho. La elección, según referencias, quedó suspendida por orden superior, y las Mesas no llegaron a 
constituirse. Tampoco se efectuó por haber quedado derogado este derecho, la elección que debían efectuar los 
Ayuntamientos para la designación de candidatos por la décima parte de los concejales de elección popular." 
"Ante la elección de Presidente de la República. La elección de candidatos a compromisarios no se efectuó ni en 
los ayuntamientos.— El jueves se proclamarán ante la Junta del Censo", a La Almudaina, dimarts, 21 d'abril de 
1936, pàg. 6. 
1181 .- L'horabaixa del 18 d'abril, es va rebre el telegrama d'Acció Popular Agrària de Madrid a la delegació 
de Palma: "Hoy se hace público acuerdo Consejo Ceda total abstención nuestras organizaciones elección 
Compromisarios. Saludos.— Carrascal." "Política local. Acción Popular Agraria", a La Almudaina, diumenge, 
19 d'abril de 1936, pàg. 6. 
1182 .- "Se abstiene la CEDA en las elecciones presidenciales", a Acción, núm. 46. Palma, dissabte, 25 
d'abril de 1936, pàg. 1. 
1183 .- "Se abstiene la CEDA en las elecciones presidenciales", a Acción, núm. 46. Palma, dissabte, 25 
d'abril de 1936, pàg. 1. 
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Pestaña (Partit Sindicalista), acordaren l'estratègia que s'havia de seguir en les eleccions a 
compromissaris. D'una banda, afirmaven que el Front Popular anava als comicis mantenint la 
mateixa proporcionalitat que el Comitè Central havia fixat per a les eleccions a diputats a 
Corts de febrer. De l'altra, s'ordenava als comitès provincials del Front Popular que es 
reunissin, quedant constituïts pels representants de cada un dels partits coaligats, a més dels 
diputats a Corts triomfants en les eleccions generals. Constituït el Front Popular, els partits 
integrants havien d'elegir ràpidament els seus respectius candidats. Una vegada designats, els 
comitès provincials havien d'organitzar la propaganda dels comicis i havien d'estar a l'aguait 
sobre la forma d'elecció de compromissaris del dia 26 i de l'escrutini general del dia 30. 
Recordava, així mateix, el procés per la designació dels candidats i acabava demanant a totes 
les organitzacions polítiques que formaven el Front Popular que "procedan con la mayor 
rapidez, y esperamos, para que sea fructífera la labor, pondrán una vez más a contribución su 
entusiasmo por la causa común que defendemos y representamos."1184 
Ràpidament, Unió Republicana convocà els seus afiliats a l'avantvotació per a designar els 
candidats del partit a les eleccions de compromissaris, que s'havia de fer el dimecres, dia 15, 
de les 20 a les 22 h, en el local del carrer de Sanç, de Palma.1185 Així i tot, el Comitè d'Enllaç 
del Front Popular de les Balears, presidit pel socialista Jaume Garcia, decidí presentar en els 
comicis els mateixos candidats de les eleccions generals de febrer per a les Balears. Així, en 
principi, la candidatura va ser integrada per Francesc Carreras i Bernat Jofre, d'Esquerra 
Republicana Balear; Alexandre Jaume i Antoni Gomila, del Partit Socialista, i Antoni Amer, 
d'Unió Republicana. 
 
11.13.4. LA PROCLAMACIÓ DE CANDIDATS 
El 23 d'abril, la Junta Provincial del Cens Electoral, presidida per Joaquín Delgado García 
Barquero,1186 es va reunir per verificar la proclamació de candidats a compromissaris. Varen 
comparèixer davant la Junta els regidors de l'Ajuntament de Palma Josep Tomàs Renteria, 
Josep Mas Rubí, Miquel Porcel Torrens, Eduardo Gómez Ibáñez, Docmael López Palop, 
Rafel Rigo Sampol, Lambert Juncosa Iglesias, Ignasi Ferretjans Sanjuan, Luis Ferbal Campo 
i Manel Cirer Arbona per proposar com a candidats els mallorquins Alexandre Jaume 
Rosselló (socialista), Antoni Amer Llodrà (Unió Republicana) i Bernat Jofre Roca (Esquerra 
Republicana Balear) i el menorquí Antoni Gomila Pons (socialista). Tots es personaren 
davant la Junta, a excepció del darrer que va estar representat per Jaume Garcia, amb 
l'objectiu de sol·licitar mitjançant instància la seva proclamació. La Junta, després d'examinar 
la documentació, acordà proclamar-los candidats a compromissaris per la circumscripció de 
les Balears. Seguidament, convidats pel president de la Junta, els candidats refusaren fer el 
nomenament d'apoderats i substituts. Durant la sessió no hi hagué cap reclamació ni protesta 
i, finalment, la Junta va expedir als candidats les credencials.1187 La premsa, a més, anuncià 

1184 .- "Acuerdos del Frente popular en orden a la elección de compromisarios", a El Obrero Balear, núm. 
1.788. Palma, 17 d'abril de 1936, pàg. 3?. 
1185 .- "Política local. Partido de Unión Republicana", a La Almudaina, dimarts, 14 d'abril de 1936, pàg. 7. 
1186 .- Hi assistiren el director de l'Institut Nacional de segona ensenyança de Palma Sebastià Font, el degà 
del Col·legi de Notaris de Balears Asterio Unzué, el cap provincial d'Estadística Josep d'Oleza, el president de 
la Societat Econòmica d'Amics del País Antoni Barceló, el president del Col·legi Oficial de Metges Jaume 
Escalas, el president del Col·legi Oficial d'Apotecaris Antoni Fernández i el president de la societat La 
Protectora Manuel Ferrer, com a vocals propietaris; i el diputat primer de la junta de Govern del col·legi 
d'Advocats de Balears Pere Bonet de los Herreros, el vicepresident de la societat La Protecció Bernat Martí i el 
vicepresident del Montepio Mallorquí Andreu Campins, com a vocals suplents. Acta de la Junta Provincial del 
Cens Electoral de Balears, Secció de Mallorca. expedients d'Eleccions de compromissaris per a l'elecció del 
president de la República del 26 d'abril de 1936. Sign. III-927. AGCM. 
1187 .- Acta de la Junta Provincial del Cens Electoral de Balears, Secció de Mallorca. expedients d'Eleccions 
de compromissaris per a l'elecció del president de la República del 26 d'abril de 1936. Sign. III-927. AGCM. 
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que corria el rumor que també es votaria, a més dels quatre candidats proclamats, el 
governador civil de Madrid, el menorquí d'Izquierda Republicana Francesc Carreres.1188 
Aquests cinc candidats, doncs, anaven pels cinc llocs de la majoria. 
El 24 d'abril, la Junta Provincial del Cens Electoral recordà als presidents de les meses 
electorals que, una vegada fet l'escrutini de les eleccions de compromissaris, havien d'enviar 
la certificació de l'escrutini al president del Tribunal de Garanties; les còpies de les actes de 
constitució de la mesa i de l'elecció al secretari del Tribunal de Garanties; la certificació de 
l'escrutini i un exemplar de les llistes enumerades de votants al president de la Junta 
Provincial del Cens, i les còpies de les actes de constitució de les meses i d'elecció al 
secretari de la Junta Provincial.1189 
 
11.13.5. LA CAMPANYA ELECTORAL 
L'abstenció del centre-dreta a les Balears, provocà que a les illes gairebé no hi hagués 
campanya electoral en aquells comicis i la premsa hi dedicà molt poca atenció. Així i tot, el 
setmanari socialista El Obrero Balear publicà el dia 24 un anunci amb la candidatura de 
compromissaris en la qual apuntava “ni un desmayo ni una omisión. De la calidad 
republicana de la persona que vaya a ocupar la presidencia de la República, dependerá el 
afianzamiento y la puridad de ésta. ¡El domingo 26, todos a las urnas!”1190 
 
11.13.6. EL DIA DE LES ELECCIONS 
El dia de l'elecció, el Front Popular d'Esquerres anuncià a través de la premsa que a les portes 
dels col·legis electorals hi hauria els portadors de candidatures.1191 
A les 8 h del matí es varen constituir les meses electorals –amb els presidents i adjunts– en 
totes les seccions per a procedir a l'elecció de compromisaris. També s'encarregaren de 
controlar la votació els interventors del Bloc Popular. La votació s'efectuà sobretot el matí i 
al migdia gairebé ja s'havia acabat. A primeres hores de l'horabaixa varen ser molt poques les 
persones que anaren a dipositar les seves paperetes a les urnes. 
Tot i que la tranquil·litat va ser la característica principal d'aquells comicis, al llarg del dia, la 
vigilància dels col·legis electoral anà a càrrec de la Guàrdia Municipal mentre que la Policia i 
els guàrdies de Seguretat, armats amb terceroles, s'encarregaren de l'ordre públic i varen 
patrullar la ciutat.1192 
A l'horabaixa, es donà l'ordre de votar dos candidat més, Docmael López Palop d'Unió 
Republicana i Andreu Sureda Nicolau del Partit Comunista, amb l'objectiu d'aconseguir els 
dos escons de la minoria. 
 
 
 
 

També a "Elecciones para compromisarios. Proclamación de los candidatos", a La Almudaina, divendres, 24 
d'abril de 1936, pàg. 5. 
1188 .- "Elecciones para compromisarios. Proclamación de los candidatos", a La Almudaina, divendres, 24 
d'abril de 1936, pàg. 5. 
1189 .- "Para las elecciones de Compromisarios del domingo", a La Almudaina, dissabte, 25 d'abril de 1936, 
pàg. 5. 
1190 .- "Elección a Presidente de la República", a El Obrero Balear, núm. 1.789. Palma, 24 d'abril de 1936, 
pàg. 4. 
1191 .- "Política local. Frente Popular de Izquierdas", a La Almudaina, diumenge, 26 d'abril de 1936, pàg. 5. 
1192 .- "Las elecciones de compromisarios para la elección de Presidente de la República", a La Almudaina, 
dimarts, 28 d'abril de 1936, pàg. 3.; "Las elecciones de compromisarios", a Correo de Mallorca, dilluns, 27 
d'abril de 1936, pàg. 8;  
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11.13.7. ELS RESULTATS DELS COMICIS 
La característica principal de les eleccions de compromissaris a les Illes Balears va ser 
l'elevada abstenció. En el conjunt de les Illes Balears, dels 244.430 electors, únicament varen 
anar a les urnes un total de 66.197, fet que suposava una participació del 27,08%. 
Per illes, a Mallorca assistí el 29,93% dels cens electoral, mentre que a Menorca va descendir 
al 17,59%; a Formentera, l'11,54%, i a Eivissa, el 10,38%. 
Per municipis, a Mallorca, la major participació, que superà la meitat del cens electoral, 
únicament es donà a cinc municipis: sa Pobla (73,72%), Puigpunyent (70,61%), Maria de la 
Salut (59,86%), Llucmajor (56,15%) i Muro (51,72%). Solament, altres dos municipis va 
tenir una assistència a les urnes superior al 40%: ses Salines (48,26%) i Felanitx (45,01%).  
Per contra, la menor participació es donà als municipis de Fornalutx (2,75%), Costitx 
(10,06%), Sant Joan (10,36%), Consell (10,88%), Escorca (11,52%), Bunyola (11,28%), 
Campos (11,28%), Valldemossa (13,01%), Andratx (13,50%), Manacor (14,37%), Vilafranca 
(16,14%), Son Servera (16,63%), Santa Eugènia (16,77%), Inca (17,37%), Sineu (17,53%), 
Lloret de Vistalegre (17,84%), Selva (18,40%), Llubí (18,85%) i Binissalem (19,60%). En 
resum, solament 5 municipis superaren el 50% mentre que, per contra, 19 no arribaren al 
20%. 
A Menorca, cap municipi arribà a la participació del 32% del cens electoral. La major 
assistència a les urnes es donà as Castell (31,62%) i Alaior (30,45%) mentre que la menor es 
produí a Ferreries (7,40%), Ciutadella de Menorca (8,41%), Sant Lluís (15,23%) i Maó 
(17,85%). L'altre municipi de l'illa, es Mercadal, superà lleugerament el 20%. 
A l'illa d'Eivissa, cap municipi arribà al 15% de la participació i la menor assistència a les 
urnes es donà a Sant Josep (8,79%), Eivissa (9,43%), Santa Eulàlia (10,02%), Sant Antoni 
(11%), i Sant Joan (13,44%). Per contra, a l'illa de Formentera, passà per les urnes el 23,14%. 
En aquesta clara desafecció en la participació d'una part de l'electorat, hi hem d'afegir la 
considerable votació en blanc, que a Mallorca recollí 1.064 vots en blanc; a Menorca, 443, i a 
Eivissa, 156. Encara més, hi hagué electors que varen votar dirigents polítics estatals que 
havien optat per una clara actuació antirepublicana, com José Antonio Primo de Rivera i José 
Calvo Sotelo. 
Sens dubte, el centre-dreta boicotejà aquells comicis, però les esquerres, tampoc 
aconseguiren mobilitzar el seu electorat, probablement, per la manca de lluita electoral. 
Pel que feia a la votació de la candidatura d'esquerres, en la majoria dels municipis s'havia 
votat de manera íntegra. A Mallorca, l'ordre del nombre de vots dels candidats havia estat: 
Carreras (54.588), Jofre (53.807), Jaume (53.692), Amer (52.895) i Gomila (52.771). Així, 
doncs, entre el més votat i el menys, hi havia una diferència de 1.817 vots. Així mateix, el 
candidats per les minories Docmael López (d'Unió Republicana) i Andreu Sureda (del Partit 
Comunista) únicament concentraren els seus vots a Felanitx, Llucmajor, Palma, sa Pobla i 
Sóller. López aconseguí 7.329 vots i Sureda, 8115. També els municipis de Campanet i Muro 
votaren Ferran Pou, que hi concentrà un total de 1.064 vots. 
A Mallorca, dels 52 municipis, únicament en 34 els resultats obtinguts pels cinc candidats del 
Front Popular variaven entre si en menys de 10 vots i a 16 la votació dels candidats havia 
estat la mateixa. 
A Palma, en la secció de la plaça de Santa Eulàlia la candidatura del Front Popular solament 
aconseguí 43 vots mentre que votaren en blanc 43 electors. En la secció de Santa Clara 
únicament es varen emetre 40 vots i 1 papereta en blanc.1193 
El diari catòlic Correo de Mallorca destacava que també havien triomfat pels dos llocs de les 
minories, amb una votació al voltant dels 6.000 vots, Docmael López Palop, d'Unió 
Republicana, i Andreu Sureda Nicolau, del Partit Comunista. Així mateix, comentava que 

1193 .- "Las elecciones de compromisarios", a Correo de Mallorca, dilluns, 27 d'abril de 1936, pàg. 8. 
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també havien obtingut vots Ferran Pou Moreno, José Calvo Sotelo, José Antonio Primo de 
Rivera, Pere Colombàs, Aurora Picornell i Natali Comas, entre d'altres.1194  
Aquesta notable diferència ens obliga a observar amb deteniment on es localitzava aquest vot 
de càstig a determinats candidats. 
Així, a Búger, mentre que els tres republicans obtenien 207 vots els dos socialistes n'havien 
aconseguit únicament 146 Gomila i 121 Jaume. A Campanet, hi havia hagut un vot de càstig 
a Amer; a Escorca, a Gomila; a Felanitx, a Amer, Jofre i Gomila; a Llucmajor, a Amer, Jofre 
i Gomila; a Manacor, a Amer; a Mancor, a Jaume i Gomila; a Maria, a Jaume; a Muro, a 
Amer i Gomila; a Palma, a Jaume i Jofre; a Petra, Jaume, Amer i Gomila; i a Sóller, a Jaume, 
Amer i Gomila. 
A Manacor, el càstic electoral al qual va ser sotmés el batle Antoni Amer, d'Unió 
Republicana, que va treure 1.410 vots per 1.523 de Carreras i Jofre; 1.519 de Gomila, i 1514 
de Jaume provocà una certa polèmica. Així, el 28 d'abril, el Comitè local d'Unió Republicana 
denuncià que alguns dirigents socialistes es varen negar a votar Amer, fet que va provocar el 
trencament de les relacions a nivell local amb la Unió Republicana.1195 
A Menorca, la votació íntegra a la candidatura havia estat gairebé total i els resultats havien 
estat: Carreras (4.158 vots), Amer (4.155), Jofre (4.155), Gomila (4.154) i Jaume (4.154), fet 
que provocava una diferència de 4 vots. 
A les Pitiüses, la votació entre els candidats donà lleugeres oscil·lacions: Carreras (2.151), 
Jofre (2.131), Amer (2.125), Jaume (2.122) i Gomila (2.122). Com s'observa, hi havia hagut 
una diferència entre el més votat i el menys tan sols de 29 vots. 
En el municipi de Santa Eulàlia del Riu, en la població de Santa Gertrudis –Districte 2on–, 
l'abstenció arribà al punt que en la Secció 1ª de l'Escola de les Nines, el president de la mesa 
electoral Joan Roig Tur i els adjunts Josep Bufí Serra i Joan Costa Torres certificaren que a 
les 16 h no s'havia presentat cap elector i davant aquest fet havien tancat la votació. Ni els 
membres de la mesa havien emés el seu vot. En la Secció 2ª de l'Escola de Nins d'aquest 
poble, únicament dipositaren els seus vots el president de la mesa Jaume Cardona Tur i 
l'adjunt Joan Riera Tur, mentre que l'altre adjunt, Vicenç Torres Riera, es negà a votar.1196 En 
el municipi de Sant Joan Baptista, en el poble de Sant Llorenç –Districte 2on, Secció 3ª– el 

1194 .- Respecte a la votació minoritària d'aquests noms, igual que els obtinguts pels dos compromissaris de 
les minories, advertia que "los datos son incompletos, pues en la mayoría de los escrutinios, enviados por 
teléfono, únicamente se daba cuenta de los votos obtenidos por los cinco candidatos del Frente Popular. Se da 
por descontado el triunfo de los señores López y Sureda por minorías por pasar de los 6.000 votos, ambos, 
cantidad que dificilmente podrá alcanzar ninguno de los otros que han obtenido algún número de votos." "Las 
elecciones de compromisarios", a Correo de Mallorca, dilluns, 27 d'abril de 1936, pàg. 8. 
1195 .- "Comunicado", a Nosotros, núm. 56. Manacor, 2 de maig de 1936, pàg. 3. La nota deia "El Comité 
local de Unión Republicana, atento siempre y fiel a sus compromisos, votó el pasado domingo, íntegra y como 
un solo hombre la candidatura que le ordenaba el Frente Popular provincial. No fué así la actitud observada por 
la Agrupación Socialista, tolerando que algunos de sus miembros más destacados repartieran en su local social 
y otros sitios, candidaturas en las que iba tachado el nombre de nuestro Presidente, en contra de cuya actitud y 
comportamiento hasta la fecha, no sabemos que la Agrupación haya tomado ninguna determinación sobre el 
particular, condenando tan innoble proceder. Por todo lo cual este Comité tomó el acuerdo de romper con la 
Agrupación Socialista toda relación y trato político, mientras no se le dé una categórica satisfacción del innoble 
y poco leal proceder de sus dirigentes. […] Considera también este Comité que en vez de salir desprestigiado 
nuestro Presidente con la burda patraña de los cien votos tachados por socialistas, sale más robustecido y 
pujante sin el lastre de estos cien tachadores, cuyos votos sonlos que representa en Manacor la Agrupación 
Socialista." 
1196 .- Expedients d'Eleccions de compromissaris per a l'elecció del president de la República del 26 d'abril 
de 1936. Sign. III-707. AGCM. 
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president i els adjunts varen votar en blanc i tampoc hi assistí cap elector a emetre el seu 
vot.1197 
Sens dubte, el principal interès d'aquestes eleccions és observar, si respecte als anteriors 
comicis generals, el Front Popular d'Esquerres va mantenir el mateix nivell de votació que 
havia aconseguit el febrer de 1936. 
A Mallorca, en les eleccions generals de febrer de 1936, la candidatura del Front Popular va 
aconseguir un total de 220.757 vots, fet que suposava una mitjana de 44.151,40 vots per 
candidat mentre que en els comicis de compromissaris d'abril obtingueren en conjunt 
283.197 vots, el que suposava una mitjana de 56.639,40 vots per candidat. Això, implicava 
una diferència de 56.639 vots en total i de 12.488 vots de mitjana. Els vots de les esquerres 
l'abril de 1936 superaven els de febrer als municipis d'Algaida, Artà, Banyalbufar, 
Binissalem, Búger, Bunyola, Campanet, Campos, Capdepera, Costitx, Deià, Escorca, 
Estellencs, Felanitx, Lloret, Lloseta, Llubí, Llucmajor, Mancor, Maria, Marratxí, Montuïri, 
Muro, Palma, Petra, sa Pobla, Pollença, Porreres, Puigpunyent, ses Salines, Santa Eugènia, 
Santa Margalida, Santa Maria, Santanyí, Sant Llorenç, Selva, Sencelles, Sineu, Sóller, 
Valldemossa i Vilafranca. Per contra, s'havia votat més a les esquerres el febrer que l'abril als 
municipis d'Alaró, Alcúdia, Andratx, Calvià, Consell, Esporles, Fornalutx, Inca, Manacor, 
Sant Joan, Son Servera.  
A Menorca, el febrer de 1936 les esquerres havien aconseguit un total de 37.177 vots, fet que 
donava una mitjana de 7.435 vots per candidat mentre l'abril havien obtingut en conjunt 
20.777 vots, xifra que donava una mitjana de 4.155 vots per candidat. Així, doncs, en 
conjunt, a Menorca, l'abril de 1936 les esquerres havien tret 16.400 vots menys que el mes de 
febrer, fet que suposava una minva de 3.280 vots per candidat. En tots els municipis de l'illa, 
el nombre de vots a les esquerres havia estat considerablement superior el mes de febrer a 
excepció d'Alaior –on les esquerres havien obtingut una mitjana de 60 vots més per 
candidat–. Les principals diferències s'havien produït sobretot a Ciutadella –1.635 vots de 
mitjana (febrer) per 400 (abril) – i Maó –3.480 (febrer) per 1.761 (abril)–. 
A les Pitiüses, en els comicis generals de febrer de 1936, les esquerres varen aconseguir un 
total de 12.201 vots, fet que donava una mitjana de 2.440 vots per candidat mentre que l'abril 
de 1936, el total de vots va ser de 10.651, amb una mitjana de 2.130 per candidat. Als 
municipis de Santa Eulàlia, Sant Antoni i Sant Joan les esquerres havien obtingut més vots 
l'abril, mentre que a Eivissa, Sant Josep i Formentera la quantitat havia minvat en les 
eleccions de compromissaris. 
 
La valoració de la premsa dels resultats 
En conjunt, la premsa diària destacà la gran tranquil·litat de les eleccions i la notable 
abstenció. 
L'endemà dels comicis, el governador civil Liarte manifestà a la premsa que es congratulava 
de la manera ordenada i tranquil·la com s'havia desenvolupat l'elecció. Tot i això, indicà dos 
incidents que s'havien produït a la Part Forana. D'una banda, comentà que havia destituït 
telegràficament el president de la Comissió Gestora de l'Ajuntament de Capdepera per no 
haver-se ajustat a les instruccions enviades ja que havia fet tancar indegudament alguns 
establiments públics, fins i tot, l'església parroquial. De l'altra, assenyalà que a Campos hi 
havia hagut un lleuger incident per que es creia que s'estava celebrant una reunió clandestina, 

1197 .- Expedients d'Eleccions de compromissaris per a l'elecció del president de la República del 26 d'abril 
de 1936. Sign. III-707. AGCM. 

 1580 158
 

                                                 



però davant la comprobació dels fets, va ser posat ràpidament en llibertat un individu que 
havia estat detingut.1198 
Així, La Almudaina comentà que en les eleccions de febrer de 1936 els escrutinis havien 
acabat al voltant de les 9 de la nit mentre que el dia 26 d'abril, a les 16,30 ja s'havia acabat el 
recompte de vots en un bon nombre de col·legis electorals.1199 Després de donar els resultats 
per districte i totals de Palma, passava a oferir algunes dades sobre la resta de l'illa. 
Destacava també "el retraimiento de las derechas", que havia estat el mateix que a Palma i 
que solament havien anat a votar "los que por su cargo o situación venían obligados a ello, 
salvo en algunos casos y éstos muy contados que aparecieron papeletas con el nombre de don 
José Antonio Primo de Rivera sumaban unos 600 votos." A més, assenyalava que la 
candidatura del Front Popular s'havia votat de forma íntegra i en cinc o sis pobles havien 
votat per minories López Palop d'Unió Republica i Sureda Nicolau del Partit Comunista. El 
diari oferia els vots per municipis, a més dels de les illes de Menorca i d'Eivissa.1200 
El diari La Ultima Hora informà que les eleccions s'havien desenvolupat sense incidents i 
que havien sortit elegits els set candidats del Front Popular. A més, féu el següent comentari: 
"No hubo lucha, pues como es sabido sólo tomaron parte en la elección los elementos que 
integran el Frente Popular de izquierdas, absteniéndose por tanto, de intervenir y de votar los 
elementos del Centro, derecha de la CEDA y Regionalistas."1201 
El diari catòlic Correo de Mallorca destacà en els dos sumaris de la notícia, d'una banda, que 
el Front Popular havia aconseguit, "sin lucha", els cinc llocs de la majoria i els de la minoria 
havien estat obtinguts per Docmael López d'Unió Republicana i Andreu Sureda del Partit 
Comunista i, de l'altra, que "Por haberse abstenido las fuerzas de centro-derecha, la elección 
careció de interés, transcurriendo en un ambiente de tranquilidad." La crònica destacava que 
la tranquil·litat havia estat la nota dominant i que solament hi havia hagut una petita alteració 
de l'ordre públic a Campos. Afirmava que les esquerres, davant la retirada del centre-dreta, 
havia anat "al copo" i que l'elecció "no ofrecía el menor interés." Assenyalava que l'única 
expectació era veure quins candidats ocuparien els llocs de la minoria, ja que el Front 
Popular els havia deixat vacants per no anar "al copo."1202 9564 
El 27 d'abril, Diario de Ibiza comentà també escuetament les eleccions de compromissaris de 
les quals advertia que s'havia notat "bastante desinterés." Afirmà que, segons les dades que 
havia pogut recollir, la candidatura plena havia aconseguit 354 vots a la ciutat d'Eivissa i, tot 
i que mancaven les dades dels pobles de l'illa, la votació també havia estat “poco nutrida.”1203 
Aquell dia, també La Voz de Ibiza comentà, en una nota molt breu, que els comicis de 
compromissaris s'havien celebrat “con mucha desanimación” arran de l'abstenció dels partits 
de centre i de dretes. Indicà que en els col·legis de la ciutat la candidatura del Front Popular 
havia aconseguit 354 vots i que, fins aleshores, s'ignoraven els resultats dels pobles i de 
Formentera, però se suposava que a Eivissa no s'havia arribat al 10% de participació del cens 

1198 .- "Del Gobierno Civil", a La Almudaina, dimarts, 28 d'abril de 1936, pàg. 8; "Del Gobierno Civil", a 
La Última Hora, dilluns, 27 d'abril de 1936, pàg. 2, i "Gobierno Civil", a Correo de Mallorca, dimarts, 28 
d'abril de 1936, pàg. 2. 
1199 .- "Las elecciones de compromisarios para la elección de Presidente de la República", a La Almudaina, 
dimarts, 28 d'abril de 1936, pàg. 3. 
1200 .- "Las elecciones de compromisarios para la elección de Presidente de la República", a La Almudaina, 
dimarts, 28 d'abril de 1936, pàg. 3. 
1201 .- La Ultima Hora, dilluns, 27 d'abril de 1936, pàg. 5. 
1202 .- "Las elecciones de compromisarios", a Correo de Mallorca, dilluns, 27 d'abril de 1936, pàg. 8. 
1203 .- "Las elecciones de ayer", a Diario de Ibiza, núm. 13.738. Eivissa, dilluns, 27 d'abril de 1936, pàg. 1. 
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electoral.1204 L'endemà, el periòdic manifestà que, segons les dades facilitades pel cap d'Unió 
Republicana Joan Morales, la candidatura del Front Popular havia obtingut uns 2.250 vots.1205 
El 28 d'abril, el diari La Voz de Menorca publicà una escueta nota en la secció “Crónica local 
y general” en la qual comunicava que en l'elecció de compromissaris del diumenge havien 
resultat elegits els cinc candidats de l'esquerres que figuraven en “l'única candidatura” que es 
presentava i afirmava que “como las derechas se abstuvieron, dicha elección careció de 
interés y la desanimación fué su característica.” La publicació radical ni tan sols oferia les 
dades de l'escrutini.1206 
El setmanari integrista El Luchador, en la secció “De la semana” comentà que el dissabte, dia 
25, s'havien constituït les meses electorals i a Palma “se ha hecho con una frialdad tal que 
permite prejuzgar ya lo que van a ser las elecciones mañana. En muchisimos colegios no se 
ha presentado persona alguna y en varios hasta faltaba el personal oficial.” Respecte al 
desenvolupament dels comicis, afirmà que "nadie diría tampoco hoy que fuera el día 
designado para las elecciones de Compromisarios para la elección presidencial. Palma no 
sale de su vida habitual dominguera. Asistencia a los templos por la mañana y a los teatros y 
tertulias y paseos por la tarde. ¿De elecciones, quien se ocupa? Los pocos políticos 
profesionales, y los de algún casino de izquierdas y nadie más. Frente a los colegios 
electorales una soledad imponente que revela como el público de Palma repudia las 
violencias y los extremismos. No obstante las papeletas que figuran en las urnas aumentan 
como por milagro. ¿Cuantos hay que desearían dar en el quid para ensayar la manera de 
hacer también aumentar su caudalito? Las derechas y centro se abstienen todos. De esto se 
aprovechan algunos del montón para suplantar voluntades. Si mañana pudieran repasarse las 
listas de votantes, ¡cuantas sopresas se hallarían! Mañana se pregonará el gran triunfo 
izquierdista.”1207 
El setmanari Sóller destacà que els comicis havien transcorregut “en medio de una absoluta 
indiferencia del cuerpo electoral.” Assenyalà que no hi havia hagut cap incident “ni nada que 
turbara en lo más mínimo la tranquilidad de la jornada, que transcurrió sin muestra externa 
alguna de la importante función política que se realizaba.” A més, indicà que l'animació 
havia estat molt escassa i el nombre de votants molt limitat i que l'escrutini es va poder fer 
amb molta rapidesa. Oferia els resultats per districtes i seccions al municipi, a més del total a 
Sóller, a Palma i a tota la província.1208 
El 2 de maig, el setmanari El Felanitxer comentà breument les eleccions de Compromissaris 
a la ciutat. Destacà que a Felanitx, com a la resta de l'Estat, l'activitat electoral havia estat 
“casi nula.” Assenyalà que l'abstenció de les forces polítiques de centre-dreta, que havien 
seguit a Mallorca les indicacions dels caps estatals, “no sólo restó interés” a la votació per 
manca d'adversari i també facilità que a darrera hora les esquerres varen resoldre presentar 
candidatura per les minories, que sense esforç varen poder aconseguir el percentatge de vots 
necessaris per aconseguir l'elecció. Destaca que “la calma fué absoluta y la animación escasa 
en todos los colegios.”1209 

1204 .- "Notas políticas", a La Voz de Ibiza, núm. 3.991. Eivissa, dilluns, 27 d'abril de 1936, pàg. 3. 
1205 .- A més, afegia "parece que en los distritos municipales de la isla San Antonio, San Juan, San José y 
Santa Eulalia han obtenido de 350 a 380, en esta ciudad 354 y 400 en Fomentera. "Notas políticas", a La Voz de 
Ibiza, núm. 3.992. Eivissa, dimarts, 28 d'abril de 1936, pàg. 3. 
1206 .- "La votación de Compromisarios", a La Voz de Menorca, núm. 9.376. Maó, dimarts, 28 d'abril de 
1936, pàg. 2. 
1207 .- "La semana", a El Luchador, núm. 200. Palma, dissabte, 2 de maig de 1936, pàg. 2. 
1208 .- "Las elecciones de compromisarios del domingo último", a Sóller, núm. 2.562. Sóller, dissabte, 2 de 
maig de 1936, pàg. 8. 
1209 .- “Las elecciones”, a El Felanitxer, núm. 2.756. Felanitx, dissabte, 2 de maig de 1936, pàg. 2. A més, 
oferia el resum del recompte de vots dels set candidats del Front Popular. 
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El quinzenari La Voz de Porreras comentà que aquesta elecció “careció de ánimos; la 
inmensa mayoría no sabía que se votase y los que lo sabían se creían que solamente podían 
votar los que pagan 50 pesetas de contribución”, a més d'indicar que les dretas s'havien 
abstingut donat que no presentaven candidats. Assenyalà que a Porreres únicament havien 
votat 889 electors, fet que suposava l'assistència a les urnes del 26% del cens, i que l'elecció 
havia transcorregut “apacible y sin el más leve incidente.”1210 
El 2 de maig, el setmanari Voz y Voto dedicà l'editorial a comentar les eleccions de 
compromissaris. D'una banda, destacava la normalitat i calma absoluta en la qual va 
transcórrer la jornada electoral. Indicà que "el retraimiento del cuerpo electoral fué 
importante en extremo, dando idea aproximada del fenómeno el escaso número de votos que 
se depositaron en las urnas." Aleshores, posava l'exemple de la participació entre els comicis 
febrer i els d'abril i indicava que, a més de l'abstenció del centre-dreta també els partits del 
Bloc Popular havien "experimentado también en número de votantes los efectos del 
ambiente." Atribuïa com a influència en l'actitud abstencionista dels electors el no saber els 
candidats o candidat que votarien les esquerres el dia de l'elecció del nou president de la 
República. Plantejava, a més, dues possibilitats per justificar l'abstenció que també havia 
afectat els partits d'esquerres. D'una banda, que la veritable força disciplinada "fué la que 
acudió el domingo a los comicios" o, de l'altra, que la seguretat en el triomf per l'abstenció de 
les dretes, no havia aconseguit mobilitzar en la seva totalitat “sus huestes.” Seguidament, 
indicava que tot i que mancaven gairebé deu dies per l'elecció del nou president no es sabia 
qui seria la persona designada per a la candidatura a la presidència de la República ni fins i 
tot, si els partits d'esquerres es posarien d'acord per a la designació. Acabava afirmant que 
“nada se habrá adelantado, con la celebración de estas últimas elecciones, para deducir 
reacciones o evoluciones en el cuerpo electoral, ni recuento de fuerzas y adeptos en las 
diferentes tendencias políticas que los partidos encarnan.”1211 
La revista La Nostra Terra, en la secció de “Recull de fora”, també comentà les eleccions de 
compromissaris. Assenyalà que s'havien fet “sense haver-se restablert les garanties ni aixecat 
la censura, i amb l'abstenció de les dretes (Ceda, Agraris), que no tengueren ni intervenció en 
les meses electorals.” A tot això, afegí que els comicis s'havien fet “sense haver-se fet públic 
el nom del candidat o candidats dels partits del Front Popular” a la presidència de la 
República.1212 
 
La polèmica per la designació de Docmael López i Andreu Sureda 
Posteriorment al dia dels comicis, la designació de López Palop i de Sureda Nicolau com a 
candidats per les minories provocà una certa polèmica entre els partits integrants del Front 
Popular. Tot i que no es va reflectir a la premsa, es ben significatiu que el 28 d'abril, el 
socialista Jaume Garcia, com a president del Front Popular, fes públic que l'acord pres pel 
Front Popular havia estat presentar-se pels cinc llocs de les majories i que no es pensava 
copar els set escons com havia succeït. A més, va aclarir que el Partit Socialista, el Partit 
Republicà Democràtic Federal, el Partit d'Unificació Marxista i les Joventuts Socialistes no 
havien tingut cap responsabilitat en la decisió de presentar Andreu Sureda i Docmael 
López.1213 L'endemà, el Comitè d'Enllaç del Front Popular d'Esquerres publicà una nota en la 

1210 .- "Las elecciones de compromisarios", a La Voz de Porreras, núm. 29. Porreres, 2 de maig de 1936, 
pàg. 3. 
1211 .- “Editorial”, a Voz y Voto, núm. 248. Manacor, 2 de maig de 1936, pàg. 1. Aquest setmanari no 
publicava cap resum dels resultats a Manacor. 
1212 .- "Recull de fora. Abril. A Espanya", a La Nostra Terra, núm. 98. Palma, abril de 1936, pàgs. 166-
167. 
1213 .- "Política local", a La Almudaina, dimecres, 29 d'abril de 1936, pàg. 1. 
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qual exposava que havia acordat, a més d'acceptar l'anterior nota del president Jaume Garcia, 
que "en consideración a los motivos que se adujeron en el seno de dicho Comité en 
explicación de sus actitudes" els compromissaris sortits per minories també representaven el 
Front Popular en les properes eleccions per elegir el nou president de la República.1214 
 
L'escrutini i la proclamació dels candidats elegits 
El 30 d'abril, la Junta Provincial del Cens Electoral es reuní en la sala de l'Audiència 
Territorial, sota la presidència de Joaquín Delgado García Baquero,1215 per fer l'escrutini final 
i la proclamació dels candidats elegits. No es presentà cap candidat a l'escrutini ni cap dels 
seus representants Acte seguit, es varen procedir a les operacions d'escrutini, obrint-se cada 
un dels plecs rebuts de les seccions electorals i es passà a fer l'escrutini secció per secció dels 
vots obtinguts per cada candidat. Acabat el recompte, el resum dels resultats fou el següent: 
Francesc Carreras (60.747 vots), Bernat Jofre (59.882 vots), Alexandre Jaume (59.595 vots), 
Antoni Amer (59.248 vots), Antoni Gomila (58.805), Andreu Sureda (8.123), Dòcmael 
López (7.327 vots) i Ferran Pou Moreno (1.022). El nombre de sufragis emesos fou de 
66.102 i hi havia hagut 920 paperetes en blanc. Seguidament, d'acord amb l'article 1er del 
decret-llei del 13 d'abril de 1936, el president proclamà compromissaris electes per la 
circumscripció electoral de les Balears els set candidats Francesc Carreras, Bernat Jofre, 
Alexandre Jaume, Antoni Amer, Antoni Gomila, Andreu Sureda i Dòcmael López, ja que 
tots havien obtingut més del 10% dels vots emesos (6.610). No es formulà cap protesta ni 
reclamació. Finalment, es lliuraren dues còpies de l'acta de la sessió, una pel Tribunal de 
Garanties Constitucionals i l'altra per l'arxiu de l'expedient de l'elecció de la Secretaria de la 
Junta Provincial del Cens Electoral de les Balears. A més, també s'expedí la credencial als 
candidats elegits.1216 
 
L'elecció del nou president de la República, Manuel Azaña 
El 10 de maig, Manuel Azaña fou elegit nou president de la República per 754 vots a favor, 
88 en blanc –la CEDA– i 32 per altres polítics. L'endemà Azaña va prendre possessió de la 
prefectura de l'Estat i fou declarat dia de gala a Mallorca.  
El 19 de maig, el compromissari i president del Consell Executiu d'Esquerra Republicana 
Balear, Bernat Jofre, oferí en el local del partit del carrer de Brondo, núm. 9, una conferència 
titulada “Impresions d'un compromisari”[sic].1217 
 
 
 

1214 .- "Política local. Frente Popular de Izquierdas.— Comité de Enlace", a La Almudaina, dijous, 30 
d'abril de 1936, pàg. 7. 
1215 .- Hi assitiren el director de l'Institut Nacional de segona ensenyança de Palma Sebastià Font, el degà 
del Col·legi d'Advocats de Palma Miquel Rosselló, el degà del Col·legi de Notaris de Balears Asterio Unzué,  el 
president del Col·legi Oficial de Metges Jaume Escalas, el president de la societat La Protectora Manuel Ferrer, 
com a vocals propietaris; i l'oficial del Cos d'Estadística Santos Esquivias, el vicepresident de la societat La 
Protecció Josep Abraham, el vicepresident de La Protecció Bernat Martí, el vicepresident del Montepio 
Mallorquí Bernadí Campins i el vicepresident de La Igualtat Mateu Ferrer, com a vocals suplents. Acta de la 
Junta Provincial del Cens Electoral de Balears, Secció de Mallorca. expedients d'Eleccions de compromissaris 
per a l'elecció del president de la República del 26 d'abril de 1936. Sign. III-927. AGCM. 
1216 .- Acta de la Junta Provincial del Cens Electoral de Balears, Secció de Mallorca. expedients d'Eleccions 
de compromissaris per a l'elecció del president de la República del 26 d'abril de 1936. Sign. III-927. AGCM. 
També a "Las elecciones de Compromisarios. Escrutinio y proclamación de los elegidos", a La Almudaina, 
dimecres, 1 de maig de 1936, pàg. 3. 
1217 .- Nota d'invitació reservada exclusivament als afiliats del partit. La Almudaina, diumenge, 17 de maig 
de 1936, pàg. 7. 
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11.14. LA CELEBRACIÓ DEL PRIMER DE MAIG 
El divendres, 1 de maig, se celebrà la Festa del Treball. Aquell any, en el context d'eufòria 
republicana d'esquerres igual que havia succeït amb la festa del 14 d'abril, la festa del Primer 
de maig tingué un ampli ressò arreu de Mallorca.  
Com de costum, la nit del 30 d'abril, es féu una vetlada a la Casa del Poble, organitzada per 
la UGT, el Partit Socialista, el Partit Comunista, la Joventut Socialista i la Joventutt 
Comunista, en la qual hi hagué un concert de la Banda Municipal, una actuació dels orfeons 
Antifeixista i Proletari, una interpretació del tercet Mallorca i la representació del drama El 
místico de Santiago Rusiñol a càrrec de la Companyia Cortès-Forteza-Catany. Anita Sol hi va 
cantar uns cuplets i, per acabar, hi hagué ball a la sala.1218 
A Palma, l'acte central del Primer de Maig fou la manifestació, presidida per les directives 
dels partits socialista, comunista i del POUM, que sortí a les 9 h. de la Casa del Poble i arribà 
davant el Govern Civil.1219 Obriren la marxa les joventuts Socialista i Comunista, que anaven 
uniformades, seguides dels orfeons Antifeixista i Proletari, que també duien els seus 
respectius uniformes. Des del Govern Civil, el secretari de la UGT, Josep Bernat, llegí les 
tretze conclusions: 1) se sol·licitava que el Ministeri del Treball signàs i posàs en vigor les 
bases de treball elaborades pel Jurat Mixt Rural i les de la indústria tèxtil de feia dos anys; 2) 
que la reforma agrària fos implantada a les Balears; 3) que fossin jutjats els responsables del 
"desastre econòmic" del Crèdit Balear, del Banc Agrari i de la Banca Ribotet, i confiscats els 
seus béns; 4) solucionar l'atur obrer, amb l'inici ràpid de la construcció de la plaça d'Abastos, 
de les obres del port, de la Casa de Correus, Telègrafs i dels grups escolars; 5) l'estricte 
compliment de totes les lleis socials i dels contractes de treball vigents; 6) la rebaixa de les 
tarifes en els passatges i nòlits de la Companyia transmediterrània; 7) la creació d'un estadi 
per a esports de la joventut obrera; 8) l'expropiació dels béns comunals per lliurar-los als 
pagesos per esser explotats de forma col·lectiva; 9) la creació d'un banc de crèdit agrícola 
d'ajuda als pagesos pobres; 10) la implantació de la jornada de 40 hores en totes les branques 
de la producció sense rebaixa de salaris; 11) el control obrer de la producció i reconeixement 
dels comitès de fàbrica o aliances; 12) establiment de les relacions diplomàtiques amb la 
URSS, i 13) l'expulsió de tos els elements feixistes de l'Exèrcit i organismes oficials.1220 
Aquestes conclusions foren lliurades al governador civil Liarte, que agraí als manifestants la 
seva correcció i va prometre traslladar al Govern les conclusions. Des de d'alt d'un fanal de 
davant el Govern Civil, dos joves militants del Partit Comunista també es dirigiren als 
congregats. Els manifestants, després de cantar "La Internacional" i l'himne comunista, 
tornaren a la Casa del Poble, on hi hagué parlaments del secretari del POUM, Francesc de 
Gràcia; del comunista Jaume Canyelles; del socialista Jaume Garcia, i de l'ugetista, Josep 
Bernat. A l'horabaixa, hi hagué un aplec al Castell de Bellver, on algunes persones anaven 
vestides amb camises vermelles, blanques i blaves amb corbates vermelles. A les 19,30, altra 
vegada en la Casa del Poble, hi hagué una actuació dels orfeons Antifeixista i Proletari i la 
festa acabà amb un ball de saló. 
Al mateix temps, la festa del Treball, amb un intens caràcter reivindicatiu, també es celebrà 
en nombrosos municipis de l'illa, com Santa Maria,1221 Marratxí,1222 Alaró, Alcúdia i sa Pobla.  

1218 .- NADAL, Antoni: El 1r de maig a Palma (1890-1936). Quaderns «Cultura fi de segle», núm. 5. 
Ajuntament de Palma. Palma, 1988, pàg. 74. 
1219 .- El recorregut de la manifestació fou el següent: carrer de Maria Cristina; avinguda d'Alexandre 
Rosselló; carrers del Sindicat i de Joanot Colom; plaça de Cort; carrer del Conquistador; passejos del Born i de 
la Rambla. Ibid., pàg. 75. 
1220 .- Ibid., pàgs. 122-123. 
1221 .- Segons Josep Capó, hi hagué una manifestació més nombrosa i animada que la del 14 d'abril. "Partí a 
mitja tarda del centre socialista, dividida en tres parts, nins, joves i homes, que duien pancartes escrites de 
reivindicacions laborals, i moltes banderes vermelles desplegades, ja que, a més dels esquerrans de la vila, hi 
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En aquest context de Govern del Front Popular, les organitzacions obreres varen créixer 
notablement tant en implantació territorial com en nombre de militants. 
 
 
11.15. UN NOU INTENT DEL PROJECTE D'ESTATUT D'AUTONOMIA 
El març de 1936, la revista La Nostra Terra titulà el seu editorial "La restauració de 
l'Autonomia." Després de comentar que era costum de la publicació no parlar de política — 
"de lluita de partits, de la confrontació de programes, dels apassionadaments personalistes", 
volia manifestar la seva satisfacció per la sentència del Tribunal de Garanties Constitucionals 
del 5 de març que retornava a Catalunya "els drets constitucionals i la plena vigència del seu 
Estatut." Així mateix, remarcava la nova orientació de la República i "reafirma la migrada 
orientació autonòmica de la Constitució vigent, respecte al reconeixement de la personalitat 
integral dels pobles que formen el conjunt de la República espanyola." A més, destacava que 
la transcendència del "fet de declarar que les lleis estatutàries són de naturalesa constitucional 
i que no poden, per tant, ésser modificades com una llei qualsevol per la simple voluntat de la 
majoria d'unes Corts ordinàries.1223 
El 22 de maig de 1936, el diari La Almudaina dedicava l'editorial, titulat "El Estatuto 
Balear", a comentar que l'Estat es trobava en un nou context de proliferació d'instents 
autonomistes.1224 Amb certa ironia, parlava que les Balears, podien ser la comunitat en quedar 
més endarrera en aquest procés, per seguidament recordar els dos intents fallits (juliol de 
1931 i desembre de 1932) de dur endavant un projecte d'Estatut d'Autonomia de les illes.1225 
Assenyalava, però, que fins i tot els partits espanyols més antiestatutaris, ara estaven a favor 

havia representacions de pobles veïns que havien vingut amb la respectiva bandera. La manifestació seguí pel 
carrer de Ramon Llull i féu una aturada a la plaça de la Vila, on hi hagué discursos; continuà llavors pel carrer 
Llarg fins a esser de nou al centre socialista. Al davant hi anava un jove que cridava: ¡¡Descubrirse!! Els qui 
duien capell se'l llevaven. A un vell que no es llevà la boina, segurament perquè no ho advertí, li pegaren 
grapada i la hi tiraren per terra. En canvi, a la plaça de la Vila, molts d´homes asseguts davant les tavernes no es 
llevaven el capell, i no passà res." CAPÓ, Josep: "El Moviment a Santa Maria del Camí", a Randa, núm. 53. 
Curial edicions catalanes. Barcelona, 200?, pàg. 91. 
1222 .- A Marratxí es féu una manifestació obrera, que lliurà al batle unes conclusions en què es demanaven 
l'expropiació de finques, un impost de 50 ptes. per cada enterrament catòlic i de 100 ptes. per cada processó. 
ROSSELLÓ VAQUER, Ramon: La Guerra Civil a les viles de Mallorca vista per lestament eclesiàstic 
(Documentari). Felanitx, 2002, pàg. 59. 
1223 .- "La restauració de l'Autonomia", a La Nostra Terra, núm. 97. Palma, març de 1936, pàgs. 85-86. 
1224 .- "Cataluña, por derecho propio, por haber tenido nacionalidad y por su historia, su cultura, su 
sentimiento de patria, fué la primera que tuvo su Estatuto, después de haber pasado por las Mancomunidades, 
concesiones que iba obteniendo por su constante actuación en defensa de sus derechos y de su vida propia, por 
su entusiasmo en librarse de tutelas, de hegemonías que no legitimaban más que un concepto del Estado 
centralista, burocrático y absorbente. Casi todas las regiones españolas se lanzan por el camino que les trazó 
Cataluña. Vasconia tiene ya redactado su Estatuto; días pasados los gallegos se reunieron para sentar las bases 
del suyo, y Aragón también ha dado a la publicidad sus aspiraciones autonomistas, y así también Valencia. Y 
ahora es Castilla y León que también se preparan para presentar y propagar su Estatuto; de modo que 
insensiblemente y por modos indirectos se habrá ido a una república federal. Castilla y León no quieren ser la 
Cenicienta." "El Estatuto Balear", a La Almudaina, divendres, 22 de maig de 1936, pàg. 1. 
1225 .- "No importa desvanarse los sesos para averiguar quien será ella [la Cenicienta]; basta palparnos la 
ropa y pasar la vista por la historia contemporánea de Mallorca. A raíz de implantarse la República, en estas 
islas hubo una tentativa de Estatuto. Recordemos las reuniones celebradas en el Teatro Principal; pero fueron 
ilusiones, porque eran pocos los que realmente sentían hondamente el problema, los verdaderos enamorados del 
ideal autonomista. Largos años de tiranía (acójase la palabra en el sentido puro que tenía en la antigua Grecia), 
y otros años de caciquismo habían embotado el sentimiento de independencia y de libertad, el ansia de 
personalidad, al par que engendrado una cadena de intereses que era difícil romper, y un pueblo así sometido 
por los intereses creados, no puede esculpir su libertad; la minoría que lo intentó tenía que verse, como se vió, 
acorralada, sin contingentes que la libraran de la opresión de las fuerzas dominantes. El caciquismo seguía 
sujetando muchas voluntades." "El Estatuto Balear", a La Almudaina, divendres, 22 de maig de 1936, pàg. 1. 
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de l'Estatut i, per això, les Balears no havien de deixar passar l'oportunitat i havien de tornar a 
posar en el debat públic el problema de l'autonomia. Seguidament, enumerava el context 
econòmic1226 i cultural —especialment la qüestió lingüística—1227 favorable a l'autonomia de 
les Balears. Acabava indicant que l'Estatut no havia de ser obra dels partits polítics, sinó 
"coincidencia de todas las ideologías en vigorizar la personalidad balear."1228 
El 22 de maig, el Partit Regionalista de Mallorca envià una nota a la premsa en la qual, 
aprofitant el "despertar del sentimiento regionalista en toda España", intentà tornar a remoure 
l'intent d'Estatut, prenent com a base d'estudi el projecte aprovat el juliol de 1931. Els 
regionalistes afirmaven el convenciment que la qüestió autonomista no havia de ser la tasca 
solament d'un partit i, per això mateix, convidaven a una reunió a tots els partits que, 
enquadrats dins el règim republicà, no tenien en els seus programes cap incompatibilitat 
ideològica amb el regionalisme.1229 
Una nova estratègia per l'obtenció de l'autonomia, la impulsà el Partit Republicà Democràcitc 
Federal de Mallorca que, el 23 de maig, envià un escrit —signat pel president Sonà i el 
secretari Martí Ros— a l'Ajuntament de Palma en el qual demanaven que estudiàs la 
possibilitat de convocar tots els ajuntaments de Mallorca, que juntament amb els partits 
polítics republicans i obrers, s'estudiàs la implantació de l'autonomia municipal per arribar a 
l'autonomia plena a través de l'estatut.1230  

1226 .- "La situación isleña es privilegiada para alcanzar aspectos de independencia económica que otras 
regiones no pueden ni proyectar. Nos referimos a puertos y zonas francas." "El Estatuto Balear", a La 
Almudaina, divendres, 22 de maig de 1936, pàg. 1. 
1227 .- "Dignificar nuestra lengua, de abolengo tan antiguo como la de mayor prestigio de las neo-latinas. Se 
había ya andado algún camino con el decreto sobre bilingüismo que preparaba el ex ministro de Instrucción D. 
Marcelino Domingo. No debiera persisitir el tener Maestros, Notarios y Jueces que no conozcan la lengua de 
aquéllos a quienes han de enseñar, registrar sus voluntades o administrar justicia, teniendo que valerse de 
traductores que, por muy idóneos que sean, nunca pueden trasladar a otra lengua, con todos los matices, el 
pensamiento de quien tiene medios de expresión peculiares, difíciles de encuadrar en una traducción." "El 
Estatuto Balear", a La Almudaina, divendres, 22 de maig de 1936, pàg. 1. 
1228 .- "El Estatuto Balear", a La Almudaina, divendres, 22 de maig de 1936, pàg. 1. L'editorial fou 
reproduït al setmanari Sóller, dissabte, 23 de maig de 1936, pàg. 12. També és transcrit a MARÍ i MAYANS, 
Isidor i SIMÓ i ROCA, Guillem: op. cit. pàgs. 162-163. 
1229 .- "Política local. El Centro Regionalista y el Estatuto Balear", a La Almudaina, dissabte, 23 de maig de 
1936, pàg. 8; "El despertar de la conciencia regionalista de España", a Sóller, dissabte, 23 de maig de 1936, pàg. 
12. 
1230 .- L'escrit deia: "Que salta a la vista del pueblo el colapso en que viven todos los Ayuntamientos de 
Mallorca, los cuales en su inmensa mayoría, no pueden desenvolverse económica ni administrativamente 
debido al gran número de trabas legalistas que imposibilitan su normal y creciente desarrollo. El problema 
siempre por todos los partidos republicanos y hasta obreristas discutido y aceptado desde hace muchos años, 
como medio de solventar el caos legislativo en que se desenvuelven la vida de los Municipios, el problema de la 
autonomía municipal, debe de ser abordado rápidamente por nuestro municipio. Ahora que en España florece 
por doquier las ansias de romper con todo lo caduco, echando por tierra las trabas que el poder centralista de la 
Monarquía impuso, usurpando las libertades del clásico y floreciente Concejo Municipal cuna de la genuina 
democracia española; es el momento de llegar a un hecho histórico que abra nuevo cauce a la vida de los 
Ayuntamientos populares, para que por si mismos, respetando siempre las líneas generales de las leyes del 
Estado republicano, puedan resolver sus conflictos y penurias actuales por iniciativa propia. Amparados en el 
artículo 9 de la Constitución vigente, pedimos al Ayuntamiento de su digna Presidencia, proceda a convocar 
una reunión de todos los Ayuntamientos de Mallorca para que conjuntamente estudien y den forma a un plan 
eficaz auxiliados en sus trabajos or los partidos políticos republicanos y obreros que quieran intervenir para 
llegar a la implantación de la Autonomía Municipal de todos los Ayuntamientos de Mallorca como piedra 
primera para alcanzar la autonomía plena de toda la provincia baleárica por medio de su Estatuto. En este paso 
decisivo para el resurgir de la personalidad histórica de Mallorca, por la que siempre hemos estado desde 
tiempos históricos dispuestos a dar la sangre por ella, acudimos al Ayuntamiento de su digna Presidencia 
llamando al corazón de sus honrados y nobles Consejeros para que estudien y mediten nuestra propuesta que no 
encierra ánimo de bandería política ni torpes deseos de figurar; sino sentimiento noble, leal y sincero de dar a 
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Així, el 26 de maig es reuniren en el local del Centre Regionalista de Mallorca representants, 
a més del Partit Regionalista —Josep Sampol, Faust Morell, Joan Pons i Bartomeu Fons—, 
del Cercle Republicà de Centre —Josep Enseñat i Francesc Barceló—, el Partit Republicà 
Democràtic Federal —Martí Ros, Gabriel Socias, Joan Massip i Joan Janer—, el Partit 
Radical —Manuel Bennàssar— i la Unió Republicana —Francesc Esteva i Enric Mas 
Buig—. Varen excusar l'assistència Esquerra Republicana Balear1231 i Acció Popular.1232 Els 
reunits varen estimar que "la obra del Estatuto ha de ser de todos" i havent-se de reunir 
alguns dels comitès dels partits representats per a adoptar la línia a seguir, varen decidir 
reunir-se novament el 7 de juny, a les 21 h. en el local del Centre Regionalista.1233 
El 28 de maig, l'advocat i tresorer de Renovació Espanyola, Honorat Sureda, publicà l'article 
"Del Estatuto Balear" en el qual lamentava que la convocatòria del Partit Regionalista per 
debatre la qüestió estatutària  es dirigís exclusivament a les forces republicanes.1234 Justificava 
que la idea autonomista no era exclusivament republicana, sinó que també hi havia 
monarquies respectuoses amb les regions autònomes. Recordava que l'article 13è de la 
Constitució prohibia la federació de regions autònomes, tot i que la idea federal com a forma 
d'Estat era pròpia del republicanisme federal, defensat per Salmerón. Afirmava que "nos 
lamentamos [de l'exclusivitat de la convocatòria del Partit Regionalista], porque entendemos 
que la organización político-administrativa autónoma, ya que no otro alcance puede tener el 
Estatuto en concepción, se apoya en razones históricas y en principios de orden y de 
progreso; creemos que la cuestión que la implantación del Estatuto determina, es más bien 
administrativa que política; confiamos en la misma no se infiltre la idea separatista y más 
aún, creemos que aquel problema o el que se trata de resolver, es más bien de emancipación 
económica que espiritual de libertad." Acabava dient que pensava que l'elaboració de 
l'Estatut Balear no havia de ser la tasca "de unos cuantos ni aún de una mayoría, sinó labor de 
todos, deponiendo ante su deseada grandeza rencillas y diferencias dogmáticas y partidistas y 
contribuyendo todos a levantar, con el ejemplo de la Historia balear, la personalidad jurídica, 
social y económica del archipiélago" i apel·lava que s'havia d'evitar "creernos uncidos al 
carro triunfador del separatismo catalán."1235 
El 29 de maig, novament el diari La Almudaina dedicà l'editorial sobre el procés de l'Estatut 
Balear, recordant que era una iniciativa impulsada pel Partit Regionalista. Apuntava com a 

los Municipios, órganos populares que con más prosperidad recogen los latidos de la miseria en que vive el 
pueblo, medios con que poder dar solución a los problemas causantes del agotamiento económico en que hoy 
viven y que les imposibilita prácticamente para poder atacar a fondo las causas que son el origen de muchos de 
los males que solo el pueblo trabajador padece con más intensidad. Por Mallorca, por el porvenir histórico de 
sus hijos rogamos sea tomada en consideración esta nuestra propuesta." "Política local", a La Almudaina, 
diumenge, 24 de maig de 1936, pàg. 2. 
1231 .- En una carta dirigida al president del Centre Regionalista, Esquerra Republicana Balear manifestà 
que estaven subjectes "al compromiso contraído con los demás partidos que integran el Frente Popular" i no 
podien fer acte de presència fins que el Comitè d'enllaç del Front Popular així ho acordàs. La Almudaina, 
dimecres, 27 de maig de 1936, pàg. 2. 
1232 .- El president d'Acció Popular, Lluís Forteza, manifestà que el seu partit estava en comunicació amb el 
secretari de la CEDA, en relació a l'Estatut Balear, pendent de l'assemblea provincial que tenia convocada "para 
fines de la próxima semana, en la que adoptarán acuerdos definitivos sobre el particular." La Almudaina, 
dimecres, 27 de maig de 1936, pàg. 3. 
1233 .- "Estatuto Balear", a La Almudaina, dimecres, 27 de maig de 1936, pàg. 3. Nota reproduïda a MARÍ i 
MAYANS, Isidor i SIMÓ i ROCA, Guillem: op. cit. pàgs. 163-164. 
1234 .- Sureda afirmava "O una de dos, o del Estatuto en embrión, de sus derechos y deberes a señalar, solo 
podrán participar los elementos republicanos, colocando a los que no lo sean en el potro de la esclavitud 
contraria a la esencia igualataria de la República de que es expresión el artículo 2.º constitucional, o resulta ésta 
letra muerta, o bien se excluyen a los partidos monárquicos en razón a su historia o a su carencia de fuerza." La 
Almudaina, dissabte, 30 de maig de 1936, pàg. 2. 
1235 .- La Almudaina, dissabte, 30 de maig de 1936, pàg. 2. 
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principal problemàtica a resoldre "nuestra situación geográfica y el divorcio" entre les illes i 
que s'havien d'esborrar prejudicis i convencer-se que "nadie quiere auparse sobre los demás, 
por lo tanto no ha de haber pretericiones, sino que cada isla ha de vivir su vida, con el natural 
nexo para la defensa de la comunidad de intereses y para la organización de servicios, 
estableciendo una verdadera proporcionalidad en relación con las aportaciones de cada factor 
insular." Donat que dels estatuts més avançats era el basc, enumerava els principals propòsits 
sobre justícia —sense arancels en els jutjats i justícia gairebé gratuïta—, llengua,1236 servei 
militar —instrucció i pràctiques militars obligatòries i fetes al País Basc—, proporcionalitat 
d'elecció del Parlament i matèria econòmica —"concierto, sin otro nexo con la Hacienda del 
Estado que el cupo tributario fijado"—. Acabava dient que "Son datos interesantes en los 
trabajos que para dar vida al Estatuto Balear han de realizarse aquí si la semilla autonomista 
encuentra el terreno abonado. Si no lo está hay una gran labor de apostolado, incitante para 
los que sientan de veras el ideal."1237 
El 30 de maig, el setmanari Sóller dedicà un dels dos temes editorials a l'Estatut balear. 
Miquel Marquès destacava el corrent autonomista que recorria la Península Ibèrica i afirmava 
que "En nuestra región, a pesar de su recia e inconfundible personalidad, hemos de ser 
provincianos hasta en esto, y a la zaga de lo que sucede en otras partes también queremos dar 
señales de vida autonomista, no cuando nuestra propia conveniencia lo reclama y aconseja 
sino cuando los demás, a la vista de los resultados que la autonomía produce en Cataluña, se 
disponen a ensayar en su casa un modesto y «bien entendido» Estatuto." Seguidament, deia 
"Pero la autonomía es una necesidad tan conveniente y beneficiosa para nuestras islas que 
creemos podría resistir la prueba de ser solicitada, recibida y manejada aun por aquellos que 
nunca comulgaron con ella. Lo importante es que grandes zonas de opinión balear hablen y 
se preocupen de este hermoso continente, que su contenido será luego el que nosotros 
mismos queramos que sea. No importa que, al revés del de Cataluña, tengamos primero la 
carcasa externa antes del interior espiritual. También el hombre fué primero barro y hasta 
después no recibió el hálito divino." Es felicitava del plantejament de la nova temptativa 
autonònica, que "siempre será un nuevo paso adelante hacia la consecución de lo que siempre 
constituyeron sentidos postulados nuestros; limpiemos de abrojos su camino y atentemos a 
cuantos deseen secundarla. La necesidad ha abierto los ojos a muchos que los cerraban 
adrede. No dudamos que esta misma necesidad será esta vez el más entusiasta cooperador del 
nuevo intento autonómico, al que deseamos mejor suerte que a sus anteriores, y a cuya, 
consecución ofrecemos con toda el alma nuestro más decidido aunque modesto concurso."1238 

1236 .- En aquest apartat, l'editorial deia: "las aspiraciones de Vasconia tienen mucha paridad con las de 
nuestras islas. He aquí lo que ha dicho el diputado nacionalista Sr. Irujo: 
 «La persecución de que hemos sido objeto, imponiéndonos maestros que ignoraban el "euskera" en 
extensas zonas en las que no se habla castellano, ha creado la tradición del absurdo escolar que significa la 
pretensión de enseñar las primeras letras e instrucción primaria total, un maestro que no entiende el idioma 
vasco a unos escolares que no entienden el castellano, sin que sea preciso extender en ulteriores reflexiones lo 
monstruoso del sistema de la odiosa persecución a que hemos estado sometidos, matizada con el anillo puesto 
en el dedo, o el cencerro colgado del cuello del que dentro de la escuela hablaba vascuence. 
 Toda nuestra pretensión se reduce a un sistema de cooficialidad de las dos lenguas, que produzca como 
resultado el que todo el país las hable en un bilingüismo escolar y social de que tantos ejemplos tenemos en 
Europa, sirviéndonos exclusivamente del idioma materno como vehículo inicial de enseñanza." "Sobre el 
Estatuto Balear", a La Almudaina, divendres, 29 de maig de 1936, pàg. 1. 
1237 .- "Sobre el Estatuto Balear", a La Almudaina, divendres, 29 de maig de 1936, pàg. 1. Reproduït a 
Sóller, dissabte, 30 de maig de 1936, pàg. 7. 
1238 .- "Temas de actualidad. El Estatuto Balear", a Sóller, dissabte, 30 de maig de 1936, pàg. 1. 
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El 3 de juny, Miquel Villalonga defensava l'estatut, sobretot com a garantia de defensa de la 
personalitat de Mallorca enfront de la "seva absorció" per part de Catalunya.1239 L'article 
començava en l'asseveració següent: "En los momentos, el Estatuto Balear supone algo más 
que el natural y legítimo deseo de que la región no sea económicamente postergada: supone 
también el ansia de conservar la propia personalidad, en trance hoy de ser absorbida por 
Cataluña."1240 Citava les denúncies d'intents d'absorció fetes per l'escriptor Xenius i mossèn 
Colell, per afirmar "Es una realidad indiscutible que la inmensa mayoría de mallorquines no 
quieren ser catalanes." Comentava que en el projecte d'Estatut del juliol de 1931, "se recurría 
a cierto hábil escamoteo para designar el idioma oficial de las Baleares sin tener que decir, 
rotundamente, que este idioma fuera el catalán," simptomàtic de la precaució per no despertar 
"els recels mallorquins." Destacava la fredor amb que "los escasos catalanes de Mallorca 
acogen ese proyecto de Estatuto Balear," tot indicant que no s'hi podien oposar però 
"tampoco le prestan el calor de una acogida sincera." Després d'exposar alguns dels motius 
d'aquesta fredor dels "catalans de Mallorca", comentava que "Mallorca quiere su Estatuto, 
precisamente porque no quiere dejar de ser mallorquina." Acabava amb una advertència, 
obsessiva de Villalonga, que "Si el Estatuto balear ha de servir para conservar nuestra 
personalidad y proteger nuestra economía, nos parecerá magnífico. Pero si —una vez 
logrado— tratamos de recluirnos en nuestra porciúncula vernácula y de sustraernos 
egoistamente a la comunidad de destino y a la unidad de cultura que hoy —pese a quien 
pese— se vislumbra por encima de los particularismos y aún de las de las fronteras, si por 
querer ser mallorquines exclusivamente renunciamos a ser españoles, europeos y 
occidentales, entonces el Estatuto nos parecerá —dicho sea con frase de Talleyrand— algo 
peor que un crimen: nos parecerá una tontería."1241 
L'editorial de la revista d'alta cultura La Nostra Terra, del mes de maig, estava dedicada a 
l'Estatut.1242 Destacava que novament s'havia plantejat a proposta del Partit Regionalista que 
les Balears "obtenguin pel seu règim administratiu un Estatut autonòmic." Recordava la 
posició de la revista en la campanya de l'avantprojecte d'Estatut de juliol de 1931 i destacava 
que la seva actitud seria de "franca i decidida col·laboració a la idea." De totes maneres, 
criticava el posicionament d'alguns partits, ara partidaris de l'Estatut, que s'hi havien oposat 
el 1931. Assenyalava que "Altres elements, precisament aquells que en 1931 s'hi oposaren, es 
mostren ara partidaris a ultrança de l'Estatut, perquè creuen que actualment ens són propicis 
els nostres costums, el nostre "dialecte", i obliden que aquests factors permanents que ens 
caracteritzen, ja existien abans i no poden ésser exposats com una novetat. Diuen també que 
cal anar directament i clarament a formar una personalitat balear —contradicció de 
l'afirmació anterior— evitant qualsevol criteri d'absorció i predomini." Criticava l'estratègia 
de creure que la política s'havia de "limitar a copiar el que facin els altres, mai posant-hi la 
iniciativa per davant." Finalment, afirmava que si el 1931 creien que les necessitats 
autonòmiques eren les d'un "Estatut de caràcter exclusivament econòmico-administratiu", 
ara, però no bastava i l'Estatut havia de ser de "caràcter eminentment polític" i reiterava el 
suport a la idea autonòmica.1243 

1239 .- "Del momento. Baleares y su autonomía. II." a El Día, dimecres, 3 de juny de 1936, pàg. 1. Article 
reproduït a MARÍ i MAYANS, Isidor i SIMÓ i ROCA, Guillem: op. cit. pàgs. 167-168. 
1240 .- "Del momento. Baleares y su autonomía. II." a El Día, dimecres, 3 de juny de 1936, pàg. 1. 
1241 .- "Del momento. Baleares y su autonomía. II." a El Día, dimecres, 3 de juny de 1936, pàg. 1. 
1242 .- "L'Estatut", a La Nostra Terra, núm. 99. Palma, maig de 1936, pàgs. 173-175. Text reproduït a 
MARÍ i MAYANS, Isidor i SIMÓ i ROCA, Guillem: op. cit. pàgs. 166-167. La Almudaina, diumenge, 5 de 
juliol de 1936, pàg. 6, comentava que havia rebut a la redacció el darrer número de La Nostra Terra. 
1243 .- "L'Estatut", a La Nostra Terra, núm. 99. Palma, maig de 1936, pàgs. 173-175. 
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Una segona reunió se celebrà el 9 de juny en el Centre Regionalista, dos dies després del que 
s'havia anunciat inicialment, en la qual hi assistiren el Partit Regionalista, el Partit Republicà 
Democràtic Federal, el Partit Radical i el Partit Republicà de Centre. En canvi, excusaren 
l'assistència per escrit Esquerra Republicana Balear —que va transmetre l'acord del Consell 
Regional, que havia decidit que fos l'assemblea regional qui prengués la decissió sobre el 
tema—  i de paraula Acció Popular —que manifestà que la seva posició estava pendent 
d'estudi d'una ponència nomenada a l'efecte—. Tampoc no hi assistí la Unió Republicana, 
que havia estat representat a la primera reunió. Els reunits, encapçalats pel federal Gabriel 
Janer, el radical Francesc Julià, el centrista Josep Enseñat i el regionalista Bartomeu Fons, 
varen entendre que les absències equivalien "a una negativa", fet que s'unia a l'abstenció, des 
del primer moment, del Partit Socialista. Davant l'absència de l'esquerra, fins i tot 
nacionalista, i un sector rellevant de la dreta, feia veure que era molt difícil continuar 
endavant amb èxit. En una nota a la premsa datada el 18 de juny i signada per representants 
dels partits assistents a aquesta segona reunió s'afirmava que "En ningún momento se pensó 
ni trató por parte del Partido Regionalista, iniciador de la idea —y este criterio fue 
compartido desde el primer instante por los demás asistentes—, de imponer "un" Estatuto 
determinado, sino de tratar en común del estudio y tramitación ulterior "del" Estatuto que ha 
de ser inevitablemente, llegado el caso, obra de todos." A més, es comentava que també 
s'havien de convocar les entitats econòmiques, tal com ho havien estat en la discussió del 
juliol de 1931. Per tot això, els partits assistents davant "la negativa más o menos explítica" 
comunicaven que desistien d'intentar impulsar un estatut d'autonomia per a les Balears. La 
nota acabava dient que "Sea por inexplicables recelos, sea por discrepancia en el aprecio de 
la oportunidad temporal o por oposición de fondo, la conjunción de opiniones y partidos 
indispensables para plantear el asunto de nuestra autonomía y la resolución de sus innegables 
problemas, no ha sido posible en Junio de 1936."1244 Aquesta nota fou contestada per Miquel 
Marquès amb l'article "El nuevo proyecto de Estatuto Balear", en el qual exposava el seu 
concepte autonòmic balear, tot i el fracàs d'aquesta nova iniciativa "fracasada apenas nacida." 
Comentava que "Salvada la buena voluntad de los iniciadores de este nuevo intento 
autonómico, que reconocemos en absoluto, no hemos de ocultar la impresión de desaliento 
que nos produjo al ver cómo nacía, no al impulso de una fuerza popular arrolladora sino por 
puro espíritu de imitación de lo que hacían otras regiones. Esto, unido al espíritu centralista 
de algunos grupos que se sumaron al proyecto y que no ocultaron ni ocultan sus recelos para 
toda descentralización que no sea un regionalismo bien entendido, con concesiones al 
folklore y a la administración, pero opuesto a todo aquello que afecta al alma de nuestra 
tierra, forzosamente había de conducir al fracaso a que ha llegado." Seguia dient que "El 
autonomismo es una causa que se puede sentir o no, pero que no admite una interpretación 
caprichosa. Si se siente el espíritu de Mallorca, a la fuerza se ha de desear su libertad; pero no 
una libertad precaria y condicionada, sino una libertad en todos los órdenes. Una libertad 
para vestir a la antigua usanza o para bailar los boleros, no es la libertad autonómica que 
pueda satisfacer las justas aspiraciones mallorquinas. El autonomismo que no lleve como 
primera premisa la reinstauración de nuestro idioma materno, como signo más potente de 
nuestra personalidad, al lugar de honor que le corresponde, es un autonomismo bastardo, que 
no hará nunca vibrar al alma popular; es un autonomismo formulario y frío, apto tal vez para 
aglutinar agrupaciones personalistas vacías de contenido ideológico, pero impropio para 
llenar las ansias de libertad de ningún pueblo." Acabava l'article assenyalant que "Antes de 
hablar de Estatuto Balear, hay que hacer sentir su necesidad, hay que despertar primero en la 
opinión el sentimiento regional, sin el cual serán estériles todos los esfuerzos autonómicos 

1244 .- La Almudaina, diumenge, 21 de juny de 1936, pàg. 1; "El Estatuto Balear", a Sóller, dissabte, 27 de 
juny de 1936, pàg. 12. Escrit reproduït a MARÍ i MAYANS, Isidor i SIMÓ i ROCA, Guillem: op. cit. pàgs. 
164-165. 
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que se realicen. Y esta tarea fundamental está entre nosotros, por desgracia, casi totalmente 
por realizar."1245 
Davant les acusacions de l'esmentada nota, el Consell Executiu d'Esquerra Republicana 
Balear féu públic el 26 de juny, una nota explicant els motius de la seva absència. Els 
nacionalistes d'esquerra afirmaven que ja no es conformaven amb un estatut purament 
administratiu, burocràtic i defectuós propugnat "circumstancialment per determinades 
conveniències tàctiques de Partits." Reiterava, donada la importància del tema, que es volia 
presentar, en ponència, a l'assemblea regional pel seu examen i consideració. En cas de ser 
aprovada, es duria la decissió en el comitè d'enllaç del Front Popular per tal de "redactar, de 
comú acord, el programa definitiu." La postura d'Esquerra Republicana Balear era que 
"l'abast de les reivindicacions autònomes a demanar, [havien d'anar] encaminades 
políticament a forjar una veritable consciència nacional dins el nostre poble."1246 
El 4 de juliol, Acció Popular Agrària publicà un editorial en el seu òrgan en el qual afirmava 
que el partit "no es enemiga de un Estatuto Balear". Comentava que no s'havia assistit a la 
reunió convocada pel Partit Regionalista, ja que la posició del partit davant l'Estatut Balear 
havia de ser fixada per l'assemblea provincial. S'havia convocat una assemblea pel 6 de juny 
en la qual en un dels punts de l'ordre del dia s'havia de tractar el tema, però davant els fets del 
5 de juny, es desconvocà. A més, la ponència nomenada per redactar unes conclusions per ser 
la base de la discussió sobre l'Estatut, "con las limitaciones y normas derivadas de nuestro 
programa político" proposava la cooperació del partit per a la petició i obtenció de l'Estatut. 
Seguidament, comentava que pel partit "un Estatuto debe tener por finalidad principal un 
robustecimiento de la personalidad regional con las consiguientes mejoras administrativas, 
logradas con el «self-governement», sin que ello incluyera atisbo ninguno de nacionalismo, y 
sin que significara dependencia de otra personalidad regional." Afegia que "en cuanto al 
aspecto espritiual, no nos opondríamos jamás a que las Baleares trabajaran para incrementar 
una cultura propia y el respeto que se merecen sus costumbres tradicionales y su lengua 
propia sin que esto pudiera significar merma alguna para la integridad española y sin que se 
menospreciara nada de lo que nos une con todas las demás regiones españolas, unidad 
indestructible y necesaria para la consecución de los fines nacionales." Afirmava a 
continuació que no era el moment, però, de plantejar la implantació de l'Estatut Balear, 
davant la situació internacional i estatal i que el tema estatutari era unes "cuestiones 
particularistas, muy respetables, pero que quedan ahogadas bajo el peso de preocupaciones 
muy superiores en cantidad y calidad."1247 Aprofitava també per comentar la situació política 
—ajuntaments destituïts i regits per comissions gestores—, l'absència en el debat del Partit 
Socialista i d'Esquerra Republicana —que criticava especialment—1248 i la separació en dos 
bàndols "irreconciliables" dels sectors polítics espanyols.1249 

1245 .- "El nuevo proyecto de Estatuto Balear", a Sóller, dissabte, 27 de juny de 1936, pàg. 12. 
1246 .- La Almudaina, dissabte, 27 de juny de 1936, pàg. 7. Nota reproduïda a MARÍ i MAYANS, Isidor i 
SIMÓ i ROCA, Guillem: op. cit. pàg. 165. 
1247 .- "Lo que peligra ahora no es solamente Mallorca, es un órden de civilización, una cultura cristiana 
que quieren aplastar los marxistas, es la substancia misma de nuestro pueblo; ante todo ello, parece artículo de 
lujo el Estatuto. Cuando se haya restablecido la convivencia, cuando se haya vencido a la Revolución, será 
oportuno tratar estas cuestiones, que a pesar de su importancia, son secundarias en estos momentos." 
1248 .- "Los acérrimos partidarios del Estatuto Catalán y del separatismo vasco retroceden ahora frente al 
Estatuto Balear. No les interesa. En todo caso quieren que sea cosa del Frente Popular. No quieren que sea cosa 
de todos los electores de Baleares, que en 16 de Febrero dieron una corrida en pelo al izquierdismo, sino algo 
peculiar del informe conglomerado frontista. Si por lo menos esto ha servido para desengañar a aquellos que 
todavía creen en coqueteos con el Frente Popular, algo habrá salido ganando la política regional." També afegia 
"Los estatutistas han perseguido siempre el desligar a la región de las trabas del centralismo. No es posible 
imaginar un centralismo tan férreo como el que imponen las izquierdas, y como el que impondría una dictadura 
roja" i "La oposición de nuestros socialistas, desentendiéndose del Estatuto, es lógica y así lo reconocemos. Lo 
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El 18 de juny, La Almudaina publicà una nota del president Gabriel Socias i el vicesecretari 
Bernat Palmer del Partit Republicà Democràtic Federal de Mallorca sobre l'autonomia 
municipal.1250 
 
11.16. LA REPRESA D'UNES INTENSES RELACIONS CULTURALS ENTRE 
MALLORCA I CATALUNYA 
Durant el període republicà s'ha de destacar l'activitat de l'Associació per la Cultura de 
Mallorca, que editava la revista d'alta cultura La Nostra Terra i que, el 1936, va promoure 
vetlades a la memòria del poeta Joan Alcover (29 de febrer) i de Joan Rosselló de Son 
Forteza (5 de març) i cursà (març) una petició formal al ministre d'Instrucció Pública, 
Marcel·lí Domingo, perquè es fes extensiu a les Balears el decret de bilingüisme escolar 
dictat per a Catalunya el 1931.1251 Aprofitant l'estada a Madrid de l'arquitecte municipal de 
Palma, Guillem Forteza, dinà en el Palace Hotel amb el governador del Banc d'Espanya 
Nicolau d'Olwer, el conseller d'Hisenda de la Generalitat Martí Esteve i l'arquitecte Josep 
Pijoan. Tots s'interessaren amb el ministre d'Instrucció Pública, secundant la iniciativa de 
l'Ajuntament de Palma i de l'Associació per la Cultura de Mallorca per la prompta publicació 
d'un decret sobre bilingüisme a les Balears.1252 El 6 de maig, distintes comissions de diputats i 
representants de les corporacions de Galícia, València, Balears i País Basc visitaren el 
Ministeri d'Instrucció Pública per sol·licitar la publicació del decret posant en vigor en les 
mencionades regions "el regimen de bilingüismo cuanto antes." El ministre Marcel·lí 
Domingo es va comprometre que el decret fos signat pel president Azaña "dando a entender 
que se sancionará antes de su elección a la Presidencia de la República."1253 
El maig de 1936 es creà a Barcelona l'organització Comunitat Cultural Catalano-Balear,1254 
que tenia l'objectiu de reforçar la unitat cultural de Catalunya i les Balears. Així, doncs, es 
reprenia la iniciativa del Comitè de Relacions entre Catalunya i Mallorca de 1934. En la 
secretaria de la Comunitat a Barcelona hi treballà, per recomanació de Joan Estelrich, 
l'escriptor mallorquí Manuel Andreu Fontirroig.1255 A més, tenia dos comitès d'honor, un a 

monstruoso e inexplicable es que hagan el vacío a la iniciativa regionalista los de la Esquerra Republicana, 
publicana,[sic], que no han ocultado su deseo de eludir el Estatuto con el suterfugio de acudir al régimen de 
Cabildos Insulares que no es más que crear tres pequeñas diputaciones provinciales, en lugar de una, pero que 
no significa ninguna clase de autonomia. 
 Los hechos hablan elocuentemente. La Esquerra Republicana, que se titula debeladora del caciquismo 
se ha convertido en un foco del más funesto carácter retardario. […] Los mallorquinistas de la Esquerra han 
hehco el papel más triste que se pueda imaginar." Acción, núm. 56. Palma, dissabte, 4 de juliol de 1936, pàg. 1. 
1249 .- "Acción Popopular[sic] Agraria no es enemiga de un Estatuto Balear", a Acción, núm. 56. Palma, 
dissabte, 4 de juliol de 1936, pàg. 1. L'escrit portava dos subtitulars que deien: "Como debiera ser este según 
nuestro programa. ¿Es oportuno el momento para implantarlo? La monstruosa inconsecuencia de Esquerra 
Republicana frente a este problema" i "La anormalidad inconstitucional constituye un obstáculo insuperable 
para pedir y obtener el Estatuto." 
1250 .- La Almudaina, dijous, 18 de juny de 1936, pàg. 5. 
1251 .- "L'extensió del decret sobre el bilingüisme a Mallorca" a La Nostra Terra, núm. 97. Palma, març de 
1936, pàg. 119. S'afirmava que "Es d'esperar que la petició serà aviat així com mereix, per raons pedagògiques i 
de tota índole." "Bilingüisme", a La Nostra Terra, núm. 99. Palma, maig de 1936, pàg. 211, es comentava que 
hi hagué rumors que en un dels darrers Consell de Ministres, el ministre d'Instrucció Pública havia sotmés a la 
signatura el decret "concedint el bilingüisme a Mallorca, València i Bascònica." Però, no hi hagué temps i "així 
ens quedam altra volta sense el suspirat decret." 
1252 .- "Crónica Balear. Mallorca", a Sóller, núm. 2.561. Sóller, dissabte, 25 d'abril de 1936, pàg. 15. 
1253 .- La Almudaina, divendres, 8 de maig de 1936, pàg. 15. 
1254 .- Sobre aquesta entitat, vegeu el treball d'Arnau GONZÁLEZ i VILALTA: "La Comunitat Cultural 
Catalano-Balear (1936)", a Randa, núm. 52. Barcelona, 2004, pàgs. 153-166. 
1255 .- JANER MANILA, Gabriel: "Desde la última vuelta del camino. Manuel Andreu Fontirroig", a 
Ultima Hora, 31 d'octubre de 1975, pàgs. 12-14. 
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Catalunya i un altre a Mallorca —format pel governador civil, el batle de Palma i els 
presidents de la Diputació, de la Societat Arqueològica Lul·liana i de l'Associació per la 
Cultura de Mallorca.— També s'organitzaren dos comitès organitzadors, un a Palma —
integrat per Francesc de Sales Aguiló, Miquel Marquès Coll, Miquel Massutí, Antoni Mulet, 
Joan Pons Marquès, Rafel Ramis Tugores, Joan Sancho Llodrà, Elvir Sans, Josep Sureda 
Blanes i Damià Vidal— i l'altre a Barcelona. Així mateix, hi havia un Comitè d'Enllaç, 
integrat per Joan Estelrich, Miquel Ferrà,1256 Baltasar Samper i Antoni Maria Sbert.1257 
Una de les principals activitats de la Comunitat fou la redacció del Missatge als mallorquins, 
iniciativa del mallorquí, resident a Barcelona, Joan Estelrich. Com assenyala Arnau Gonzàlez 
"el text fou escrit en primera instància, a quatre mans, per Joan Estelrich i Manuel de 
Montoliu",1258 dos homes molt pròxims a Francesc Cambó. El patronat de Mallorca coneixia 
la imminent publicació del Missatge i Joan Pons i Marquès en preparava la resposta. 
Finalment, després d'intensos preparatius, aparegué el text del Missatge als mallorquins, d'un 
grup d'intel·lectuals i polítics catalans en el qual proclamaven la germanor entre Catalunya i 
Mallorca, publicat a la premsa barcelonina el 20 de maig.1259 El 20 de maig, des de la casa de 
Francesc Cambó, Joan Estelrich envià un telegrama al periodista Rafel Ramis Togores que, a 
més d'explicar-li el retard de la publicació del text per la recollida de signatures, li envià 
quatre exemplars perquè els distribuís als diaris de Palma.1260 En canvi, als diaris mallorquins 
no aparegué fins tres dies després.1261  
El 30 de maig, Miquel Marquès publicava en el setmanari Sóller l'article "El Mensaje de 
Cataluña a los mallorquines", en el qual comentava que "Mallorca ha recibido con 
emocionado fervor la salutación entusiasta que nuestros hermanos espirituales del otro lado 
del mar nos dirigen en estos instantes, y se dispone a corresponder a ella con toda efusión. 
Mientras ellos recuerdan lo que Mallorca ha contribuído al movimiento renacentista catalán 
hoy en pleno apogeo, nosotros no podemos olvidar tampoco la nobleza de nuestra 
ascendencia catalana y lo que de ella guardamos aún como un tesoro inestable: el idioma 
común, que en sus diversas modalidades dialectales es aun vivo y floreciente en las comarcas 
continentales y en todos los rincones de nuestra isla." Marquès valorava especialment 

1256 .- El 13 de maig de 1936, des de Barcelona Miquel Ferrà escrivia a Joan Pons i Marquès dient "La idea 
de intensificar ara les relacions entre Mallorca i Catalunya, llençada per n'Sbert i recollida per n'Estelrich, em 
semblava per distints conceptes perillosa. Sobretot era jo inimic de donar aires oficials i solemnes an aquestes 
relacions. Però aquest criteri ha prevalgut, i ara cal treballar per mantenir-les realment au dessus de la melée i 
perquè, ja que fatalmenthan de despertar suspicàcies, no sien aquestes fonamentades. Trob que la redacció de la 
resposta al manifest dels d'aquí, demana la teva ploma, de la qual jo em fii en absolut. Convé, a parer meu, 
subratllar-hi tres afirmacions: la de que feim pàtria, no política d'un partit ni d'un altre; la de que la nostra 
Catalunya és la de tots els catalans i de tots els temps, la Catalunya ideal d'En M. Aguiló, d'En Maragall i de 
Mossèn Cinto, amb una tradició, que estimam, germana de la nostra; i la de que Mallorca, en afirmar aquesta 
germanor, s'afirma més profundament mallorquina i vol exaltar, dins Catalunya com dins Espanya la seva 
personalitat." FERRÀ, Miquel: Cartes a Joan Pons i Marquès (1915-1947). Publicacions de l'Abadia de 
Montserrat. Barcelona, 1997, pàg. 158. 
1257 .- "Comunidad Cultural Catalano-Balear", a La Almudaina, dissabte, 13 de juny de 1936, pàg. 5; 
"Comunidad Cultural Catalano-Balear", a Sóller, dissabte, 13 de juny de 1936, pàg. 7. 
1258 .- GONZÁLEZ i VILALTA, Arnau : "La Comunitat Cultural Catalano-Balear (1936)", a Randa, núm. 
52. Barcelona, 2004, pàgs. 154. 
1259 .- A L'Instant, aparegué el 20 de maig; a La Veu de Catalunya i La Publicitat el 21; a El Matí, el 22, i 
La Humanitat, el 23. Ibid., pàgs. 161. 
1260 .- Citat a GONZÁLEZ i VILALTA, Arnau : "La Comunitat Cultural Catalano-Balear (1936)", a 
Randa, núm. 52. Barcelona, 2004, pàgs. 161. 
1261 .- La Almudaina, dissabte, 23 de maig de 1936, pàg. 3; Sóller, núm. 2.5??. Sóller, dissabte, 23 de maig 
de 1936, pàg. 6. Es reproduïen, per ordre alfabètic, la primera i la segona llista d'adhesions al "Missatge als 
mallorquins", a Sóller, dissabte, 30 de maig de 1936, pàg. 12; La Nostra Terra, núm. 99. Palma, maig de 1936 
—no hi apareixia el darrer paràgraf ni els noms dels integrants del Patronat i del Comitè d'Honor—. 
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l'aparició del tetx "Producido en plena época de odios y de divisiones entre unos mismos 
hermanos, consigue hacer olvidar por un momento las divergencias que separan para no 
presentar sino aquellas particularidades que unen, y por encima de matizaciones políticas 
divergentes ofrece a los propios catalanes un campo neutro donde poder trabajar todos por un 
mismo ideal y ofrecerse a Mallorca como un ejemplo de que en ciertos aspectos es necesaria 
y obligada la coincidencia de quienes, aun poseyendo concepciones políticas diferentes, 
pueden coincidir en aquellas otras que les están por encima y que por su propia esencia no 
pertenecen exclusivamente ni a unos ni a otros, sino que son de todos." Seguidament, sortia 
al pas de possibles acusacions de sometiment de Mallorca a Catalunya, dient "Además, el 
reconocimiento de la labor de Mallorca en el conjunto del renacimiento catalán y el deseo de 
solidificar los lazos espirituales que unen las dos regiones es buena prueba de que no existe el 
menor asomo hegemónico por parte de ninguna de ellas, sino el solo deseo de andar juntos 
un mismo camino que el destino nos ha deparado. Los que mantuvieran suspicacias sobre 
este particular, habrán de abandonarlas al faltarles la base en que apoyarlas. Nuestra isla 
cuenta con valores propios —como han reconocido los propios catalanes— que perfilan clara 
y reciamente su personalidad. Por ello Cataluña está convencida de que Mallorca no puede ir 
a la zaga de nadie, ni aún de ella misma. El Mensaje, al tender al enlace amistoso de las dos 
personalidades para realizar una misma acción conjunta, no ofrece tutelas ni orientaciones 
sino que reconoce implícitamente el plano de igualdad entre ellos y nosotros." Finalment, 
apuntava l'esperança dels resultats que podia donar l'aproximació cultural entre catalans i 
mallorquins, afirmant "Los frutos de esta aproximación cultural catalano-mallorquina pueden 
ser muy copiosos, pues no se trata sólo de un movimiento aislado y platónico sino que se va a 
ahondar en la conciencia popular la necesidad y conveniencia de proseguirlo en el terreno de 
las realidades prácticas. Conocemos diversas iniciativas en este sentido, que habremos de 
divulgar en otras ocasiones, pues ahora sólo interesa constatar su existencia para exponer 
cuán provechosa puede ser para nuestra región la iniciación de esta aproximación catalana-
balear. Bienvenida sea esa comunidad cultural que se trata de establecer entre los dos 
pueblos, hermanos por la sangre y por la lengua. Mallorca se siente honrada y enaltecida con 
ella y a la misma esperamos ha de aportar todo su apoyo y entusiasmo."1262  
Així mateix, tant el diari La Almudaina —del 27 de maig— com el setmanari Sóller —del 30 
de maig— reproduïen de La Veu de Catalunya l'article "L'homenatge a Mallorca" de Manuel 
Brunet, que destacava, sobretot, l'aportació dels poetes mallorquins a la literatura catalana, 
reclamant un monument "amb qué Barcelona hauria de perpetuar la col·laboració dels 
mallorquins en l'obra de la nostra renaixença."1263 
Des del País Valencià, s'envià el maig una adhesió a la lletra i l'esperit del missatge dels 
catalans "de la Catalunya estricta" als mallorquins, encapçalat per Joaquim Reig i Nicolau 
Primitiu i signat per 28 intel·lectuals valencians.1264 

1262 .- M[iquel] M[arqués] C[oll]: "El Mensaje de Cataluña a los mallorquines", a Sóller, dissabte, 30 de 
maig de 1936, pàg. 12. 
1263 .- BRUNET, Manuel: "L'homenatge a Mallorca", a La Almudaina, dimecres, 27 de maig de 1936, pàg. 
1; Sóller, dissabte, 30 de maig de 1936, pàg. 7. 
1264 .- L'adhesió deia: "Proa.— Consell de Cultura i Relacions valencianes.— Adhesió al Missatge als 
mallorquins.— Assabentats del Missatge que els catalans de la Catalunya estricta adrecen al mallorquins, els 
valencians volem manifestar la nostra plena adhesió a la lletra i l'esperit d'aquell document. 
 Amb aquesta adhesió enviem als nostres germans de Mallorca el nostre viu i fervorós desig que trobin 
ressó entre ells les paraules del Missatge, perquè aquest esdevingui fructífer en les relacions internes de la 
nostra Comunitat Cultural. 
 València, maig de 1936. 
 Signen aquesta adhesió els senyor següents: 
 Joaquim Reig, ex diputat a Corts i president de la Unió Valencianista; Nicolau Primitiu, president de 
Proa i director del Centre de Cultura; Adolf Psicueta, publicista; E. Navarro i Borràs, poeta i directiu de Proa; J. 
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El 28 de maig, hi hagué una reunió del Comitè organitzador en què s'aprovà el text de 
"Resposta als catalans", redactat per Joan Pons i Marquès.1265 A partir del 10 de juny, 
aparegué a la premsa mallorquina la "Resposta als catalans" de ratificació promoguda per 
l'Associació per la Cultura de Mallorca i signada per 153 intel·lectuals mallorquins.1266  
A més de la publicació dels dos textos i la seva divulgació —amb una intensa campanya de 
premsa—, la Comunitat Cultural Catalano-Balear va preveure l'organització d'un programa 
d'actes, amb una visita de mallorquins a Catalunya (del 14 al 18 de juny) i una altra de 
representants culturals de Catalunya a Mallorca (del 21 al 25 de juny). 
Durant els cinc dies de la visita dels mallorquins a Catalunya, a més d'organitzar una gran 
rebuda al moll de la ciutat comtal, una ballada de sardanes a la plaça de Sant Jaume i un 
concert de l'Orfeó Català al Palau Nacional, s'havien de fer diverses conferències 
d'intel·lectuals mallorquins a l'Ateneu Barcelonés, a la Universitat i al Conferència Club. 
Així mateix, la Generalitat de Catalunya pensava col·locar una làpida d'homenatge als 
escriptors mallorquins de la Renaixença —a la Generalitat o a l'Institut d'Estudis Catalans— i 
la primera pedra del monument a Ramon Llull. A més, s'organitzarien excursions a 
Montserrat, Poblet i Tarragona i alguns actes oficials de recepció a la Generalitat i un 
banquet de comiat.1267  
La visita dels mallorquins a Catalunya, havia de ser contestada per una vinguda de catalans a 
Mallorca entre els dies 20 i 25 de juny, acompanyats de l'Orfeó Català. Havien d'arribar a 
Palma el dissabte, dia 20, l'Orfeó Català havia de fer dos concerts —un de caràcter popular—
, s'havien de fer excursions a Randa i Miramar —"como evocación de Ramon Llull"— i a 

Castanyer, regidor valencianista; Lluís Guarner, poeta i professor; M. Duran de València, escriptor; Ismael 
Rosselló, directiu del Partit Valencianista d'Esquerra; Carles Salvador, filòleg i poeta; M. Thous-Llorenç, 
escriptor i mestre; Angelí Castanyer, poeta; G. Huguet i Segarra, fundador d'Esquerra Republicana del P. V.; F. 
Bosch-Morata, metge; E. Caballero-Muñoz, poeta; J. Martínez-Vidal, directiu del Partit Valencianista 
d'Esquerra; Vicenç Tuson, de la Unió Valencianista; Emili Nadal, escriptor i catedràtic; Pasqual Asins, poeta; 
Josep Maria Tuson, de la Unió Valencianista; Robert Morodes, president de l'Associació d'Estudiants; F. Soto-
Mas, regidor valencianista; E. Cebrià, secretari de la Unió Valencianista; J. Calvete, de la Unió Valencianista; 
Carles Riera, advocat; J. Navarro i Barba, de la Unió Valencianista; F. Martínez, de la Unió Valencianista; Joan 
Reig, de la Unió Valencianista; Joaquim Riera, president de l'Associació Protectora de l'Ensenyança 
Valenciana." "En Valencia se adhieren al mensaje de Cataluña a Mallorca", a La Almudaina, divendres, 3 de 
juliol de 1936, pàg. 9. 
1265 .- El 29 de maig, Miquel Ferrà va escriure a Joan Pons dient "La resposta, que em transcrius al 
manifest dels catalans m'agrada molt i agradà a tots els reunits* [Vaig trobar que en tenien una copia supòs que 
tramesa per vosaltres] a la junta d'ahir a la tarda. La firmaran els esquerrans? En G. Forteza, després de tu, me 
va escriure sobre l'actitud dels esquerrans de Mallorca. Més tard m'envià un postal dient-me que les dificultats 
havien estat vençudes i que tothom firmava. Però a la tarda, estant reunits, vàrem telefonar an En Ramis 
Togores i no sabia que la cosa estàs resolta. Em parlà d'un altre manifest-resposta que volen fer endemés del 
nostre. Aturau-ho, per Déu! I posa'm un mot dient com estan, en realitat, les coses. La nostra idea, o la 
dominant, és ara que l'Orfeó venga primer, cap allà al 20, acompanyant els catalans que vendran dins un barco 
aposta a convidar-vos, i a primers de juliol (l'octubre, tots ho trobem massa tard) seríeu rebuts aquí els 
mallorquins. Sembla que això, que a mí m'inquietava un mica, s'encamina ara per bons camins. Si no surt un 
dictador fascista quan menys ens ho esperem, i ho envia tot en l'aire com els titeres de maese Pedro!… Teniu-
nos al corrent de la marxa de les coses entre vosaltres, i dels acords o dificultats que es produeixin." FERRÀ, 
Miquel: Cartes a Joan Pons i Marquès (1915-1947). Publicacions de l'Abadia de Montserrat. Barcelona, 1997, 
pàgs. 159-160. 
1266 .- "Resposta als catalans", a La Almudaina, dimecres, 10 de juny de 1936, pàg. 2; "Resposta als 
catalans", a Sóller, dissabte, 13 de juny de 1936, pàg. 7. 
1267 .- GONZÁLEZ i VILALTA, Arnau : "La Comunitat Cultural Catalano-Balear (1936)", a Randa, núm. 
52. Barcelona, 2004, pàgs. 162. Després de canviar el programa i primer fer-se la visita a Mallorca de 
l'expedició catalana, es comentava que en l'anada mallorquina a Catalunya, per respondre a l'estada de l'Orfeó 
Català, anirien acompanyats per la Capella Clàssica, dirigida per mossèn Thomàs. "Comunidad Cultural 
Catalano-Balear", a La Almudaina, dissabte, 13 de juny de 1936, pàg. 5 i "Comunidad Cultural Catalano-
Balear", a Sóller, dissabte, 13 de juny de 1936, pàg. 7. 
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llocs emblemàtics de la història, com Santa Ponça i Formentor. Els intel·lectuals durien a 
terme un conjunt de conferències.1268  El 17 de juny, però, el Comitè Organitzador a 
Barcelona de la Comunitat Cultural acordà aplaçar la vinguda a Mallorca i es comentava que 
es depassava per a començament de la tardor.1269 
El 28 de maig, el diari La Almudaina, publicà l'article "Desde Barcelona. El Mensaje de los 
intelectuales catalanes a Mallorca" de M. José de Oriol, datat a la ciutat comtal el 25 de maig. 
Destacava la bona recepció i difusió que havia fet la premsa del missatge dels intel·lectuals 
catalans i, després de posar-se en contacte amb els organitzadors de la Comunitat Cultural 
Catalano-Balear, entre els quals hi havia "un gran entusiasmo" per aconseguir dur a terme les 
finalitats de la novel entitat. Assenyalava que la "heterogeneidad política de los elementos 
organizadores y de los firmantes del Mensaje aleja toda suspicacia que en este sentido 
pudiera levantarse. La cultura no tuvo nunca matiz político de ninguna clase." Seguidament 
passava a indicar que "el objetivo de la C. C. C. B. es puramente cultural. Cataluña, en la 
élite de sus personalidades intelectuales, reconoce la labor de Mallorca en el Renacimiento y 
los nombres de sus grandes catalanísimos hombres de letras han sido ahora nuevamente 
pronunciados con fervor y admiración profundos. Ha sido nuevamente reconocida la 
aportación mallorquina a la lengua catalana, en el sentido aristocrático del idioma, en el 
perfume y expontaneidad de la poesía popular, y Cataluña entera se prepara para rendir 
homenaje a Mallorca y, para solidificar definitivamente los lazos espirituales que a ella la 
unen, en una labor eficazmente fecunda que, a la par que aune y encauce tanta labor 
individual esparcida y tanto esfuerzo personal gallardamente sostenido, fructifique en una 
orientación y obra definitiva que tienda a llevar a todos los estamentos la sutileza espiritual 
de los elegidos y haga eficaz el ideal teórico de los conductores de pueblos." Afirmava que 
en el missatge quedava exclós tota "suspicacia de hegemonía" entre la comunitat d'origen i de 
destí, destacava l'aportació de Mallorca a la llengua i cultura catalana, especialment la figura 
de Ramon Llull.1270 
El setmanari Sóller publicà, en la secció "De l'agre de la terra", sota l'epígraf "A l'entorn de la 
Comunitat Cultural Catalano-Balear", els articles de Ferran Soldevila "Catalunya-Mallorca" 
(13 de juny), en el qual en un moment en què "sorgeix a la superfície d'una actualitat creixent 
un dels sentiments i dels objectius que per a certs catalans constitueixen l'essència mateixa de 
llur producció i de llur actuació" recordava alguns fets històrics, com la unió a Catalunya de 

1268 .- "Comunitat Cultural Catalano-Balear", a La Almudaina, dijous, 11 de juny de 1936, pàg. 8; 
"Comunidad Cultural Catalano-Balear", a La Almudaina, dissabte, 13 de juny de 1936, pàg. 5; M. Josep d'Oriol 
assenyalava que "La Comunidad Cultural Catalano Balear continúa en su tarea de preparación de los actos que 
han de celebrarse en breve en Cataluña y Mallorca. El entusiasmo despertado en Cataluña, a raiz de la 
publicación del mensaje de los intelectuales a Mallorca, ha sido realmente algo inusitado. De hasta los más 
apartados rincones de la región autónoma han surgido voces de aliento y de aprobación por la campaña 
emprendida. Esta va a dar comienzo con unos actos de confraternidad. El próximo día 20, por la mañana, en un 
vapor especial, la representación de Cataluña, saldrá para Mallorca, para convivir durante unos días, --hasta el 
día 25-- con los hermanos de raza y de habla; para estrechar las relaciones con ellos y lograr que, de esa 
convivencia espiritual, salga algún fruto práctico que consolide la afinidad de sentimientos y fecundice la 
comunidad ideológica en sabrosas recolecciones para un próximo futuro. Con los intelectuales, llegará a 
Mallorca el Orfeó Catalá. Así, sin calificativos. No los necesita la entidad que, con su solo nombre, los sintetiza 
a todos. Cataluña, con la más alta representación de su cultura, envia a Mallorca la más alta representación, 
también, de su espíritu. Como si con la luz de su clara inteligencia remitiera el más profundo latido de su 
corazón. Hay en todo ello algo que emociona, que subyuga." ORIOL, M. Josep d': "Desde Barcelona. La 
Comunidad Cultural Catalano-Balear.- Hablando con el Dr. Augusto Pi Suñer", a La Almudaina, divendres, 12 
de juny de 1936, pàg. 1. 
1269 .- "Comunitat Cultural Catalano-Balear. Aplazamiento de la visita de los catalanes", La Almudaina, 
dijous, 18 de juny de 1936, pàg. 7. 
1270 .- ORIOL, M. José de: "Desde Barcelona. El Mensaje de los intelectuales catalanes a Mallorca", a La 
Almudaina, dijous, 28 de maig de 1936, pàg. 2. 
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Mallorca i Eivissa arran de la conquesta catalana, la figura cabdal de Ramon Llull, el 
sorgiment de la Corona d'Aragó i Catalunya arran de la conquesta de Mallorca i la 
consideració històrica medieval dels mallorquins com a catalans.1271  
També es reproduí (20 de juny) l'aritcle J. M. Miquel i Vergés, titulat  "La Renaixença a 
Mallorca" , en el qual destacava la necessitat d'establir vincles no solament culturals sinó 
també polítics. Recordava que amb motiu de l'aprovació de l'Estatut ja "es demanava a tots 
els catalans afavorits per la nova llei reguladora que no oblidessin que més enllà dels límits 
que assenyalava la Constitució que, com ha escrit J. V. Foix, «mutila la pàtria», hi havia 
catalans que havíem d'estimar i pobles que per llur història i per llur tradició tard o d'hora 
havien d'incorporar-se a la inquietud nacional." Afirmava que "Mallorca es, entre les terres 
de llengua catalana, la que des d'un començament experimenta la germandat espiritual que 
impulsà la renaixença lingüística." Recordava que el setmanari La Palma havia llançat "la 
primera veu d'incorporació a la idea de la renaixença lingüística, tot just apuntada al 
Principat." Indicava els vincles entre Catalunya i Mallorca durant la Renaixença i, fins i tot, 
abans, especialment l'aportació menorquina. Acabava l'article amb els mot següents: "La 
compenetració ideal entre el Principat i les illes no fou pas simple coincidència; el 
Romanticisme havia fet ressucitar l'ànima nacional, en el seu aspecte lingüístic, allà on, 
malgrat tot, es conservava incòlume: a Catalunya i a Mallorca. La interposició de la llengua 
forastera, a gratcient admesa durant un llarg període de desnacionalització, no havia pogut 
matar un mínim sentit, quasi quimèric, d'independència literària. Si en el segle XIX la 
llengua agermanava els pobles de llengua catalana i obria el camí de la llibertat d'expressió, 
en el segle XX la comunitat cultural ha de manifestar-se en tots els aspectes fins arribar a la 
total i perfecta compenetració. El Missatge als mallorquins pot esser-ne el primer pas i l'inici 
d'una nova era de grandesa de la Pàtria."1272  
El 27 de juny, es publicava l'article "Mallorca i Catalunya", de Rogatallada, en el qual definia 
el missatge dels catalans com "un crit de germanor, d'unitat espiritual, que clama perque 
s'enforteixi un estat de conciència comú." Assenyalava que "La caiguda històrica de 
Catalunya en ple Renaixement impedí que les terres de llengua catalana s'integressin en una 
unitat política forta, com hauria passat de segur si Catalunya, en aquella hora que prenien 
unitat i consistència els estats europeus, hagués continuat essent mestressa dels seus destins." 
Comentava que en el desvetllament literari i la revalorització hi havien tengut tanta 
importància els autors mallorquins com els de Catalunya. "I això ha passat d'una manera 
exactament igual amb tota la resta del moviment cultural de la nostra terra: catalans i 
mallorquins hi han col·laborat en perfecta unió, sentint-se tots plegats una mateixa cosa. Mai 
els mallorquins no han donat senyals d'entendre que ells fossin cosa apart; que la llengua en 
que escrivien fos cosa distinta d'aquella en que escrivim nosaltres, que les diferències entre 
llur parlar i el nostre poguessin ésser estimades altrament que com les diferències naturals 
que a tot arreu existeixen entre les modalitats del llenguatge parlat que la llengua escrita 
recull i fixa en una unitat superior. I, de fet, en la fixació, la depuració i la formació del català 
literari, el mallorquí té una part important." Criticava el moviment literari d'intenció 
"localista, independent i gelosa" que no s'havia incorporat al "fenomen total" de la cultura 
catalana, fent especialment referència al cas d'alguns sectors valencians. En canvi, "a 
Mallorca aquesta comprensió ha existit des del primer moment. D'ací que Mallorca sigui pels 
catalans nacionals de la Catalunya estricta, la més próxima espiritualment de les altre terres 
que parlen en català." Així i tot, indicava la manca d'ambició política "dels pobles insulars 
concretada en un desig de veure reconeguts els drets de llur personalitat, ja sigui com una 

1271 .- SOLDEVILLA, Ferran: "Catalunya-Mallorca", a Sóller, dissabte, 13 de juny de 1936, pàg. 17. 
1272 .- MIQUEL i VERGÉS, J. M.: "La renaixença a Mallorca", a Sóller, dissabte, 20 de juny de 1936, pàg. 
12. 
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extensió de la nostra, ja sigui en alguna altra forma. El dia de demà que Mallorca nasqués a 
un estat de consciència col·lectiva, ens podria retreure que mentre els seus homes més 
eminents han estat artífexs i participants en el nostre redreçament, nosaltres no ens hem sabut 
preocupar d'ella ni de la seva sort." Acabava dient que "L'autonomia, donada amb un esperit 
gassiu, ens tanca políticament dins uns límits que no són els que lliurement atribuirem a la 
nostra terra. Però nosaltres no hem d'oblidar en cap moment que Catalunya és una entitat 
espiritual molt més amplia, la unitat de la qual hem de reconstituir encara que de moment no 
pugui éser més que un terreny d'afecte i de col·laboració intel·lectual. Uns hi entraran amb 
més dificultat o amb més lentitud que altres en aquesta unitat, perque això encara és cosa de 
seleccions i de les actituds que aquestes adoptin; però allà on la unitat ja s'ha produït no hem 
de consentir que es perdi o es desdibuixi per una atenció egoista als problemes del moment. 
Es per això que en aquestes hores crucials de Catalunya, amb l'atmósfera tan tensa i 
carregada, el missatge de la intel·lectualitat catalana a la mallorquina és una afirmació 
generosa de supremacia de l'esperit que fa passar entre nosaltres com una alenada oxigenant i 
confortadora."1273  
Manuel Andreu i Fontirroig publicà l'article "Vora el missatge dels intel·lectuals catalans a 
Mallorca" en el qual destacava que el missatge esdevendria un document històric que 
"emmarcava nobles i justes inspiracions de l'ànima catalana" amb els "germans de raça sota 
la sagrada comunitat de la mateixa llengua i en la mateixa flairosa llaçda de planes fulgurants 
de la història." Continuava dient que "El destí de la pàtria gran i pròpiament dita, tal volta 
queda des de llavors vinculat a la comunitat proclamada i és un fet prou destacat o 
remarcable perquè tots els elements socials catalans hi posin l'esment, necessari, per tal de 
que es consolidi d'una manera definitiva." Remarcava el paper de la Renaixença —amb 
"estrofes desbordants de patriotisme"—, amb la participació dels autors mallorquins, per dir 
que "la sembra dels renaixentistes ens ha fet gaudir de la llibertat d'avui." Així mateix, 
recordava poèticament la conquesta del rei Jaume I en què "una lleva de catalans restà a la 
terra conquerida i multiplicà la raça, que allà s'hi anà estenent tot i conservant adhuc el millor 
de l'ànima i de la parla dels conqueridors. Avui sembla que ja no és tan ampla la mar que ens 
separa." Assenyalava que "els moderns mitjans de comunicació ens allunyen de Mallorca tan 
sols una hora de camí; molt menys espai de temps que els que ens separa de moltes ciutats de 
la Catalunya estricta. Sembla, doncs, per consequència, que també ja és arribada l'hora que 
s'apropin les distàncies espirituals que pugui haver-hi, (tal vegada produïdes com a fenòmens 
naturals per l'isolament d'aquelles terres mallorquines) i que sota el mateix ideal, sota la 
nostra dèria, empeses per el[sic] mateix embat, ambdues terres germanes seguixin llur camí, 
paral·lelament, les dues personalitats ben filades completant-se, fins arribar a tenir 
perfectament vestit l'immens edifici espiritual que ha de allotjar[sic] la gran família de parla 
catalana." Afirmava que aleshores "es tracta de donar forma pràctica i eficaç a tanta tasca 
personal, isolada, recollint totes les aspiracions i dalers, per tal que el treball sigui 
remunerador, en un pròxim futur, de fruita saborosos que puguin assodollar les fams de totes 
les llars." Acabava dient que la Comunitat Cultural Catalano-Balear és "una obra 
essencialment patriòtica, en la que tenim tots el deure sagrat de prendre la part que ens 
correspongui, unint-hi l'esforç del nostre valor o saber o, quan no sigui més, els nostres més 
vius entusiasmes, fent-ho de manera que, els actes de germanor que s'estan preparant i que 
han de celebrar-se dins breu temps, revesteixin el major esplendor i constitueixin l'expressió 
més viva de la més profunda convivència i intel·ligència fraternal."1274  

1273 .- ROGATALLADA: "Mallorca i Catalunya", a Sóller, dissabte, 27 de juny de 1936, pàg. 17. 
1274 .- ANDREU i FONTIRROIG, Manuel: "Vora el missatge dels intel·lectuals catalans a Mallorca", a 
Sóller, dissabte, 4 de juliol de 1936, pàg. 15. 
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L'escriptor J. V. Foix escrigué l'article "A la unitat per la cultura". Començava dient que 
"Quan un català afecte[sic] a la causa del Catalanisme anomena pel seu nom la Pàtria i diu 
Catalunya, no es limita a representar-se, mentalment, les terres que integren unes províncies 
absurdes. En dir Catalunya, en sil·labejar el nom dolcíssim de la nostra contrada terrenal el 
català regenerat per la fe en els destins de la Pàtria projecta damunt un manpa inèdit la silueta 
d'una nació realitzada on tots els qui parlen català i els qui sense parlar-lo hna ingressat, sota 
el signe de la unitat per la cultura, a tan noble assamblea, es reconeixen conciutadans amb 
igualtats de drets i de deures." Seguidament, afirmava "Tota cultura tendeix a unir; tota pàtria 
tendeix a realitzar-se. Una política, si és lleial a la seva destinació d'executar per l'eternitat, 
ha de servir simultàniament la Cultura i la Pàtria." Comentava que de manera negativa les 
cultures i les pàtries "es dissolen en lluites internes", però, en canvi, de forma positiva "les 
pàtries i les cultures ordenen jeràrquicament llurs forces físiques i espirituals, anorreen els 
instigadors de guerra civil, eleven la moral dels subordinats i s'assenyalen un destí. La Pàtria 
i la Cultura exerceixen una funció irradiadora, integradora, imperial, o moren damnutn 
arenys ombrívols tot rosegant llurs pròpies entranyes." Continuava afirmant que cap català 
"no dubtarà a decidir-se; a la unitat per la cultura i a l'imperi per l'establiment d'un ordre i de 
la seva jerarquia." Deia, a més, que "El Catalanisme que, doctrinalment, és de rel 
mediterrània, en les seves diverses manifestacions culturals o polítiques ha tendit sempre a 
ordenar per a construir, a projectar-se, a eixamplar-se, a integrar. Quan algú intenta de 
desviar-lo dels seus destins, la Pàtria esdevé una província agònica en una terra morta i els 
catalans s'aixequen els uns contra els altres per a disputar-se impúdicament les quatre 
monedes que representen el preu de la llibertat col·lectiva." Afirmava que el missatge als 
mallorquins era "una represa de consciència de Catalanisme. La passió fratricida esdevé en 
els cors més purs i en les voluntats més disciplinades passió d'unitat. Un apel·la els catalans 
de Mallorca per tal com sense ells la Pàtria és orba. Un altre dia cridarà en nom d'una cultura 
superior els qui, per tal com són germans de raça, de llengua, d'història, s'hi trobaran 
exclusivament representats. I els qui s'aixopluguen sota la bandera de la nostra Pàtria, perquè 
serà la més segura de les comunitats." Acabava reafirmant que "Per la unitat de la cultura, pel 
recobrament integral de Catalunya, per la comunitat de totes les gents que parlen català o se 
senten políticament, culturalment, o socialment representats per Catalunya tots els fills de la 
Pàtria, d'orient a occident, del litoral o de la muntanya, súbdits d'un Estat o d'un altre Estat, 
continentals o insulars han d'ésser presents a l'hora de la realització de la Idea Catalana."1275 
Tomàs Garcés, en l'article "A la unitat per l'idioma", afirmava la unió que sentia "el català 
nacional" en les terres de parla catalana i que "la permanència de l'idioma, per damunt de les 
altres muralles, tangibles, de la frontera, o per damunt de la frontera interior que els segles de 
decadència creaven i l'article 13 de la Constitució voldria eternitzar, és el que li revela, de 
cop, la superior unitat de la gran Catalunya. Unitat de cultura, unitat d'idea, que fan 
secundàries i potser fatals, les altres." Seguia dient que "De totes les terres germanes, 
Mallorca és potser aquella en la qual l'idioma, aïllat, no havent sofert l'escomesa d'altres 
llengües, no ha vist perillar gens la seva vitalitat. Per això quan ens adreçam als nostres 
germans de les Illes el fet de la comunitat de parla, més fort que el de la mar separadora, 
facilita de seguida, sense qüestions prèvies, la nostra entesa cordial. No ens caldria invocar la 
raça, ni ens caldria invocar la sang. La nostra raça és la llengua, la nostra sang és la llengua." 
Acabava citant la metàfora de Ramon Llull en què "els qui arriben i els qui esperaven porten 
inscrites en llurs banderes les mateixes paraules en bell catalanesc."1276 Els textos de J. V. 
Foix i de Tomàs Garcés foren llegits pels autors a Ràdio Barcelona. 

1275 .- FOIX, J. V.: "A la unitat per la cultura", a Sóller, dissabte, 4 de juliol de 1936, pàg. 15. 
1276 .- GARCÉS, Tomàs: "A la unitat per l'idioma", a Sóller, dissabte, 4 de juliol de 1936, pàg. 15. 
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El 12 de juny, La Almudaina incloïa en primera plana, l'entrevista des de Barcelona de M. 
Josep d'Oriol al president del Comitè Organitzador de la CCCB, August Pi Suñer.1277 En 
l'interviu, Pi i Suñer comentava que les primeres finalitats de l'entitat era "manifestar 
explícitamente cuanto debe la cultura catalana a la aportación del espíritu balear: la ciencia, 
las letras, las artes, y de remarcar la unidad del acento. Es un solo "cuerpo" de dos elementos 
y es necesario demostrar que no están separados, sino que forman un todo, conjuntamente." 
Després de repassar els actes de la visita dels catalans a Mallorca i la tornada d'aquesta pels 
mallorquins a Catalunya, comentava, amb certa ambigüitat, que les finalitats futures de 
l'entitat eren, aleshores, difícils de concretar. Sobre si es crearia alguns organisme permanent, 
assenyalava que "no está precisado por ahora" i que els mallorquins "parece que desearían 
que se fundara un organismo universitario local, dependiente de nuestra Universidad 
Autónoma. Es un proyecto a tomar en consideración y a tratar. Es posible que se despierten 
otras iniciativas." Seguidament, després de destacar l'excel·lent acollida del missatge, tant a 
Catalunya com a Mallorca, acabava testimoniant als mallorquins "la consideración y la 
estima por los altos valores intelectuales de Mallorca y manifestar nuestra esperanza de que 
los días próximos serán desbordantes de una realidad actual y de augurios para el futuro." 
La premsa mallorquina de dretes criticà la Comunitat Cultural Catalano-Balear, bàsicament 
per l'heterogeneïtat política dels signataris.1278 
 
11.17. LA PARTICIPACIÓ MALLORQUINA A L'OLIMPÍADA POPULAR DE 
BARCELONA 
També hem de destacar l'organització d'una delegació mallorquina per participar en 
l'Olimpíada Popular de Barcelona, convocada des del 22 al 26 de juliol com a rèplica a 
l'Olimpíada de Berlín.1279 
El 4 de juny, es va reunir el Comitè Pro-olimpíada Popular i foren elegits president Ferran 
Rado Moragues, presidents honoraris el batle de Palma Emili Darder i el president de la 
Diputació Jaume Garcias Obrador, i secretari Vicenç Garcés Bonafè.1280 
El dijous, 11 de juny, el Comitè Pro-olimpíada Popular, integrat per Ferran Rado Moragues, 
Vicente Garcés i Jacint Cortès, visità el batle Darder per exposar-li les gestions organitzatives 

1277 .- ORIOL, M. Josep d': "Desde Barcelona. La Comunidad Cultural Catalano-Balear.- Hablando con el 
Dr. Augusto Pi Suñer", a La Almudaina, divendres, 12 de juny de 1936, pàg. 1. 
1278 .- El setmanari Acción publicà la nota següent: "Hemos visto un mensaje dirigido a los intelectuales de 
Cataluña suscrito por ciertos intelectuales mallorquines pertenecientes a los más opuestos sectores de ideología. 
No comprendemos a que clase de cultura se refiere este conglomerado complejo de intelectuales. En Cataluña 
ha habido un Mossen Cinto y hay un Gassols que no tienen otro punto de contacto que hablar ambos en catalán. 
En Mallorca hemos tenido un Costa y Llobera y tenemos ahora un Alomar. Como se vé hay culturas para todos 
los gustos. Nosotros, amantes como el primero de las glorias de la Cataluña cristiana y de la Mallorca 
tradicional, no acertamos a comprender que significa esta nueva comunidad cultural catalano-balear. Nos consta 
desde hace mucho tiempo que las cantidades heterogéneas nunca pueden sumarse. Y que por sobre los intereses 
culturales fundados en afinidad de lengua o raza, existen en los tiempos presentes altísimos intereses que 
defender, lo cual no se logra con estas mezclas híbridas e infecundas." Acción, núm. 55. Palma, dissabte, 27 de 
juny de 1936, pàg. 2. 
1279 .- Sobre aquest esdeveniment esportiu en general, vegeu SANTACANA, Carles i PUJADAS, Xavier: 
L'altra olimpíada. Barcelona  '36. Llibres de l'Índex. Barcelona, 2006, i SANTACANA, Carles i PUJADAS, 
Xavier: "L'Olimpíada Popular de Barcelona de 1936: olímpics i antifeixistes", a L'Avenç, núm. 136. Barcelona, 
abril de 1990, pàgs. 6-12. També vegeu el treball de David GINARD: "Sobre la vida quotidiana durant la guerra 
civil (1936-1939). Els mallorquins refugiats a Vic", a Lluc, núm. 760. Palma, gener de 1991, pàgs. 15-18. 
1280 .- "Baleares debe estar representada en la Olimpiada Popular de Barcelona", a Nuestra Palabra, núm. 
138. Palma, dijous, 4 de juny de 1936, pàg. 4; "Adelante, por la Olimpiada Popular de Barcelona", a Nuestra 
Palabra, núm. 139. Palma, dijous, 11 de juny de 1936, pàg. 4; "La Olimpiada Popular. A la opinión deportiva y 
cultural de Baleares", a El Obrero Balear, núm. 1.797. Palma, divendres, 19 de juny de 1936, pàg. 2. 
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i les línies generals de l'acte i oferir-li la presidència honorària del comitè local, que 
acceptà.1281 
El Comitè publicà alguns comunicats en el quals exposà que "desplazaremos gracias a los 
trabajos efectuados, a una fuerte representación del folklore mallorquín, cuyas canciones y 
bailes típicos son tan celebrados en la ciudad de Barcelona, a más de una fuerte 
representación deportiva, formada especialmente por muchachos obreros que alternan el 
deporte con el trabajo, siendo por tanto fieles representantes del deporte amateur" i que 
"vamos por tanto a competir en deporte y folklore con las demás regiones de España que 
también se han desvelado por estar bien representadas en Barcelona y nuestro mayor deseo es 
no ver rebajado nuestra representación en lo más mínimo con relación a las demás regiones.” 
En les sessions del 19 i 23 de juny de 1936 del Comitè Executiu d’ERB, es donà compte de 
la gestió del delegat del partit en el Comitè a favor de l'Olímpiada Popular que tingué el vist-
i-plau del membres del comitè municipal.1282 
El 20 de juny, a les 21 h., en la Casa del Poble de Palma es celebrà una funció benèfica a 
favor de l'Olimpíada Popular. Hi varen prendre part la Massa Coral Antifeixista i la Rondalla 
Mallorquina i, en acabar la funció, es féu una ball, amenitzat per una orquestrina.1283 
El 29 de juny, el batle Emili Darder va rebre la visita del president del Comitè Pro-olimpíada 
Popular Ferran Rado, per ultimar la vetlada a benefici de la manifestació esportiva. En la 
vetlada del dissabte 4 de juliol s'havia d'efectuar la selecció de corredors participants en les 
proves de l'olimpíada i hi havia de participar la Rondalla Mallorquina i la Banda Municipal 
de Música de Palma.1284 
El 30 de juny, la premsa publicà una nota de l'excampió d'Espanya i responsable de la 
selecció ciclista del Comitè Provincial, Miquel Bover, en la qual convidava a tots els ciclistes 
de Mallorca a participar en la carrera ciclista en el velodròm de Tirador de Palma per fer la 
tria dels corredors per participar en l'Olimpíada popular.1285 
El dissabte, 4 de juliol, a l'horabaixa, el Comitè unes proves atlètiques en el camp de l'Hípica 
per seleccionar els corredors a peu que havien d'anar a Barcelona.1286 L'endemà, diumenge, en 

1281 .- "Del Ayuntamiento. El Comité de la Olimpiada Popular", a La Almudaina, dimarts, 12 de maig de 
1936, pàg. 2. 
1282 .- Informe del 5 de desembre de 1936 del secretari de la Causa núm. 978/1936 Manuel Bennàssar Mas i 
del juge intructor Ricardo Fernández de Tamarit. Causa 978/1936. Arxiu del Jutjat de la Comandància Militar 
de les Balears. 
1283 .- "Teatro Casa del Pueblo", a La Almudaina, dissabte, 20 de juny de 1936, pàg. 4, publicà l'anunci de 
l'acte. 
1284 .- "Del Ayuntamiento. La Olimpiada Popular", a La Almudaina, dimarts, 30 de juny de 1936, pàg. 2. 
1285 .- Els ciclistes que volguessin participar en les proves de selecció es podien inscriure en la Casa del 
Poble des del dilluns 29 de juny al divendres 3 de juliol. La nota destacava que el comitè organitzador volia que 
en l'acte esportiu de Barcelona hi hagués una àmplia representació del món del ciclisme mallorquí. Es deia que 
en les carreres serien seleccionats els 4 corredors que obtinguessin millor classificació, "los cuales juntamente 
con los demás grupos deportivos seleccionados pasarán a Barcelona, a enfrentarse con sus hermanos de clase de 
todo el mundo." El comunicat acabava afirmant "¡Trabajadores! Todos los que esteis al alcance de ello, 
adherios al Comité organizador para asistir a tan magno certamen de cultura física, y que ha de servir para poder 
sellar la fraternidad del proletariado mundial tan necesaria en estos críticos momentos en que la paz se halla tan 
amenazada." "Olimpiada Popular de Barcelona. Invitación a todos los corredores ciclistas sin licencia", a La 
Almudaina, dimarts, 30 de juny de 1936, pàg. 7. 
1286 .- En feren proves de 100 metres —quedà primer Riera, amb un temps d'11 segons i segon Enseñat, 
amb 11 segons 6/10—, de 400 metres.—guanyà la cursa Enseñat, amb 55 segons—, de 1.500 metres —féu 
primer Bosch, amb un temps de 4 minuts i 17 segons—, de 3.000 metres —va ser primer Mateu Simó amb 10 
minuts i 11 segons—, de 5.000 metres —guanyà Santandreu, amb 16 minuts i 45 segons— i de 10.000 metres 
—féu primer Martí Serra, amb 34 minuts i 30 segons.— "Para la Olimpiada popular de Barcelona. Los 
festivales del sábado y domingo", a La Almudaina, dimarts, 7 de juliol de 1936, pàg. 7. 
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el velòdrom de Tirador es feren les proves ciclistes.1287 El festival va ser amenitzat per la 
Massa Coral Antifeixista del Socors Roig Internacional, l'Orfeó Proletari de la Casa del 
Poble, la Rondalla Mallorquina i la Banda Municipal.1288 El 9 de juliol, el Comitè féu pública 
una nota d'agraïment a l'empresa del Veloz Sport Balear i als donants dels premis de la 
cursa.1289 
El 8 de juliol, arribà des de Barcelona el delegat del Comitè Pro-olimpíada Popular de les 
Balears, Rafel Seguí Garriga que s'havia traslladat a la ciutat comtal per concretar els detalls 
del viatge i l'estada de la delegació mallorquina, que estaria integrada per ciclistes, 
boxejadors i futbolistes, a més de la Rondalla Mallorquina i alguns orfeons proletaris. Rafel 
Seguí també comunicà a totes les entitats culturals, esportives, corals, sindicals i polítiques de 
Mallorca que volguessin participar en l'esdeveniment que s'adreçassin al Comitè, domiciliat 
en la Casa del Poble de Palma.1290 
El dissabte, 11 de juliol, en l'avinguda d'Alexandre Rosselló, de Palma, es féu un festival de 
propaganda de l'Olimpíada Popular de Barcelona, amb uns concerts de la Banda Provincial i 
la Banda Municipal de Palma i la ballada popular de la Rondalla Mallorquina.1291 
El 14 de juliol, els membres del  Comitè Pro-olimpíada, Rafel Seguí i Mateu Abraham, 
acompanyats del secretari de la presidència de la Diputació, Vicenç Garcès, visitaren el batle 
Emili Darder —que era president honorari, juntament amb el president de la Diputació Jaume 
Garcia— per demanar un donatiu per sufragar les despeses dels assistents a l'acte esportiu. 
Així mateix, convidaren a la coporació municipal per assistir a l'Olimpíada o nomenar un 
delegat entre els regidors per ostentar la representació de l'Ajuntament. El batle Darder agraí 
la invitació i es va comprometre que en la sessió plenària del 15 de juliol, tractaria sobre 
ambdós temes.1292 En la darrera sessió de l'Ajuntament abans de l'aixecament militar, s'acordà 
concedir la subvenció, que havia de fixar la Comissió d'Hisenda.1293 
Col·laboraren econòmicament en les despeses de l'expedició mallorquina, diversos 
ajuntaments, com Llumajor, Felanitx i Palma. Així,  el 7 de juliol, la Comissió gestora de 
Llucmajor acordà donar un vot de confiança a la Comissió d'Hisenda per tal que resolgués 
sobre l'ajuda econòmica del consistori al Comitè Provincial Pro-olimpíada Popular.1294 

1287 .- Hi hagué una carrera de 120 voltes a la pista, que donà la classificació següent: 1er. Caldentey (128 
punts) —que prengué una volta d'avantatje a la resta— , 2on. Montmany (109 punts), 3er. Vich (81 punts), 4art. 
Maimó (36 punts), 5è. Sastre (30 punts) i 6è. Alcover (2 punts). Així mateix, es féu una prova de 36 voltes per 
corredors menors de 16 anys, que donà com a resultat: 1er. Andreu Martorell Coll (20 punts), 2on. Joan Roig 
Mas (18 punts), 3er Miquel Bonet (14 punts) i 4art. Miquel Villas (8 punts). "Para la Olimpiada popular de 
Barcelona. Los festivales del sábado y domingo", a La Almudaina, dimarts, 7 de juliol de 1936, pàg. 7. 
1288 .- El Obrero Balear, núm. 1.799. Palma, divendres, 3 de juliol de 1936, pàg. 2; Nuestra Palabra, núm. 
142. Palma, 2 de juliol de 1936, pàg. 4, i  El Día, dimarts, 30 de juny de 1936, pàg. 2. 
1289 .- La relació de donants per a la cursa ciclista va ser de Santandreu del carrer de Sant Miquel (una 
bomba i un timbre), Ciclos Alegre (un timbre), Joan Santandreu (uns clips amb corretges), Rafel Maimó (dos 
parells de clips amb corretges) i la Casa Darder (dues cambres de bicicleta, un fre i dues caixes de cintes per a 
guies). "Olimpiada popular ", a La Almudaina, dijous, 9 de juliol de 1936, pàg. 2.  
1290 .- Rafel Seguí també féu pública la carta del socialista eivissenc Tur que havia ofert la participació 
d'unes colles típiques d'Eivissa i comunicà que el Comitè es reuniria cada dia de 20 a 21 h. a la Casa del Poble. 
"Olimpiada popular ", a La Almudaina, dijous, 9 de juliol de 1936, pàg. 2.  
1291 .- Es publicà l'anunci de l'acte a "Avenida Alejandro Rosselló", a La Almudaina, dissabte, 11 de juliol 
de 1936, pàg. 8. 
1292 .- "Del Ayuntamiento. La Olimpiada de Barcelona", a La Almudaina, dimecres, 15 de juliol de 1936, 
pàg. 2. 
1293 .- Llibre d'actes de l'Ajuntament de Palma. 1936. AMP. 
1294 .- "Municipales", a La Semana, núm. 29. Llucmajor, dissabte, 18 de juliol de 1936, pàg. 1. L'11 de 
juliol, hi havia rumors a Llucmajor que en la selecció mallorquina de futbol per a l'Olimpíada Popular 
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Precisament, el darrer acord (sessió plenària del 16 del juliol) del consistori felanitxer va ser 
la concessió d'una subvenció de 100 ptes. a aquest Comitè Provincial Pro-olimpíada 
Popular.1295 
La premsa de dretes criticà l'olimpíada i el suport donat per l'Ajuntament de Palma a 
l'expedició illenca, esmentant el seu caràcter polític. Destacà el setmanari de l'Acció Popular 
Agrària, Acción, que en el número del 18 de juliol, publicà un anunci befós titulat 
"Olimpiada internacional de 1937 S'Indioteria"1296 i criticà, a més de la politització de 
l'esdeveniment, l'assistència de les delegacions d'algunes nacionalitats de l'Estat Espanyol, 
independents de l'espanyola.1297 Així mateix, en la secció "Maculins" es feren algunes 
crítiques a l'Olímpiada Popular, com el fracàs de la funció al Veloz Sport Balear,1298 la 
recomanció dels socialistes a l'assistència dels seus joves a l'acte1299 i el suport de França als 
esportistes que havien de competir en l'Olimpíada de Berlín en contraposició al suport del 
Govern espanyol. 
La nit del 18 de juliol partiren cap a Barcelona 36 esportistes —16 futbolistes, 9 atletes, 6 
boxadors i 5 ciclistes—, acompanyats de set orfeons, a més dels gegants de l'Ajuntament de 
Palma i d'un ampli grup d'espectadors. Segons la premsa partiren de Mallorca devers 400 
persones per assistir a l'Olimpíada.1300 

s'inclourien els jugadors del Llucmajor Miquel Puigserver (defensa) i Llorenç Salvà (exterior esquerrà) 
"Rumores", a La Semana, núm. 28. Llucmajor, dissabte, 11 de juliol de 1936, pàg. 3. 
1295 .- ADROVER, Aina i CABOT, Joan: Felanitx 1931-1939. República, guerra i repressió. Res Publica 
Edicions. Sant Jordi de ses Salines, 2002, pàg. 54. El corredor felanitxer Joan Ensenyat i el futbolista Joan 
Martorell s'embarcaren en l'expedició per participar en l'esdeveniment esportiu. 
1296 .- L'anunci deia: "Se convoquen els Jocs Olimpícs per l'any qui vé a S'Indioteria. Assistiràn les 
següents nacionalitats: ANGLATERRA, S'ARRACÓ, ITALIA, SON ESPANYOLET, ALEMANIA, ES 
VIVERO, SUECIA, S'HORT D'ES CA, NORUEGA, SON SARDINA, ARGENTINA, LLORET DE VISTA 
ALEGRE, U. R. S. S., SANTA CATALINA, SUIZA, MONTUIRI, ESTATS UNITS i CA'N PASTILLA. 
 ¡¡¡DEPORTISTES ASSISTIU-HI!!!" Acción, núm. 58. Palma, dissabte, 18 de juliol de 1936, pàg. 3 
1297 .- L'article titulat "La Olimpiada Popular de Barcelona" mostrava algunes frases censurades i deia: "Ya 
se hace política con el deporte. No queda ni siquiera eso para la convivencia. Frente a la Olimpíada de Berlín, 
los rojos de todo el mundo han elegido al Estadio de Montjuich para dar una demostración en la cual el deporte 
no es nada y la hoz y el martillo lo es todo. 
 Es una cosa incomprensible que pueda ser tolerada una manifestación de esta clase. 
 Los verdaderos deportistas avergonzados. 
 Lo que colma el carácter sectario de la Olimpíada de vía estrecha, son los anuncios fijados en nuestras 
calles y plazas en los que figuran como nacionalidades asistentes al acto: 
 ESPANYOLS 
 CATALANS 
 BASCS 
 GALLECS 
 La Olimpiada Roja ha partido España en cuatro trozos." Acción, núm. 58. Palma, dissabte, 18 de juliol 
de 1936, pàg. 3. 
1298 .- "Pareix que dissapte passat «El Obrero Balear» fa fer el mut respecte l'éxit de la funció que varen 
donar els seus correligionaris en el Veloz Sport Balear, per recullir doblers per pagar el viatges en els qui han 
d'anar a s'Olimpíada de Barcelona. 
 Peró ja que no n'ha dit res noltros direm que va esser un complet fracàs per la poca gent que hi va 
asistir. 
 No deim que mos n'he alegrem perque seria donar un disgust massa gros a tots aquells que desitjen 
anar-hi de gorra." Acción, núm. 58. Palma, dissabte, 18 de juliol de 1936, pàg. 3. 
1299 .- "Els socialistes recomanen, suposam que en els seus joves, l'assistència a s'Olimpiada de Barcelona i 
ho fan amb gran interès per fer la competència a la de Berlín. 
 A ses costes mos veurem." Acción, núm. 58. Palma, dissabte, 18 de juliol de 1936, pàg. 3. 
1300 .- "Mallorquines que van a la Olimpiada" a La Almudaina, núm. 18.782. Palma, diumenge, 19 de juliol 
de 1936, pàg. 10. Per un posterior desenvolupament dels fets d'aquesta expedició, vegeu GINARD FÉRON, 
David: "Sobre la vida quotidiana durant la Guerra Civil (1936-1939). Els mallorquins refugiats a Vic" a Lluc, 
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11.18. LA INTENSIFICACIÓ DE L'ANTICLERICALISME 
La majoria de comissions gestores dels ajuntaments de Mallorca varen dur a terme una 
política de confrontació oberta amb l'Església i les relacions entre ambdues institucions 
assoliren la màxima tensió. 
Les contestacions, donades a conéixer per Josep Massot i publicades posteriorment per 
Ramon Rosselló,1301 que feren els rectors a la circular de l'arquebisbe-bisbe, Josep Miralles, 
sobre els "desmanes sobre personas o cosas religiosas, cometidos entre el 17 de febrero y el 
19 de julio, y despues del 19 de julio de 1936" constitueixen un vertader memorial  de 
greuges, des de l'òptica dels eclesiàstics, dels conflictes que es varen viure en aquells mesos. 
Alguns preveres tingueren problemes amb les autoritats republicanes i foren obligats a 
abandonar la parròquia. La nit del 22 de febrer, un grup de llorencins d'esquerres demanaren 
"bajo serias amenazas" al batle Onofre Soler que cessàs el rector Pere Santandreu Gayà. 
L'endemà, el batle li demanà que abandonàs la rectoria, fet que va fer efectiu el 25 de 
febrer.1302 L'ecònom de Santa Margalida, Francesc Garau, també fou obligat a abandonar la 
parròquia. 
Així mateix, foren empresonats alguns altres eclesiàstics. El 17 d'abril, el prevere i director 
de la Congregació Mariana d'Esporles, Antoni Trias, fou detingut juntament amb altres 
membres de la congregació per ordre del batle, el socialista Sebastià Coll. Després d'estar 
quatre hores detinguts, varen ser traslladats a la presó dels Caputxins de Palma, on hi hagué 
aldarulls arran de la celebració d'una missa del prevere Trias. Finalment, varen ser posats en 
llibertat el 20 d'abril.1303 
El 25 de maig, el rector de Montuïri Gregori Barceló i el vicari Pere Maria Torrens foren 
detinguts per ordre del president de la gestora, Gaspar Mesquida, foren detinguts juntament 
amb sis joves de les Joventuts d'Acció Popular —JAP— acusats de rompre el rètol de la 
plaça de la República. Quan es procedí des de l'Ajuntament de Montuïri al seu traslladat a la 
presó de Palma hi hagué un rebombori important a la plaça de la vila i molts dels assistents 
feien provocativament la salutació feixista. 

núm. 760. Palma, gener de 1991, pàgs. 15-18, i SANTANA MORRO, Manel i MARIMON RIUTORT, Antoni: 
Les emigracions forçades del franquisme. Conselleria de Presidència. Govern de les Illes Balears. Palma, 2003, 
pàgs. 13-15. 
1301 .- ROSSELLÓ VAQUER, Ramon: La Guerra Civil a les viles de Mallorca vista per lestament 
eclesiàstic (Documentari). Felanitx, 2002. 
1302 .- Segons l'informe del regent Pere Bonnin del 23 de maig de 1938, "el único atropello de esta clase 
habido en ésta fué, como anteriormente se ha dicho, el cese forzoso del Sr. Párraco Rdo. D. Pedro Santandreu 
Gayá, que le fué intimado por el alcalde D. Onofre Soler día 23 de febrero de 1936 ante las serias amenazas de 
la minoría izquierdista de esta villa: las amenazas de amotinar el pueblo contra el Sr. Párroco y de acabar con la 
vida de éste. La víctima optó por retirarse del pueblo, por no haber encontrado apoyo seguro en las instituciones 
armadas ni enla gente de orden amedrentada." Ibid., pàgs. 72-76.   
1303 .- Segons les informacions del rector d'Esporles, Mateu Tugores, al bisbe, el batle envià a les 19 h. una 
parella de la Guàrdia Civil a detenir el prevere Antoni Trias que es trobava resant el rosari a l'església. Així 
mateix, foren detinguts en la Casa de la Vila els membres honoraris de la Congregació Mariana Gabriel 
Calafell, Josep Vich, Francesc Calafell i Francesc Moranta, a més, del Josep Pons, el jutge municipal Francesc 
Llinàs, Josep Rosselló i Pere Sabater. "A las diez y media y sin cenar fueron conducidos a la prisión de 
Capuchinos de Palma en donde no se les dió de cenar y tuvieron que acostarse en el suelo por falta de camas. El 
domingo mientras el sacerdote celebraba misa, los presos comunes enterados y soliviantados por el oficial de 
prisiones Sr. Lliteras levantaron un grave alboroto con gritos y amenazas dispuestos a impedir a todo trance la 
celebración de la misa. Rompieron varias puertas y la colisión habría sido muy sangrienta de no llegar tan 
oportunamente la guardia exterior que reprimió la revuelta. Dicho oficial con voz destemplada ordenó se 
suspendiera la misa y fué inmediatamente obedecido por encontrarse ésta en el Ofertorio. El sacerdote D. 
Antonio Trias y los demás presos de esta villa fueron puestos en libertad el dia 20, sin que se les haya dicho el 
motivo de la detención." Ibid., pàg. 32 i 35. 
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A Lloseta fou empresonat el vicari Esteve Martorell per ordre del batle "comunista", el 
sabater Bartomey Santandreu Villalonga.1304 El prevere de Binissalem, Nicolau Pons, quan 
retornava al municipi des de Palma, prop del Pont d'Inca, va ser insultat i desposseït dels 
hàbits sacerdotals "per una turba d'insolents."1305 
Així mateix, també alguns eclesiàstics foren multats, com els rectors de Valldemossa1306 i de 
Pòrtol.1307 
D'altres religiosos foren insultats, com el rector de Santa Margalida —quan portava un viàtic 
pel carrer—1308 
As Capdellà, amb motiu d'una vaga, es posaren pasquins a favor i en contra del vicari.1309 
El 8 de juliol varen ser expulsats els Germans de la Doctrina Cristiana de Sóller. 
En la majoria de pobles de l'illa, les autoritats municipals varen prohibir els actes de culte 
públic, com a processons —especialment les de Pasqua, el Corpus i el Cor de Jesús que 
s'hagueren de fer per l'interior dels temples—, col·lectes, viàtics a peu, benedicció de cases i 
enterraments amb creu alta. Certes comissions gestores, amb l'estratègia de demanar la 
prohibició de la mendicitat, volgueren evitar que les parròquies fessin les tradicionals 
col·lectes públiques pels carrers, com la benedicció del salpàs el dissabte de Pasqua.1310 
També alguns ajuntament sol·licitaren als registres de la propietat els certificats de les 
escriptures d'algunes propietats de l'Església, com el temple parroquial, la rectoria i els 
oratoris. N'és un exemple l'actuació de la Comissió Gestora de Sant Joan que, el 18 de maig, 
demanà per escrit al rector Francesc Mas l'escriptura de la finca urbana del Centre Catòlic. 
Aquest mateix dia també se sol·licità al registrador de la propietat de Manacor el certificats 
de les escriptures de l'església, la rectoria i l'oratori de Consolació.1311 El rector Francesc Mas 

1304 .- Ibid., 2002, pàg. 42. 
1305 .- Ibid., pàg. 39. 
1306 .- El 21 de març, el governador civil multà amb 100 ptes. al rector de Valldemossa i amb 200 ptes. a 
l'exbatle de la vila perquè el 14 de març, havien cremat en la plaça pública i amb assistència d'un nombrós 
públic "crecido número de libros y folletos que el primero había recibidoo en virtud de unas predicaciones; lo 
cual constituía una provocación con peligro de alteraciones del orden público." La Almudaina, diumenge, 22 de 
març de 1936, pàg. 7; "Gobierno civil. Multas", a El Día, diumenge, 22 de març de 1936, pàg. 4. 
1307 .- El batle de Marratxí multà, amb 25 ptes. el rector de Pòrtol perquè s'acompanyà un difunt amb creu 
alçada. Posteriorment, el batle retornà aquests diners a l'afectat. ROSSELLÓ VAQUER, Ramon: La Guerra 
Civil a les viles de Mallorca vista per lestament eclesiàstic (Documentari). Felanitx, 2002, pàgs. 41-42. 
1308 .- Ibid., pàg. 40; 
1309 .- Ibid., pàg. 41. Segons la informació del rector al bisbe, "encara es conserven una d'aquestes 
inscripcions al portal de l'església." 
1310 .- A Sant Joan, el 6 d'abril un grup de militants d'Esquerra Republicana Balear i de la societat Defensa 
del Treballador presentaren un escrit a l'Ajuntament perquè es prohibís la mendicitat. Es tractava d'una 
estratègia per evitar que la parròquia fes les tradicionals col·lectes públiques pels carrers. L'11 d'abril, el batle, 
Sebastià Galmés —Putxer—, comunicà al rector Francesc Mas l'acord que havia pres, el 7 d'abril, la Comissió 
Gestora de prohibir qualsevol tipus de mendicitat. Faltaven pocs dies perquè es fes la benedicció del salpàs, que 
consitia en la visita que feia el rector el dissabte de Pasqua a les cases de la parròquia per beneir-les esquitxant-
les d'aigua beneita i sal mentre rebia donatius i almoines. Com assenyala Miquel Gayà i Sitjar a les seves 
memòries, la prohibició de la gestora frontpopulista "serví de pretext al rector per sortir amb el salpàs, però 
refusant tots els donatius i almoines que en aquella ocasió era costum oferir-li, i anà explicant de casa en casa la 
feta del batle. El rector guanyà en prestigi davant tot el poble, que era profundament dretà, i creà un clima 
d'indignació contra el batle." GAYÀ i SITJAR, Miquel: Històries i memòries. Editorial Moll. Ciutat de 
Mallorca, 1986, pàg. 104. Aquesta informació també ens fou corraborada oralment per Antoni Matas Munar —
Zelador— i Gabriel Florit Niell —de Son Castanyer—, tot i que ens matisaren la valoració sobre el prestigi del 
rector però si que ens confirmaren la indignació de la majoria dels catòlics locals. 
1311 .- Llibre de registre general de sortides. Sign. 63/3. AMSJ. En la correspodència de sortides de 1936, hi 
ha un escrit, en forma d'esborrany, del president de la Comissió Gestora al registrador de la Propietat de 
Manacor que diu: "Que deseando tener esta Corporación conocimiento legal de los datos que obran en el 
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ràpidament féu córrer la notícia que la Comissió Gestora pretenia iniciar la incautació de les 
finques eclesiàstiques, fet que motivà força comentaris d'indignació entre els sectors dretans 
del municipi.1312 
Hi hagué intents de cremar esglésies i edificis religiosos, com el temple parroquial de 
Campos (24 de març),1313 les portes de l'església de Sant Jeroni de Palma, el Centre 
Catequístic de Son Coc de la parròquia de la Soledat, el temple de Sant Jaume (5 de juny) i 
l'oratori de Santa Fe (5 de juny) de Palma. 
Alguns símbols religiosos, com les creus de terme patiren actes vandàlics. Així, foren tirades 
una d'Inca,1314 dues a Campos (una durant la nit del 19 al 20 de març),1315 dues a Búger (13 de 
juny),1316 la del coll de Sóller (13 de juliol),1317 una de Moscari1318 i una a Pollença.1319 

registro de su dirección sobre a nombre de quien figuran las fincas que se relacionan, solicitan de V. los 
siguientes certificados:  
 1º Iglesia dedicada al culto católico de esta villa. / 2º Casa Rectoria, del culto católico de esta villa. / 3º 
Oratorio de Ntra. señora de Consolación, situada en este término en el punto denominado Puig de la 
Consolación.  
 San Juan…" Correspondència: entrades. 1936. Sign. 35. AMSJ. 
1312 .- Informació oral de Gabriel Florit —de Son Castanyer—, d'Antoni Matas —Zelador— i de Margalida 
Bauzà —Arnaveta—. 
1313 .- Segons informacions dels veïns campaners, "en la mañana de ayer al ir el sacristán de la iglesia 
parroquial a abrir el templo, una fuerte humareda que invadía todo el templo le puso en alarma, dando voces de 
auxilio. Acudieron varios vecinos, encontrando esparcidas por distintos puntos tres mechas, una de ellas que se 
dirigía al altar mayor encendida y las otras apagadas, habiendo prendido fuego el frontal, los manteles y los 
candelabros, que habían quedado reducidos a cenizas, al igual que una Dolorosa puesta al pie de la cruz. Se 
deduce que los incendiarios, que debieron quedar escondidos en el interior del templo, salieron por el pórtico 
del portal lateral, que estaba abierto. El hecho mereció generales censuras." La Almudaina, dimecres, 25 de 
març de 1936, pàg. 6. L'endemà, sota el titular "Del intento de incendio en la Iglesia de Campos", s'ampliava la 
informació del dia anterior i es deia que "se habían quemado por efecto de las llamas, los manteles de la mesa 
del Altar Mayor, una Virgen Dolorosa, dos candelabros, el frontal y el marco de éste del Altar Mayor, así como 
el pie de una cruz de un Santo Cristo adosado al mismo altar, calculándose las pérdidas en 400 pesetas." A més, 
es detallava l'actuació dels incendiaris, afirmant que "la circunstancia de haberse derramado en dos capillas 
distintas demuestra y se confirma la suposición que fuerón más de uno los autores del hecho, los cuales sin duda 
entraron en el templo aprovechando la ocasión de no haber nadie en su interior, por haber ido un sacerdote, 
sobre las ocho de la noche, acompañado de varios fieles, a administrar el Viático a un enfermo, quedando 
aquéllos ocultos en el interior del templo al ser cerrado por el sacristán sobre las ocho y media, y después de 
iniciado el fuego, que se supone fué a las primeras horas de la madrugada, salieron por un postigo existente en 
una de las puertas principales que sólo se abre por su parte interior, el que apareció abierto." Arran d'aquests 
fets, el governador civil envià a demanar el batle de Campos perquè impulsàs les diligències per descobrir 
l'autoria dels fets, ja que "actos de esta naturaleza no pueden quedar impunes, sean quienes fueran los autores." 
La Almudaina, núm. 18.667. Palma, dijous, 26 de març de 1936, pàg. 6. 
 L'informe del rector de Campos Pere Antoni Mateu al bisbe Miralles destacà que els "desalmados no 
fueron descubiertos" i afegia que el comandant de la Guàrdia Municipal havia fer retirar abans del servei un 
guàrdia dretà i s'havia anat a descansar després d'haver manat a un altre guàrdia "rondar por los extremos."  
Continuava dient "afortunadamente las mechas puestas en dos capillas laterales no prendieron y la única que 
prendió en el altar mayor sólo hizo pasto de las llamas una Dolorosa, los manteles y un frontal, además de 
pequeños objetos." ROSSELLÓ VAQUER, Ramon: La Guerra Civil a les viles de Mallorca vista per 
l'estament eclesiàstic (Documentari). Felanitx, 2002, pàgs. 18-19. 
1314 .- FURIÓ, Vicenç i LLABRÉS, Joan: "Las destrucciones de monumentos y objetos religiosos y 
artísticos realizadas por los rojos en Mallorca e Ibiza", a Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana, Tom 
XXVII. Palma, 1937-38, pàgs. 286-287. 
1315 .- Informació de la Guàrdia Civil de Campos al governador civil. Va ser tomada la creu de terme que hi 
havia a l'entrada de Campos per la carretera de Llucmajor. El president de la Comissió Gestora donà ordres 
immediates per la reposició de la Creu. La Almudaina, dimecres, 25 de març de 1936, pàg. 6. L'informe del 
rector de Campos al bisbe Miralles comentava que havien fet l'acte "unos desalmados que no fueron 
descubiertos" i afegia cínicament "Estrenaba sus servicios dicha noche el flamante comandante de la Guardia 
Municipal creado por la reciente Gestora, nombrada —decía el oficio de día 5— para "ser una garantía del 
sosiego y tranquilidad pública." ROSSELLÓ VAQUER, Ramon: La Guerra Civil a les viles de Mallorca vista 
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El 10 de maig, a Andratx, es profanà l'estàtua del Sagrat Cor situada en una fornícula al 
costat de l'església.1320 
 
El tancament de col·legis religiosos 
Des del febrer de 1936 el Govern tingué especial cura en fer complir les disposicions legals 
sobre la laïcització de l'ensenyament. El 28 de febrer, el ministre de la Instrucció Pública, 
Marcel·lí Domingo dirigí una circular als inspectors en cap de primera ensenyança, en la qual 
demanava que fessin arribar de manera urgent les dades sobre les poblacions en les quals, 
d'una banda, hi hagués escoles de congregacions religioses que fossin "innecesarios dichos 
establecimientos de enseñanza porque el número y condiciones de las escuelas nacionales 
que funcionen en la localidad sean bastantes para absorber toda la población escolar." De 
l'altra, es sol·licitaven les poblacions en les quals es disposassin els "elementos necesarios 

per l'estament eclesiàstic (Documentari). Felanitx, 2002, pàg. 18. L'informe de Vicenç Furió i Joan Llabrés 
comentava que s'havien destruït dues creus de terme, "obra las dos del siglo XVI y una de las cuales ha podido 
ser reconstruída. La otra, cuyos fragmentos se remitieron para su conservación al Museo Provincial de Bellas 
Artes, instalado en la Lonja de esta capital, ha sido sustituida por una nueva, cambiando con desventaja artística 
su emplazamiento." FURIÓ, Vicenç i LLABRÉS, Joan: "Las destrucciones de monumentos y objetos religiosos 
y artísticos realizadas por los rojos en Mallorca e Ibiza", a Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana, Tom 
XXVII. Palma, 1937-38, pàg. 286. 
1316 .- La matinada del 12 al 13 de juny, varen ser tomades dues creus de terme al poble. Segons informà la 
Guàrdia Civil del lloc de sa Pobla al governador civil, "de la inspección ocular se deduce que dichas cruces 
debieron ser derribadas a la 1,30 horas de la madrugada y para efectuarlo habían utilizado una cuerda de 9 
metros de largo, que la enganchaban en la parte alta de las respectivas cruces y tirando de ellas las derribaron, 
pues la cuerda fué encontrada atada a una de dichas cruces." Els danys a ambdues creus es valorava en 30 
pessetes, "a parte de su valor histórico." La Almudaina,  dimarts, 16 de juny de 1936, pàg. 3. 
1317 .- "Un acto de salvajismo. Ha sido derribada la Cruz de término del «Coll de Sóller». a Sóller, núm. 
2.573. Sóller, dissabte, 18 de juliol de 1936, pàg. 1.  El dilluns matí quan es dirigien a Palma els sollerics 
Bartomeu Colom Ferrà i Jaume Coll Arbona observaren que la creu del Coll havia estat tomada, rompuda en 
quatre trossos, que varen ser recollits per ambdues persones. Seguidament, la nota periodística detallava el valor 
artístic i històric dient: "Esta cruz es una hermosa reliquia del siglo XIV, una de las más antiguas de Mallorca. 
Contiene a ambos lados y en su zócalo diversas figuras con el escudo de Sóller en bajo relieve, muy bien 
conservadas a pesar de que hace ya cosa de un siglo que también fué mutilada." El dimarts, Colom i Coll anaren 
a l'Ajuntament a lliurar al batle Josep Serra els trossos de la Creu. El batle els agraí el fet i es va comprometre a 
restaurar-la i guardar-la en l'arxiu municipal. La Almudaina, dimecres, 22 de juliol de 1936, pàg. 3, reproduí la 
notícia del setmanari Sóller. Així mateix, vegeu F. A.: "La Creu de Terme", Sóller, núm. 2.573. Sóller, dissabte, 
18 de juliol de 1936, pàg. 4, que deia "Temps de destrucció i revolta són, en veritat, els que mos toquen viure. 
Però, quan el mar està enfurit i el cel està més negre, llavors és mé precís i necessari que es mantenguin ben 
enceses les faroles. I pels qui creim, la Creu és la farola qui el camí del cel mos mostra. I a Sóller, gràcies a 
Déu, la fe hi abunda. Per la fe, per la dignidat[sic] i la cultura del nostre poble, demanam respectuosament als 
qui poden fer-ho, que sien de bell nou ajuntats els trossos de la Creu que sols pogué ésser rompuda en el 
moment d'un atac d'ofuscació i de selvatgisme. I que torni, com ha estat per espai de cinc cents anys, aixecant-
se cap al cel, enfront del Puig Major i de cara a la ciutat qui en el fons de la vall s'arremolina, senyalant el terme 
a on comença la terra sollerica." També ROSSELLÓ VAQUER, Ramon: La Guerra Civil a les viles de 
Mallorca vista per lestament eclesiàstic (Documentari). Felanitx, 2002, pàg. 37 i FURIÓ, Vicenç i LLABRÉS, 
Joan: "Las destrucciones de monumentos y objetos religiosos y artísticos realizadas por los rojos en Mallorca e 
Ibiza", a Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana, Tom XXVII. Palma, 1937-38, pàg. 286. 
1318 .- ROSSELLÓ VAQUER, Ramon: La Guerra Civil a les viles de Mallorca vista per lestament 
eclesiàstic (Documentari). Felanitx, 2002, pàg. 30. 
1319 .- FURIÓ, Vicenç i LLABRÉS, Joan: "Las destrucciones de monumentos y objetos religiosos y 
artísticos realizadas por los rojos en Mallorca e Ibiza", a Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana, Tom 
XXVII. Palma, 1937-38, pàgs. 286-287. 
1320 .- ROSSELLÓ VAQUER, Ramon: La Guerra Civil a les viles de Mallorca vista per lestament 
eclesiàstic (Documentari). Felanitx, 2002, pàgs. 43-44. Segons la informació de l'ecònom d'Andratx, Pere Suari, 
al bisbe Miralles, "Dia 10 de Mayo de 1936, la misma estatua apareció brutalmente manchada con inmundicias. 
Para evitar nuevas y muy posibles profanaciones fué tapiada la hornacina." 
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para que puedan ser creadas inmediatamente las escuelas nacionales precisas para sustituir a 
las servidas por Congregaciones religiosas" i els nuclis de població en què no fos possible fer 
aquesta substitució, explicant els obstacles i els mitjans amb que seria forçós comptar. 
Finalment, la circular assenyalava que si era necessari que els inspectors fessin les visites als 
municipis, quedaven autoritzats per a verificar-ho amb caràcter extraordinari.1321 
El 7 de març, hi hagué una reunió a l'Ajuntament del batle Emili Darder, el president de la 
Comissió de Cultura Eduardo Gómez i el regidor Lluís Ferbal amb els inspectors de primer 
ensenyament Joan Capó i Fernando Leal per adoptar mesures per impulsar i activar la 
substitució de l'ensenyament religiós per cooperar amb els plans d'Instrucció Pública del 
Govern de la República. 
El 6 de maig, el Ministeri d'Instrucció Pública dictà una ordre sobre la substitució de 
l'ensenyança de les congregacions religioses.1322 D'una banda, ordenava als inspectors de 
primera ensenyança traslladar-se amb urgència a totes les localitats afectades per la 
substitució i compreses en l'apartat 3er de l'ordre del 28 de març per estudiar amb 
l'Ajuntament respectiu les solucions que es podien aplicar i la intervenció de les corporacions 
municipals en la substitució dels col·legis del seu terme municipal. Així, l'inspector podria 
comprovar com estava plantejat el problema de la substitució que podia haver canviat des del 
seu informe anterior.1323 De l'altra, l'inspector havia de fer una reunió amb el municipi, 
exponsant les solucions que podien aplicar-se per a la substitució i convidant-los a acordar 
les aportacions amb que contribuirien a la resolució del problema de "tanta trascendencia 
para la cultura y la liberación espiritual del pueblo." Després d'haver obtingut tota aquesta 
informació, que havia de ser examinada per la Junta d'inspectors i després havia de formular 
una proposta general per a la província.1324 Els informes havien de ser remesos a la Inspecció 
Central de Primera Ensenyança en un termini màxim de quinze dies.1325 

1321 .- La Almudaina, dimecres, 4 de març de 1936, pàg. 6. 
1322 .- L'exposició de motius de l'ordre deia: "En los informes emitidos por los inspectores para la 
aplicación de los preceptos constitucionales referentes a la susbstitución de la enseñanza dada por las 
congregaciones religiosas, se proponen soluciones concretas que puedan dar lugar a resoluciones inmediatas del 
Gobierno, para aquellos colegios cuya matrícula pueda ser absordida por las escuelas nacionales y para todas las 
localidades donde los Municipios ofrecen atender a los gastos que la substitución origine. Ahora bien, en estos 
informes no se proponen las soluciones que puedan ser aplicadas inmediatamente para aquellos otros casos, que 
en muchas provincias son el mayor número, en que el Municipio, por falta de recursos o de locales donde 
instalar escuelas, no ofrece aportación alguna, presentándose el problema de la sustitución con las máximas 
dificultades para ser resuelto. 
 Decidido el Ministerio a afrontar con rapidez y energía el cumplimiento estricto de un precepto 
constitucional que constituye para el Gobierno un deber primordial, ha resuelto encargar de nuevo a la 
Inspección de Primera Enseñanza, que, salvo muy escasas excepciones, cumplió con celo y actividad 
ejemplares la primera parte del servicio que le fué encomendado con mesura, que lo complete con la aportación 
de nuevos informes emitidos." 
1323 .- Així mateix, s'advertia que si no s'obtenia una aportació decidida de la corporació municipal, 
l'inspector s'havia de posar en contacte amb els propietaris dels edificis on estaven instal·lats els col˜legis que 
s'havien de substituir i, fent-los veure la decissió del Govern de clausurar els edificis i substituir l'ensenyança i 
els convidaria a oferir-los en lloguer o venda i fixar les condicions econòmiques en que es faria la cessió. De 
totes formes, s'estipulava que en els casos en què no es prestassin els propietaris a cap de les esmentades 
solucions, l'inspector, assessorat per representants dels municipi i dels mestres de la localitat, visitaria els 
edificis de la barriada del col·legi per si algun es trobava en condicions de poder ser emprat per a la instal·lació 
de les escoles nacionals necessàries, fos per cessió —si eren edificis de l'Estat— o per lloguer o venda —en cas 
de ser de particulars.— 
1324 .- Hi havien de constar les dades següents: d'una banda, la denominació dels col·legis afectats per la 
substitució, la classe, el nombre de nins i nines i pàrvuls matriculats, la comunitat o ordre monàstica que els 
dirigia i i si es tractava d'una institució benèficodocent, patronat o una altra organització especial. De l'altra, la 
solució que es podia aplicar per la substitució, consignant els edificis amb que es comptaven, el propietari, preu 
de venda o de lloguer i el pressupost de les obres d'adaptació en cas que fos necessari. A més, també s'havia de 
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Des del diari católic, Correo de Mallorca s'inicià una intensa campanya contra aquesta 
política laïcitzadora del Govern del Front Popular. N'és una mostra l'editorial del 29 d'abril 
que s'intitulava "La obsesión laicista."1326 
Des del 14 de maig fins al 16 de juliol, els inspectors de primer ensenyament tancaren trenta 
col·legis, dirigits per membres de les congregacions religioses.1327 Aquestes actuacions 
provocaren fortes protestes dels sectors catòlics que en moltes ocasions acabaren en aldarulls. 
El 12 de maig hi hagué protestes a Consell quan l'inspector Fernando Leal Crespo llegia 
l'ordre del Ministeri d'Instrucció Pública que ordenava la clausura del Col·legi de les 
Germanes Agustines.1328 
El 21 de maig, ja s'havien clausurat els col·legis de les Germanes de la Caritat del Coll d'en 
Rabassa,1329 del Terreno i de s'Arenal; dels pares Ligorins de Felanitx, i de les Germanes 
Terciàries Agustines de Consell i de Santa Margalida. El diari La Almudaina comentà que "la 
desaparición de esos Colegios deja en infinidad de famílias católicas dolor y pesadumbre."1330  
El 23 de maig, l'inspector Joan Capó anà a Porreres per clausurar les escoles primàries 
regides per congregacions religioses. Durant la sessió extraordinària de la comissió gestora 
en què es llegí l'ordre de tancament hi hagué fortes protestes i aldarulls davant la Casa de la 
Vila. Arran d'aquests fets, el 25 de maig, el governador imposà onze multes de 150 ptes. a 
veïns del poble per alteració de l'ordre públic.1331  

concretar la quantitat per a l'adquisició de mobiliari i material d'instal·lació i definir les aportacions municipals i 
les que correspondrien a l'Estat. 
1325 .- "La substitución de la enseñanza religiosa. Una orden del Ministerio de Instrucción Pública", a La 
Almudaina, diumenge, 10 de maig de 1936, pàg. 6. 
1326 .- El text de l'editorial afirmava: "El ministro de Instrucción Pública ha vuelto, una vez más, sobre el 
tema de la substitución de la enseñanza religiosa. Es su obsesión. No hemos de repetir los argumentos, 
repetidamente expuestos en estas columnas, que abonan nuestra defensa de la enseñanza religiosa. Pero 
recordemos que por lo menos media España quiere la enseñanza religiosa. Y ningún Estado, y mucho menos el 
que dice basarse en principios de libertad y de justicia, puede penetrar en la conciencia de sus súbditos para 
privarles del derecho natural imprescriptible de educar a sus hijos según su legítima voluntad. Hay además 
razones actuales de gran envergadura. Parece ser que el señor Domingo tiene el propósito de que para el curso 
próximo esté totalmente realizada la substitución de la enseñanza. Esto se intenta en momentos en que acucia al 
Gobierno la restauración económica y recaba su atención absoluta la vida del trabajo donde alza su contorno 
triste el paro forzoso, problema terrible en sí y estrechamente ligado con el precario estado del orden público. 
Para estas obras amplísimas necesita el concurso de todos los ciudadanos. No puede por ello dispersar los 
presupuestos públicos en gastos superfluos que habrían de cegar las fuentes de la Hacienda para esas 
necesidades urgentísimas. Porque superfluos pueden llamarse no los gastos de una organización cultural 
próspera y eficiente —bien necesaria por cierto—, sino los que se destinan a levantar lo que no hay necesidad 
alguna de que se derribe. Y en estas condiciones se quiere embarcar al Estado en la aventura de un presupuesto 
de Instrucción Pública insostenible para un pueblo que, ante todo, necesita vivir." "La obsesión laicista", a 
Correo de Mallorca, núm. 8.214. Palma, dimecres, 29 d'abril de 1936, pàg. 1.  
1327 .- MASSOT i MUNTANER, Josep: El bisbe Josep Miralles i l'Església de Mallorca. Publicacions de 
l'Abadia de Montserrat. Barcelona, 1991, pàg. 211. 
1328 .- Segons la informació de la Guàrdia Civil del lloc d'Alaró al governador civil, quan en la sala de plens 
de l'Ajuntament estaven reunits el consistori i la Junta de Pares de Família amb l'inspector de primer 
ensenyament Fernando Leal Crespo, quan aquest donà lectura de l'ordre del Ministeri d'Instrucció Pública 
manant la clausura del Col·legi de les Germanes Agustines, el conseller Jaume Pol Suau donà crits de "¡Vivan 
las monjas!", que va ser contestat per nombrosos assistents. La Almudaina, dissabte, 16 de maig de 1936, pàg. 
6. 
1329 .- Arran del tancament de l'escola de nines del Coll d'en Rabassa, nombroses persones recolliren 
signatures per presentar una instància demanant a l'Ajuntament la reobertura de la dita escola de les Germanes 
de la Caritat. Davant aquest fet, un regidor demanà a la sessió municipal que s'establís de forma urgent en 
aquella barriada una guarderia de nins. La proposició passà a informació de la Comissió de Sanitat. Sóller, 
dissabte, 13 de juny de 1936, pàg. 15. 
1330 .- "La sustitución de la Enseñanza", a La Almudaina, dijous, 21 de maig de 1936, pàg. 8. 
1331 .- "Del Gobierno Civil", a La Almudaina, dimarts, 26 de maig de 1936, pàg. 3. 
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El 23 de maig, al matí, es varen reunir a l'Ajuntament de Sóller, l'inspector de primera 
ensenyança Miquel Suñer i la comissió gestora, presidida per Josep Serra Pastor, per complir 
el que disposava l'ordre ministerial del 6 de maig sobre la substitució de l'ensenyança 
confessional i estudiar les mesures conduents a la substitució dels col·legis. Segons 
l'inspector Miquel Suñer s'havien de crear quatre escoles de nines i cinc de pàrvuls a Sóller i 
una de nines i una de pàrvuls al port. El batle Serra exposà que l'Ajuntament disposava de 
locals i de material necessari per a la instal·lació de quatre escoles de pàrvuls i una de nines. 
El proposit de la comissió gestora era recuperar per al poble l'edifici de l'exconvent dels 
franciscans —"el cual, como es sabido, fué construido por los sollerenses"— i substituir en 
els col·legis de Biniaraix, l'Horta i el carrer de Santa Teresa les germanes de la Caritat per 
mestres estatals.1332 A l'horabaixa, a les 15,30 h., hi hagué novament una reunió per la 
clausura del col·legis religiosos, sota la presidència del batle Josep Serra, entre els gestors 
Miquel Arbona Colom, Pere Rullan Pastor, Joan Casasnovas Escalas i Pere Coll Bauzà; 
l'inspector provincial de 1er Ensenyança, Miquel Suñer i els representants dels alumnes de 
l'Escola Parroquial, acompanyats pel notari Francesc Servera. En nom de l'Escola Parroquial 
va intervenir Guillem Ripoll dient que l'escola no estava regida per cap congregació religiosa 
sinó per un mestre titular, motiu pel qual creia il·legal la clausura. L'inspector Suñer el 
contestà que el col·legi es clausurava d'acord amb el que disposava la Llei de confessions i 
congregacions religioses del 2 de juny de 1933, especialment l'article 30.1333 Guillem Ripoll 
lliurà a l'inspector un plec de signatures protestant per la decissió de clausurar el col·legi. 
Urbà Rosselló també donà suport a les declaracions de Ripoll i sol·licità a l'inspector que 
aplaçàs la clausura de l'escola. L'inspector els contestà que no tenia atribucions per fer-ho i 
que si ho consideraven oportú podien elevar la seva petició al Ministeri d'Instrucció Pública. 
Seguidament, el batle Josep Serra aixecà la sessió i amb els directors de les escoles nacionals 
graduades de nins s'acordà la distribució dels alumnes. A més, es cridà el director del col·legi 
Bernat Pujol Barceló per comunicar-li que des d'aleshores quedava clausurada l'escola 
religiosa. Mentre se celebrava aquesta reunió en la Casa de la Vila, es congregaren en la 
plaça de la Constitució "algunos centenares de personas de ambos sexos" que ovacionaren els 
representants dels pares de família i escridassaren els gestors de l'Ajuntament i l'inspector 
Suñer. Quan les autoritats locals, acompanyades de Miquel Suñer, partiren en cotxe cap a 
Biniaraix —on s'havia de fer una reunió per clausurar un altre col·legi religiós— foren 
xiulats i d'un grup de joves d'esquerres en sortí un que pujà a l'estrep de l'auto i féu la 
salutació amb el puny estret, que va ser contestada per "buen número de personas del otro 
bando con la mano extendida a la manera fascista." Poc després, la Guàrdia Civil a peu i a 
cavall, dispersà els congregats. A les 16,45 h., l'inspector i els gestors municipals es reuniren 
en l'Escola Nacional de nins de Biniaraix amb els pares dels alumnes que anaven al col·legi 
privat de la Congregació Diocesana de Germanes de la Caritat de Sant Vicenç de Paül, per 
complimentar l'ordre ministerial de clausura. El veí Jaume Vives Colom féu constar que 
elevava al Ministeri d'Instrucció Pública una protesta pel tancament amb més de 180 

1332 .- "La cuestión de la enseñanza religiosa", a Sóller, dissabte, 23 de maig de 1936, pàg. 15. En la reunió, 
el gestor socialista Joan Casasnovas Escalas manifestà en nom dels reunits que veia amb satisfacció la 
substitució de l'ensenyança religiosa i va aplaudir les mesures que "con respecto al particular ha tomado el 
Gobierno de la República." També l'editorial "La sustitución de la enseñanza religiosa", a Sóller, dissabte, 30 de 
maig de 1936, pàg. 1. 
1333 .- L'inspector Suñer, a més, afegí que l'escola es titulava Escola Parroquial i que "se halla instalada en 
los locales del Convento de Jesús, perteneciente a la Congregación de los Padres de los Sagrados Corazones de 
Jesús y de María, y que en sus visitas de Inspección giradas reglamentariamente al repetido colegio, ha sido 
recibido y atendido por el Rvdo. Padre Superior de la referida Congregación, hasta el punto de que en una de 
dichas visitas el sacerdote encargado de la dirección del colegio no pudo presentarle la documentación del 
mismo por hallarse ésta en poder del referido Superior y encontrarse este señor predicando en una misión 
religiosa en Búger." 
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signatures. Seguidament, amb els mestres de l'escola pública s'acordà la distribució dels 
alumnes i es comunicà al director del col·legi religiós la clausura. El dimarts, 26 de maig, 
començà a funcionar a Biniaraix l'escola pública de nines, sota la direcció de la mestra Maria 
Leandro. Així mateix, l'Associació de Pares de Família sol·licità la reobertura de l'Escola 
Parroquial de Can Cremat.1334 En la sessió plenària del ?? de maig, el gestor Joan Casasnovas 
denuncià la temptativa d'alteració de l'ordre en la plaça de la Constitució quan sortiren de la 
reunió amb l'inspector provincial del dissabte, 23 de maig, fet que provocà l'adhesió de la 
resta de la comissió gestora.1335 Arran d'aquests fets, el governador civil multà el 17 de juny 
amb 100 i 200 ptes. onze sollerics i solleriques.1336 
El 30 de maig, el setmanari Sóller dedicà un editorial al tema de la substitució de 
l'ensenyança religiosa, en el qual demanava prudència per evitar incidents i mantenir una 
actitud conciliadora i de moderació com s'havia caracteritzat, fins aleshores, la política 
sollerica.1337 Remarcava que l'actitud de les autoritats locals es limitava a "cumplir los deberes 
del Municipio ante el Estado ejecutando las órdenes de los funcionarios que dependen del 

1334 .- "La sustitución de la enseñanza religiosa", a Sóller, dissabte, 30 de maig de 1936, pàg. 9. 
1335 .- Sóller, dissabte, 30 de maig de 1936, pàg. 9. Féu constar la seva més enèrgica protesta, ja que la 
Comissió Gestora "no es merecedora de ninguna censura, por cuanto se ha limitado a este asunto a cumplir 
órdenes superiores" i acabà censurant als organitzadors d'aquestes manifestacions no autoritzades per les lleis de 
la República. 
1336 .- Arran dels fets en la plaça de la Constitució, en què es donaren "gritos de «vivas» y «fueras»", el 
governador civil multà amb 100 ptes. Jaume Antoni Aguiló Moyà, Antoni Oliver, Bàrbara Matheu Matheu, 
Antoni Valcaneras Borràs i Joaquim Messeguer Planas; i amb 200 ptes, Maria Castañer Casasnovas, Pere 
Antoni Alcover Pons, Mariana Serra Pastor, el prevere Jordi Company Campins, Margalida Ferrà Oliver i 
Miquel Pizà Arbona. El 27 de juny, el setmanari Sóller comunicava que la majoria havien satisfet l'import de la 
sanció i havien presentat davant el Govern Civil el recurs d'alçada corresponent." "De las multas impuestas por 
el Gobernador a varios vecinos de Sóller", a Sóller, dissabte, 27 de juny de 1936, pàg. 9. En donà primera 
notícia, però sense concretar els multats, la notícia "Derivaciones de la sustitución de la enseñanza religiosa. 
Algunas multas a vecinos de esta ciudad", a Sóller, dissabte, 20 de juny de 1936, pàg. 9. Poc abans de 
l'aixecament militar, es va rebre a la batlia de Sóller un ofici del governador civil, donant trasllat a una 
comunicació del subsecretari del Ministeri de la Governació en què es donaven tres dies d'audiència per 
formular al·legacions als onze multats. "Las multas que fueron impuestas por el Gobierno Civil a varios 
vecinos", a a Sóller, dissabte, 18 de juliol de 1936, pàg. 7. 
1337 .- "Se han dado ya entre nosotros los primeros pasos en el sentido de sustituir la enseñanza religiosa 
por la enseñanza oficial del Estado. Las Hermanas de la Caridad han sido invitadas a suspender alguna de sus 
escuelas y los PP. de los Sagrados Corazones a cerrar totalmente las suyas. Como era inevitable, se han 
producido con este motivo los primeros incidentes, si bien insignificantes por sus proporciones, asaz 
importantes por su trascendencia y por su significación. Acerca de este tema tenemos dicho en otras ocasiones 
nuestra opinión, que no vamos a repetir en este instante, entre otras razones porque no olvidamos que existe una 
censura cuyas mallas posiblemente podría quedar parte de nuestro pensamiento. Pero no queremos dejar pasar 
la oportunidad que la actualidad concede a esta cuestión importantísima sin reiterar a cuantos intervienen en la 
misma la más extremada prudencia para no enconar, ya más de lo que lo está, este problema de tan difícil 
solución. Sóller vivió hasta el presente, y salvo alguna centella aislada, al margen de la lucha enconada que en 
otros lugares de España se libra entre el sectarismo y los defensores de la tradición religiosa del país. Esto 
permitió que aquí esa lucha no ofreciera aspectos de puro canibalismo que hemos visto en otros sitios, y que 
existiera un temple más comprensivo y benigno que posibilita la convivencia respetuosa de los elementos 
encontrados. No destruyamos ahora inutilmente esta situación envidiable. Sepan unos perder dignamente y los 
otros no abusar de su victoria. Reconozcan los vencidos el derecho que tienen sus adversarios a administrar su 
victoria, pero no olviden los vencedores el respeto que deben a las creencias de los católicos, que forman la 
mayoría del país. Quisiéramos que nuestra vos conciliadora llegara hasta lo más recóndito de los elementos 
dirigentes de las dos tendencias antagónicas para hacerles comprender que nuestro pueblo no ha de ganar nada 
con plantear aquí y en tonos vivos una contienda que hasta ahora hemos podido soslayar." "La sustitución de la 
enseñanza religiosa", a Sóller, dissabte, 30 de maig de 1936, pàg. 1. 
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Ministerio de Instrucción Pública", però sol·licitava no prendre actuacions parcials fins 
acabar els cursos.1338 
El 6 de juny, en el setmanari Sóller es publicava en portada l'article "Un problema 
gravíssim", signat amb el pseudònim Flama, on es criticava el tancament dels col·legis 
religiosos.1339 
Novament, l'11 de juliol, el setmanari Sóller tornà a dedicar un editorial a la substitució de 
l'ensenyança davant la clausura del Col·legi Bisbe Nadal, de Sóller.1340 
El 10 de juny, una comissió de l'Associació de Pares de Família s'entrevistà amb el 
governador Liarte per denunciar-li que el tancament dels col·legis religiosos no es subjectava 
a la legalitat. Els contestà que es complien ordres del Ministeri d'Instrucció Pública i que la 
disposició de tancament es llegia prèviament en cada sessió extraordinària de l'Ajuntament 
respectiu. A més, els afegí que els locals clausurats es podrien dedicar a guarderies de nins i 
nines de fins a tres anys, advertint "siempre que en ellos no se dé ninguna enseñanza."1341 
Aquell dia, el governador Liarte dictà una circular als batles en què es podien dedicar a 
guardar nins "los locales en que se verificaba antes la guarda y a cargo de las mismas 
personas que lo hacían, siempre que los niños objeto de ella no sean mayores de tres años o 
que en los referidos locales no se dé a los guardados ninguna clase de enseñanza."1342 

1338 .- "El sábado último recomendábamos no precipitar los acontecimientos, seguros de que con ello 
trabajábamos para evitar situaciones violentas para todos. Hoy hemos de volver a insistir sobre ello; no se creen 
conflictos antes de terminar los cursos, y antes de tomar resolución alguna tengan presente las palabras de los 
propios gobernantes que, como, el actual ministro de Instrucción Pública, Sr. Barnés, recomiendan el 
cumplimiento de las leyes sin trastornos y con respeto para la enseñanza privada, y como el ex ministro del 
ramo, don Marcelino Domingo, que considera injustificada la prisa con que se han planteado ciertos conflictos. 
Es éste un criterio razonable que quisiéramos ver llevado a la práctica." "La sustitución de la enseñanza 
religiosa", a Sóller, dissabte, 30 de maig de 1936, pàg. 1. 
1339 .- En l'article es deia: "Es van tancant per ordre governativa els col·legis religiosos de totes les terres 
d'Espanya. L'actual legislació laica així ho ordena i el Govern exigeix el seu compliment. Els milers de nins 
educats avui en escoles religioses, ¿quina educació rebran? ¿Quants deuran a aquestes ordres draconianes de 
tancament la seva manca de fe, la seva desfeta moral, la seva probresa cultural, la seva damnació eterna? Es 
hora de repensar en la gravetat d'aquest problema i enfront [es censura una ratlla] cal desplegar ben alta i 
albiradora la bandera de la llibertat d'ensenyament. Els pares tenen el dret d'escollir l'escola que creguin més 
convenient per a l'educació dels seus fills. Aquest dret és sagrat i inviolable. L'infant és primer dels pares que de 
l'Estat. L'Estat ha de respectar el dret natural dels pares. Tot ciutadà amb els títols suficients ha de poder 
ensenyar. El que sigui o no sigui religiós no ha d'influir en el dret d'exercici de la seva professió de mestre. 
Negar aquesta llibertat, [es censura una frase], és una evident injustícia. Molt més concendint-la als anarquistes, 
als comunistes; és a dir, a tots els enemics de l'Estat. Els monopolis són perjudicials pels públic. Ara es va al 
monopoli docent de l'Estat. Perjudici greu, [es censuren dues ratlles] I no és solament en quant ataca l'escola 
religiosa [es censura una ratlla] que nosaltres, i amb nosaltres tot ciutadà conscient, ha de combatre l'actual 
legislació d'ensenyament. Hi ha encara un altre aspecte interessantíssim. L'escola oficial és ara obligatòriament 
laica. Per què? L'Estat no té dret a establir el laïcisme obligatori en totes les seves escoles. ¿No contribuïm els 
catòlics a pagar-les? ¿Per què hem de pagar unes escoles que van contra la nostra consciència? El pobles més 
cultes del món ja han abandonat aquests camins tenebrosos del sectarisme regressiu i han establert la llibertat 
d'enseyament. Tot pare té dret a triar-se l'escola per al seu fill. Tot ciutadà que sàpiga pot ensenyar. Com més 
n'hi hagi, millor! L'aportació del ciutadà contribuent al pressupost de cultura no pot ferir la seva consciència, i 
per això l'Estat ha de protegir igualment totes les escoles, les que els pares demanin. S'ha d'acabar aixó de què 
els catòlics mantenguem les escoles dels laics." FLAMA: "Un problema gravíssim", a Sóller, dissabte, 6 de juny 
de 1936, pàg. 1. 
1340 .- "La sustitución de la enseñanza", a Sóller, dissabte, 11 de juliol de 1936, pàg. 1; "La enseñanza 
religiosa. Se ha ordenado la clausura del «Colegio Obispo Nadal»", a Sóllerdissabte, 11 de juliol de 1936, pàg. 
6. 
1341 .- La Almudaina, dijous, 11 de juny de 1936, pàg. 2. 
1342 .- Boletín Oficial de la Provincia de Baleares, dijous, 11 de juny de 1936, pàg. 1; "Las Rdas. Hermanas 
de la Caridad pueden seguir guardando a los pequeñuelos", a Sóller, dissabte, 13 de maig de 1936, pàg. 4. Es 
comentava la circular l'havia fet el governador per les nombroses peticions que li arribaven i donat la 
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El 13 de juny, arran d'una forta oposició popular a Banyalbufar, l'inspector d'ensenyament 
Miquel Suñer Garrote hagué de desistir del tancament del col·legi de les monges agustines. 
Aquesta ordre de clausura provocà una forta crisi en el consistori municipal —en la sessió 
del 27 de juny el batle Pau Albertí presentà la dimissió de batle i regidor— i no es pogué dur 
a terme fins el 13 de juliol, també entre nombroses protestes.1343 Com assenyala Benet 
Albertí, "sembla que la revolta a favor de les monges no fou un avalot sorgit espontàniament, 
sinó que hi hagué una preparació al darrere" d'homes de la Falange del poble.1344 
El 13 de juny, a Estellencs, l'inspector de primera ensenyança, Miquel Suñer, féu clausurar el 
col·legi de les germanes agustines. Aquest fet, també tingué una forta oposició popular.1345 
Mentrestant, al començament de juliol de 1936, el Ministeri de Treball també ordenà la 
prohibició d'actes ordinaris de culte religiós en els establiments de Beneficència, que 
bàsicament afectaven als regits per la Diputació Provincial de les Balears.1346 
 
11.19. LA TENSIÓ POLÍTICA I SOCIAL DELS MESOS DE JUNY I JULIOL DE 
1936 
El darrer mes i mig de la República a Mallorca es caracteritzà per una continuació de la 
tensió política viscuda els mesos abans, intensificada bàsicament per l'actitud provocadora de 
la Falange. 
Al final de maig, el cursillista de magisteri i regidor de Porreres, Miquel Ximelis, va ser 
atacat a Palma per tres feixistes que tractaren de segretar-lo. Arran d'aquest fet, comissions de 
Treballadors de l'Ensenyança, d'UGT i del Secretariat d'Ensenyança d'Esquerra Republicana 
visitaren el governador civil per protestar contra aquesta agressió feixista i denunciaren les 
"algaradas derechistas producidas en varios pueblos de la provincia con motivo de la clausura 
de colegios religiosos, actos éstos que, como decimos, se aprovecharon para expansiones 
motinescas en desprestigio de la Escuela nacional y del Régimen."1347 

"necesidad de atender a la guarda de niños, principalmente en esta época del año en que las faenas agrícolas 
adquieren gran incremento." 
1343 .- ALBERTÍ GENOVART, Benet: La Guerra Civil a Banyalbufar. A l'ombra de la Falange. Edicions 
Documenta Balear. Palma, 1997, pàgs. 51-55. 
1344 .- Ibid., pàgs. 52-53. 
1345 .- Segons l'informa del rector d'Estellencs al bisbe Miralles, l'acte ocasionà la divisió del poble en dos 
bàndols. "Puños y brazos en alto con vivas y mueras contrarios y llegando a las manos casi, se insultó al 
inspector y al alcalde del frente popular." L'escola es va tancar, però les antigues alumnes obriren un taller de 
labors. ROSSELLÓ VAQUER, Ramon: La Guerra Civil a les viles de Mallorca vista per lestament eclesiàstic 
(Documentari). Felanitx, 2002, pàg. 56. 
1346 .- El Ministeri de Treball decretà, en 7 articles, la prohibició de la celebració d'actes religiosos en els 
establiments de beneficència de l'Estat. L'ordre derogava l'ordre del 6 de desembre de 1934 que disposava la 
celebració d'actes ordinaris de culte en els establiments de beneficència i ordenava que "su costeamiento con 
cargo a las obligaciones de los mismos." A més, en l'article 2on, prohibia la celebració dels actes de culte de 
qualsevol confessió religiosa en els establiments de beneficència de l'Estat, tot i que en l'article 3er, matisava 
que els administradors dels establiments podien autoritzar en el seu interior, previ requeriment dels interessats i 
quan l'ocasió ho justificàs "la prestación de aquellos servicios religiosos que por su índole y circunstancias en 
que tengan que ser prestados imposibiliten su realización fuera del local del Estado, y siempre que la práctica 
religiosa sea de naturaleza individual." La Almudaina, dijous, 2 de juliol de 1936, pàg. 3. 
1347 .- "Las fechorías fascistas", a El Obrero Balear, núm. 1.795. Palma, divendres, 5 de juny de 1936, pàg. 
3. S'afegia "Desde hace algún tiempo le asediaban [a Miquel Ximelis] los fascistas con injuriosos anónimos. La 
procacidad culmunió con el ataque personal cuando, la noche del sábado último, regresaba aquél a su domicilio 
en esta capital. Saliéronle al encuentro tres individuos y, abalanzándose sobre él, trataron de ponerlo dentro de 
un auto que tenían preparado, consa que no puedieron logar merced a los esfuerzos del agredido y a la llegada 
de algunos transeuntes." En la sessió plenària del 9 de juny, l'Ajuntament de Llucmajor acordà protestar davant 
les autoritats provincials per intent de segrest de Miquel Ximelis i demanar que "se active el celo" per descobrir 
els autors. "Municipales", a La Semana, núm. 24. Llucmajor, dissabte, 13 de juny de 1936, pàg. 3. 
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L'1 de juny, l'òrgan de la Joventut Socialista de Maó, ¡Adelante! denuncià la conspiració 
feixista a Menorca, informant que en es Castell es guardaven armes i es reunia l'Estat Major 
de l'Exèrcit que preparava l'alçament.1348 
El 2 de juny, el governador Liarte sol·licità al ministre de la Governació un augment de la 
plantilla dels cossos de Vigilància i de Seguretat pels múltiples treballs que tenien.1349 
 
La bomba de la Casa del Poble de Palma i els fets posteriors 
La nit del 4 de juny es produí l'incident més greu quan, devers les 21,15 h., esclatà una 
bomba a la Casa del Poble de Palma, que provocà set ferits: la socialista i membre de l'Orfeó 
Proletari Reyes Díaz Fortuny —fou la més greu i va ser traslladada a l'Hospital Provincial—
,1350 el mestre-director de l'Orfeó Proletari Jaume Dalmau Picornell —de 28 anys, amb 
"erosiones en la cara y herida contusa en el cuello, lado izquierdo, de pronóstico 
reservado"— i el conserge de la Casa del Poble Miquel Lladó Font —de 32 anys, amb 
"herida contusa en el muslo izquierdo, de carácer leve"— resultaren ferits greus, i patiren 
ferides lleus els orfeonistes i afiliats a l'Agrupació Socialista Pere Oliver, Joan Sastre, 
Magdalena Company Cantarellas —de 22 anys, amb "erosión en la pierna izquierda, de 
carácter leve— i Miquel Mesquida Canals —d'1 any, amb "herida en la cabeza producida por 
un cristal"—. Tres d'aquests foren ingressats en la Casa del Socors —atesos pel metge 
Guillem Riera i pel practicant Guillem Palou— i un a l'Hospital Provincial.1351 Els 
desperfectes materials no foren molt greus: la metralla destrossà els busts de Karl Marx i de 
Pablo Iglesias i un retrat d'Alexandre Jaume.1352 L'acte fou considerat una provocació de 
Falange. La mateixa nit, a les 22 h. es féu una manifestació que va recórrer alguns carrers de 
la ciutat —amb crits constants contra el feixisme— finalitzant davant el Govern Civil. En 
una reunió conjunta de les executives de la UGT i de la CNT es decretà per a l'endemà una 
vaga general.1353 A les 2 h. de la matinada del dia 5, una nombrosa comissió d'obrers visità la 

1348 .- "Guerra al fascismo. En Menorca no se persigue al fascio", a ¡Adelante!, núm. 8. Maó, dilluns, 1 de 
juny de 1936, pàg. 1. 
1349 .- La Almudaina, dimecres, 3 de juny de 1936, pàg. 2. 
1350 .- A l'Hospital fou assistida pel metge de guàrdia Balaguer i més tard va ser operada pel metge 
Alcover: "sufre heridas en la cabeza por cascotes y su estado es grave." "Una bomba en la Casa del Pueblo.-- Se 
declara la huelga general por 24 horas", a La Almudaina, dissabte, 6 de juny de 1936, pàg. 4. 
1351 .- "Una bomba hace explosión en la Casa del Pueblo", a El Obrero Balear, divendres, 12 de juny de 
1936, pàg. 1. 
1352 .- "¡La dinamita en combinación con el hierro y la perversidad fascista contra una clase trabajadora que 
en sus luchas con sus explotadores sabe frenar sus ímpetus dictados por el hambre y la injusticia, mediante la 
voz de la razón y el imperio de sus bondades innatas. […] ¡Aquella sala del Patronato, en la que tantas horas 
hemos pasado en pró de una sociedad limpia de injusticias y rica en motivos de fraternal convivencia, 
convertida en un montón de escombros en los que se mezclaban los coscotes metálicos de la bomba y los 
guijarros, anegados en un charco de sangre de la compañera Reyes, todo bondad y belleza, como símbolo de la 
sublimidad del ideal socialista; como antítesis del sadismo social y sensual del repugnante fascismo. Los bustos 
de Carlos Marx y Pablo Iglesias fueron, también, destrozados por la metralla. ¡Ah" pero lo que representan 
Marx e Iglesias, para cuya evitación ha nacido el fascismo sanguinario, es invulnerable, porque ha arraigado 
con raíces profundas en la conciencia de los trabajadores del músculo y del cerebro." "Una bomba hace 
explosión enl a Casa del Pueblo", a El Obrero Balear, núm. 1.796. Palma, divendres, 12 de juny de 1936, pàg. 
1. 
1353 .- El comitè de vaga va repartir el full següent: 
 "Camaradas: La U. G. T. de B. y la C. N. T. de Baleares, con la adhesión de los partidos obreros y 
demás organizaciones antifascistas han acordado declarar el Paro General de VEINTICUATRO horas, para 
protestar enérgicamente contra el atentado cometido en la Casa del Pueblo, que ha ocasionado varios heridos, 
alguno de ellos de gravedad entre ellos una mujer. El Paro empieza a las DOCE de la Noche de hoy hasta las 
doce de la Noche de mañana. Este paro debe ser secundado por todos los trabajadores. A las diez de la mañana 
una manifestación saldrá de la Plaza de Toros y se dirigirá al Gobierno Civil para entregar unas conclusiones de 
protesta y exigimiento de medidas contra estos actos vandálicos. 

 1615 161
 

                                                 



redacció del diari La Almudaina, manifestant que la UGT i la CNT havien acordat la vaga 
general per 24 hores —des de les 12 de la nit fins a les 24 h. del dia 5—. Per aquest motiu, 
els operaris del diari es retiraren i no es publicà el diari. 
El matí del 5 de juny, des de la plaça de Toros —després d'un discurs d'Ignasi Ferretjans— 
els concentrats es dirigiren en manifestació fins al Govern Civil. La UGT i la CNT lliuraren 
al governador Liarte un conjunt de demandes com la clausura dels locals del partits de dretes 
—Acció Popular Agrària, Comunió Tradicionalista, Renovació Espanyola i altres centres—, 
la suspensió de premsa reaccionària —que "con su propaganda incitan a la realización de esta 
clase de atentados, o de distingan por ser enemigos a los intereses de la clase trabajadora"—
1354 el trasllat al Govern de l'aspiració de les organitzacions proletàries i antifeixistes de 
prendre mesures urgents per impedir que els enemics de la classe treballadora "puedan 
continuar provocando hechos" que tenien la finalitat de pertorbar la vida del país i 
l'empresonament dels principals dirigents feixistes.1355 Seguidament, el socialista Ignasi 
Ferretjans —en nom del Comitè de Vaga— es va dirigir als manifestants protestant per 
l'atemptat, anunciant que les organitzacions obreres s'havien juramentat per defensar-se del 
feixisme i de la reacció i que s'havia decidit publicar un manifestat denunciant el succeit i els 
acords adoptats. A continuació, es va dissoldre la concentració quan eren devers les 12 del 
migdia.  
Acte seguit, alguns grups d'esquerrans es dirigiren a l'església de Santa Magdalena —on 
foren dissuadits per la Policia— i llavors anaren cap al carrer de Sant Jaume proliferant crits 
de "¡Abajo el fascismo!" i "¡U.H.P.!" Mentre intentaven assaltar el local del Cercle 
Tradicionalista, del carrer de Sant Jaume, foren dissuadits i dispersats per la força pública. 
Davant el portal major de l'església de Sant Jaume un grup de manifestants que anaven un 
poc endarrerits entraren dins el temple i varen rompre canelobres, sacres, algunes cadires i 
imatges —entre les quals destacava un santcrits "de gran devoción, figura de mucho valor 
artístico de estilo románico"—1356 i intentaren pegar foc a una capella. Els crits d'alarma 
d'alguns veïnats possibilitaren l'arribada d'agents de l'ordre públic —dirigit pel cap Roldán—, 
que amb l'ajuda dels veïns, apagaren el foc. Arran d'aquests fets hi hagué una detenció. 
Mentrestant un altre grup es dirigí cap al carrer de Sagranada, on hi havia el local d'Acció 
Popular Agrària en el qual accediren i tiraren des dels balcons mobles al carrer i els calaren 
foc. Hi anà la força de Seguretat, encapçalada pel tinent Riera, que dissolgué el grup. Hi 
hagué tres ferits: els joves Joan Roig i Josep Mut1357 i el picapedrer Joan Roca.1358 Anaren pel 

 Palma, 4 Junio de 1936.— EL COMITE DE HUELGA." "Una bomba en la Casa del Pueblo.-- Se 
declara la huelga general por 24 horas", a La Almudaina, dissabte, 6 de juny de 1936, pàg. 4. 
1354 .- "Conclusiones que los manifestantes en protesta por el atentado contra la Casa del Pueblo entregaron 
al Gobernador civil", a El Obrero Balear, núm. 1.796. Palma, divendres, 12 de juny de 1936, pàg. 1. 
1355 .- Es justificava que "ya en casi todos los pueblos de Baleares hanse producidos ya hechos de violencia 
que al parecer obedecen a un plan debidamente premeditado y respaldado económicamente por gentes sin 
escrupulos de ninguna clase." "Conclusiones que los manifestantes en protesta por el atentado contra la Casa del 
Pueblo entregaron al Gobernador civil", a El Obrero Balear, núm. 1.796. Palma, divendres, 12 de juny de 1936, 
pàg. 1. 
1356 .- Segons l'informe de Vicenç Furió i Joan Llabrés, va ser destrossat "el notable Cristo románico, de 
transición al gótico, llamado del «Santo Sepulcro» a causa de su procedencia de aquella desaparecida iglesia, y 
que había pertenecido a la noble familia de los Moncada. La rareza de obras de esta época en Mallorca confiere 
a esta imagen excepcional importancia, habiéndose confiado su restauración a la discrección y pericia del 
escultor y profesor de la Escuela de Artes y Oficios don Miguel Arcas." FURIÓ, Vicenç i LLABRÉS, Joan: 
"Las destrucciones de monumentos y objetos religiosos y artísticos realizadas por los rojos en Mallorca e Ibiza", 
a Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana, Tom XXVII. Palma, 1937-38, pàg. 286. 
1357 .- Foren curats en la Casa del Socors Joan Roig, de 18 anys, de "herida por arma de fuego en el dedo 
medio de la mano izquierda con orificio de entrada y fractura de la segunda falange; extracción de la bala" i 
Josep Mut, de 19 anys, de "pequeña herida contuso enl a región occipital." "Una bomba en la Casa del Pueblo.-- 
Se declara la huelga general por 24 horas", a La Almudaina, dissabte, 6 de juny de 1936, pàg. 4. 
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passeig del Born i a l'altura de la Telefònica es dirigiren al carrer de les Minyones on hi havia 
la seu de Renovació Espanyola —que fou la que sofrí més destrosses—, que també fou 
assaltada i després de tirar el mobles al carrer els cremaren. Altra vegada les forces de 
Seguretat dispersaren el grup i apagaren el foc. Davant aquests aldarulls circulaven pels 
carrers del centre de la ciutat cotxes de la Guàrdia Civil i forces de l'Exèrcit varen custodiar 
els temples. Un altre grup, mentrestant, s'havia dirigit cap a la zona de la Porta del Camp i 
varen cremar les portes de l'església de Santa Fe i, a l'interior del temple, feren malbé alguns 
bancs i decapitaren diverses imatges religioses.1359 La ràdio va transmetre declaracions del 
governador civil Isidro Liarte cridant a la tranquil·litat i anunciant que havia pres mesures per 
assegurar l'ordre. Les forces de Seguretat també custodiaven la fàbrica d'electricitat, els 
bancs, la Telefònica, Telègrafs, Correus i els temples.1360 A les 22 h. va esclatar un petard en 
la plaça enfront de l'església de la Soledat, que no provocà danys materials.1361 

1358 .- Al migdia del dia 5 de juny, ingressà en l'Hospital Provincial ferit d'un tret en una cama, que declarà 
que "habia sido herido por un disparo que alguien le hizo cuando se produjo la quema de muebles en la calle de 
Zagranada." "De la bomba en la Casa del Pueblo y la huelga general del viernes", a La Almudaina, diumenge, 7 
de juny de 1936, pàg. 4. 
1359 .- "Una bomba en la Casa del Pueblo.-- Se declara la huelga general por 24 horas", a La Almudaina, 
dissabte, 6 de juny de 1936, pàg. 4. El setmanari socialista narrà els fets de la manera següent: "Disuelta la 
manifestación, la indignación empujó a varios grupos hacia la iglesia de San Jaime y de Santa Fé, centro 
Tradicionalista, de Acción Popular y de Renovación española, destrozando algunas imágenes y objetos de culto 
en San Jaime y prendiendo fuego en Santa Fé y quemando, en medio de la calle, los muebles de Renovación 
Española y los de un médico, por haber confundido el domicilio de éste con el de Acción Española. Total [frase 
censurada] del pueblo, que, al tratar de descargar su furia contra un enemigo que ha hecho derramar sangre 
proletaria, se contenta, cuando aún está caliente esa sangre, en quemar unos muebles, en destrozar unas 
imágenes e incendiando una iglesia, cuidando de evitar todo daño personal. He ahí el contraste: mientras el 
fascismo, alentado desde los púlpitos, prepara fríamente un atentado contra la Casa del Pueblo y escoge para 
realizarlo el día, hora y sitio en que han de reunirse todos los presidentes de la treintena de entidades que en ella 
se cobijan; reunión que luego se aplazó, los trabajadores, salpicados de la sangre de sus hermanos víctimas de 
ese atentado, se limitan, en su acción de desquite, a destrozar unos muebles y unas imágenes de fácil enmienda, 
no así la vida, que aún peligra de la compañera Reyes, en cuyas entrañas germina un ser de cuya inocencia 
nadie puede dudar. 
 ¿Por qué esas represalias contra las iglesias? preguntan los necios y los farsantes. Y cierta Prensa no ha 
podido disimular que su condolencia en ese criminal atentado es más acentuado por la rotura de los santos de 
palo, que por la sangre que ha hecho derramar. Pues en esa estimativa de tal Prensa y en los sermones 
preelectorales de los mercaderes del Templo —vulgo sacerdotes— que decían a sus filigreses que votar por el 
Frente popular era hacerlo en pró de Satanás; y por las derechas, a favor de Dios, hay que buscar aquel «por 
qué». El pueblo tiene muy fino el olfato. Sabe que la Iglesia católica realiza una función pública y otra, secreta 
que consiste en la prestación de sus servicios de esbirro a la alta burguesía, convertida hoy al fascismo, que 
significa, respecto del sistema capitalista, lo que el período agónico en el hombre físico. La ciencia ganó una 
batalla al catolicismo al descubrir la redondez del mundo terráqueo. Ahora el pueblo está a punto de ganarle 
otra, descubriendo la consubstancialidad de la Iglesia con todas las injusticias sociales derivadas del sistema 
capitalista, del que es solidaria." "Una bomba hace explosión enl a Casa del Pueblo", a El Obrero Balear, núm. 
1.796. Palma, divendres, 12 de juny de 1936, pàgs. 1-2. Segons l'informe de Viceç Furió i Joan Llabrés, "el 
fuego alcanzó, solo en parte, el retablo de San Cristóbal, de escaso mérito artístico, pero, con el maderamen del 
interior del templo y de su sacristía ardieron en ésta, además de los ornamentos sagrados y de papeles y libros 
parroquiales, algunas telas de asunto religioso y de valor incierto pertenecientes al siglo XVIII. Los incendiarios 
mutilaron además bárbaramente en la misma iglesia un crucifijo de altar en alabastro del siglo XVII; un Cristo 
de tamaño natural que había pertenecido al gremio de curtidores de aquel barrio (blanquers), preciosa talla del 
siglo XVI y una de las más notables que conocemos en Mallorca. Ambas imágenes, afortunadamente, podrán 
ser restauradas sin grandes dificultades." FURIÓ, Vicenç i LLABRÉS, Joan: "Las destrucciones de 
monumentos y objetos religiosos y artísticos realizadas por los rojos en Mallorca e Ibiza", a Boletín de la 
Sociedad Arqueológica Luliana, Tom XXVII. Palma, 1937-38, pàg. 286. 
1360 .- "Una bomba en la Casa del Pueblo.-- Se declara la huelga general por 24 horas", a La Almudaina, 
dissabte, 6 de juny de 1936, pàg. 4. 
1361 .- "Una bomba en la Casa del Pueblo.-- Se declara la huelga general por 24 horas", a La Almudaina, 
dissabte, 6 de juny de 1936, pàg. 5. 

 1617 161
 

                                                                                                                                               



El 5 de juny, el seguiment de la vaga general fou complet ja que tancaren els comerços, no 
circularen els trens —solament va sortit un convoi amb la correspondència— i els vapors-
correus tampoc no sortiren fins a les 12 h. de la nit. Així mateix, tampoc s'edità cap diari de 
la ciutat. 
També en alguns pobles de l'illa se celebraren manifestacions de protesta per l'atemptat i la 
vaga fou secundada. Així, a Sóller, la notícia de l'atemptat va ser coneguda a primera hora 
del matí i ràpidament es reuniren els representants obrers a la Casa del Poble i, a mig matí, es 
cursaren les ordres per declarar a Sóller la vaga general amb solidaritat amb els companys de 
Palma. Alguns grups d'obrers varen recórrer les fàbriques, tallers, obres, oficines, 
establiments de venda, cafès i societats d'oci per convidar a deixar el treball. També des de la 
Casa del Poble es féu un ban dirigit als obrers sollerics. Al migdia, la ciutat es trobava 
paralitzada. A les 15 h. s'organitzà la manifestació que va recórrer els principals carrers de la 
població, amb una nombrosa presència dels socis de les associacions afiliades a la Casa del 
Poble, fins arribar davant la Casa de la Vila. Una comissió lliurà al batle Josep Serra i al 
gestor Miquel Arbona una nota de protesta.1362 Des de l'Ajuntament, es dirigiren als 
congregats de la plaça, el batle Serra i el gestor Casasnovas —que havia format part de la 
presidència de la manifestació.—1363 
El dia 6, la tranquil·litat a Palma fou absoluta, tot i que continuaren patrullant la ciutat unitats 
d'Infanteria i també es vigilà els temples, bancs i altres edificis com a mesura de precaució. 
El governador civil declarà als periodistes que sentia gran indignació per l'atemptat contra la 
Casa del Poble i lamentava els incidents ocorreguts despres de la manifestació. Afegí que 
havia estat posat a disposició del Jutjat l'individu detingut en l'església de Sant Jaume i que 
s'havien lliurat al Jutjat també una ampolles de líquid inflamable que s'havien trobat en les 
esglésies de Sant Jaume i de Santa Fe. Així mateix, hi hagué rumors que havien estat 
detinguts un anarquista català i un valencià acusats de ser els autors de la col·locació de la 
bomba.1364  
L'autoria, però, de l'acte fou de membres de la Falange, com reconegué el mateix cap 
provincial Alfonso de Zayas.1365 Setmanes posteriors, foren detinguts els falangistes Guillem 

1362 .- La nota deia: 
 "Reunidos en la «Casa del Pueblo» los directivos y afiliados de los Sindicatos, han acordado por 
unanimidad ratificar el paro general en esta ciudad y solidarizarse con el de 24 horas decretado por los 
compañeros de Palma de Mallorca, con motivo del vandálico atentado que ayer se perpetró contra el domicilio 
social de los trabajadores en aquella capital —«Casa del Pueblo» de la calle de Fermín Galán— y a 
consecuencia del cual resultaron heridos de gravedad varios de nuestros hermanos de clase. Al propio tiempo, 
por conducto de la autoridad local, elevan a las Autoridades Provinciales Republicanas su más enérgica protesta 
de lo sucedido y exigen que sean tomadas las medidas necesarias para poner coto a las constantes 
provocaciones que la reacción desarrolla en contra de la República y de sus más decididos defensores que 
componen el «Frente Popular». Resuelven también que el trabajo sea reanudado a las 12 horas de hoy. 
 Sóller 5 de Junio de 1936. 
 Por la «Junta Administrativa» Juan Casasnovas, Oficios Varios, José Ramírez, Ferroviarios, Matías 
Colom, La Fraternidad, M. Marimón, La Evolución, Gabriel Sampol, Radio Comunista, José Fluxá, Agrupación 
Socialista, Pedro Coll." " La huelga general de ayer", a Sóller, dissabte, 6 de juny de 1936, pàg. 6. 
1363 .- " La huelga general de ayer", a Sóller, dissabte, 6 de juny de 1936, pàg. 6. També "Contra el atentado 
fascista en la Casa del Pueblo. Paro de protesta en Sóller", a Nuestra Palabra, núm. 139. Palma, dijous, 11 de 
juny de 1936, pàg. 4. 
1364 .- "De la bomba en la Casa del Pueblo y la huelga general del viernes", a La Almudaina, diumenge, 7 
de juny de 1936, pàg. 4. 
1365 .- El marquès de Zayas afirma "Es interesante consignar como se produjo un hecho que en aquellos 
días causó gran sensación en toda la Isla. Los camaradas de Manacor, auxiliados por Boloqui, prepararon un 
grueso petardo, que fue traído a Inca. En un coche que salía de esta ciudad para Palma, con dos señores, se 
metió un camarada con un cesto de fruta entre las piernas, si bien debajo de ella había el citado petardo para 
colocarlo en un colmado del ensanche de Palma, propiedad del entonces Alcalde de Búger y Diputado 

 1618 161
 

                                                 



Meyer i Francesc Bosch, els quals foren posats en llibertat poc després per manca de 
proves.1366 
El dirigent socialista Alexandre Jaume publicà l'article "Una bomba en la Casa del Pueblo", 
en el qual, després de detallar els ferits —fent especial esment a Reyes Díaz— i les destroces 
provocades per la bomba, lamentava que "mientras las clase trabajadora practicaba un acto 
de cultura [l'assaig de l'Orfeó Proletari], el fascismo realizaba un acto de salvajismo y de 
barbarie." Comentava que quan Palma havia estat en poder de la classe treballadora —en 
l'adveniment de la República i després de les eleccions generals de febrer de 1936—, aquesta 
no havia "hecho derramar un sola gota de sangre. Los criminales militan en otro campo. Y 
son ellos los que siembran vientos." Seguidament, lamentava que l'atemptat frustàs la seva 
tasca d'oposició ferma a la violència, per dir "Este atentado anula toda la labor de los que con 
nuestras palabras y nuestra pluma hemos orientado a un sector del obrerismo mallorquín 
apartándolo de los gestos estériles. Quien esto escribe está condenando en estos momentos 
desde «El Obrero Balear» las revueltas improcedentes y las violencias aisladas, sin un fin 
alto y necesario que las justifique. La bomba de la Casa del Pueblo echa por tierra nuestra 
educativa labor porque nos imaginamos lo difícil que habrá de sernos demostrar la ilicitud de 
la antigua máxima romana de que la violencia debe ser rechazada con la violencia." Acabava 
amb dues recomanacions, una "a los adversarios del actual régimen político les diría que 
abran sus ojos a la realidad del presente momento histórico, que se percaten de la gravedad 
de la hora presente, que se convenzan, al fin, de que vivimos un momento de transición entre 
dos regímenes económicos y que de su conducta y de su cordura dependerá que el tránsito de 
un régimen a otro se efectúe con los menores trastornos y violencias" i una altra "a mis 
compañeros de espíritu y de lucha les aconsejaría que reforzaran su serenidad, que no se 
presten al juego de nuestros enemigos empeñados en fomentar una perturbación constante del 
orden para reclamar un régimen de fuerza." Finalitzava amb una paraules despreciatives als 
autors del "bárbaro atentado": "Sois unos cobardes, unos miserables y unos asesinos."1367 
El dirigent comunista Andreu Sureda, publicà l'article "El atentado del jueves y experiencias 
que hay que sacar."1368 
El setmanari anarcosindicalista Cultura Obrera publicà l'article "La clase trabajadora de 
Palma contesta adecuadamente a una agresión vil y cobarde. Una lección que nadie debe 
olvidar."1369 Sota el pseudònim Milder, en la secció "Mosaico", també es va comentar la 
bomba de la Casa del Poble i la vaga general.1370 
Hi hagué condemnes de l'atemptat contra la Casa del Poble de les agrupacions socialistes 
d'Eivissa i de Capdepera; de la Federació Obrera de Maó; de la Federació Socialista Balear; 

provincial. Al llegar a Palma, otro camarada de Inca ya les esperaba, y en el propio paseo del Borne tomaron un 
taxi y marcharon al ensanche, pero se confundieron y no encontraron el citado colmado; mas se dieron cuenta 
en la inmediaciones de la entonces Casa del Pueblo, que de ella salían grupos de obreros que discutían 
acaloradamente por asuntos políticos, y creyendo el momento oportuno, un camarada bajó del taxi y colocó el 
citado cesto de fruta en una ventada. Dio fuego a la mecha y se metió otra vez en el taxi sin que sospecharan 
nada ni el taxista […] A la mañana siguiente la Prensa daba cuenta del estallido de una bomba en la Casa del 
Pueblo, hecho que fue apasionadamente comentado en toda Mallorca." ZAYAS, Alfonso de —Marqués de 
Zayas—: Historia de la Vieja Guardia de Baleares. Imprenta Sáez. Madrid, 1955, pàg. 160. 
1366 .- Ibid., pàg. 107. 
1367 .- JAUME, Alexandre: "Una bomba en la Casa del Pueblo", a El Obrero Balear, núm. 1.796. Palma, 
divendres, 12 de juny de 1936, pàg. 2. 
1368 .- SUREDA, Andreu: "El atentado del jueves y experiencias que hay que sacar", a Nuestra Palabra, 
núm. 139. Palma, dijous, 11 de juny de 1936, pàg. 1. 
1369 .- "La clase trabajadora de Palma contesta adecuadamente a una agresión vil y cobarde. Una lección 
que nadie debe olvidar", a Cultura Obrera, núm. 86. Palma, dijous, 11 de juny de 1936, pàg. 1. 
1370 .- MILDER: "Mosaico", a Cultura Obrera, núm. 86. Palma, dijous, 11 de juny de 1936, pàg. 3. 
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d'Esquerra Republicana Balear1371 i de l'agrupació del partit d'Inca; de l'Agrupació Proletària; 
la Societat d'obrers picapedrers; El Companyerismo d'Eivissa; la Casa del Poble d'Alaro; La 
Recompensa del Trabajo de Llucmajor, i dels ajuntaments de Maria, de Felanitx i de 
Palma.1372 La Diputació Provincial també condemnà l'acte.1373 Posteriorment, també s'hi 
sumaren el comitè municipal d'Unió Republicana de Mallorca,1374 el Partit Republicà 
Democràtic Federal1375 i el Comitè d'Enllaç del Front Popular d'Esquerres.1376 
A més dels diaris ciutadants i de les publicacions socialistes i comunistes, altres periòdics 
mallorquins es feren ampli ressó de l'atemptat i dels fets posteriors.1377 Fins i tot, el setmanari 
Acción, òrgan d'Acció Popular Agrària, condemnà l'atemptat, però insinuà que la bomba 
havia estat col·locada per alguna organització d'esquerres amb l'objectiu de justificar la 
repressió contra els feixistes.1378 
Arran d'aquest fet, el governador Liarte inicià una intensa campanya per acabar amb 
l'agitació política que es vivia. El 8 de juny, manifestà als periodistes que havia decidit 
castigar "con mano dura" no solament els que fossin agafats fent propaganda subversiva —ja 
que aquestes activitats "solivianta[n] los ánimos y produce[n] disturbios que perjudican 
grandemente los intereses económicos de la provincia"— sinó també els que conservassin 
fulls subversius, advertint que arribaria "al máximo de rigor que la Ley de orden público me 
autoriza."1379 Informava que el 7 de juny davant la plaça dels Toros de Palma s'havia detingut 
un individu que duia gran quantitat de fulls clandestins i havia multat veïns de Llucmajor —
que havien romput unes plaques de noms de carrers i havien embrutat les façanes amb 
inscripcions feixistes—, Llubí —per repartiment de fulls subversius—, Bunyola —per 
aldarulls "por haber sido libertados unos detenidos"— i Cala Rajada —per desobediència a 
l'autoritat—.1380 

1371 .- El 19 de juny, el Comitè Executiu d’ERB protestà contra el “cobarde” atemptat a la Casa del Poble i 
s’acordà que es fes constar en acta que havia estat obra dels elements reaccionaris de Palma. Informe del 5 de 
desembre de 1936 del secretari de la Causa núm. 978/1936 Manuel Bennàssar Mas i del juge intructor Ricardo 
Fernández de Tamarit. Causa 978/1936. Arxiu del Jutjat de la Comandància Militar de les Balears. 
1372 .- El Obrero Balear, núm. 1.796. Palma, divendres, 12 de juny de 1936, pàg. 2. 
1373 .- En la sessió del 9 de juny, el president Jaume García denuncià que "Ante el atentado criminal que se 
perpetró en la Casa del Pueblo que pudo producir un día de duelo en la ciudad, porque se dá el caso de que en la 
Sala donde se produjo el atentado se reunían las mujeres y niñas de la Masa Coral" i proposà que la coporació 
protestàs contra l'atemptat, "obra de una mano criminal con el solo deseo de sembrar la alarma y la discordia y 
hacer perder a estas islas la tranquilidad de que gozan." A més, la corporació es dirigí al president de la Casa del 
Poble per expressar les condolències per les desgràcies ocorregudes i lloà l'actuació dels metges de l'Hospital, 
especialment el doctor Alcover, per l'atenció als ferits. 
1374 .- El 8 de juny, el Comitè Municipal d'Unió Republicana de Mallorca protestà enèrgicament contra 
l'atemptat contra la Casa del Poble de Palma, qual·lificant l'acte de "cobarde y alevoso." Així mateix, lamentava 
que hagués provocat víctimes inocents i declarava el desig d'una ràpida millora dels ferits. Acabava, desitjant 
que no es tornassin a repetir actes com aquest.La Almudaina, dimarts, 9 de juny de 1936, pàg. 8. 
1375 .- Aquest partit acordà dirigir una carta d'adhesió a les centrals obreres "en su lucha contra el 
fascismo." La Almudaina, dimecres, 10 de juny de 1936, pàg. 6. 
1376 .- El Comitè d'Enllaç féu pública una nota, signada pel president Jaume Garcia i pel secretari Eduardo 
Gómez, en la qual manifestava que en la darrera reunió s'havia acordat fer pública "su más enérgica protesta por 
el atentado cometido el pasado jueves, al colocar, unas manos criminales, un artefacto en la Casa del Pueblo 
ocasionando varios lesionados, aparte de otros estragos de consecuencias incalculables." La Almudaina, 
divendres, 12 de juny de 1936, pàg. 6. 
1377 .- "Sucesos en Palma", a El Felanitxer, núm. 2.761. Felanitx, dissabte, 6 de juny de 1936, pàg. 2; 
"Todavía no basta. ¡Ni un crimen más! ¡Ni un latrocinio más!", a El Bon Mot, núm. 206. Palma, juliol de 1936, 
pàg. 1. 
1378 .- "Doble protesta", a Acción, núm. 53. Palma, dissabte, 13 de juny de 1936, pàg. 1. 
1379 .- La Almudaina, dimarts, 9 de juny de 1936, pàg. 2. 
1380 .- La Almudaina, dimarts, 9 de juny de 1936, pàg. 2. 
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El diumenge, 7 de juny, hi hagué rumors insistents que es declarava una vaga general 
l'endemà, fet que motivà que el comitè de vaga de la Casa del Poble comunicàs per Ràdio 
Mallorca que el dilluns es treballaria amb tota normalitat.1381 Així i tot, arran que les notícies 
sobre una possible vaga general continuaven, el 9 de juny, la UGT envià una nota als mitjans 
de comunicació per aclarir que eren falses. Al mateix temps, recomanava encaridament a la 
classe treballadora que solament cregués les comunicacions que emanaven directament de les 
organitzacions sindicals.1382 Aquells dies, els treballadors del camp de Calvià s'havien 
declarat en vaga. 
Durant el mes de juny, continuaren les sancions del governador pel repartiment de fulls de 
propaganda feixista. Així, el 12 de juny, fou multat amb 500 ptes. un veí de Puigpunyent al 
qual la Guàrdia Civil li trobà uns fulls de caràcter feixista.1383 
El 6 de juny, l'editorial del setmanari Sóller comentava que "No creemos haya nadie que 
ponga en duda que si no surge una circunstancia imprevista que lo impida, nuestra Patria va 
derechamente a despeñarse por un abismo. Todos los síntomas delatan la inminencia del 
peligro, que empieza a manifestarse hasta en aquellos lugares tranquilos que estuvieron hasta 
ahora alejados de él. No se trata, al fin y al cabo, de nada imprevisto, ya que meses atrás 
hasta los más modestos comentaristas del momento lo señalaban como consecuencia de 
determinados sucesos que podían producirse. Al coincidir nosotros en esta pesimista visión 
del futuro, hubo quién quiso ver en nosotros un derrotismo que estábamos bien lejos de 
sentir. Pero, conociendo los factores que debían intervenir en el desarrollo de los 
acontecimientos futuros, teníamos la evidencia de lo que irremisiblemente podría 
desencadenarse una vez asegurada su impunidad, que dolorosa e implacablemente la realidad 
parece complacerse en confirmarnos cada día." Acusava les esquerres que aleshores "a duras 
penas pueden contener la avalancha que se les viene encima, que como ellas ayudaron a 
crearla, se ven impedidas de enfrentársele. El peligro de desbordamiento que tantas veces 
señalamos está ya ahí; la lucha ya se sostiene no contra un enemigo inexistente en la 
actualidad, sino contra los que ocupan la misma barricada." Seguidament, es referia a 
Mallorca i deia "ajena hasta ahora a este movimiento suicida, empieza a sentir en la carne 
viva de sus hijos y de su patrimonio los efectos de esta vesania. No es que ella comulgue con 
estos credos pseudo-redentores de nadie, que sus mismos sustentadores de Rusia empiezan a 
dejar cuando aquí, en España, quisieron instaurarlos. Pero el mal ejemplo que estos últimos 
meses nos ha venido de la Península, el exhibicionismo de algunos, la influencia de 
elementos forasteros, la misma excesiva contemplación que las autoridades actuales tienen 
ante el avanzar de la anarquía comunistoide nos han llevado a una situación que no puede dar 
otros frutos que los que vemos. Ayer fueron unas claras y elocuentes maniestaciones de un 
estado de rebeldía [hi ha una frase censurada], las que se produjeron; mañana pueden ser 
otras más duras y lamentables aún las que lleven el luto y la ruina a este paraíso que ha sido 
siempre nuestra tierra si no acertamos todos a reaccionar vigorosamente para impedir 
continúe avanzando en el cuerpo social la gangrena que hoy lo corroe." Acabava apel·lant 
que les esquerres i les dretes havien de ser capaces de superar les diferències i defensar la 
societat actual, "amenazada en sus mismos cimientos por las ideas disolventes que imperan. 
El único remedio está en la unión de todos aquellos que tienen algo que perder para 
enfrentarse y resistir las acometidas de aquellos otros que quisieran destruir totalmente lo que 
hoy existe."1384 

1381 .- La Almudaina, dimarts, 9 de juny de 1936, pàg. 7. 
1382 .- La nota anava signada pel resident de la UGT de les Balears Ignasi Ferretjans i pel secretari general 
Josep Bernat. La Almudaina, dimecres, 10 de juny de 1936, pàg. 6. 
1383 .- La Almudaina, dissabte, 13 de juny de 1936, pàg. 3. 
1384 .- "¿A dónde va España?", a Sóller, dissabte, 6 de juny de 1936, pàg. 1. 
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El 17 de juny, Liarte amenaçà amb castigar les persones que propagaven 
malintencionadament notícies d'atemptats i de desordres que qualificava de completament 
falsos, havent encarregat als agents de l'autoritat la major atenció per a aconseguir els noms 
dels alarmistes que serien "castigados con todo el rigor de la Ley."1385 Aquell dia, a la una de 
la matinada sortiren de Palma cap a Porreres una camioneta de la Guàrdia Civil i diversos 
cotxes del cos de Vigilància per fer registres a diferents cases del poble i finques del terme. 
S'hi trobaren nombroses armes —dotze, entre les quals destacaven un revòlver, una tercerola, 
diverses escopetes i un caixó de dinamita.—1386 L'endemà, el governador minimitzava aquesta 
actuació i declarava que no tenia altra finalitat que seguir el pla de desarmament que cada nit 
es duia a terme a Palma.1387 
El matí del 19 de juny, foren alliberats del castell de Sant Carles els darrers militants de 
Falange entre els quals hi havia el cap provincial Alfonso de Zayas.1388 La matinada del dia 
20, a les façanes de diverses cases de Biniali foren aferrats cartells que deien "Viva el 
Fascio."1389 El 22 de juny, el governador sancionà amb una multa de 1.000 ptes. un veí de 
Mancor per haver estat sorprès repartint fulls de propaganda feixista.1390 Aquell dia també al 
poble de Capdellà foren repartides fulls clandestins de Falange.1391 El 23 de juny, la Policia 
detingué tres feixistes que feia diversos dies que residien a Palma amb noms falsos, dos dels 
quals —Botía i Gallud— s'havien fugat de la presó de Múrcia.1392 
El 24 de juny, a Sant Joan, un grup d'entre 25 i 30 joves de la localitat de Falange provocaren 
aldarulls mentre voltaven pel poble i s'aturaven als cafès de la vila cridant "¡Arriba España!" 
i "¡Viva Falange!". Els principals avalotadors varen ser sancionats amb 500 i 250 ptes.1393 El 
27 de juny foren multats amb 500 ptes cada un dels cinc veïns de Santa Maria per desordres 
provocats a Santa Eugènia, on havien cridat consignes feixistes i havien fet ostentació de les 
insígnies de Falange.1394 
El juny, en el passeig del Born de Palma hi hagué un enfrontament entre falangistes i 
esquerrans. El marquès de Zayas ho conta així: "Con motivo de que Juan Barberá y Antonio 
Vilella habían dado una contundente réplica a dos comunistas que iban de uniforme un 
sábado por el Borne, se presentaron al día siguiente, domingo, unos 30 ó 40 de uniforme. 
Javier Solomas me advirtió que envueltos en periódicos llevaban unos barrotes de hierro. 
Hice detener y cachear por los guardias de Seguridad a algunos. Luego me dirigí, juntamente 
con Antonio Nicolau, Miguel Gascón y otros a increpar a los demás a ver si nos agredían; 
pero los muy cobardes, en lugar de pegarnos, me denunciaron al Teniente de Seguridad 
Riera, el cual me hizo detener. Me cachearon dentro de una entrada y me hicieron quitar la 
insignia de Falange, diciéndome que me marchara a casa. Al cabo de cinco minutos estaba 

1385 .- La Almudaina, dijous, 18 de juny de 1936, pàg. 2. 
1386 .- La Almudaina, dijous, 18 de juny de 1936, pàg. 6. 
1387 .- La Almudaina, divendres, 19 de juny de 1936, pàg. 3. 
1388 .- La Almudaina, diumenge, 21 de juny de 1936, pàg. 8. També ZAYAS, Alfonso de —Marqués de 
Zayas—: Historia de la Vieja Guardia de Baleares. Imprenta Sáez. Madrid, 1955, pàg. 97. 
1389 .- Informació de la Guàrdia Civil del lloc de Sencelles al governador civil. Novament, les diligències 
de la Benemèrita no havien donat cap resultat favorable. La Almudaina, dimarts, 23 de juny de 1936, pàg. 2. 
1390 .- La Almudaina, dimarts, 23 de juny de 1936, pàg. 2. 
1391 .- Informació de la Guàrdia Civil del lloc de Calvià al governador civil. Les gestions de la Benemèrita 
havien estat influctuoses i s'afegia que "dichas hojas por su estado deteriorado y color amarillento hace suponer 
que ya habían sido esparcidas en otras ocasiones." La Almudaina, diumenge, 5 de juliol de 1936, pàg. 4. 
1392 .- Els tres detinguts ingressaren a la presó a disposició de la Direcció General de Seguretat. La 
Almudaina, dimecres, 24 de juny de 1936, pàg. 2. 
1393 .- COMPANY i MATES, Arnau: La Guerra Civil a Sant Joan. Cacics i repressors. Edicions 
Documenta Balear.  Palma, 1996, pàgs. 42. 
1394 .- La Almudaina, diumenge, 28 de juny de 1936, pàg. 2. 
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por el Borne con la insignia puesta."1395 D'aquest mateix fet, també en dona la versió el 
setmanari comunista Nuestra Palabra.1396 
El 20 de juny, el setmanari Sóller dedicava l'editorial —notablement censurat— a la qüestió 
de l'ordre públic.1397 Assenyalava que des de la victòria electoral del Front Popular, el tema de 
l'ordre públic no havia deixat de tenir "una permanente actualidad." Manifestava que "La 
persistencia de un estado de cosas que todo el mundo, empezando por los mismos partidarios 
de la actual situación gobernante, coinciden en sostener que no puede continuar, que lleva 
rectamente a una catástrofe y que es la ruína de nuestro país, preocupa hondamente ya a 
todos los españoles, con la sola excepción de aquellos interesados en mantenerlo para sus 
fines ilícitos."1398  
La matinada del 2 de juliol esclatà un petard a la casa del batle de Mancor i foren detinguts 
dos individus acusats del fet.1399 
Mentrestant, el comandant militar de les Balears, general Manuel Goded estava implicat en la 
conspiració contra el Govern de la República, dirigida per Emilio Mola. 
Tal com assenyala el fill del general Goded, Manuel Goded, "con la Península y con el 
General Mola nos comunicábamos por dos medios: escribiendo en clave, que yo le traducía y 
escribía a máquina a mi padre para evitarle tales molestias, y que como detalle curioso diré 
que tales claves, en evitación de un registro clandestino en el Gobierno Militar, las teníamos 
guardadas en las jaulas de los pájaros de mi mujer, que ella en persona limpiaba, bajo el 
alpiste de los comederos; y por medio de enlaces con Madrid, Pamplona, Barcelona y 
Valencia, papel desempeñado por personas que merecían a mi padre entera confianza, tales 
como el Comandante Lázaro, Ventura Cabellos, Hipólito Jiménez, el Comandante Mut, a 
quien por cierto no ví el día 19 de Julio en la División de Barcelona, y algunos otros 
Oficiales. Yo hice un viaje a Madrid del que volví convencido de que en la Capital 
perdíamos el Movimiento, y de que los que de él se encargasen en ella estaban condenados al 
sacrificio; y otros dos, acompañando a mi padre a Menorca e Ibiza, para organizar el 
Alzamiento en estas Islas."1400 
Al final del mes de maig, els militars valencians havien establert contactes amb Manuel 
Goded, que va rebre una carta amb tons patriòtics, on el comandant Barba li demanava que 
aceptés el comandanment del colp a València, a més de justificar la necessitat de 
l'aixecament de forma immediata, tot i no tenir-ho tot ben lligat. En l'escrit la Junta de la 
UME a València denotava optimisme i se li comunicava a Goded que "en Caballería e 

1395 .- ZAYAS, Alfonso de —Marqués de Zayas—: Historia de la Vieja Guardia de Baleares. Imprenta 
Sáez. Madrid, 1955, pàg. 90, que cita el "Diario" del falangista Jaume Mulet. 
1396 .- "Continuan —¡aún!— las provocaciones fascistas", a Nuestra Palabra, núm. 141. Palma, dijous, 25 
de juny de 1936, pàg. 4. 
1397 .- "Temas de actualidad. La candente cuestión del orden público", a Sóller, dissabte, 20 de juny de 
1936, pàg. 1. 
1398 ._ "Temas de actualidad. La candente cuestión del orden público", a Sóller, dissabte, 20 de juny de 
1936, pàg. 1. 
1399 .- La Guàrdia Civil d'Inca es traslladà al lloc dels fets i comunicà al governador civil que "el petardo 
fué colocado en la puerta de entrada de la carpintería contigua a la casa que habita el señor Alcalde, calle de 
Biniarroig, núm. 3, causando algunos desperfectos en los bajos de las persianas sin que ocurriera ninguna 
desgracia personal, cuyo petardo estalló a las doce y media de la madrugada del jueves." Arran dels fets es feren 
registres en els domicilis de Mateu Sampol Morro —Balaguer— que la nit del 29 de juny havia manifestat a un 
altre veí que "no tardarían muchos días en hacer una grande al Alcalde" i de Gabriel Mairata Solivellas —des 
Rafal—, al qual li trobaren un metre de metxa, dos detonadors i un cartutx de caça. Ambdós individus, que eren 
molt amics i treballaven junts en la mateixa possessió, foren posats a disposició del Jutjat com a presumptes 
autors del fet. La Almudaina, dissabte, 4 de juliol de 1936, pàg. 4. 
1400 .- GODED, Manuel: Un "faccioso" cien por cien". Talleres Editoriales HERALDO. Saragossa, 1938, 
pàgs. 28-29. 
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Ingenieros todo estaba perfectamente; en Infantería se contaba con los comandantes y la 
oficialidad toda; en Artillería solo se contaba con capitanes y tenientes, pero el comandante 
Gomá de gran prestigio en el cuerpo y miembro de la Junta pensaba hacerse cargo del 
regimiento. Respecto a los guardias de Asalto habia dudas; y en cuanto a la Guardia Civil 
habia una carta del general Grijalbo comprometiéndose a sublevarse en las 16 províncias a 
sus ordenes."1401 Així i tot, aquesta situació era exagerada i fictícia per part de la Junta de la 
UME. Goded creia que fer-se amb el comandament de València no seria gens dificultós.1402 
El 23 de juny, la Junta de generals de Madrid —integrada per Ponte, Saliquet, Fanjul, 
Villegas i González Carrasco— va haver de reestructurar els plans de sublevació perquè 
Goded no estava d'acord amb la missió que li havien assignat. Com assenyala José María Gil 
Robles, l'actitud de Goded va estar influïda per certes baralles amb les forces compromeses 
de València. Per aquest motiu, el general Mola li donà la consigna d'atacar directament 
Catalunya, una vegada assegurada València, fet amb el qual es mostrà conforme. Així ho 
manifestà a Juan Antonio Bravo, enviat per Mola a Palma, per conèixer el seu criteri. La 
Junta de la UME de Barcelona desconfiava del comandament del general González Carrasco 
per dirigir el cop a la ciutat comtal.1403 Goded afirmà "¡es que alguien se ha olvidado de lo 
que pesa el nombre general Goded!"1404 El tinent coronel Galarza va rebre l'ordre de 
comunicar a Goded que prengués el comandament de la sublevació a Barcelona. El canvi va 
produir gran descontent, tant a la Junta militar valenciana com a l'humillat general González 
Carrasco, que solament accedí a marxar a València poc abans del moviment, després d'una 
difícil entrevista amb els generals Fanjul, Saliquet i García de la Herrán.1405 
En els primers projectes, Goded després de declarar l’estat de guerra a les Balears s'havia de 
traslladar a València per posar-se al davant de la guarnició. Així, la junta de generals que 
conspiraven, atorgà a Goded que, una vegada hagués assegurat l'aixecament de les Balears, 
sublevaria Barcelona, una plaça més important.  
De totes maneres, el 14 de juliol, encara la Junta de València féu saber a Goded la seva 
estranyesa davant la manca de notícies des de feia setmanes i li comunicaven que encara 
comptaven amb ell per dirigir la sublevació.1406  
Mentrestant, el 26 de juny, havien arribat amb el vaixell "Ciudad de Barcelona" vuit oficials 
del regiment de cavalleria d'Alcalá de Henares —coneguts com a Jinetes de Alcalá— que 
s'havien sublevat contra la República1407 i havien estat confinats en el castell de Sant Carles. 
L'endemà, amb la motonau "Ciudad de Palma", vingueren altres set militars arrestats pels fets 

1401 .- Arxiu família Lucia. Notas informativas facilitadas por Don Ventura Cabellos Sabio. Citat a 
MAINAR CABANES, Eladi: L'Alçament militar de juliol de 1936 a València. Edicions La Xara. València, 
1996, pàgs. 82-83. 
1402 .- Historia de la Cruzada, vol. IV, tom XVI, pàg. 259. 
1403 .- Historia de la Cruzada, vol. IV, tom XVI, pàg. 260. 
1404 .- AHN. Causa General. Declaració de Ventura Cabellos. Citat a MAINAR CABANES, Eladi: 
L'Alçament militar de juliol de 1936 a València. Edicions La Xara. València, 1996, pàg. 84. 
1405 .- GIL ROBLES, José María: No fue posible la paz. Editorial Planeta. Barcelona, 1998, pàgs. 705-706  
1406 .- MAINAR CABANES, Eladi: L'Alçament militar de juliol de 1936 a València. Edicions La Xara. 
València, 1996, pàg. 83. 
1407 .- Com assenyala Gabriel Cardona, la Cavalleria encara conservava la seva mentalitat aristocràtica i 
mantenia una actitud recelosa davant la República. El 4 de març de 1936, un capità del regiment de Cavalleria 
d'Alcalà va tenir un enfrontament amb civils al carrer. En la desfilada del 14 d'abril, la Cavalleria fou increpada 
pel públic i, el dia 15 hi hagué un nou enfrontament entre dos capitans i civils. Davant aquests fets, s'ordenà als 
dos regiments de marxar a Palència, però els oficials si negaren. El 24 d'abril, es féu el consell de guerra que 
condemnà al coronel Plácido Gete a 12 anys per insubordinació i a la resta a penes menors. Els oficials 
condemnats varen ser empresonats en diversos castells militars. CARDONA, Gabriel: El poder militar en la 
España contemporánea hasta la guerra civil. Siglo veintiuno editores. Madrid, 1983, pàg. 237. 
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d'Alcalá de Henares i l'1 de juliol un altre nou grup de 14 militars.1408 En total, 29 oficials,1409 
que ràpidament foren visitats pels conspiradors i que el 19 de juliol se sumaren a la 
sublevació.1410 
El 2 de juliol, el governador Liarte fou cridat precipitadament pel Govern a Madrid i sortí la 
mateixa nit "según se me dice, para ir a ocupar un cargo de confianza."1411 Aleshores, no 
quedava cap detingut governatiu1412 i es féu càrrec interinament del Govern Civil el 3 de juliol 
el secretari Ramón Martínez Sevilla.1413 
El 4 de juliol foren imposades multes de 500 ptes. cada una a sis veïns de Vilafranca per 
escàndol i alteració de l'ordre públic1414 i de 250 ptes. a cada una de les dues al·lotes de Calvià 
que havien portat fulls feixistes.1415 Aquell mateix dia, a l'horabaixa, des d'un cotxe foren 
llançades fulles de propaganda de Falange pels carrers de Calvià.1416  
Al començament de juliol, a Sant Joan hi hagué un enfrontament entre joves d’esquerres i 
falangistes, que vestien “camisa azul a lo fascista”, i es necessità la intervenció de la Guàrdia 
Civil de Montuïri.1417 
 
 
 

1408 .- La Almudaina, dijous, 2 de juliol de 1936, pàg. 7. 
1409 .- Segons la relació d'Alfonso de Zayas, els empresonats eren Luis Jover Bedía, Jesús Jiménez 
Momediano, Clemente Enríquez de Salamanca, José García Landeira, Francisco Lizasoaín Muguiro —mort a 
Mallorca—, Benito Rodríguez Frutos, Vicente Menéndez Zapico, Francisco Pérez Rojo, Joaquín Crespí de 
Valdaura, Julio Redondo Sepúlveda, Francisco Gómez Jordana, Enrique Bargues Pozurama —mort a 
Mallorca—, Fernando Morales de Castilla, Vicente Torres Socazau —mort a Mallorca—, Angel Pagés López-
Guerrero, Angel Sánchez del Aguila, Mariano Peñas Gallego, Santiago Grassa Martínez, Fernando Pulido 
Goncer, Rosendo Villaverde Goncer, Manuel Ordovás González, Fernando Uriarte Galainema, Manuel Rubio 
Moscoso, Carlos Camps Burón, Manuel Isasa Navarro, Manuel Lizasoain Muguido, Juan Carlier Goyemechea, 
Antonio Alós Herrero i Rafael Mendizábal Amézaga. ZAYAS, Alfonso de —Marqués de Zayas—: Historia de 
la Vieja Guardia de Baleares. Imprenta Sáez. Madrid, 1955, pàg. 116. 
1410 .- El 17 de juliol, el comandant militar Goded telegrafià al ministre de la Guerra que "según escritos 
General 1.ª División y Gobernador Prisiones militares Guadalajara oficiales caballería arrestados esta Plaza 
procedentes Guadalajara cumplen día 18 y por consiguiente mañana serán puestos en libertad. Con arreglo a lo 
prevenido en O.C. 18 de abril último (D.O. n.º 91) ruego V.E. me diga situación militar en que deben quedar y 
si han de permanecer en esta Comandancia Militar o debe expedirles pasaporte por cuenta del Estado para los 
lugares que V.E. designe." Al mateix dia, el ministre el contestà telegraficament afirmant "Jefes y Oficiales 
cumplen mañana arresto deben quedar esa Comandancia disponibles gubernativos y si alguno desea cambiar 
residencia deberá solicitarlo individualmente. Contesto telegrama hoy." Ambdós telegrames reproduïts a 
DURAN PASTOR, Miquel: 1936 en Mallorca. Vol. I. Imagen/70. Palma, 1982, pàgs. 44-45.  
1411 .- La Almudaina, divendres, 3 de juliol de 1936, pàg. 1. 
1412 .- El matí del 2 de juliol, Isidoro Liarte informà a la premsa que havia donat l'ordre de posar en llibertat 
uns veïns detinguts per la batlia de Lloseta. La Almudaina, divendres, 3 de juliol de 1936, pàg. 1. 
1413 .- Gobierno Civil. Secretaria.— Negociado 2.º. Circulares", a Boletín Oficial de la Provincia de 
Baleares, núm. 10.857. Palma, dissabte, 4 de juliol de 1936, pàg. 1.  
1414 .- La Almudaina, diumenge, 5 de juliol de 1936, pàg. 5. 
1415 .- La Almudaina, diumenge, 5 de juliol de 1936, pàg. 5. 
1416 .- Segons la comunicació de la Guàrdia Civil del lloc de Calvià al governador civil, sobre les 18,30 un 
automòbil ocupat per 4 o 5 persones havia recorregut diversos carrers de la població, llançant nombrosos fulls 
feixistes de Falange, "desapareciendo sin que nadie pudiese dar razón de la matrícula ni número del coche, por 
cuyo motivo no ha sido posible esclarecer de momento el asunto." La Almudaina, dimarts, 7 de juliol de 1936, 
pàg. 7. 
1417 .- En el carrer de Belisari es produí una forta discusió entre dos grups de joves per qüestions polítiques, 
ja que Rafel Matas Antich i Andreu Florit Pocoví, que vestien “camisa azul a lo fascista” foren increpats pel 
gestor Joan Gual Bonet i Miquel Bou Riutort. La Almudaina, dimecres, 8 de juliol de 1936, pàg. 8. 
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11.20. L’ESCRIPTOR MADRILENY ANTONIO ESPINA, NOU GOVERNADOR 
CIVIL 
El 5 de juliol es conegué el nom del nou governador civil, l'escriptor madrileny i militant 
d'Izquierda Republicana Antonio Espina García.1418 Espina fins aleshores havia estat 
governador civil d'Àvila1419 i arribà a Mallorca l'endemà amb el correu ràpid de Barcelona. 
Fou rebut al port pel governador civil interí Ramón Martínez, el president d'Esquerra 
Republicana Bernat Jofre, el secretari particular del batle de Palma Rullan i els caps de 
Vigilància i Seguretat.1420 El 10 de juny, les primeres visites d'autoritats que va rebre el nou 
governador foren el comandant militar Manuel Goded, el batle de Palma Emili Darder i el 
president de la Diputació Jaume Garcia. Aquell dia també va rebre els periodistes, als quals 
les manifestà que "la seva principal condició era la de periodista, tot i que la política el tenia 
un poc separat d'aquesta activitat per la qual sentia vertadera passió."1421 
Com és sabut, l'11 de juliol sortia de Londres l'avió Dragon Rapide —que havia de traslladar 
el general Franco de les Canàries al Marroc—, contractat pel financer mallorquí Joan March 
Ordinas —Verga—, mentre un grup de falangistes assaltava Unió Ràdio de València. A 
Palma, aquell dia, hi hagué incidents en el ball per recaptar fons que s'organitzà en el local de 
la Joventut d'Esquerra Republican de la Vileta, arran de la provocació dels falangistes, 
dirigits per Mateu Palmer.1422 
El 12 de juliol membres de dretes varen assassinar a Madrid el tinent de guàrdies d'Assalt 
José Castillo, que també era instructor de Milícies i membre de l'UMRA. L'endemà, de 
matinada, un grup de guàrdies d'Assalt, dirigits pel capità de la Guàrdia Civil Fernando 
Condés, detingué en el seu domicili de Madrid el dirigent del Bloc Nacional i diputat José 
Calvo Sotelo, amb el pretext de portar-lo a la Direcció General de Seguretat. Obligat a pujar 
a una furgoneta de guàrdies d'Assalt, fou poc després assassinat. 
Des del 13 de juliol de 1936 els rotatius mallorquins dedicaven àmplia informació a 
l'assassinat de José Calvo Sotelo i les seves conseqüències. També ho havien fet amb la mort 

1418.- Antonio Espina García, nascut a Madrid el 1894, havia destacat com a poeta, crític i narrador i havia escrit 
en nombroses revistes culturals del decenni de 1920. Així, com declarà ell mateix a la premsa ciutadana, havia 
començat a col·laborar el 1926 a España Nueva —que després es convertí en Vida Nueva— i després escrigué a 
l'Heraldo de Madrid, El Imparcial i El Sol.

 
 Havia publicat els poemaris Umbrales (1918) i Signario (1923); 

una recopilació d'articles, contes i assaigs, sota el títol Divagaciones. Desdén (1920) i l'assaig El nuevo diantre 
(1934). Com a narrador, escrigué Pájaro Pinto (1927) i Luna de copas (1929). Així mateix, publicà les 
biografies Romea o el comediante (1935) i Ganivet: el hombre y la obra (1942). Va ser biògraf de Luis 
Candelas, Quevedo, Chopin i Cánovas del Castillo. També va traduir les obres Adolfo, de Benjamín Constant, i 
El estupendo cornudo, de Crommelunck. Així mateix, escrigué una Historia del periodismo i publicà una 
seleccio de la seva poesia i prosa sota el títol El alma de Garibay (1964). Després de la Guerra Civil, va viure a 
França i a Mèxic i tornà a l'Estat espanyol cap el 1960 per fixar la residència a Madrid, on va morir el 15 de 
febrer de 1972. Sobre Antonio Espina García, vegeu les seves entrades biogràfiques a Enciclopedia Universal 
Ilustrda Europeo-Americana. Tom XXII. Ed. Espasa-Calpe, S.A. Mardrid,1924, pàg. 215 i d'Angel Carmona 
Ristol a Enciclopedia Universal Ilustrda Europeo-Americana. Suplemento Anual 1971-72. Ed. Espasa-Calpe, 
S.A. Mardrid, 1978, pàg. 144. També ESTEBAN, José: "Antonio Espina", a Política, núm. 12. Setembre-
octubre de 1994. 
1419 .- El governador civil interí, Ramón Martínez, informà que fins aleshores no s'havia rebut cap notícia 
sobre la seva arribada, però que "se espera de un día a otro su llegada." La Almudaina, dijous, 9 de juliol de 
1936, pàg. 2. 
1420 .- La Almudaina, divendres, 10 de juliol de 1936, pàg. 9. El dia 9, després de prendre possessió el 
governador civil, no va rebre cap visita per trobar-se molt cansat. També "Gobierno Civil. Secretaria.— 
Circulares", a Boletín Oficial de la Provincia de Baleares, núm. 10.859. Palma, dijous, 9 de juliol de 1936, pàg. 
1, publicà la presa de possessió d'acord amb el Decret de la Presidència del Consell de Ministres del 3 de juliol, 
publicat a la Gaceta de Madrid del dia 5. 
1421 .- La Almudaina, dissabte, 11 de juliol de 1936, pàg. 2. 
1422 .- ZAYAS, Alfonso de —Marqués de Zayas—: Historia de la Vieja Guardia de Baleares. Imprenta 
Sáez. Madrid, 1955, pàg. 79. 
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del tinent de guàrdies d'Assalt, José Castillo, però amb molta menor mesura. Les pàgines dels 
diaris també evidenciaven mostres de censura, especialment les seccions telegràfiques i els 
textos de la transcripció de la reunió de la Diputació Permanent de les Corts. El dimarts, 14 
de juliol, el diari catòlic Correo de Mallorca —que duia una línia molt crítica amb la política 
del Govern— publicava l'editorial "Vivid prevenidos", que feia referència a l'article 
d'Indalecio Prieto —que passava per ser un dels líders polítics més ben informats— publicat 
(9 de juny) en el diari El Liberal, de Bilbao, en el qual escrivia sibil·linament: "Vivid 
prevenidos. Hombre prevenido vale por dos. Gobierno prevenido vale por cuarenta." Aquest 
article del dirigent socialista va ser molt comentat per la premsa. Així, l'editorial de Correo 
de Mallorca analitzava les reaccions que hi havia hagut a aquest text de Prieto i assenyalava 
que molts de diaris hi havien vist un recurs polític per aconseguir la unió dels socialistes. 
L'escrit aprofundia en la divisió del socialisme espanyol i els perills dels cenetistes. A més, 
sentenciava que el sindicalisme de la CNT era l'enemic de Prieto i dels sindicalistes. A 
continuació comentava que, arran del fracàs dels dirigents socialistes i del Govern 
frontpopulista, Prieto volia desviar l'atenció cap als adversaris de la dreta, que considerava 
molt més inofensius que els obreristes. En el Govern Civil es va rebre l'ordre de traslladat del 
comissari del cos de Vigilància, Guillermo Roldán de la Cuesta, a la prefectura de Barcelona 
i el seu substitut fou Francisco Bautista Sánchez.1423

 
Aquells dies, a Santanyí, es produí una manifestació de veïns contra la imposició per part del 
president de la comissió gestora d'una multa de 25 ptes. a un prevere.1424 Arran dels aldarulls 
el caporal de la guàrdia municipal amenaçà amb una pistola als concentrats. La Guàrdia Civil 
denuncià l'agent al jutge municipal donat que no tenia permís d'ús d'armes.1425 
El dimecres, 15 de juliol, Correo de Mallorca incloïa en portada, a 3 columnes, una esquela 
de José Calvo Sotelo, "asesinado en Madrid el día 13 de Julio de 1936", posada per 
Renovació Espanyola. Arran d'aquests fets, havien estat suspeses les sessions de les Corts i, 
en la reunió de la Comissió Permanent, hi hagué durs enfrontaments. Aquell dia, d'acord amb 
les ordres de la Direcció General de Seguretat, la Policia detingué el cap provincial de 
Falange Alfonso de Zayas i Maria Lluïsa Ramonell, de la Secció Femenina de Falange, que 
varen ser empresonats.1426 
El 16 de juliol, Correo de Mallorca publicava un editorial, titulat "Una política sectaria", —
amb frases censurades— de gran duresa contra la política educativa del Govern. Parlava del 
tancament de col·legis religiosos i de la incautació dels edificis, que definia com un "atentado 
a la cultura nacional y a las libertades ciutadanas más elementales", i recordava als catòlics 
l'obligació que tenien d'agrupar-se en associacions per combatre aquesta política sectària. 
Precisament, aquell dia, els periodistes s'havien queixat al governador Espina sobre 
l'extremada censura i els contestà que no depenia de la seva voluntat i que solament complia 
ordres del Govern. El 16 de juliol, es va reunir el Front Popular de les Balears, amb 
l'assistència de representants del Partit Socialista, la Unió General de Treballadors, Esquerra 
Republicana Balear, el Partit Comunista, Unió Republicana, el Partit Federal, la Federació de 
Joventuts Socialistes i el Partit d'Unificació Marxista, per acordar la seva incondicional 
adhesió al Govern de la República "para que se sienta fortalecido con la asistencia de la 
considerable masa de opinión sana, consciente y libre que esos organismos representan." 
Així mateix, també es decidí dirigir-se a tots els ciutadans, els republicans, els obrers i en 
general a tots treballadors lliures, per fer una crida o advertència "para que en el momento 
que se les requiera" estassin disposats a defensar "con toda energía, en todas formas y en 

1423 .- La Almudaina, dimecres, 15 de juliol de 1936, pàg. 6. 
1424 .- La Almudaina, dijous, 16 de juliol de 1936, pàg. 6. 
1425 .- La Almudaina, dijous, 16 de juliol de 1936, pàg. 9. 
1426 .- La Almudaina, dijous, 16 de juliol de 1936, pàg. 8. 
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cualquier terreno" el règim republicà contra "un posible intento subversivo y reaccionario de 
los enemigos de la República y del pueblo."1427 El 16 de juliol, el dirigent comunista Andreu 
Sureda en un article en el darrer número del setmanari Nuestra Palabra demanava al nou 
governador civil Antonio Espina mesures enèrgiques contra el feixisme i l'advertia sobre la 
imminència d'un cop d'Estat. 
La nit del 16 de juliol, es varen repartir fulls clandestins a Pórtol, tot i que les gestions de la 
Guàrdia Civil del lloc de Marratxí foren inútils per descobrir els autors.1428 
El divendres, 17 de juliol, Correo de Mallorca i La Almudaina publicaven en portada i molt 
destacada una esquela de José Calvo Sotelo, posada per Renovació Espanyola, en la qual es 
convidava "a todos los españoles" al funeral que s'havia de celebrar el dissabte 18 de juliol, a 
les 11 del matí, a l'església de Sant Francesc, de Palma. La mort accidental a les Canàries, el 
dia abans, del general Amado Balmes —cap militar de les illes orientals— fou comentada a 
Palma ja que hi tenia amistats per haver estat a l'illa com a comandat de la Brigada 
d'Infanteria i també s'havia encarregat interinament de la Comandància Militar de Balears.1429 
Igual que la resta de diaris mallorquins d'aquells dies, les informacions telegràfiques se 
centraven en els fets de l'assassinat de Calvo Sotelo i les seves repercussions. Així i tot, La 
Almudaina publicà en portada un editorial molt dur titulat "La censura.- El vuelo Manila-
Madrid", en el qual es queixava del control governamental, sobretot per les imparcialitat dels 
censors. A les 17 h. del dia 17, s'aixecà anticipadament la guarnició del Marroc. A Palma 
hom creia també que l'aixecament havia de ser el dia 17 i des de diferents pobles partiren 
columnes de falangistes cap a Palma, però devers les 2 de la nit hagueren de tornar a casa 
seva. 
A l'horabaixa, l'auditor Mateu Zaforteza Musoles —enviat pel comandant golpista Mateu 
Torres Bestard— va sortir del port de Palma cap a Ciutadella de Menorca, amb el vaixell 
"Ciudadela" per portar ordres al comandant militar, general Bosch Atienza.1430 
 
El dissabte, 18 de juliol 
El dissabte, 18 de juliol, arribà a Mallorca la notícia de l'aixecament del Marroc. Al matí hi 
havia hagut molt de moviment en el Govern Civil i s'havien entrevista amb el governador 
civil Espina, el comandant militar de les Balears, el general Manuel Goded; el batle de 
Palma, Emili Darder; el president de la Diputació, Jaume García Obrador; el regidor de 
Palma, Ignasi Ferretjans, i altres membres del Front Popular. Tot i l'aparent normalitat, des 
del Govern Civil es varen prendre algunes precaucions, com la interrupció de les 
comunicacions telegràfiques, telefòniques i marítimes amb la Península i els contactes amb 
els caps militars. Les emissores de ràdio de tant en tant donaven notícies vagues sobre els fets 
que havien succeït al Marroc i a la Península.1431  
A les 11 h. del matí es féu un mutitudinari funeral per José Calvo Sotelo a l'església de Sant 
Francesc. Fou presidit per la junta directiva de Renovació Espanyola i representants dels 

1427 .- Signava la nota el president del Front Popular Jaume Garcia. La Almudaina, divendres, 17 de juliol 
de 1936, pàg. 5. 
1428 .- Comunicació de la Guàrdia Civil de lloc de Marratxí al governador civil. La Almudaina, divendres, 
17 de juliol de 1936, pàg. 5. 
1429 .- La Almudaina, dissabte, 18 de juliol de 1936, pàg. 10. 
1430 .- "Viaje feliz", a Aquí estamos, núm. 41. Palma, juliol-agost de 1938, pàg. ?. Article reproduït a 
DURAN PASTOR, Miquel: 1936 en Mallorca. Vol. I. Imagen/70. Palma, 1982, pàg. 45-46. 
1431 .- GAYÀ i SITJAR, Miquel: Històries i memòries. Ed. Moll. Ciutat de Mallorca, 1986, pàgs. 105-106, 
i COLOM i FERRÀ, Guillem: Entre el caliu i la cendra. Memòries (1890-1979). Editorial Pòrtic. Barcelona, 
1972, pàg. 337. 
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partits de dretes i tradicionalista i oficiat pel canonge arxipreste de Màlaga, Andreu Coll, 
ajudat pels preveres Joan Crespí —dirigent de Falange— i Antoni Barceló.1432  
El 18 de juliol, aparegué com cada dissabte, el setmanari Acción que destacava la reacció 
sobre l'assassinat de José Calvo Sotelo.1433 Així mateix, denunciava l'assalt del local d'Acció 
Popular de Mancor.1434 També comentava un incident entre joves de la JAP i esquerrans 
davant el local d'Acció Popular de Son Servera.1435 
El 18 de juliol, el setmanari Sóller dedicà un editorial, titulat "En pleno fratricidio", a 
l'assassinat de José Calvo Sotelo.1436 
Les emissores de ràdio de tant en tant donaven notícies vagues sobre els fets que havien 
succeït al Marroc i a la Península. La població estava pendent de les darreres notícies de la 
ràdio i en els locals públics que tenien receptors la gent es concentrava intranquil·la per 
escoltar les darreres notícies. Al mateix temps, se suspengué l'homenatge previst el 19 de 
juliol a Felanitx al governador de Madrid, Francesc Carreres, on s'havia de descobrir un placa 
de carrer amb el seu nom, inaugurar el nou mercat públic i celebrar un banquet al seu honor 
en el restaurant Miramar de Portocolom.  

1432 .- Segons la crònica, "el templo estaba totalmente lleno y mucha gente ha tenido que situarse fuera, en 
la Plaza de San Francisco por insuficiencia del local El templo estaba severamente enlutado, figurando en el 
centro un túmulo en torno al cual ardían diez blasones de cera amarilla." A més destacava l'ordre complet que hi 
havia hagut tant en l'interior del temple com a la sortida del funeral a la plaça de Sant Francesc i voltants. La 
Almudaina, núm. 18.782. Palma, diumenge, 19 de juliol de 1936, pàg. 8. 
1433 .- En portada, en un destacat amb mostres de censura, publicava "Ante el vil asesinato del Sr. Calvo 
Sotelo, España entera ha reaccionado contra los salvajes capaces de abochornar a la Patria frente al mundo 
civilizado. El insigne ex-ministro de Hacienda pasará a la Historia con la aureola de los mártires de la Patria, 
envuelto en los resplandores que ciñen las sienes de los hombres que lo ofrendaron todo por la salvación del 
país. Caiga la execración sobre los autores, cómplices, y encubridores del canallesco acto, y sirva la memoria y 
el ejemplo del mártir para asegurarnos en nuestro inquebrantable propósito de salvar a España, arrancándola de 
[6 ratlles censurades]. A més, insertava una nota de la JAP, que deia"Indignada la J. A. P. ante el vil asesinato 
de hombre de tan glorioso pasado y brillante porvenir como don José Calvo Sotelo, protesta enérgicamente de 
tal criminal atentado. 
 No militaba en nuestras filas el señor Calvo Sotelo, pero ¡que importa! militaba en las huestes, 
dirigiéndolas juntamente con nuestro Jefe, que anteponen a todo el alto ideal de la Patria. Esto sobra para que su 
pérdida la hagamos nuestra y para que con dolor de patriotas ofendidos por tal exacrable crimen pero con 
entereza de cristianos, roguemos por el eterno descanso de su alma y pidamos para ella las fervientes oraciones 
de nuestros hermanos." Acción, núm. 58. Palma, dissabte, 18 de juliol de 1936, pàg. 4. 
1434 .- Comentava "Se sabe quienes fueron los "valientes,, salteadores y todavía se pasean ímpunemente por 
la calle." Acción, núm. 58. Palma, dissabte, 18 de juliol de 1936, pàg. 4. 
1435 .- "Valentía zurda", a Acción, núm. 58. Palma, dissabte, 18 de juliol de 1936, pàg. 4. 
1436 .- "En pleno fratricidio", a Sóller, dissabte, 18 de juliol de 1936, pàg. 1. Es deia: "No podemos pasar en 
silencio un hecho tan execrable como es el asesinato elevado al primer plano de la actualidad nacional. 
Quisiéramos poder rehuir este tema de hoy, que no es más que la natural concatenación de los hechos que 
forzosamente tienen que producirse al marchar el país por la pendiente de sus actuales desdichas. Pero tampoco 
es posible eludirlo; no es posible sustraerse a un influjo poderoso, que llena de repulsión, de horror y de dolor 
todo el ámbito de España. El lunes caía bajo la acción criminal de unos hombres obcecados, una de las primeras 
figuras de la vida pública nacional: D. José Calvo Sotelo. Sean cuales fueren el concepto y el aprecio que de sus 
merecimientos se tuvieren, sea cual sea la opinión que de su actuación pasada se tenga formada; sea la que fuere 
la confianza que su orientación y su ideología inspiraran, en este instante se acaballan para dar paso a la 
indignación que su asesinato ha despertado en todo ciudadano bien nacido y a la vergüenza que, como 
españoles, nos produce el hecho de que en nuestra Patria no puede vivir aquel que osa enfrentarse y oponerse a 
los designios tenebrosos de poderes irresponsables. Pocas horas antes del asesinato del Sr. Calvo Sotelo caía 
otro hombre: el teniente Castillo, igualmente asesinado como otros muchos lo habían sido en estos últimos 
tiempos. Son los efectos de una verdadera lucha civil, más o menos moderada por su extensión, pero no menos 
dolorosa y lamentable por su itensidad. Todos estos crímenes [tres ratlles censurades] nos merecen la misma 
repugnancia, idéntica condenación. Son síntomas de un estado morboso, de un relajamiento de los resortes del 
poder que no obedecen a la función por qué fueron crados de que algo no funciona normalmente en los órganos 
coercitivos del Estado. ¿Cuándo se atajará duramente este proceso de descomposición que ahora vivimos?" 
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Correo de Mallorca incloïa l'editorial «La paz, consecuencia de la justicia» —amb dos 
paràgrafs censurats—, que feia referència a l'assassinat de Calvo Sotelo, el qual havia 
provocat la indignació i el desànim del país. Afirmava que aquests fets eren conseqüència 
lògica d'una doctrina i d'una tàctica que portava a un gran fracàs del Govern del Front 
Popular, que era durament criticat. Aplaudia l'energia que havia anunciat el Govern per aturar 
aquests desordres, però lamentava que això no s'hagués fet uns mesos abans. Aquell dia, el 
diari de la tarda La Última Hora publicava "los sucesos ocurridos en Marruecos con motivo 
del levantamiento de parte de las fuerzas de aquellas guarniciones."  
El president del Front Popular, Jaume Garcia, envià als diaris un comunicat —que publicaren 
l'endemà, dia 19—, signat pel Partit Socialista, Unió General de Treballadors —UGT—, 
Partit Comunista, Esquerra Republicana, Unió Republicana, Partit Republicà Democràtic 
Federal i Joventut Socialista, en què oferia la col·laboració al Govern "en caso de que las 
circunstancias lo requieran" i recomanava que no s'acatassin altres ordres que les emanades 
pel Front Popular.1437 La nit del 18 de juliol un grup de falangistes s'havien reunit en el Cercle 
Mallorquí per si havien d'actuar. Així mateix, per llocs estratègics de la ciutat s'havien 
repartit membres de la Falange, de la Comunió Tradicionalista, de Renovació Espanyola i 
d'Acció Popular. En la zona de reclutament s'havien concentrat el caps d'enllaç, els capitans 
Feliu i Fuster amb membres d'Acció Popular, de la Comunió Tradicionalista, Renovació 
Espanyola i de la Falange, que estaven en contacte directe amb la Comandància Militar.1438 
Prop de la mitjanit, el governador Espina convocà al seu despatx representants dels partits 
polítics del Front Popular, com Lluís Ferbal, Gabriel Galiana i Jaume Garcia. Es va parlar 
d'armar al poble i, des de Madrid, s'havia donat l'ordre al governador que en cas de declaració 
de l'estat de guerra per part de l'Exèrcit es decretàs la vaga general. Espina, però, no era un 
home de l'experiència ni de la fermesa d'Isidro Liarte, que el 18 de juliol a Oviedo com a 
governador civil d'Astúries es reuní amb les altres autoritats civils i representants polítics per 
decidir quines mesures es prenien davant la sublevació i creà, amb la col·laboració dels 
sindicats, un Comitè Provincial. 
A l'horabaixa, es va retransmetre al metge Josep Maria Mulet Fiol un telegrama que afirmava 
"María dió a luz un hermoso niño día 14 a las 5. Ambos hoy perfectamente bien.-- Pedro." A 
les 18 h., el comandant Mateu Torres Bestard lliurà aquest telegrama al general Goded.1439  

1437 .- El text complet publicat per la premsa era el següent: "A todas las fuerzas del Frente Popular 
 Camaradas: Los enemigos del régimen republicano apelan a todos los medios para difundir noticias 
falsas tendentes a producir el confusionismo dentro las masas populares. El Frente Popular se reune 
continuamente, estando en continuo contacto con el Frente Popular de Madrid. Las noticias oficiales de nuestros 
organismos superiores son de que el Gobierno ha dominado la sublevación de las fuerzas facciosas de 
Marruecos, reinando la más absoluta tranquilidad en el resto de España. 
 Todas las fuerzas que integramos el Frente Popular estamos dispuestos a colaborar con el Gobierno en 
caso de que las circunstancias lo requieran. 
 Camaradas: Con toda la serenidad necesaria en los momentos de peligro os recomendamos que no 
acatéis otras órdenes que no sean la que emanen de este Frente Popular.— Por el Frente Popular. 
 P. Socialista, Unión General de Trabajadores, P. Comunista, Izquierda Republicana, Unión 
Republicana, Federales Democráticos y J. Socialista." La Almudaina, diumenge, 19 de juliol de 1936, pàg. 11. 
1438 .- FERRARI BILLOCH, Francisco: Mallorca contra los rojos. Fracaso de los desembarcos marxistas 
en la isla. (Diario de un combatiente). Imp. Amengual i Muntaner, S. A. Palma, 1936, pàgs. 44-45. Indica que 
en aquesta reunió s'hi afegiren 80 individus de la mobilització civil d'Acció Popular, 40 de Falange i 30 de 
Renovació i requetès, la majoria proveits d'armes curtes. 
1439 .- El professor Miquel DURAN PASTOR: 1936 en Mallorca. Vol. I. Imagen/70. Palma, 1982, pàgs. 8 i 
48-49, corregeix l'error del que va afirmar Manuel Goded, fill del general, que va escriure que 
"aproximadamente el 16 de Julio de 1936, mientras estábamos cenando, recibió mi padre un telegrama en el que 
se nos fijaba terminantemente la fecha del Alzamiento en Barcelona, que era también nuestro día. El telegrama 
decía textualmente: "El pasado día 15 dió a luz Elena un hermoso niño, a las cuatro de la madrugada", y firmaba 
un supuesto "Juan". Como estaba convenido la suma de los guarismos del día del parto y de la hora del mismo, 
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El diumenge, 19 de juliol 
La matinada del 19 de juliol,1440 el general Goded estava neguitós ja que Ràdio Associació de 
Barcelona no transmetia la contrasenya, tal com estava convingut, ni marxes militars ni un 
discurs patriòtic del comandant Francesc Mut. Finalment, Goded parlà per telèfon amb el 
general Álvaro Fernández Burriel, que li assegurà que a Barcelona tot anava bé. També 
tingué notícies directes del comandant Llobera.1441  
A les 7 h. Goded manà per escrit als caps militars de sortir al carrer per ocupar els llocs 
estratègics de la ciutat.1442 A les 7,30 del matí, un piquet d'Infanteria, comandat pel capità 
Ramon Fortuny i Truyols, llegí davant el palau de l'Almudaina el ban del general Goded pel 
qual declarava l'estat de guerra a totes les illes Balears i "en defensa de la Patria", n'assumia 
"el mando absoluto" i destituïa les autoritats civils. Amenaçava que "será pasado por las 
armas todo aquel que intente, en cualquier forma de obra o de palabra, hacer la más mínima 
resistencia al Movimiento Salvador de España" i que es castigaria "el más ligero intento de 
producir huelgas o sabotages de cualquier clase y la tenencia de armas, que deben ser 
entregadas inmediatamente en los Cuarteles." Finalment, cridava els soldats que tenien 
permís, els de quota dels reemplaços des de 1931, i tots els altres soldats d'aquests mateixos 
reemplaços que volguessin contribuir voluntàriament "a este Movimiento Salvador de 
España."1443  
Llavors, algunes unitats de l'Exèrcit i de Falange Espanyola ocuparen llocs estratègics i 
neuràlgics de la ciutat, com l'Ajuntament, la Diputació Provincial, el Govern Civil i els 
edificis de Correus i de Telefònica, la Casa del Poble, les estacions, les fàbriques de gas i 
d'electricitat i Ràdio Mallorca. 
Al Govern Civil, es dirigí un capità de Cavalleria que, pistolà en mà, entrà en el despatx del 
governador. Antonio Espina, de peu i pàlid, murmurà que es lliurava tot indicant-li la 
gravetat del fet.1444 L'ocupació de l'edifici, que es féu sense resistència, va ser encarregada a 
una columna comandada per un cap del cos i integrada per diverses seccions d'Infanteria, a 
les que s'afegiren diversos falangistes, comandats per oficials de Cavalleria d'Alcalà.1445 Va 

nos daba la fecha, el día 19 próximo, y la misma hora de éste era la fijada dentro del día, o sea las cuatro de la 
madrugada." GODED, Manuel: Un "faccioso" cien por cien". Talleres Editoriales HERALDO. Saragossa, 
1938, pàgs. 33-34. 
1440 .- La Guerra Civil a Mallorca és un dels temes contemporanis més estudiats gràcies a les aportacions 
bàsicament de Josep Massot i Muntaner i de Miquel Duran Pastor. Per aquest motiu no entrarem a narrar, amb 
profusió de detalls, els primers dies de l'aixecament militar a l'illa, ja que són tractats en gran cura per Massot en 
el capítol «Tres dies de juliol (18/19-21)» del seu llibre El desembarcament de Bayo a Mallorca. Publicacions 
de l'Abadia de Montserrat. Barcelona, 1987, pàgs. 9-52. 
1441 .- MASSOT i MUNTANER, Josep: op. cit., pàgs. 27-28. La nit del 18 al 19 de juliol, el comandant 
d'Infanteria, Mateu Llobera Balaguer retornava amb el "Ciudad de Palma" i era "el agente de enlace" de la 
Comància i, al qual el general Goded dessitjava veure abans de llançar les tropes al carrer i fer públic el ban. 
Des del moll, el comandant Llobera es va dirigir a la Comandància el matí del dia 19. DURAN PASTOR, 
Miquel: 1936 en Mallorca. Vol. I. Imagen/70. Palma, 1982, pàg. 9. 
1442 .- "Para el momento de darse la orden de salida de los Cuarteles, se prepararon dos columnas 
mandadas, respectivamente, por los Comandantes Esquivias Zorita y Salgado Muro. Es decir apellidos ajenos a 
la isla." DURAN PASTOR, Miquel: 1936 en Mallorca. Vol. I. Imagen/70. Palma, 1982, pàg. 8. 
1443 .- "Bando", a Boletín Oficial de la Provincia de Baleares, núm. 10.864. Palma, dimarts, 21 de juliol de 
1936, pàg. 1, publicà el ban del general Goded.  
1444 .- Segons FERRARI BILLOCH, Francisco: Mallorca contra los rojos. Fracaso de los desembarcos 
marxistas en la isla. (Diario de un combatiente). Imp. Amengual i Muntaner, S. A. Palma, 1936, pàg. 49, el 
governador Espina digué a l'oficial: "Ante la fuerza me entrego; pero les advierto que es más grave de lo que 
ustedes creen el paso que han dado. Me entrego porque han fallado los resortes…" 
1445 .- "está misión [s'encarregà a] una Columna al Mando de un Jefe del Cuerpo y compuesta de una 
sección de fusileros de Infantería, una sección de ametralladoras, otra de Artillería a pie y una de Artillería de 
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ser detingut Espina igual que algunes persones que s'hi trobaven i les forces ocuparen les 
oficines.  
La Casa del Poble, situada al carrer de la Reina Maria Cristina, també fou ocupada per una 
columna, comandada per un cap del Regiment d'Infanteria de Palma, integrada per tres 
seccions d'Infanteria i dues d'Artilleria. Foren detingudes les dues persones que 
s'encarregaven de l'edifici. Els edificis de la Diputació, de l'Ajuntament i les estacions dels 
ferrocarrils també foren ocupats per petits destacaments mixtes d'Infanteria i d'Artilleria de 
Muntanya, que tampoc tingueren oposició. Les fàbriques de Gas i Electricitat, a més de les 
seus dels tramvies i d'autobusos, també foren ocupades. 
Un cop controlada la situació a Mallorca, el comandant militar Goded va cedir el 
comandament al coronel Aurelio Díaz de Freijó a l'espera que arribàs de Menorca el general 
Bosch Atienza i va nomenar governador civil al tinent coronel Luis García Ruiz,1446 president 
de la Diputació el coronel Emilio Ramos Unamuno i batle de Palma l'advocat i jurídic militar 
Mateu Zaforteza Musoles —que estava absent i es féu càrrec interinament el tinent coronel 
Andreu Cifre.— A les 10,30 h del matí, Manuel Goded va partir cap a Barcelona per posar-se 
al front de la insurrecció.1447 Quan Goded abandonà Mallorca, s'havia fet càrrec de la 
Comandància Militar interinament el coronel Aurelio Díaz de Freijó; del Govern Civil, el 
tinent coronel d'Enginyers Luis García Ruiz; de la Diputació Provincial, el coronel 
d'Infanteria Emilio Ramos Unamuno, i de la batlia interina de l'Ajuntament de Palma, el 
tinent coronel d'Infanteria Andreu Cifre Munar, que el 21 de juliol fou substituït pel 
comandant del Cos Jurídic Mateu Zaforteza Musoles. 
Tal com havia passat el 18 de juliol, l'endemà la població continuava pendent de les darreres 
notícies de la ràdio. En els locals públics que tenien receptors de ràdio la gent es concentrava 
intranquil·la per escoltar les darreres notícies.1448 
Els pocs, però, interessants llibres de memòries, com els de Francesc de Borja Moll i de 
Guillem Colom, fan referència al 19 de juliol de 1936. Així, Moll ens diu: «Dia 19 de juliol 
era diumenge. La meva dona havia anat a missa, i quan va tornar em digué que havia vist una 
cosa estranya: homes que seien dins la Seu, a diversos bancs, sense estar atents a cap missa, i 
que més aviat semblava que hi eren només per fer temps esperant algú o el moment d'anar a 
qualque lloc. Al cap de poca estona començàrem a saber notícies que explicaven aquella 
presència d'estranys dins l'església: eren falangistes que esperaven que els cridassin de 
Capitania General per donar-los armes. Sense moure'ns de la nostra casa del Mirador, 

Campaña, con dos piezas de 7'5, a las que se agregaron varios falangistas que a las órdenes de Oficiales de 
Caballería de Alcalá fueron armados directamente por la Comandancia Militar." MARTÍNEZ DE TEJADA, 
Gerardo: La Artillería de Mallorca durante el glorioso alzamiento nacional, por el que fué Jefe del Regimiento 
durante todo el período. Impremta Vich. Inca-Palma, 1939, capítol II, s.p. 
1446 .- "Gobierno Civil. Secretaría.— Circular", a Boletín Oficial de la Provincia de Baleares, núm. 10.864. 
Palma, 21 de juliol de 1936, pàg. 1, publicà la presa de possessió com a gobernador civil de Luis García Ruiz, 
designat pel comandant militar, i el cessament d'Antonio Espina. 
1447 .- Goded s'acomiadà dels seus col·laboradors de l'Estat Major amb les paraules següents: "Soldados, os 
dejo. Marcho a un sitio de mayor peligro. Pero me voy tranquilo porque sé que sabreis defender a esta Mallorca 
que tanto quiero." I, poc després, els afegí: "Si oyen ustedes que el general Goded se ha entregado, sonríanse. El 
general Goded ni se entrega ni se rinde." FERRARI BILLOCH, Francisco: Mallorca contra los rojos. Fracaso 
de los desembarcos marxistas en la isla. (Diario de un combatiente). Imp. Amengual i Muntaner, S. A. Palma, 
1936, pàg. 52. Però com que l'aixecament fracassà a la ciutat comtal, Goded va ser jutjat i afusellat el 12 d'agost 
de 1936. 
1448 .- L'escriptor Miquel GAYÀ i SITJAR: op. cit., pàg. 108, ho narra així: "Record que en un d'aquests 
cafès, vora l'Ajuntament [de Sant Joan], m'hi vaig aturar. Era, casualment, un lloc on se solia aplegar la gent 
d'esquerra. El receptor donava notícies de Madrid i publicava una ordre del president del consell de ministres i 
ministre de la guerra Santiago Casares Quiroga, dictant normes totalment contradictòries amb el ban de guerra 
del general Goded. També record alguns regidors de l'Ajuntament local que se l'escoltaven amb molta precaució 
i sense fer cap comentari. Eren les autoritats d'un Ajuntament d'esquerra, que es trobaven entre espasa i paret." 
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poguérem comprovar que efectivament transitaven homes sense uniforme militar però armats 
de mosquetons. Més tard ens arribà el ressò d'alguns trets: eren els primers esclafits del 
"Movimiento", que des d'aquell instant posava Mallorca sota el seu poder. I l'horabaixa 
sabérem que la víctima d'aquelles escopetades havia estat un falangista: Joan Barberà, que els 
seus companys havien mort per equivocació, prenent-lo per un dels rojos.»1449 Guillem Colom 
ens comenta que, després d'haver anat al moll de Palma per rebre el gran lul·lista francès, el 
doctor J. H. Probst —que arribava amb el vapor de Barcelona— i acompanyar-lo a una 
pensió del carrer de la Soledat, «durant el camí, sentírem comentar entre els seus companys 
de viatge escenes tumultuàries i lluites aferrissades pels carrers de Barcelona. [...] Un cop 
haguérem deixat el doctor Probst a la seva pensió, pujàrem a la Vila de Dalt pel Pas d'En 
Quint frisosos d'arribar a casa. Eren les nou del matí. I a penes embocàrem l'antic carrer dels 
Bastaixos, avui de Jaume II, quan unes "Camises blaves" ens detingueren en sec, i ens 
obligaren a marxar, braços alts, altra vegada cap a la Vila de Baix, sense cap explicació. El 
carrer era tot ple de falangistes armats, i en un dels seus creuers hi havia, encara fresca, una 
gran bassa de sang... ¿Què havia passat? Que acabava d'esclatar el "Moviment" a Mallorca 
—encara que amb un retard de més de vint-i-quatre hores— i, dins la confusió de la primera 
escomesa, havien caigut, ferits de mort, els dos germans Barbarà. Fou el primer dia de 
dol.»1450  
El 23 de juliol de 1936 el comandant militar accidental, el coronel d'Infanteria Aurelio Díaz 
de Freijoo Rura, publicà un ban que complementava les disposicions del del general Goded 
del 19 de juliol. L'article 10 feia referència a la intervenció de totes les comunicacions 
postals, telegràfiques, telefòniques, radiofòniques i ferroviàries1451 i l'article 13 sotmetia a 
censura prèvia qualsevol imprès destinat a la difusió.1452 
A Mallorca, a Eivissa i a Formentera l'aixecament militar s'imposà amb relativa facilitat i 
només hi hagué resistència als revoltats (dia 20 de juliol) a municipis com Pollença, la Pobla, 
Manacor i Sóller. Així i tot, esclataren conflictes menors en altres set pobles, com 
Binissalem, Bunyola, Consell, Esporles, Llucmajor, Pont d'Inca i Santanyí. Però aquesta 
oposició inicial, duita a terme sobretot pels carrabiners i per alguns membres de les 
esquerres, fou vençuda finalment pels militars rebels. A Menorca, en canvi, el cop d'Estat 
fracassà perquè els suboficials s'oposaren als oficials rebels i aconseguiren mantenir l'illa a 
favor de la República. 
 

1449 .- MOLL, Francesc de B.: Els altres quaranta anys (1935-1974). Editorial Moll. Mallorca, 1975, pàg. 
29. 
1450 .- COLOM i FERRÀ, Guillem: op. cit., pàg. 338-339. Guillem Colom es confon, perquè en aquest 
tiroteig entre falangistes i una unitat de l'Exèrcit solament fou mort el falangista Joan Barbarà Puig. El seu 
germà, Josep, va morir lluitant en el front de Manacor contra els republicans del capità Alberto Bayo. La 
desaparició dels germans Barbarà fou mitificada i exaltada per les autoritats rebels. 
1451 .- L'article 10 deia: "Quedan intervenidas todas las comunicaciones postales, telegráficas, telefónicas, 
radio y ferroviarias. Los poseedores de emisoras de radio o cualquier otro aparato que permita comunicar o 
recibir señales o noticias darán cuenta inmediata de su situación y características, poniéndolos a disposición de 
las Autoridades Militares." 
1452 .- L'article 13 deia: "Serán sometidos a mi previa censura todo impreso o documento destinado a la 
publicidad y acordaré, desde luego, la suspensión de aquellos en que se excite, propague o auxili[sic] la 
comisión de cualquier delito, recogiendo los ejemplares de dichas publicaciones para remitirlos con los 
presuntos autores al Tribunal competente. Para los efectos de este artículo se presentarán los periódicos diarios 
hasta una hora antes de su publicación y los demás impresos hasta dos horas antes. Cualquier publicación que 
circule sin haberse presentado a previa censura, será recogida y castigado su autor o director, editor o empresa 
editora con multa hasta diez mil pesetas, sin perjuicio de las demás responsabilidades en que pudiera haber 
incurrido." 
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11.21. LA RECEPCIÓ A LA PREMSA DIÀRIA MALLORQUINA DE 
L’AIXECAMENT MILITAR DEL 19 DE JULIOL DE 1936 
En la premsa diària de Mallorca, l'aixecament militar del 19 de juliol de 1936 no suposà cap 
gran ruptura. Així, després del 19 de juliol, continuaren editant-se les quatre capçaleres: La 
Almudaina, La Última Hora, Correo de Mallorca i El Día. Totes seguiren amb els mateixos 
directors i únicament hi hagué algunes baixes de redactors i de col·laboradors, que varen ser 
empresonats o mobilitzats. El que sí que canvià radicalment foren els continguts, amb una 
pèrdua de la pluralitat informativa i ideològica. 
El matí sortien La Almudaina i El Día, al migdia Correo de Mallorca i al vespre La Última 
Hora. Pel que fa al nombre de pàgines, La Almudaina en tenia 16, d'un format més petit; El 
Día, 12, i Correo de Mallorca i La Última Hora, 8. Hem de destacar que Correo de Mallorca 
des del final de 1932 havia introduït un conjunt de millores tècniques que, amb bona mesura, 
l'equiparaven formalment a les altres capçaleres. Aleshores els diaris també publicaven 
habitualment fotografies en portada i en contraportada.  
Des del 13 de juliol de 1936 els rotatius mallorquins dedicaven una àmplia informació a 
l'assassinat de José Calvo Sotelo i les seves conseqüències. També ho havien fet amb la mort 
del tinent de guàrdies d'Assalt, José Castillo, però amb molta menor mesura. Les pàgines dels 
diaris també evidenciaven mostres de censura, especialment les seccions telegràfiques i els 
textos de la transcripció de la reunió de la diputació permanent de les Corts. 
Pel que fa a la línia editorial, solament Correo de Mallorca publicava editorials diàriament. 
La resta dels rotatius, a excepció de La Almudaina —que en publicà un el 17 de juliol sobre 
les arbitrarietats de la censura—, no ho feien. Els textos editorials de Correo de Mallorca 
criticaven durament la política del Goven. 
El 18 de juliol La Última Hora destacà les informacions que havia donat el Govern sobre 
l'intent frustrat —deia— al Marroc contra la República i, a més, informava sobre els 
moviments i els rumors que havien circulat el matí pel Govern Civil. 
L'endemà, diumenge, solament s'editaven La Almudaina i El Día i ambdós també informaven 
sobre l'aixecament militar al Marroc i els rumors, les visites d'autoritats al Govern Civil el 18 
de juliol i les declaracions de tranquil·litat del governador civil de les Balears, Antonio 
Espina García. 
El dilluns, 20 de juliol, el primer diari que donà la notícia de l'aixecament militar a les 
Balears va ser Correo de Mallorca, que publicà en portada el titular «Ayer fué[sic] declarado 
el estado de guerra en Baleares» i tragué en primera plana l'esquela del falangista Joan 
Barbarà Puig. Anuncià també que el número havia estat passat per la censura militar i 
solament tenia 4 pàgines "a fin de adelantar todo lo posible la tirada, dadas las 
circunstancias." A la vesprada, La Última Hora publicà en primera plana l'esquela de 
Barbarà; i el diari donava una sensació de normalitat fins arribar a la plana 5, en què 
apareixia el titular «Se proclama el estado de guerra en Baleares». En una extensa crònica 
reproduïa els esdeveniments del dia 19 —que eren molt semblants als que havia donat 
Correo de Mallorca al migdia— i del dia 20 fins a primeres hores de l'horabaixa. En la 
secció de Servei Telegràfic d'ambdós diaris solament es publicaven notícies internacionals. 
L'endemà, La Almudaina en primera plana publicà l'esquela de Barbarà i en la pàgina 2 titulà 
a tota pàgina «El domingo por la mañana se declaró en Palma el estado de guerra, para toda 
Baleares». El Día no donava cap notícia de l'aixecament en portada, però a la plana 2 titulava 
«El domingo fué[sic] declarado el estado de guerra en Baleares». 
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Titulars de l'aixecament militar del 19 de juliol de 1936  
Diari Dia Titular Pàgina Columne  

La Almudaina 21-VI  El domingo por la mañana se declaró  
Palma el estado de guerra, para tod  

Baleares 

2 4 

La Última Hora 20-VI  Se proclama el estado de guerra en 
Baleares 

5 4 

Correo de Mallor  20-VI  Ayer fué declarado el estado de guerr   
Baleares 

1 2 

El Día 21-VI  El domingo fué declarado el estado  
guerra en Baleares 

2 2 

 
Podem dir que fins al dia 24 de juliol els rotatius mallorquins no experimentaren grans canvis 
en l'estructura informativa, a excepció de la secció de Local, que informava sobre 
l'aixecament militar, i de la secció de Servei Telegràfic, que solament incloïa notícies 
internacionals. Al mateix temps, hem de dir que a partir del dia 21 la principal font 
informativa de les capçaleres diàries va ser la ràdio, que no solament donava notícies d'àmbit 
local, sinó que també oferia informacions sobre el desenvolupament del cop d'Estat a la 
Península.  
Va ser a partir del 24 de juliol que els diaris varen patir una reestructuració informativa 
enorme i des d'aleshores i fins a l'abril de 1939 els continguts varen estar marcats pel 
desenvolupament de la Guerra Civil, que sempre ocupaven la portada. 
Al mateix temps, hem de dir que en els primers dies del cop d'Estat els continguts sobre 
l'aixecament militar dels quatre diaris seran molt semblants, fet que demostra el ràpid control 
que exerciren els militars rebels sobre els mitjans informatius illencs. Durant la guerra, els 
diaris es convertiran en mitjans informatius-propagandístics. 
De totes maneres, els mallorquins i les mallorquines havien hagut de conèixer la notícia de 
l'aixecament militar el mateix dia 19 de juliol al matí a través de la ràdio. La premsa no 
publicà la informació fins a l'endemà, dia 20. Així, doncs, la ràdio havia tingut la 
preeminència informativa i, des d'aleshores i durant tot el transcurs del conflicte bèl·lic, es 
convertí en la principal font d'informació de la premsa i de propaganda dels militars rebels. 
 
11.22. EL PAPER DE LA RÀDIO EN ELS PRIMERS DIES DEL COP D’ESTAT 
La importància de la ràdio, com a nou mitjà de comunicació, ja tingué un precedent en els 
fets revolucionaris d’octubre de 1934. 
Pel que fa a la programació de Ràdio Mallorca, es reduïa a música —tant discs com 
concerts—, informació borsària i meteorològica, programes infantils, retransmissió de 
concerts, butlletins de notícies, etc. 
Així, la programació prevista que anunciava El Día per al diumenge 19 de juliol de 1936 era 
la següent:1453 
“Tarde 
A las 13.- Apertura de la Estación.- Discos solicitados. 
A las 13'30.- Boulevard Ensoñador, fox –Señora Tentación, canción- Frags. de El Cantar del 
Arriero, de Díaz Giles- Cuentos de los bosques de Viena, de Strauss- Obertura- Fantasia 
Romeo y Julieta, de Tschaikowsky- Frags. de La Bohéme, de Puccini. 
A las 14'30 h.- Carteleras de teatros.- Fragmentos de películas. 
Noche 
A las 20'30.- Apertura de la estación.- Discos obsequios y solicitados. 

1453 .- Curiosament, per al 19 de juliol de 1936 El Día no publicà, com era costum, la programació de 
Ràdio Barcelona (EAJ. 1). 
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A las 21'45.- Selección de La Favorita, de Donizetti, por Giuseppina Zinetti, Ida Mannarini, 
Cristy Solari y Corrado Zambelli. 
A las 22'45.- Música de baile. 
A las 23.- Cierre de la estación.” 
Aquest diari també avançava la programació del dilluns, 20 de juliol, que era molt semblant a 
la del dia anterior, però que, a més, incloïa un "Diario hablado" a les 14'30 h i "Datos del 
cierre de Bolsa del mercado de Barcelona" a les 20'30 h. 
Amb l'inici de la Guerra Civil, les noves autoritats militars convertiren la ràdio en un mitjà 
fonamental de propaganda i d'informació. Encara més, la ràdio tingué una gran rellevància 
per al triomf de l'aixecament militar. Així, doncs, assolí un paper capdavanter i es convertí en 
una de les principals fonts informatives de la premsa diària. Aquest mitjà de comunicació 
possibilitava travessar les zones ocupades per cada un dels dos bàndols i, al mateix temps, no 
depenia de la distribució i del paper, com era el cas de la premsa escrita. 
Així, doncs, es convertí en el principal mitjà de difusió de les noves autoritats militars i 
possibilità que en algunes zones les notícies solament es rebessin a través de Ràdio Mallorca. 
Arran d'aquesta rellevància de la ràdio observam també la batalla informativa que s'estableix 
entre ambdós bàndols. 
Analitzant els discursos i la informació que s'emetia, podem veure com evolucionà els 
primers dies el llenguatge de les autoritats sublevades, que molt ràpidament intentaren 
legitimitzar el nou règim. La justificació de l'aixecament és constant i molt aviat s'intenta 
deslegitimar el Govern de la República, que és titllat de “marxista” i també ràpidament 
apareix el complot comunista i la possible dependència de l'Estat d'un país estranger. 
Observam com també en els dies de l'aixecament militar va apareixent la Falange, a la qual 
s'encarregarà el control dels mitjans de comunicació. El paper de la dona també queda 
perfectament reflectit en els discursos del dia 24 de juliol de les caps de la Secció Femenina 
de Falange. 
A més, hem de dir que la ràdio es convertí en el mitjà de comunicació més important per a 
les noves autoritats militars per dirigir-se a la població amb l’objectiu d'informar-la –o millor 
dit, manipular-la– i de propagar-li el nou Estat. 
Vegem, però, la seva evolució els dies de l'aixecament militar.1454 
 
Dissabte, 18 de juliol 
Quan ja s'havia iniciat l'aixecament militar contra la República, el Govern utilitzà la ràdio per 
proclamar que el cop militar havia fracassat. Així, féu llegir una proclama del Govern, que 
s'iniciava amb una sentència contundent: “Se ha frustado un nuevo intento criminal contra la 
República.” A continuació comentava que el Govern no s'havia volgut dirigir al país sense 
abans conèixer exactament el que passava després d'haver posat en funcionament les mesures 
urgents i exactes per aturar-lo. En aquest missatge esmentava que “Una parte del ejército que 
representa a España en Marruecos se ha levantado en armas contra la República, 
sublevándose contra la propia Patria y han realizado un acto vergonzoso y criminal [al] 
rebelarse contra el poder legítimamente constituído.” Però, a continuació, deia que el 
moviment estava exclusivament circumscrit a determinats indrets de la zona del Protectorat i 
que absolutament ningú no s'hi havia sumat a la Península. Afegia que els espanyols havien 
reaccionat amb la més profunda indignació contra aquesta temptativa i que hi havia nuclis 
lleials que feien front a la sedició, defensant el prestigi de l'Exèrcit i l'autoritat de la 
República. Al mateix temps, esmentava que en aquells moments les forces de terra, mar i 

1454 .- Per a les notes que es transcriviren a la premsa diària els dies de l'aixecament militar del 19 de juliol 
de 1936, ens hem basat en les que publicà el diari La Almudaina. No hem contrastat acuradament aquestes 
informacions amb les publicades pels altres tres diaris mallorquins, que, tot i ser gairebé les mateixes, podrien 
aportar alguns petits matisos. 
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aire, a excepció d'algunes tropes al Marroc, eren feels a la República i es dirigien contra els 
sediciosos. Sentenciava que el Govern de la República dominava la situació i anunciava que 
no es tardaria a comunicar a l'opinió pública que s'havia restablert la normalitat. 
Tot i aquest missatge tranquil·litzador, a primeres hores de la tarda s'instal·là un micròfon en 
el Ministeri de la Governació, des del qual es llegiren diverses notes del ministre per a ser 
transmeses a tot l'Estat. Així, una primera intervenció es concretà a les 15'15 h., en què el 
Govern confirmava l'absoluta tranquil·litat que existia a la Península i agraïa les adhesions 
rebudes, al mateix temps que manifestava que la millor forma de garantir la vida i la 
tranquil·litat a tot l'Estat era donar la sensació de suport i reconeixement al poder públic. 
Reiterava la desarticulació de l'ampli moviment contra la República i les mesures que havia 
pres el Govern. De totes maneres, afirmava que havia detingut diversos generals, caps i 
oficials compromesos amb el moviment, a més d'un avió estranger –que intentava introduir a 
Espanya un capitost de la sedició.– També informava que els rebels havien pres Ràdio Ceuta 
i que simulaven donar notícies com si fos Ràdio Sevilla de que els revolucionaris s'havien 
apoderat dels ministeris de la Guerra i de Governació. 
Novament a les 16 h., des del Ministeri de la Governació, Bibiano Ossorio Tafall llegí una 
nova nota, que deia que s'havia donat la notícia telefònica que el Govern havia declarat l'estat 
de guerra a tot l'Estat. El Ministeri de la Governació, en nom del Govern, esmentava que la 
informació era absolutament falsa i declarava sediciosos els que la transmetessin. 
A les 17 h. altra vegada des de Governació es divulgà una altra nota oficial dient que els 
elements enemics de l'Estat continuaven difonent notícies falses i que l'adhesió de totes les 
forces al Govern era general a tot l'Estat. Solament al Marroc continuaven mantenint una 
actitud contrària a la República. S'afegia que l'emissora de Ràdio Ceuta tractava de produir 
alarma donant la notícia que vaixells ocupats pels rebels es dirigien cap a la Península i 
reiterava que novament s'havia fet circular la informació falsa que s'havia declarat l'estat de 
guerra a tot l'Estat, quan solament era l'autoritat civil la que actuava i a ella s'havien de 
supeditar les persones al servei de la República. 
La importància informativa de la ràdio els dies 18 i 19 de juliol queda ben reflectida en els 
llibres de memòries de Guillem Colom Ferrà, de Josep Pons Bestard i de Miquel Gayà Sitjar 
o en el testimoni del periodista i locutor Pau Lambert Cortès. 
L'escriptor Miquel Gayà, que es trobava a Sant Joan, esmenta que el 18 de juliol “Escoltant 
la ràdio de Barcelona, amb un missatge de Lluís Companys, el rector ensumà la revolució a 
les portes, i em digué: 
— Vés a les monges de part meva, i digue'ls que anit facin una bona estona d'oració davant el 
Santíssim. 
Me'n vaig anar al convent i vaig demanar per la superiora. En sortiren tres o quatre, amb cara 
de circumstàncies. Els vaig passar l'encàrrec del rector, i la superiora exclamà: 
— Sí, sí! Contesta al rector que ens passarem la nit en vetla davant el Sagrari. Totes farem 
oració. 
Entrada la nit, les emissores donaven de tant en tant alguna notícia.”1455 
El poeta Guillem Colom també comenta que, després d'haver assistit al dinar d'homenatge a 
l'escriptor francès resident a Mallorca Georges Bernanos, per celebrar l'èxit de la seva 
novel·la Le journal d'un curé de village, “sortírem de casa del cònsol [francès] per a marxar 
tots a veure quines noves portaria la ràdio. Era una tarda de dissabte.”1456 
 
Diumenge, 19 de juliol 

1455 .- GAYÀ i SITJAR, Miquel: op. cit., pàg. 105-106. 
1456 .- COLOM i FERRÀ, Guillem: op. cit., pàg. 337. 
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Després de la proclamació, a les 7'30 h, del ban del general Goded declarant l'estat de guerra 
a les illes Balears, els militars rebels, ajudats per grups de falangistes, s'apoderaren dels 
indrets estratègics de la ciutat, entre els quals hi havia el centre de comunicacions, telègrafs i 
telèfons, a més, de l'edifici de Ràdio Mallorca. Les dependències de l'emissora local, situades 
al carrer de la Pau, núm. 12, foren ocupades pel capità de Cavalleria Josep Isasi González, 
que estava al front de soldats del cos d’Enginyers i d’Artilleria. Així i tot, hi ha notícies 
contradictòries, com les d'A. Ventin, que diu que “desde las 6 de la mañana del día 18 
[probablement hauria de dir dia 19], Radio Mallorca se puso a la entera disposición de las 
autoridades militares (antes de que se fijara el bando de Guerra) y en comunicación 
telefónica con el Parque de Artillería se solicitó el envío de fuerzas. A los pocos minutos se 
inició por el micrófono una intensa campaña patriótica cooperando a levantar la moral de la 
población.”1457 Si hem d'acceptar aquesta informació, hauríem de dir que Ràdio Mallorca fou 
ocupada gairebé una hora i mitja abans que es proclamàs el ban de guerra de Goded. 
Segons el testimoni de Josep Pons Bestard en el seu apassionat llibre de memòries, “Por 
todas partes se oían los altavoces de las radios. Radio Barcelona y otras peninsulares, daban 
la orden del Gobierno de licenciar a todas las quintas. Por el contrario, Radio Mallorca, 
llamaba a cuatro o cinco a la incorporación.”1458 A més, comenta que el 19 de juliol, després 
d'haver anat per diversos indrets de Palma, quan arribà a casa seva entrada de fosca va 
connectar l'emissora local EAJ 13 Ràdio Mallorca i va sentir “... y en España empieza [a] 
amanecer. Cerré el receptor.”1459 
El periodista Pau Lambert Cortès, que alternava les redaccions del diari Correo de Mallorca i 
de Ràdio Mallorca, ens contà que “el 19 de juliol, a primera hora del dematí, no record l'hora 
exacta, sentírem renou al carrer [vivia al carrer de Sant Miquel, de Palma] i guaitàrem i 
vérem passar un canó d'artilleria amb soldats. El primer que se'm va ocórrer va ser vestir-me i 
anar cap a la ràdio. A la porta de l'edifici vaig trobar un soldat que duia mosquetó i estava 
allà de guàrdia. Vaig trobar l'emissora intervinguda militarment i el que havia estat el primer 
locutor de l'emissora, Pep Pons i Monjo –que era sergent d'Artilleria–, davant el micròfon. 
Allà hi havia un grup de soldats i el capità Pep Isasi, que era l'interventor de la ràdio. Vaig 
estar a la ràdio, però era un espectador, ja no pintava res, i vaig sentir que cridaven la meva 
quinta, la del 32, i em vaig anar cap al quarter de Sant Pere, on hi havia el Grup Mixt 
d'Artilleria.”1460 
El matí, el coronel d'Enginyers, Luis García Ruiz, després d'haver-se possessionat del Govern 
Civil, féu radiar una nota que intentava mantenir la normalitat de la ciutat, tot i l'ocupació 
militar dels llocs estratègics de Palma.1461 El nou governador civil convidava els propietaris 
dels establiments públics, especialment cafès i bars, que tinguessin obert i comentava que els 
cines havien de fer les representacions programades. A més, anunciava que la banda de 
música faria el concert acostumat al passeig del Born i sol·licitava que la població fes la vida 
de costum i ajudàs a donar a la ciutat “su aspecto alegre y resuelto de siempre.” Així i tot, 
intercalava la mesura que els propietaris de cotxes els posassin a disposició del Govern Civil. 
El comunicat acabava amb una consigna patriòtica, que a partir d'aleshores es féu molt 
freqüent: “Por España. Por España. Siempre por España.” 

1457 .- VENTIN, A.: La radio en la Guerra Civil Española. Zona franquista. Tesi doctoral. Universitat 
Complutense de Madrid, 1982. Citat per DELGADO REINA, Matilde: op. cit., pàg. 41. 
1458 .- PONS BESTARD, Josep: Memoria de Mallorca, 1936. El Tall editorial. Mallorca, 1990, pàg. 27. 
1459 .- Ibid., pàg. 30. 
1460 .- Entrevista amb Pau Lambert Cortès i Cortès. 
1461 .- Des dels primers dies, els militars sublevats es dirigiren a la població des de diferents emissores de 
l'Estat. Així, Emilio Mola ho féu des de Ràdio Navarra; Francisco Franco des de Ràdio Guàrdia Civil de 
Tetuán; Antonio Aranda des de Ràdio Astúries; Miguel Cabanellas des de Ràdio Saragossa, i Gonzalo Queipo 
de Llano des de Ràdio Sevilla, que era l'única emissora de gran potència que hi havia al bàndol sublevat. 
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A primera hora de l'horabaixa fou radiada una nota que evidenciava la lluita informativa que 
es produïa per posar de manifest el fracàs o l'èxit de l'aixecament militar. Deia que tot el matí 
s'havien rebut notícies a través de Ràdio Barcelona que el Ministeri de la Governació havia 
informat de la dimissió del govern Casares Quiroga, del fracàs de l'efímer gabinet Martínez 
Barrio i del nou govern de José Giral. També es deia que les informacions radiades per altres 
emissores no s'ajustaven a la veritat i que a Madrid hi havia tranquil·litat absoluta, tot i que 
contrastava amb les notícies que grups de miners d'Astúries es dirigien a la capital de l'Estat 
per reduir els rebels. 
A les 19 h, s'informava de l'èxit del general Goded a Barcelona, ja que havia pres el 
comandament de la quarta Divisió. A continuació s'anunciava que les forces del Marroc, 
Andalusia, Catalunya, Aragó, Navarra i altres, afegides a l'esquadra, estaven al costat “de los 
salvadores de España, [que] son suficientes para que dentro de poco se rindan los núcleos que 
aún piensan luchar.” Reiterava que “el orden y las vidas de los buenos españoles están en 
manos de caballeros, y la salvación de España es segura” i demanava que l'endemà, dia 20, 
els treballadors i funcionaris públics anassin al lloc de feina. Al mateix temps deia amt to 
amenaçant que als que “se opongan a lo que la autoridad ordena se les aplicará con todo rigor 
las penas que señala el bando”, per acabar apel·lant al patriotisme del ciutadans per tal que 
fessin vida normal. 
A les 22 h, el governador civil, Luis García Ruiz, parlà als mallorquins des de Ràdio 
Mallorca i aquests tipus de discursos es feren freqüents als primers mesos de l'aixecament 
militar. García Ruiz usà un llenguatge clarament patrioter –amb frases com “el movimiento 
militar, salvador de nuestra querida España", "salvadores de España", "dignísima autoridad 
militar que dirige el movimiento", "los buenos españoles están en manos de caballeros”, etc.– 
i ja titllà els partidaris de la República de rebels i d'insubordinats. Primerament comentava 
que el general Goded dominava la ciutat comtal i que sols quedaven focus rebels en el palau 
de la Generalitat i en l'edifici d'Unió Ràdio. A continuació reiterà l'èxit dels sublevats en la 
majoria de territoris de l'Estat, donà instruccions, ja radiades en les notes oficioses de les 19 
hores, i oferí els noms d'alguns generals revoltats, com Francisco Franco i Emilio Mola. El 
parlament acabà amb un exaltant “Ciudadanos de estas islas: elevad vuestros corazones, no 
os dejéis impresionar por noticias tendenciosas y confiad en el triunfo, que alcanzaremos, 
porque tratamos de conseguir el bien de la Patria. ¡Viva España!” 
Finalment, poc abans de les 24 h., va ser retransmesa per Ràdio Mallorca la primera xerrada 
del general en cap de Sevilla, Gonzalo Queipo de Llano, dirigida als sevillans. Aquests 
discursos de Queipo de Llano, amb un llenguatge força particular, aconseguiren gran 
popularitat i es féu famós aquell començament de “¡Buenas noches, señores!” 
 
Dilluns, 20 de juliol 
El matí, des de Ràdio Mallorca, foren emeses unes notes del governador civil, García Ruiz, 
expressant satisfacció per l'absoluta tranquil·litat que hi havia hagut durant tota la nit i per la 
incorporació, a primeres hores del matí, dels treballadors a la seva feina. Així i tot, 
s'anunciava que s'havien fet algunes detencions per intents de coacció i amenaçava que el 
governador “castigará con todo rigor” i serà inflexible amb els coaccionadors. 
També va ser radiat un nou comunicat del governador dient que havia rebut notícies del 
general Franco que els aeròdroms de Los Alcázares, Jetafe i Cuatro Vientos s'havien sumat al 
moviment i que amenaçaven “bombardear el edificio de Gobernación y emisora desde donde 
están haciendo esfuerzos desesperados para ver de conseguir entablar enfrentar [sic] al 
pueblo con el Ejército.” Al mateix temps, va dir que les tropes de Franco tenien la moral alta, 
que es dirigien cap a Madrid i que eren “vitoreadas por las comarcas y pueblos donde 
establecen contacto a su paso.” 
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A les 12 h del matí, Ràdio Mallorca reproduïa una al·locució que havia fet el general Franco 
des de Sevilla, que consolidava el llenguatge patrioter que s'empraria al llarg del conflicte 
bèl·lic. El comunicat de Franco deia  “Energía y firmeza. Nuestras posiciones están 
mejorando por momentos. A los que les toque sufrir por la Patria, alégrense. Todo por 
España, vida, hijos, situación. Todo esfuerzo tiene su valor. Todos sirven. Para su servicio. 
La Patria llama a todos sus hijos para salvar la familia, la civilización y la Patria. 
Destruyamos los últimos restos de la delincuencia gubernamental. Gran abrazo a todos los 
que combaten y sufren por la grandeza de España. El triunfo es nuestro.” 
Poc abans de les 23 h. el governador civil oferí, des dels micròfons de Ràdio Mallorca, una 
nova xerrada que, a més d'anunciar els èxits del dia del Moviment, esmentava la resistència 
que hi havia en un poble, probablement Pollença, a l'aixecament militar. El discurs, d'una 
intensitat patriotera més gran que el del dia anterior, justificava la necessitat del cop militar 
apel·lant a una Espanya millor, més justa, en pau i defensora dels valors conservadors i 
tradicionals. El parlament continuava amb un contundent “el movimiento no es militar, sino 
de todas las clases sociales que desean una España grande.” Acabava fent un repàs dels èxits 
militars recollits des de diverses emissores, com les de Sevilla, Granada, Còrdova i Osca. S'hi 
esmentaven nous noms de militars colpistes, com el coronel José Enrique Valera i el tinent 
coronel Agustín Muñoz Grandes. 
 
Dimarts, 21 de juliol 
El matí, Ràdio Mallorca va retransmetre una nota oficiosa del governador civil, en la qual 
declarava que a la matinada s'havien rebut notícies de l'extensió del Moviment. Les ràdios de 
la Corunya, Santander, Granada, Lleida, Sanlúcar de Barrameda, Sevilla, Saragossa, 
Valladolid i Burgos anunciaven a tot l'Estat que no s'havien de creure les falsedats que deien 
les emissores de Madrid i de Barcelona, les quals comunicaven la submissió de la majoria de 
guarnicions, ja que es tenien “noticias oficiales que aseguraban el triunfo del Ejército de 
salvación.” També s'emprava com a font d'informació la ràdio de Portugal, que havia recollit 
notícies sobre els fracassos de determinats suports a l'aixecament i afirmava que el “Ejército 
de salvación está a las puertas de Madrid, donde el general Mola espera el momento oportuno 
para el asalto final." Acabava amb la sentència “Habéis oido vosotros, mallorquines, las 
palabras de algunas de estas estaciones por medio de "Radio Mallorca" al retrasmitirlas para 
que pudierais percataros de la veracidad de dichas afirmaciones.” 
A la nit, altra vegada el governador civil parlà pels micròfons de Ràdio Mallorca, assegurant 
que el treball s'anava normalitzant i que molts dels serveis ja eren complets, com els 
ferroviaris. Reiterava la necessitat que els propietaris que tinguessin cotxe, amb el seu 
corresponent xofer, el podien posar al servei del Govern Civil. Al mateix temps comentava 
que diversos propietaris i gent ben situada econòmicament havien oferit fons per atendre els 
serveis extraordinaris que es duien a terme i que una sola persona havia fet un donatiu de 
5.000 pessetes. També feia referència al servei social que havien fet unes al·lotes repartint 
refrescs i dolços a una columna de soldats que havia partit cap a Sóller. A més, comentava 
que les columnes de l'Exèrcit que havien sortit cap a Manacor i Pollença havien sufocat 
ràpidament els petits focus d’“elementos antipatriotas que trataban de oponerse al 
movimiento salvador de España.” A continuació, García Ruiz repassava les principals 
informacions, sempre exitoses, del moviment a la Península. Deia que s'havien rebut notícies 
per ràdio de la Corunya, Santander, Granada, Salamanca, Saragossa, San Lúcar de 
Barrameda, Sevilla, Valladolid, Burgos i Melilla afirmant que la situació era d'absoluta 
tranquil·litat i que “las fuerzas del Ejército fraternizan con el pueblo, que les está 
vitoreando.” Així i tot, d'aquesta informació ja s'intuïa que hi havia més focus de resistència 
del Govern de la República –que era definit com a marxista– en diferents indrets, tot i que, 
segons les notícies, eren vençuts per les tropes sublevades. 
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Dimecres, 22 de juliol 
A la matinada, Ràdio Mallorca va retransmetre una al·locució del general Queipo de Llano. 
A les 10 del matí, la mateixa emissora tornà a emetre una nota de l'estació de Pontevedra a 
les ordres de la Comandància Militar, en la qual comentava que, després de la declaració de 
l'estat de guerra, l'Ajuntament havia hagut de ser “cañoneado por haberse concentrado allí un 
foco de extremistas, que se rindió totalmente.” A continuació informava que a Vigo, 
Ourense, Santiago, Lugo, Astúries, Lleó, la Corunya, Àlaba, Navarra, Logronyo, Aragó, 
Andalusia, Vitòria i Burgos la normalitat era absoluta. També s'anunciava que des de 
Pontevedra es desmentien unes notícies donades pel Govern de Madrid sobre la vuitena 
Divisió. Per primera vegada en els comunicats de ràdio es parlava de “movimiento nacional.” 
Al migdia es radià una nota de la Comandància Militar comentant que havien estat declarats 
“vaixells pirates” diverses unitats de l'Esquadra espanyola. Al mateix temps es deia que hi 
havia notícies que l'almirallat anglès havia posat en moviment la seva flota del Mediterrani i 
que en aigües de Mallorca ja hi havia diverses unitats de l'esquadra britànica. Finalment 
s'informava que amb gran entusiame continuava la formació de les milícies ciutadanes de 
l'Exèrcit, que a l'illa ja superaven el 20.000 homes. 
A la nit, Ràdio Mallorca va oferir l'al·locució del general Franco que havia pronunciat a les 
17 h. Franco havia destacat que el moviment tenia com a principal finalitat “reivindicar ante 
el mundo el nombre de país civilizado para nuestra Patria.” Esmentà que tots els obrers 
s'havien de poder guanyar un jornal digne i no el que “estaba sucediendo ahora, en que sólo 
trabajaban los adscritos a determinadas tendencias.” Acusà els dirigents de la política 
espanyola perquè actuaven al dictat d'una potència estrangera, sense anomenar-la, la qual 
“quería implantar en nuestra querida Patria las normas que la llevarían al caos.” Comentà que 
el militars estaven disposats a perdonar els que, de bona fe, haguessin pres part en actes 
contra l'Exèrcit, sempre que, això sí, no haguessin comès delictes greus. De totes maneres 
sentenciava que “de ninguna manera, serían perdonados los dirigentes del movimiento en 
contra del país.” 
Després de saludar la Guàrdia Civil, féu un elogi de la Benemèrita, recordant que “a la 
implantación de la República, no de ésta de ahora, sino de la que habían prometido alegre 
para todos, ella se sumó desde el primer momento a lo que el país quiso.” També recordà que 
feia poc que havia estat humiliada públicament i agraí la seva cooperació des del primer 
moment que s'havia posat al costat de l'Exèrcit. Franco acabà el discurs “con frenéticos vivas 
a España, contestados con entusiasmo por el público que le escuchaba.” 
A les 22 h el governador civil tornà a posar-se, com de costum, davant els micròfons de 
Ràdio Mallorca per, en primer lloc i abans de donar cap notícia, agrair en nom de l'Exèrcit 
espanyol les aportacions en metàl·lic, en cotxes i, fins i tot, les transfusions de sang, per fer 
“más llevadera la penosísima labor que sobre la guarnición de esta plaza pesa, y en la que no 
obstante no se ha notado nunca el menor desfallecimiento, sino por el contrario el mayor 
entusiasmo en el cumplimiento del deber a pesar de las tendenciosas noticias que por 
numerosas emisoras son lanzadas capaces de deprimir el ánimo más templado.” Igual que 
havia fet a l'horabaixa el general Franco, elogià la Guàrdia Civil i després féu extensiva la 
seva satisfacció a la Guàrdia de Seguretat i a les joventuts de Falange Espanyola, les quals 
qualificava d’ “animosa” i la cooperació i l'ajuda de la qual en “estos días de prueba han sido 
insustituibles.” 
A continuació comentava que havia rebut la visita del comandant del creuer anglès 
"Devonshire" i que l'encontre havia estat fruit de les “buenas relaciones que España mantiene 
con el Imperio Británico.” Reiterava que la població recobrava el seu aspecte normal i que 
els obrers havien acudit al treball, “que con muy buen sentido desoyen las invitaciones que se 
les hacen para persistir en el paro, sin otra finalidad que las molestias que puedan causar al 
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vecindario y la notoria pérdida de jornales.” Deia que a causa d’algunes coaccions havia 
disposat l’empresonament  “de los que las ejercían donde para su escarmiento pienso 
permanezcan una temporada.” Anunciava que el moviment nacional, “cuya iniciativa ha 
tomado el Ejército”, arribava al final, ja que amb regularitat matemàtica s'estaven complint 
tots els objectius prevists, tot i la tasca que intentaven dur a terme les “turbas desmoralizadas 
obrando a las órdenes de comités revolucionarios contra un Ejército disciplinado y animoso, 
mandado por los generales más prestigiosos de España: la realidad se impone. Podrá tardarse 
un día más o un día menos, pero el triunfo final, no puede nadie dudar.” 
García Ruiz comentava que els oients de Ràdio Mallorca tenien coneixement de les 
operacions militars que es duien a terme i a continuació alertava contra les incitacions al 
bandidatge que feia l'anomenat Govern des de Madrid i les angunioses cridades de les 
emissores de Barcelona i València, que denotaven clarament que “los dirigentes del llamado 
Frente popular no quieren esperar la llegada a Madrid del general Franco con el Tercio y los 
Regulares, ni la del general Mola al mando de otra columna, ni en Barcelona la del general 
Goded. Ocurrirá lo de siempre; que los dirigentes se pondrán a salvo dejando muchos 
españoles sin vida y la ruina y la desolación por todas partes donde pasen su vergonzosa 
huída[sic].” 
Finalment demanava disculpes per no poder rebre tots els ciutadans que anaven a visitar-lo, 
“esperando se hagan cargo de la labor que sobre mi pesa al tener que cambiar organismos y 
separar funcionarios, que de manera solapada oponen resistencia a los nobilísimos propósitos 
del movimiento nacional.” El discurs acabava amb els preceptius tres “Viva España!” 
Des de la ràdio també es transmetien disposicions ben quotidianes, com l'autorització perquè 
circulassin bicicletes mitja hora abans i després de les habituals entrades i sortides del treball.  
A entrada de fosca es difonien per Ràdio Mallorca informacions sobre els fets a la Península, 
com l'anunci de la mort, en accident d'aviació, del general José Sanjurjo1462 i la fugida 
d'autoritats republicanes a l'estranger. 
 
Dijous, 23 de juliol 
A la una de la matinada es varen radiar diverses notícies sobre els moviments militars a la 
Península, fent esment dels èxits de l'exèrcit sublevat i afirmant que a la capital de l'Estat 
“funciona un comité soviético que ordena la destrucción de puentes y carreteras que 
conducen a Madrid.” També es destacava l'actuació d'una columna de falangistes i el fet que 
a Madrid no hi hagués govern constituït. Pel que fa a la terminologia, hem de destacar que a 
les tropes del Moviment se'ls adjectiva com a “españolas.” 
A la nit foren emeses notícies des de la Cinquena Divisió Orgànica de Saragossa, dient que 
“las noticias que radiamos por esta emisora son exactas y verdaderas. No se debe dar crédito 
alguno a las de Madrid, que demuestran la situación desesperada en que se encuentra.” 
Conceptualment es definien els caps del Govern de la República com a “jefes marxistas” i es 
parlava que “la derrota del comunismo ha sido aplastante.” 
També es recomanava als radiooients de l'interior de l'illa que escoltassin l'estació del Pont 
d'Inca, en ona de 50 metres, a les 9, 13, 20 i 22 hores per rebre notícies de la Comandància 
Militar referents al moviment. 
Com a font d'informació, la premsa diària reproduïa diverses informacions de Ràdio Aragó 
(E.A.J. 10), entre les quals destacava l'anunci del suport de Gran Bretanya, que havia declarat 
vaixells pirates tots els que no estiguessin a favor del “movimiento nacional patriótico.” 
A la nit es va radiar una nota del Govern Civil que parlava de la visita d'un “hidro pirata”, 
que havia llançat algunes bombes sobre Palma i que únicament havia produït danys materials 

1462 .- El tinent general José Sanjurjo Sacanell havia mort a l'hipòdrom portuguès de La Marinha, prop de 
Cascais, el 20 de juliol quan es disposava a traslladar-se a Burgos per posar-se al front de l'aixecament militar. 
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d'escassa consideració en un casa del passeig de la Rambla. A més, s'aconsellava que quan se 
sentís el renou dels hidros els ciutadans es refugiassin i que els veïns no havien d’“estar con 
el ánimo deprimido.” 
 
Divendres, 24 de juliol 
La premsa diària del 25 de juliol de 1936 reproduïa el discurs del cap de la Falange 
Espanyola de Valladolid, Onésimo Redondo1463, que havia pronunciat a les 23'30 h. per la 
ràdio de Valladolid. La informació, titulada a 1 columna "Discurso del Jefe de Falange 
Española de Valladolid", emprava un llenguatge feixista, del qual destacam, a tall d'exemple, 
diverses frases, com “un magnífico discurso henchido de espíritu nacional”, “toda la emoción 
de ese vibrante canto a España y al Ejército y a la juventud española que en todos los sitios 
de honor tiene puesto preferente en esos días con sus camisas azules y patriotismo fervoroso” 
i “actuación de estas dos columnas del porvenir español que son el Ejército español y la 
Falange Española. ¡Viva el movimiento Nacional! España, una, grande y libre. ¡Arriba 
España!” 
El 25 de juliol La Almudaina encetava les seccions titulades "Noticias dadas por radio ayer", 
amb textos reproduïts de Ràdio Saragossa, Ràdio Jaca i Ràdio Tetuán. Destacava la 
transcripció de l'al·locució del general de la Cinquena Divisió Orgànica, Miguel Cabanellas, 
que feia referències històriques i religioses. Deia així: “al movimiento nacional, hoy 
triunfante, no guía a los que en él participan ninguna clase de ambición y sí una sublime 
emoción y un amor santo que nos domina en todo momento, sin los cuales no seríamos 
dueños de la ocasión gloriosa que Dios nos depara. Este ímpetu y este amor que brotan de 
nuestro ser es la propia esencia de la Patria, que vivía en nosotros y surge ahora 
espléndidamente abriendo ante nuestros ojos la ruta gloriosa del triunfo. El ejército español, 
mil veces enaltecido y glorificado, ha iniciado brillantemente el rescate de nuestra historia 
mancillada y, con el Ejército, se ha alzado la voluntad nacional. Zaragozanos: Aragoneses: 
En pie. Que nadie regatee su ayuda ni vacile en el cumplimiento del deber. Luchamos por la 
paz, luchamos por la cultura, luchamos por el honor. Hay que avivar constantemente la llama 
de nuestros propósitos. El alma de todo español debe ser un volcán de abnegación generosa. 
Todas las regiones españolas han puesto su voluntad firme en el logro de la victoria. Aragón 
ha de adjudicarse un honroso lugar en la gesta comenzada. Está triunfando el movimiento 
patriótico en toda su plenitud y seguirá arrollador para alcanzar al fin un vigor extraordinario. 
Aragón, con España toda, lo cree así porque lo anhela y porque lo pide postrado ante la 
Virgen del Pilar. ¡Zaragozanos! ¡Aragoneses! ¡Viva España!” 
També s'esmentaven algunes informacions que havia captat Ràdio Pont d'Inca, que 
destacaven l'avanç des de columnes de Guadalajara i Lleó cap a Madrid.  
A més, una nova font informativa eren les comunicacions des de Cadis a 6AF de Palma, que 
comentaven el nou govern constituït a Burgos anomenat Junta de Defensa Nacional. Era 
presidida pel general Miguel Cabanellas i l'integraven els generals “Ponte, Mola, Saliquet, y 
otro, y dos jefes de Estado Mayor.”Posteriorment aquesta notícia fou complementada per una 
nova comunicació dirigida a 6AF de Palma, en la qual s'afegia el general Fidel Dávila i els 
noms dels dos coronels d'Estat Major, Federico Montaner Canet i Fernando Moreno 
Calderón. 
Una altra secció de la premsa diària era la titulada, a 1 columna, "Ultimas noticias por radio", 
la majoria de les quals es basaven en informacions captades de Ràdio Club de Portugal i que 
es titulaven "La estación Radio Club de Portugal impugna el discurso de Prieto a los 
marxistas", "El general Queipo de Llano, al contestar al discurso de Prieto, afirma que hoy, 

1463 .- El dirigent falangista Onésimo Redondo havia estat alliberat de la presó d'Àvila el 19 de juliol, des 
d’on  es traslladà a Valladolid. Precisament el 23 de juliol de 1936 va morir a Labajos (Segòvia) en 
circumstàncies poc clares. 
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día 25, entraran los revolucionarios en Madrid", "La embajada de los Estados Unidos da 
cuenta a su país de ser apurada la situación de Madrid" i "Para contener las columnas que se 
dirigen a Madrid." 
A la nit, el parlament del governador civil destacà que el final de la guerra era a prop, ja que 
les notícies que radiava “el llamado Gobierno de la República” denotaven les difícils 
condicions en què resistia Madrid i els sofriments de la població. Deia que ningú no pensava 
que la guarnició de Madrid lluitàs contra els seus companys d'armes que estaven a punt 
d'ocupar la ciutat, defensada per "turbas indisciplinadas." Declarava que “en este 
movimiento nadie habla de política, ni de políticos; únicamente se habla de España y de su 
salvación.” També deia que la resta de l'Estat era en mans de l'Exèrcit, a excepció de 
Barcelona, València, Bilbao i Gijón. Amb un to de gran cinisme, García Ruiz apuntava que 
un vaixell alemany havia recollit ferit el pilot de l'avió que “nos entretuvo volando sobre 
Palma.” Finalment parlava de la manifestació que hi havia hagut a la tarda a Palma i acabava 
amb les paraules següents: “Como español hago sinceros votos para que pronto termine para 
gloria y honor de España, de su Ejército y de todos cuantos elementos armados y 
organizaciones de Falange Española y las diferentes milicias que ayudan en su patriótico 
empeño. ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España!” 
Aquell dia també havien parlat per primera vegada per Ràdio Mallorca membres de la 
Falange, concretament de la Secció Femenina. Havien fet discursos Concepció Batlle 
(presidenta), Antònia Company, Dolors Alemany (tresorera) i Pilar Solanas Cazaña 
(secretària provincial), que havien exhortat les dones mallorquines a sumar-se i a ajudar al 
moviment. Precisament el parlament de Pilar Solanas havia estat en català, però la premsa no 
el transcrivia com feia amb les altres intervencions, sinó que solament n'oferia un resum. 
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12. CONCLUSIONS 
 
A Mallorca, des del febrer de 1930, després de la caiguda de la Dictadura de Primo de Rivera, 
es produí una reorganització dels partits polítics dinàstics, el Partit Conservador, dirigit per 
Josep Socias Gradolí i Joan Massanet Verd, i el Partit Liberal, en el qual hi predominava la 
tendència albista, partidaris del cabdillatge a nivell estatal de Santiago Alba, encapçalada pel 
financer Joan March Ordinas –Verga.– Però, sobretot els conservadors es varen veure amb 
dificultats per adaptar-se a la nova situació política. També existia un minoritari Partit 
Maurista –dirigit pel degà del Col·legi d’Advocats i exsenador Miquel Rosselló Alemany, que 
tenia implantació, a més de Palma, sobretot a Sóller.– Aquestes formacions polítiques 
intentaren reconstruir les seves organitzacions i recuperar els àmbits d’influència tradicionals. 
Però, aleshores, planejà com una llosa la participació d’alguns dels seus antics dirigents 
dinàstics en la Unió Patriòtica, fet que els llevava legitimitat per participar novament en la 
transició política que intentava impulsar el Govern, dirigit pel general Dámaso Berenguer. 
Així mateix, varen sorgir el Centre Autonomista –encapçalat per l’odontòleg Ignasi Forteza-
Rey i Forteza–  i el Partit Regionalista, liderat per l’antic maurista Bartomeu Fons Jofre de 
Villegas i que es posà sota l’aixopluc del líder català de la Lliga Regionalista, Francesc 
Cambó, que impulsava el Centre Constitucional. L’intel·lectual felanitxer Joan Estelrich 
Artigues va ser l’home pont entre Cambó i els regionalistes i autonomistes mallorquins i 
desplegà una intensa activitat organitzativa i propagandista a l’illa durant els dos primers 
terços de 1931. Al voltant d’aquesta plataforma de convergència que volia impulsar la 
modernització de la Monarquia des de posicions centristes, fent creïble el retorn a la 
normalitat constitucional, s’hi integraren la Lliga Regionalista, una part del Partit Maurista i 
diversos grups de caràcter regionalista. El programa del Centre Constitucional era 
moderadament reformista i descentralitzador, encara que sense renunciar al conservadorisme 
bàsic. 
Aleshores, des del començament de febrer de 1931, s’estava formant el Partit Integrista, 
impulsat per l’advocat i escriptor Gabriel Cortès i Cortès. 
Així mateix, des del gener de 1931es reorganitzà també el Partit Republicà Federal de 
Mallorca, dirigit per l’històric republicà Francesc Julià Perelló, que aleshores aglutinava tot el 
republicanisme illenc. Aleshores, aquell partit integrava des de republicans històrics, com els 
ciutadans Francesc Villalonga Fàbregues i el mateix Francesc Julià, el manacorí Antoni Amer 
Llodrà o l’andritxol Pere Ferrer, fins a intel·lectuals, funcionaris i professionals liberals joves, 
com el metge Emili Darder, els professors d’institut Francesc de Sales Aguiló, Luis Ferbal o 
Eduardo Gómez, o l’apotecari felanitxer Pere Oliver Domenge. També hi havia un petit grup 
de republicans, socis del Centre Republicà Balear, que no eren afiliats al Partit Republicà 
Federal de Mallorca, com l’antic reformista Antoni Pou Reus o el metge Jaume Comas 
Cladera. 
Durant la dictadura de Primo de Rivera, el socialisme havia estat dividit entre els 
corporativistes obrers –preocupats per preservar i enfortir l’organització política i sindical 
socialista (UGT) i millorar les condicions de vida dels treballadors al marge del sistema 
polític vigent– i els reformadors polítics –que anteposaven a l’expansió de les organitzacions 
obreres o a la consecució de les condicions objectives per a la revolució, la necessitat d’una 
democràcia formal, que garantís les llibertats.– Al començament de 1930, els socialistes, 
dirigit per Llorenç Bisbal, es trobaven decantant-se cap a posicions obertament 
antimonàrquiques, no sense una certa desconfiança cap al republicans que qualificaven de 
petits burgesos. Els socialistes mallorquins impulsaren la reorganització de les societats 
obreres en el marc de la Unió General de Treballadors de les Balears –UGT– (fundada el 
1925) i l’enfortiment de les agrupacions locals –sobretot presents a Palma, Llucmajor i 
Manacor.– Així i tot, davant el projecte de retorn a la normalització constitucional del Govern 
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de Berenguer mantingueren una posició de rebuig generalitzat i anaren cercant una entesa de 
coalició amb el Partit Republicà Federal de Mallorca. La debilitat organitzativa del Partit 
Socialista contrastava amb la notable implantació i presència de la UGT  
Al marge del socialisme marxista, hi havia la Confederació Nacional del Treball –CNT– que 
poc abans de la proclamació de República a Palma tenia un Ateneu Sindicalista i una 
Federació Local dels Sindicats Únics. 
Els comunistes havien impulsat a mitjans gener de 1931 la publicació del periòdic quinzenal 
Nuestra Palabra –que se subtitulà inicialment “Periódico obrero.”– Aquest grup comunista 
llavors tenia poca relació amb el Partit Comunista d’Espanya –PCE. – Es caracteritzaven per 
fort caire anticlerical i proclamaven l’aixecament dels obrers contra la burgesia.  
A partir del començament de 1931, aquestes formacions, com a estratègia de partit per 
difondre el seu ideari però també com a element clau per a la comunicació entre la direcció i 
les agrupacions locals i els seus militants varen començar a editar periòdics. Des del 6 de 
setembre de 1930, els republicans federals publicaven el setmanari Ciutadania, dirigit per 
Joan Alomar Cifre –fill de l’intel·lectual Gabriel Alomar Villalonga;– els regionalistes i 
autonomistes havien tret, el 17 de gener de 1931, el setmanari La Veu de Mallorca, dirigit pel 
mestre d’escola i editor Andreu Ferrer Ginard, i els comunistes, editaven, també des del 17 de 
gener, el quinzenari Nuestra Palabra, dirigit per Ateu Martí. El Partit Liberal tenia com a 
òrgan el diari El Día, propietat del financer Joan March Ordinas –Verga–, mentre que els 
conservadors gaudien del suport del diari catòlic Correo de Mallorca i els regionalistes també 
tenien el recolzament del diari La Almudaina. 
Aquesta situació d’organitzacions polítiques era pròpiament de Mallorca, ja que aleshores 
cada illa de les Balears tenia el seu propi sistema de partits. A les Pitiüses, es reorganitzà el 
Partit Conservador, dirigit pel dirigent històric Lluís Tur Palau mentre que el Partit Liberal, 
era encapçalat per Pere Matutes Noguera. A més, hi sorgí el Partit Liberal Regionalista, 
liderat per Carles Roman i també existia l’Aliança Republicana, liderada per l’apotecari Joan 
Morales i Ramon Medina. 
A Menorca, el republicanisme s’aglutinava entorn de la Unió Republicana, dirigida pel 
periodista maonès Joan Manent Victory –editor de La Voz de Menorca– i pel consignatari de 
vaixells ciutadellenc Josep Teodor Canet Menéndez. En aquesta illa, el republicanisme gaudia 
d’una gran tradició i era l’indret de les Illes Balears on tenia més implantació. Les dretes 
s’aglutinaven entorn del Centre Monàrquic –que tenien el suport del diari El Bien Público– 
mentre que els socialistes s’envoltaven entorn de la Federació Obrera de Menorca i la Unió 
Socialista, liderada per Víctor Rotger. 
De resultes d’aquesta situació pròpia de cada illa, a les Illes Balears, davant la convocatòria de 
les eleccions municipals del 12 d'abril de 1931, ens trobam amb una situació diferent en cada 
indret. Així, a Mallorca, el bàndol monàrquic es presentà fragmentat entre el Partit 
Conservador, el Partit Liberal i la coalició del Partit Regionalista i el Centre Autonomista. Per 
contra, el Partit Maurista optà per l’abstenció, mentre que l’Acció Integrista, que estava en 
procés d’organització com a partit, no presentà candidatures.  
En canvi, els partits antidinàstics constituïren, al començament de març de 1931, la 
candidatura del Front Únic Antimonàrquic, integrada pel Partit Republicà Federal de Mallorca 
–PRFM–, l’Agrupació Socialista de Palma i la Unió General de Treballadors –UGT– de les 
Balears, a la qual posteriorment també s'hi uní el Partit Reformista. Així mateix, a Palma, un 
grup de col·laboradors del setmanari Nuestra Palabra i simpatitzants comunistes decidiren 
presentar dos candidats a regidors –els obrers Jaume Cañellas i Miquel Llabrés,– però el dia 
dels comicis feren públic la seva retirada per no perjudicar i dividir els electors 
antimonàrquics.  Hem de tenir en compte també que a molts de municipis de Mallorca es 
presentaren candidatures independents monàrquiques que no reconeixien una adscripció 
partidista clara. 
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A Menorca, el Front Únic Antimonàrquic va estar format bàsicament per la Unió 
Republicana, que anà en coalició amb la Unió Socialista. En aquesta illa, la força i la 
implantació dels republicans, units als socialistes, possibilità que a Ciutadella arran de 
l’aplicació de l’article 29 de la Llei electoral de 1907 fos designada una majoria de regidors 
republicans i socialistes –10 republicans i 2 socialistes– enfront a 5 monàrquics i 1 demòcrata 
independent. Per contra, el Partit Conservador i el Partit Liberal es presentaren dividits. 
A les Pitiüses, aquestes eleccions municipals es plantejaren entre tres candidatures, dues de 
majoritàries, com foren el Bloc Monàrquic Eivissenquista –una coalició entre el Partit 
Conservador de Lluís Tur Palau i el Partit Liberal de Pere Matutes Noguera– i el Partit Liberal 
Regionalista –liderat per Carles Roman– i una minoritària, l’Aliança Republicana.  
A Mallorca, el resultat de les eleccions municipals del 12 d’abril, amb la victòria dels partits 
monàrquics, provocà una situació bastant diferent del conjunt de l’Estat. Així, a 13 municipis 
de l’illa no se celebraren comicis municipals per l’aplicació (5 de juny) de l’article 29 de la 
Llei electoral de 1907, que suposà la designació de 115 regidors monàrquics –60 liberals, 21 
conservadors, 21 regionalistes i 13 independents– i cap de republicà o socialista. En la resta 
de municipis de l’illa que se celebraren les votacions varen resultar guanyadores 
fonamentalment les candidatures del Partit Liberal, mentre que la coalició del Front Únic 
Antimonàrquic solament aconseguí la victòria als municipis de Montuïri i Alaró. D’un total 
de 505 regidors que s’elegiren a Mallorca en les eleccions del 12 d’abril, solament varen 
resultar triats 53 regidors antimonàrquics –39 republicans i 14 socialistes.– Així i tot, els 
antimonàquics feren bons resultats a les ciutats de Llucmajor (6 regidors d’un total de 17), 
Manacor (6 regidors de 20) i Palma (9 regidors de 41)– que va ser una de les poques capitals 
de província de l’Estat en què no guanyaren els antimonàrquics– i als pobles de Son Servera 
(3 regidors de 10), Andratx (4 regidors de 15) i Santanyí (3 regidors de 13). 
A Menorca, els republicans i socialistes aconseguiren la majoria absoluta a tots els municipis, 
excepte a Ferreries, on els conservadors obtingueren tots els regidors (9). Per contra, a Maó, 
dels 21 regidors que s’elegien, 16 foren republicans i 1 socialista. En el conjunt de l’illa varen 
ser triats 35 regidors de la coalició republicana-socialista i 27 monàrquics. 
A Eivissa, la lluita es plantejà entre el Bloc Eivissenquista –integrat per liberals i 
conservadors, dirigits per Pere Matutes Noguera i amb el suport del diari La Voz de Ibiza,– el 
Partit Liberal Regionalista, liderat per Carles Roman i el Diario de Ibiza com a òrgan- i 
l’Aliança Republicana. A Vila, aconseguí la majoria absoluta el Bloc, amb 11 regidors –6 
liberals albistes i 5 conservadors– mentre que els liberals regionalistes en varen treure 4. A 
Santa Eulàlia, el Bloc n’aconseguí 10 dels 14 que s’elegien. A Sant Antoni, hi hagué un empat 
amb 7 regidors per ambdós partits. Els liberals regionalistes solament guanyaren clarament a 
Sant Josep (11 regidors per 2 del Bloc). L’Aliança Republicana únicament havia presentat 
candidats a Vila (2), a Sant Joan (4) i a Formentera –on foren triats 4 regidors–, tot i també la 
majoria del Bloc (7, 4 liberals i 3 conservadors). En conjunt a les Pitiüses, foren elegits 25 
regidors liberals, 20 de conservadors, 18 regionalistes i 8 republicans. 
La notícia de la victòria en les principals capitals de província de l’Estat de les candidatures 
republicana-socialistes i la proclamació de la Segona República a Barcelona varen accelerar el 
canvi de règim també a Mallorca amb una relativa rapidesa, sobretot a Palma. A partir de les 
15,30 h del 14 d’abril, el Comitè Revolucionari –integrat per republicans federals i socialistes 
i reunit en el Casino Republicà del carrer de Sans– prengué possessió de manera provisional 
de l’Ajuntament de Palma i de la Diputació Provincial. A les 17 h, el Comitè Provincial 
Republicano-Socialista féu públic un ban que es feia càrrec de la província “en nombre del 
Pueblo.” En el Govern Civil, tot i una certa confusió i incertesa, a les 18 h s’hissà la bandera 
republicana però el governador civil, Joaquín Ignacio de Mencos –comte del Vado– es negà a 
lliurar el comandament de la provincial al republicà Antoni Pou, tot i la pressió popular. 
Passada la mitja nit, el comte del Vado va retre el Govern Civil al president de l’Audiència, 
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Anselmo Gil de Tejada. Com observam, el Comitè Provincial Republicano-Socialista –també 
auto anomenat Comitè Revolucionari– féu una distribució de les principals institucions 
illenques, el Govern Civil i la Diputació Provincial per als republicans federals i l’Ajuntament 
de Palma per al socialista històric Llorenç Bisbal. Així mateix, a partir de les 17,30 h, aquest 
comitè notificà per telèfon o per telègraf als centres republicans d’arreu de l’illa que 
prenguessin possessió dels ajuntaments. 
El 15 d’abril, es va consolidar aquesta situació, quan varen prendre possessió oficialment els 
nous càrrecs: el republicà històric Antoni Pou com a governador civil; el socialista Llorenç 
Bisbal com a batle de Palma, i el republicà federal Francesc Julià, com a president de la 
Diputació Provincial. Així mateix, també es varen nomenar diverses comissions gestores 
municipals –integrades per republicans federals i socialistes– als principals municipis de l’illa, 
que varen ser encapçalades per Antoni Amer a Manacor, Mateu Pujades a Inca, Pere Oliver 
Domenge a Felanitx, Gabriel Porcel a Andratx, Martí Pons a Pollença i Llorenç Roses a 
Sóller. El nou règim republicà s’havia implantat de manera organitzada, festiva i pacífica 
arreu de l’illa.  
L’eufòria, però, dels republicans i socialistes de la Part Forana de Mallorca es va convertir en 
decepció quan el 17 d’abril el governador civil Antoni Pou –complint ordres del ministre de la 
Governació Miguel Maura– disposà que s’havien de constituir els ajuntaments resultants de 
les eleccions del 12 d’abril i, fins i tot, els designats per l’article 29. 
Així, doncs, en les dues primeres setmanes del nou règim ens trobam amb una situació 
municipal força complexa. D’una banda, es varen constituir els ajuntaments per regidors 
designats per l’article 29, amb una majoria de liberals, conservadors i regionalistes. De l’altra, 
corporacions municipals integrades pels regidors elegits en els comicis del 12 d’abril, tot i que 
alguns de forma provisional arran de la denúncia d’irregularitats en l’elecció. Precisament, els 
dies posteriors en aquests pobles, que s’havien formulat queixes d’irregularitats i coaccions, 
es formaren comissions gestores, integrades per republicans i socialistes, que durarien fins el 
5 de juny de 1931, quan es varen constituir els consistoris elegits en la repetició de les 
eleccions municipals del 31 de maig. 
Les eleccions municipals del 12 d’abril foren impugnades a 22 municipis de Mallorca arran 
de les anomalies denunciades pels republicans i socialistes, com coaccions, abusos, 
falsejament dels resultats, xantatges i actuacions caciquils. El 31 de maig, es varen repetir els 
comicis en aquests pobles, que es caracteritzaren per una elevada abstenció –fruit del 
desconcert de la dreta i del pactisme entre els republicans i socialistes i els centristes de 
March.– En aquells 22 municipis, l’abril de 1931 havien votat 37.994 electors d’un total de 
51.159, fet que feia pujar la participació al 74,27% del cens electoral. En canvi, el 31 de maig, 
solament anaren a les urnes 29.081, fet que suposava una participació del 56,82%. S’havien 
abstret d’anar a votar 8.979 electors respecte al mes d’abril. Aleshores, al maig, no havien 
arribat al 50% del cens els municipis d’Andratx, Binissalem, Bunyola, Calvià i Consell i, fins 
i tot, les ciutats d’Inca (20,24%), Sóller (26,03%) i Manacor (36,48%) havien tingut una 
participació molt escassa. Les majories republicanes i socialistes havien aconseguit una 
important victòria però amb un retraïment d’una important part de l’electorat.  Per contra, 
havien superat la participació del mes d’abril els municipis de Petra i Santanyí i, 
sorprenentment havien votat el mateix nombre de persones que l’abril. Martingales 
electorals... probablement. Aquest triomf generalitzat de la coalició republicana-socialista va 
ser molt important a Palma foren elegits 17 regidors del Partit Republicà Federal de Mallorca, 
8 del Partit Socialista, 11 del Partit Republicà de Centre (9 liberals i 2 conservadors) i 5 
regionalistes-autonomistes (3 autonomistes, 1 regionalista i 1 integrista). De resultes 
d’aquesta àmplia majoria podia semblar que el consistori ciutadà tindria una gran estabilitat 
política, però no va ser així, ja que es mostrà com una de les institucions més inestables pel 
efectes de les nombroses escissions i disputes polítiques. També els republicans federals i els 
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socialistes triomfaren a altres 14 municipis –Andratx, Alaró, Alcúdia, Binissalem, Bunyola, 
Calvià, Felanitx, Inca, Manacor, Petra, Pollença, Puigpunyent, Sineu i Sóller– mentre que els 
republicans de Centre ho feren a 4 municipis –Marratxí, Consell, Sencelles i Capdepera–, els 
conservadors a Santanyí, els republicans independents a Muro i els independents a Sant 
Llorenç. En aquells comicis, dels 314 regidors que s’elegien a Mallorca, els republicans 
federals n’aconseguiren un total de 129; els republicans de centre, 75, i els socialistes, 37.   
A l’illa d’Eivissa, la victòria del Bloc Eivissenquista, que havia passat a dir-se Bloc Republicà 
Centrista, va ser absoluta. Hi hagué intents de compondre les eleccions però al final no 
quallaren. El Bloc, d’un total de 37 regidors, n’aconseguí 29, amb majories absolutes molt 
notables a Eivissa ciutat –11 regidors de 15,– a Santa Eulàlia –10 de 14– i a Sant Joan –8 de 
12.– El gran derrotat d’aquells comicis va ser el Partit Liberal Regionalista, de Carles Roman.  
El canvi de règim suposà una alteració dràstica del sistema de partits de la Restauració 
borbònica, ja que, d’una banda, varen desaparèixer la pràctica totalitat dels partits monàrquics 
i, de l’altra, hi hagué una profunda reconversió dels partits republicans. 
La principal característica del nou sistema de partits de la Segona República va ser un 
espectre multipartidista, amb una àmplia fragmentació de les formacions polítiques que 
contrastà amb una legislació electoral que propiciava un sistema de majories i de minories, fet 
que obligà als partits a constituir coalicions davant les conteses electorals. 
Des del final de 1930, s’havia produït una creixent politització de la ciutadania, especialment 
entre els sectors antidinàstics, que s’havia traduït amb una destacada activitat en els casinos i 
centres polítics, mítings massius i gran dinamisme de la premsa política. 
A Mallorca podem dir com a conclusió que solament aconseguiren ser partits de masses la 
Unió de Dretes i, en menor mesura, el Partit Republicà Federal de Mallorca, Acció 
Republicana i Partit Socialista, amb un clar intent de recerca i enquadrament de la població. 
Així i tot, la debilitat de la majoria de les agrupacions polítiques, amb una manca de concreció 
programàtica i una pobresa organitzativa notable, fou la nota més destacada de l’estructura de 
partits polítics a Mallorca. Així mateix, varen ser freqüents les contínues escissions i 
reagrupaments, que provocaren l’aparició de nombrosos partits, alguns d’ells molt 
personalitzats i de vida efímera, que abraçaven una àmplia gamma ideològica. La fidelitat 
d’alguns grups o dirigents locals a polítics estatals també provocà l’evolució de certs grups 
segons la trajectòria del líder. 
En les eleccions generals a diputats a Corts Constituents (28 de juny de 1931), les esquerres es 
presentaren unides sota la Conjunció Republicana-Socialista. La candidatura, que anà per 
majories, fou integrada pel republicà federal Francesc Julià, el menorquí republicà radical 
Josep Teodor Canet, el republicà Manuel Azaña Díaz –que va ser proposat en la candidatura 
pels republicans eivissencs– i el socialista Alexandre Jaume Rosselló. Així mateix, s’oferí un 
lloc en la candidatura a l’intel·lectual mallorquí, que aleshores gaudia d’un gran prestigi, 
Gabriel Alomar Villalonga –que no estava afiliat a cap partit polític de les illes i que era 
dirigent de la Unió Socialista de Catalunya.– 
Les dretes es presentaren dividides. D’una banda, es constituí una candidatura de 
Concentració de Dretes, integrada pel Partit Conservador de Mallorca, la Dreta Liberal 
Republicana, la Dreta Social i el Partit Regionalista-Centre Autonomista, que presentà com a 
candidats l’advocat i notari Josep Socias Gradolí –dirigent històric dels conservadors–, 
l’advocat ciutadellenc i periodista Josep Maria Ruiz Manent –molt ben relacionat a Madrid, 
dirigent de la Dreta Liberal Republicana i que, aleshores, era vicepresident del Consell del 
Treball i de la Comissió Mixta Arbitral Agrícola,– el regionalista, advocat i empresari –
director de la Salinera Espanyola i president de Frío Industrial– Bartomeu Fons Jofre de 
Villegas i el liberal regionalista eivissenc Carles Roman Ferrer. De l’altra banda, hi hagué la 
candidatura del Partit Republicà de Centre integrada pel financer Joan March Ordinas, 
l’advocat Lluís Alemany Pujol i l’eivissenc Pere Matutes Noguera —fill del financer Abel 
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Matutes Torres.– Aquesta darrera llista optà pels dos escons de la minoria a favor de March i 
Alemany. 
Una quarta candidatura va ser representada pel reformista i republicà moderat, Antoni Pou 
Reu –primer governador civil de la República–, que acabava de constituir el nou partit 
Concentració Republicana –com a resultat de la primera escissió del republicanisme illenc– 
que no s’integrà en la coalició republicana-socialista i acabà anant sol als comicis amb 
l’objectiu d’aconseguir l’ajut indirecte dels verguistes i regionalistes i també de possibles 
dissidents de la Conjunció Republicana-Socialista. Finalment, també el Partit Comunista 
d'Espanya presentà una llista “cunera” formada per José Bullejos, Manuel Adame, José Silva, 
Dolores Ibárruri i Encarnación Fullola. 
En aquestes eleccions generals a les Balears, celebrades en ple fervor republicà i divisió i 
desorientació de la dreta, hi hagué una participació del 56% a Mallorca, 85,76% a Menorca, 
?? a Eivissa i 54,12% a Formentera. Aquests foren els únics comicis que varen ser guanyats 
per la candidatura republicana-socialista, que obtingué els 5 diputats de les majories (Manuel 
Azaña –35.486 vots–, Francesc Julià –35.241 vots–, Alexandre Jaume –35.212 vots–, Gabriel 
Alomar –34.180 vots– i Josep Teodor Canet –34.180 vots–), mentre que els altres 2 escons de 
la minoria foren aconseguits pel Partit Republicà de Centre (Joan March Ordinas –31.585 
vots– i Lluís Alemany Pujol –30.139 vots–). Sens dubte, en aquests resultats hi hagué un cert 
pacte per la distribució d’escons entre el llavors governador civil de les Balears, Francesc 
Carreras, i el líder del Partit Republicà de Centre, Joan March. L’altre candidat republicà de 
Centre, l’eivissenc Pere Matutes solament aconseguí 26.078, mentre que els candidats de la 
Concentració de Dretes, aconseguiren entre 25.466 vots (Bartomeu Fons) i 16.902 vots 
(l’eivissenc Carles Roman). Antoni Pou, de Concentració Republicana, solament va treure 
10.971 vots. La candidatura comunista féu uns resultats molt pobres, ja que solament 
aconseguí 720 vots, tots concentrats a Mallorca, dels quals 605 corresponien a Palma. 
Aquelles primeres eleccions generals varen assenyalar, com a conclusió, una sèrie de 
característiques que varen marcar electoralment el període república. D’una banda, les 
diverses candidatures hagueren de mantenir un equilibri territorial en la tria dels seus 
candidats entre les diverses illes de les Balears. Així va ser freqüent que en les candidatures a 
majories hi hagués representació d’un candidat de les Pitiüses i un altre de Menorca, tot i que 
el gruix de la llista corresponia a Mallorca. De l’altra, malgrat que aquells comicis varen ser 
els únics guanyats per les esquerres a les Illes Balears durant la Segona República, ja 
marcaren la tendència del comportament electorals de les Balears. Així, es mostraren més 
favorables a les esquerres les illes de Menorca i de Formentera, mentre que Mallorca, tot i el 
seu predomini conservador, aquest va ser més moderat. Per contra, l’illa d’Eivissa va ser la 
que tingué un comportament molt favorable a la dreta. A tot això, hem d’afegir que en 
aquelles eleccions varen ser les úniques en què en les candidatures s’oferiren llocs a 
independents –entès com a no militants d’un determinat partit polític–, com va ser el cas de 
Gabriel Alomar Villalonga. Des d’aleshores, els llocs de les llistes varen ser ocupats per 
dirigents i militants destacats dels partits. Alhora, s’imposà l’estructura organitzativa dels 
partits enfront de personalitats que tenien una rellevància política, social o cultural, però que 
difícilment eren enquadrables en la militància d’un partit determinat. En aquest sentit, el cas 
més significatiu va ser l’intel·lectual Gabriel Alomar. 
Arran de la renúncia de l’acta de diputat per a les Balears de Manuel Azaña, que havia sortit 
elegit per més d’una circumscripció, se celebraren eleccions complementàries per cobrir 
aquest escó el 4 d'octubre de 1931. Es presentaren com a candidats Francesc Carreras Reura –
del Partit Republicà Federal de Mallorca, que fins aleshores havia estat el governador civil de 
les Balears i tenia el suport del Partit Socialista–, Antoni Pou Reus –de Concentració 
Republicana, recolzat per la dreta i pel Partit Republicà de Centre i també per republicans 
federals dissidents– i Manuel Adame –del Partit Comunista.– El fet que no presentassin 
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candidats els partits de dretes i de centre provocaren que la participació tan sols fos del 
40,10% a Mallorca, del 52,51% a Menorca i del 36,29% a les Pitiüses. En aquells comicis es 
produí una singularitat que demostrà els diferents comportaments polítics de cada illa en el 
conjunt de les Balears. A Mallorca el candidat més votat fou Antoni Pou, amb 16.965 vots, 
mentre que Francesc Carreras n'aconseguí 14.917, fet que demostrà una clara majoria –2.048 
vots de diferència– favorable al candidat de Concentració Republicana. En canvi, Menorca va 
votar de manera molt notable a favor de Carreras –que hi aconseguí 4.963 vots– mentre que 
Pou just obtingué 56 vots. Una part de les dretes menorquines no havien votat Pou sinó pel 
cap del Partido Nacionalista Espanyol, doctor José María Albinyana Sanz. A les Pitiüses, 
també la votació va ser totalment favorable a Carreras, que va aconseguir 2.519 vots  mentre 
que Pou en va treure 517. El resultat global, doncs, va ser favorable a Francesc Carreras –que 
obtingué 22.399 vots per 17.538 de Pou,– que aconseguí l’acta de diputat per a les Balears. La 
designació de la candidatura de Francesc Carreras que provocà fortes crítiques del centre-
dreta i també d’alguns sectors del Partit Socialista Obrer Espanyol i va ser un dels factors de 
l’escissió d’aquest partit i la consegüent formació del Partit Socialista Independent. Així 
mateix, algunes agrupacions locals del Partit Republicà Federal de Mallorca havien manifestat 
el seu desacord amb la seva designació com a candidat.  
Pel que fa a la representació de les Balears, aquella legislatura de les Corts Constituents va ser 
força accidentada, primer per l’afer que protagonitzà el financer Joan March –Verga–, i segon 
per les renúncies per incompatibilitats (maig de 1933) dels diputats Gabriel Alomar –que des 
de la seva incorporació el desembre de 1931 a l’ambaixada de Roma deixà l’activitat 
parlamentària– i Lluís Alemany –que decidí continuar com a conseller de la Companyia 
Transmediterrània.– 
En aquell context dels primers mesos de la República, es va impulsar un projecte –que resultà 
fallit– d’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears. Ràpidament, després de la proclamació de 
la Segona República, des de l’Associació per la Cultura de Mallorca es va promoure el primer 
Avantprojecte d’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears. S'encarregà a una comissió 
redactora de  l’avantprojecte, encapçalada pel metge Emili Darder Cànaves –aleshores regidor 
republicà federal de l’Ajuntament de Palma i president de l’Associació per la Cultura de 
Mallorca. –Després a aquesta comissió, formada pels membres de l’Associació Francesc de 
Sales Aguiló, Miquel Font Gorostiza, Guillem Forteza, Joan Pons Marquès i Elvir Sans, s’hi 
afegiren persones de les cambres Provincial de Comerç, Indústria i Navegació –com el 
president Josep Casasnova i Guillem Roca Waring– i Oficial Agrícola –com el president 
Antoni Ferragut i Ernest Mestres.– El juny de 1931, es lliurà el text de l’Avantprojecte 
d'Estatut de les Illes Balears al president de la Diputació, Francesc Julià, amb l’objectiu que 
convocàs una assemblea d’ajuntaments, entitats i corporacions de les Balears per discutir, 
modificar i aprovar o rebutjar el text. Entre el 20 i el 23 de juliol de 1931 es reuní en el Teatre 
Principal de Palma l’assemblea per discutir l’avantprojecte, que fou aprovat amb algunes 
esmenes. S’havien convocat 174 corporacions i entitats de les quals n’hi assistiren solament 
98. Foren notables les absències de representants de tots els ajuntaments de Menorca i de 15 
municipis de Mallorca. Malgrat que s’aprovà un projecte d’Estatut d’Autonomia de Mallorca i 
les Pitiüses, aquest a causa de diversos entrebancs no tirà endavant, sobretot per l’oposició del 
Partit Republicà de Centre i d’alguns sectors del Partit Republicà Federal de Mallorca, cada 
vegada més en l’òrbita del radicalisme lerrouxista. El president de la Diputació, Francesc 
Julià, malgrat les formalitats des de la institució, tampoc mostrà massa interès en fer-lo 
avançar dins un context estatal més dificultós per iniciatives com aquella.  
En el context propiciat per l’aprovació de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, novament es 
tornà impulsar l’avantprojecte d’estatut per a les Illes Balears, més tímid però que en els 
primers mesos republicans. Aquest nou procés tingué com a punt més àlgid, la celebració 
d’una assemblea el 6 de desembre de 1932 en el palau de la Diputació dels representants dels 
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ajuntaments de Mallorca i d’Eivissa, però no hi tornà a assistir cap representant de Menorca. 
S’acordà que cada illa redactaria un projecte, que havia de ser remés a la Diputació, que 
posteriorment unificaria els textos. Però, tampoc no anà endavant i “dorm el somni dels justs” 
com indicà un editorial crític de la revista La Nostra Terra del novembre-desembre de 1933. 
Després de proclamada la Segona República, el Partit Conservador es va desfer; el Partit 
Liberal –liderat per Joan March– es transformà ràpidament en el Partit Republicà de Centre, i 
els partits Regionalista i Autonomista acceptaren el nou règim no sense certes reticències. 
Pel que fa als sectors conservadors, al començament de maig de 1931, es creà una comissió 
organitzadora del nou partit Dreta Social, que volia mantenir el conservadorisme de base 
catòlica i que hagué d’accelerar les tasques organitzatives arran de la convocatòria de les 
eleccions a Corts Constituents. El 5 de juny, es féu l’assemblea constitutiva del partit, dirigit 
per l’enginyer i exmilitar Lluís Zaforteza Villalonga –marquès del Verger,– que des 
d’aleshores seria una figura emergent i clau de les dretes mallorquines. La dreta conservadora 
improvisà una coalició per a les eleccions generals a Corts Constituents del 28 de juny, però, 
arran del seu fracàs, des d’aquesta formació política es treballà per una fusió més àmplia dels 
sectors conservadors. Durant el mes de juliol de 1931, es feren els preparatius per constituir el 
nou partit Unió de Dretes, amb la incorporació, a més de la Dreta Social, del que quedava del 
Partit Conservador i de l’encara no constituïda oficialment Acció Integrista. El 29 de juliol, es 
féu l’assemblea constituent del nou partit, presidit per Lluís Zaforteza Villalonga, que tenia 
com a objectius fonamentals la defensa de la religió, la família, el treball i la propietat. La 
Unió de Dretes aconseguí ser un partit de masses –que tingué un notable impuls arran de les 
visites propagandístiques a Mallorca del dirigent estatal José María Gil Robles (desembre de 
1931 i abril de 1932)–, amb una àmplia estructura organitzativa a totes les illes, i unes 
joventuts (creades el març de 1932) i una secció femenina molt actives. El març de 1933, 
arran de la constitució de la Confederació Espanyola de Dretes Autònomes –CEDA–, 
presidida per José María Gil Robles, la Unió de Dretes en fou un dels partits adherits.  
Aquesta formació política aglutinà gairebé tota la dreta mallorquina, amb les úniques 
excepcions de la minoritària Comunió Tradicionalista –que es va reactivar a partir de 1932, 
sota el lideratge de Josep Quint Zaforteza Amat.– El maig de 1933, La Unió de Dretes va patir 
una escissió de la qual en sortí un nou partit, molt minoritari, anomenat Dreta Autònoma 
Balear, dirigit pel notari de Binissalem Miguel Alcón Orrico. Aquesta nova formació política 
es declarà com a una organització “netamente republicana” i tenia com a finalitat defensar la 
religió, la pàtria, la família, la propietat, el treball i l’ordre social. Aquest partit no aconseguí 
integrar-se en la coalició de Centre-Dreta-Regionalista en les eleccions generals de novembre 
de 1933, precisament per la inclusió en la coalició del Partit Republicà de Centre de Joan 
March, que el considerava oposat a la dreta. En aquests comicis generals, la Dreta Autònoma 
Balear es presentà sota la candidatura Afirmació Dretana, en unió amb els tradicionalistes, per 
obtenir els dos escons de la minoria. Però, després del seu fracàs en aquests comicis, es 
desintegrà. 
Situada a la dreta, també hem de considerar la coalició entre el Partit Regionalista i el Centre 
Autonomista, que tenia com a màxim òrgan directiu un comitè mixt. El 21 d’abril de 1931, el 
Partit Regionalista acordà adherir-se i donar suport al nou règim com a acatament de la 
“soberania popular” que havia decidit instaurar el règim republicà i es va comprometre 
continuar defensant i impulsant el seu ideari fonamentat en l’objectiu d’aconseguir 
“l’autonomia de Mallorca.” El mateix havia fet el 19 d’abril el Centre Autonomista, no sense 
algunes baixes significatives, com la del tradicionalista i membre del Comitè Mixt d’ambdós 
partits, Josep Quint Zaforteza, que s’oposà a l’acceptació del nou règim. Aquesta formació, 
liderada per l’exmaurista Bartomeu Fons Jofre de Villegas i en consonància amb el líder 
català de la Lliga Regionalista, Francesc Cambó, durant el 1931 tingué un ampli recolzament 
públic d’un home de Cambó, com era el felanitxer Joan Estelrich Artigues, però aquesta 
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influència s’anà diluint posteriorment. El fracàs d’aquesta formació en els comicis municipals 
del 12 d’abril i del 31 de maig de 1931, l’obligaren a renunciar a la possibilitat d’ocupar un 
espai central en una dreta més moderna i regionalista. En les eleccions generals de juny de 
1931 s’integrà en la fallida candidatura de la Coalició de Dretes i, des d’aleshores, tot i el seu 
autonomisme, evolucionà cap a posicions més conservadores, especialment per la qüestió 
religiosa. No acabà consolidant una estructura organitzativa important arreu de Mallorca i, 
sota el lideratge de Bartomeu Fons, mantingué una estratègia d’arribar a coalicions electorals 
amb la Unió de Dretes i el Partit Republicà de Centre, malgrat que inicialment havia tingut 
una oberta oposició al partit liderat pel financer Joan March Ordinas –Verga.–    
El Partit Liberal de les Balears, que havia resultat el gran guanyador dels comicis municipals 
del 12 d’abril de 1931, una vegada proclamada la Repúblicà, acordà (27 d’abril) per 
unanimitat ser conseqüent amb “los ideales de libertad y democracia”, acceptar la decisió “de 
la soberanía Nacional” i col·laborar al sosteniment i desenvolupament social i polític de la 
República. Alhora, el Comitè Liberal recomanà a les seves organitzacions afiliades i 
adherides que es mantinguessin unides “procurando en todos los casos coadyuvar a la eficacia 
de la decisión tomada” en l’espera de la convocatòria d’una assemblea general per fer una 
declaració de principis dintre del règim republicà. Finalment, el 19 de maig, el Partit Liberal 
es reuní en assemblea per acordar acatar i col·laborar amb el règim republicà i aleshores 
canvià el nom i passà a denominar-se Partit Republicà de Centre.  
Aquesta formació heretà l’antiga estructura del Partit Liberal i, sota el lideratge de Joan 
March, tingué un paper central en la política mallorquina. Inicialment, es mantingué en una 
posició prudent i possibilista i en les eleccions municipals del 31 de maig no va competir en 
les candidatures republicanes i socialistes, a excepció d’uns pocs municipis. Defensà, 
aleshores, que les noves institucions republicanes havien de ser regides pels republicans 
federals. En les eleccions generals de Corts Constituents del 28 de juny de 1931, arribà a un 
acord amb el governador civil Francesc Carreras per optar als dos escons de les minories, que 
ocuparen Joan March Ordinas i Lluís Alemany Pujol. La seva força consistí en el 
manteniment d’una àmplia xarxa caciquil arreu de Mallorca, lligada als interessos econòmics 
del seu líder, Joan March. A les Pitiüses, tingué també una àmplia estructura al voltant de la 
família Matutes mentre que a Menorca va tenir més dificultats d’implantació.  
La situació política del diputat a Corts Joan March, amb l’inici d’una investigació per part de 
la Comissió de Responsabilitats de les Corts per l’intent de compra de vots que afectà al 
diputat radical Emiliano Iglesias i per la investigació de la concessió del monopoli de tabacs 
al Marroc durant la Dictadura de Primo de Rivera i que, com és sabut, acabà amb l’acord (15 
de juny de 1932) d’empresonament i incomunicació de March, féu que el Partit Republicà de 
Centre evolucionàs cap a la dreta i, des de 1933, fes part de la Coalició de Centre-Dreta-
Regionalista en les eleccions generals de novembre de 1933 i de febrer de 1936. Una bona 
mostra també del paper rellevant d’aquest partit foren els resultats dels comicis municipals 
parcials del 23 d’abril de 1933 –que a Mallorca aconseguí el major nombre de regidors (42 
dels 133 que s’elegien). La primera mostra d’aquesta unió estratègica del Partit Republicà de 
Centre –PRC– amb les dretes i els regionalistes mallorquins va quedar evident en les 
eleccions a vocals del Tribunal de Garanties Constitucionals (3 de setembre de 1933) –en les 
quals únicament votaren els regidors dels ajuntaments.– El PRC arribà a un acord amb la 
Unió de Dretes i els partits Regionalista i Autonomista per presentar a Joan March Ordinas –
que aleshores estava empresonat a Alcalá de Henares– com a vocal titular i a l’advocat 
regionalista Josep Sampol Ripoll com a vocal suplent. Els resultats foren àmpliament 
favorables a la coalició de centre-dreta-regionalista ja que  vocal efectiu Joan March 
aconseguí 420 vots i el suplent, el regionalista Josep Sampol, 453. De totes maneres, aquest 
partit, malgrat la seva importància i centralitat política, la seva implantació territorial i amb el 
seu òrgan de premsa, el diari El Día, no generà gaire documentació de vida de partit. Això, 
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ens fa concloure que aquesta formació política, defugint dels nous models de partits de masses 
que s’estaven formant en el període republicà, va continuar funcionant com un “vell” partit 
caciquil i clientelar com els que havien caracteritzat la segona etapa de la Restauració 
borbònica.      
Pel que fa al republicanisme illenc, en ple fervor posterior a la proclamació de la Segona 
República, el Partit Republicà Federal de Mallorca aconseguí una àmplia implantació 
territorial, amb la creació de comitès municipals a la majoria de pobles de Mallorca. Però, al 
llarg de 1931, també s’accentuà la diferència entre les dues tendències que coexistien dins el 
partit: una de més propera al lideratge estatal de Manuel Azaña –més progressista i 
mallorquinista– i l’altra seguidora d’Alejandro Lerroux –caracteritzada per una ideologia més 
conservadora socialment parlant i alguns trets anticatalanistes.–  
Al començaments de maig de 1931, els republicans federals varen prendre l’acord en 
assemblea de no permetre que els afiliats poguessin pertànyer a altres entitats que no acatassin 
l’ideari del partit. Aquesta decisió suposà la primera ruptura d’alguns vells republicans 
històrics que acabaren fundant Concentració Republicana, liderada per l’advocat Antoni Pou 
Reus i el metge Jaume Comas Cladera. La Concentració Republicana, després del fracàs del 
seu candidat, Antoni Pou,  a les eleccions parcials a diputats de l’octubre de 1931 
desaparegué, tot i que ja alguns dels seus principals dirigents ja s’havien decantat cap a altres 
formacions polítiques, com els metges Jaume Comas i Joan Trian Barceló, i Miquel Aleñar 
Ribas que havien constituït el Partit Republicà Radical Socialista.  
Hem de destacar també a Mallorca el fracàs del republicanisme conservador, ja que la Dreta 
Liberal Republicana –que tingué com a embrió (març de 1931) Acció Republicana Balear, 
liderada per l’advocat Joan Sureda Sancho i Josep Estaràs Valeri– i el Partit Republicà 
Conservador –que just tingué implantació a Manacor, Llucmajor i Son Servera– varen ser 
molt minoritaris i no tingueren gaire continuïtat. 
Una segona escissió del Partit Republicà Federal, molt més important i que acabà amb la 
creació d’Acció Republicana, es produí (gener de 1932) arran de la crisi per la seva adhesió al 
Partit Republicà Radical Espanyol, d'Alejandro Lerroux, que s’havia negat a entrar en el 
primer Govern constitucional (desembre de 1931), presidit per Manuel Azaña. Havien 
impulsat l’apropament als radicals espanyols el llavors governador civil, el menorquí Joan 
Manent Victory; el diputat a Corts Constituents, president de la Diputació i del partit, 
Francesc Julià, i també la pressió exercida arran de la creació (desembre de 1931) a Mallorca 
d’un embrionari i petit Partit Republicà Radical Lerrouxista, que inicialment havia tingut la 
complicitat del governador civil Manent. La creació d’Acció Republicana i la pròpia evolució 
del Partit Radical de Lerroux durant el bienni de 1931-33, accentuà el talant cada vegada més 
conservador i populista, tant per la incorporació al partit de militants procedents dels sectors 
socials acomodats, com per la pretensió de Lerroux de “centrar” el règim presentant-se com a 
una organització interclassista.  
Al llarg de 1932 i de 1933, la tensió entre el Partit Republicà Federal i l’Acció Republicana 
provocà la desestabilització de diverses majories governants en ajuntaments de l’illa –com el 
de Palma–, una tibantor política important en la Diputació Provincial i, fins i tot, 
l’enfrontament arribà al Congrés dels Diputats a través de les propostes dels diputats Francesc 
Julià –radical– o Francesc Carreras –Acció Republicana.– A més, el Partit Republicà Federal 
es negà en les eleccions a vocals al Tribunal de Garanties Constitucionals (3 de setembre de 
1933) a presentar-se en coalició amb l’Acció Republicana i el Partit Socialista, fet que 
possibilità la victòria dels republicans de centre i dels regionalistes, gràcies també al suport de 
la Unió de Dretes i dels partits Regionalista i Autonomista. 
Com hem vist, la decisió (desembre de 1931-gener de 1932) del Partit Republicà Federal de 
Mallorca d’adherir-se al Partit Radical provocà una forta crisi en el partit, que acabà amb 
l’escissió d’un ampli grup que ingressà a Acció Republicana, liderada a nivell estatal per 
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Manuel Azaña i representada a les illes Balears pel diputat a Corts i exgovernador civil, 
Francesc Carreras. Així, el 16 de gener de 1932, la comissió organitzadora del grup adherit a 
Acció Republicana –integrada per Eduardo Gómez, Francesc de Sales Aguiló, Emili Darder, 
Lambert Juncosa, Bernat Jofre, Bartomeu Sastre, Pere Oliver, Bonaventura Mayol, Josep 
Sastre i Josep Serra– mostrà el seu desacord que el Partit Republicà Federal de Mallorca 
s’adherís al Partit Republicà Radical Espanyol. Aquesta escissió tingué inicialment sobretot 
conseqüències a Palma –on féu que la majoria dels regidors republicans de l’Ajuntament de 
Palma s’adherissin al nou partit– i, ràpidament, s’estengué arreu de les agrupacions de l’illa.   
Aleshores, durant la resta del mes de gener i el febrer de 1932, s'iniciaren les adhesions a 
Acció Republicana i les baixes al Partit Republicà Federal de Mallorca. A l’assemblea general 
constituent d’Acció Republicana de Mallorca del 2 de febrer hi assistiren representacions de 
19 poblacions, a més d’un bon nombre de simpatitzants de Palma, dels pobles de Mallorca i 
d’Eivissa. Finalment, el 6 de març se celebrà l’assemblea general insular d’Acció Republicana 
de Mallorca, amb totes les representacions dels pobles adherits i s’elegí el màxim òrgan del 
partit, el Consell Insular, presidit per Vicente Tejada Garcia i que tingué com a principals 
dirigents Emili Darder, Bernat Jofre i els batles de Felanitx, Pere Oliver Domenge, i de 
Llucmajor, Bartomeu Sastre. 
Acció Republicana s’estengué arreu de l’illa, aprofitant el prestigi del lideratge a nivell estatal 
de Manuel Azaña i també el seu governamentalisme –que va atreure nombrosos “nous 
republicans” – i, el gener de 1933, ja comptava amb 43 consells locals. Destacà per la 
col·laboració i entesa que mantingué amb el Partit Socialista, fet que li possibilità governar 
l’Ajuntament de Palma, amb els batles Francesc Villalonga Fàbregues (28 d’octubre de 1931-
25 de maig de 1932), Bernat Jofre Roca (22 de juny de 1932-11 de gener de 1933) i Emili 
Darder Cànaves (20 de desembre de 1933-12 d’octubre de 1934). Així mateix, va ser rellevant 
la feina conjunta dels diputats a les Corts Constituents, Francesc Carreras –Acció 
Republicana– i Alexandre Jaume –Partit Socialista Obrer Espanyol– favorable als interessos 
de les Balears.  
Altres partits d’esquerres –que no tingueren representació institucional a excepció de 
l’adhesió d’alguns pocs regidors arreu de l’illa– varen ser el Partit Republicà Radical 
Socialista –creat a Mallorca el novembre de 1931, sota la presidència del metge Jaume Comas 
Cladera, amic personal de Marcel·lí Domingo–, que tingué una certa estructura organitzativa 
a Palma –districtes 2n, 6è i 8è– i a alguns pobles i municipis de la Part Forana, com Algaida, 
Caimari, Inca, Llucmajor, Pollença i Sóller. Aquesta formació intentà aprofitar-se de la 
rellevància política de Marcel·lí Domingo –com a ministre d’Agricultura, Indústria i Comerç– 
per aconseguir presència institucional i es caracteritzà per denunciar el caciquisme que 
exercia a Mallorca el financer Joan March. També plantejà reiteradament la necessitat de 
“republicanitzar” les institucions illenques. La divisió (juny-novembre de 1933) entre la 
tendència esquerrana, liderada per Marcel·lí Domingo i Álvaro de Albornoz, i una altra de 
més dretana, dirigida per Félix Gordón Ordás tingué conseqüències a Mallorca. El partit es 
dividí entre el Partit Republicà Radical Socialista Independent –liderat per Jaume Comas i 
Joan Trian– i el Partit Republicà Radical Socialista Ortodox –dirigit per Damián García del 
Pozo i Francesc Quijada Martí– que controlaven l’agrupació de Palma. El primer acabà 
integrant-se en la formació, l’abril de 1934, d’Esquerra Republicana Balear –ERB– i el segon, 
a Unió Republicana (finals de 1934). 
Així mateix, hem de destacar el Partit Republicà Democràtic Federal de Mallorca, fundat a 
Mallorca el novembre de 1931 i que integrà (desembre de 1931) la Izquierda Revolucionaria 
y Anti-Imperialista. Aquest partit inicialment va ser dirigit pel catedràtic de l’Institut de 
Palma i regidor de l’Ajuntament de Palma, Luis Ferbal Campo, i després per Josep Girbent 
Mateu. Aquesta formació política tingué implantació a Palma, sobretot en el districte 3r, i, a 
l’octubre de 1932, tingué una escissió de la qual sorgí el Partit Social Revolucionari –format a 
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Mallorca i a Eivissa amb Luis Ferbal, Joan Rullan Roca i Dionisi Pastor com a màxims 
dirigents.– Però va ser una formació molt minoritària, que creà agrupacions oficials, però 
sense activitat, a Campos, Pollença, Porreres i ses Salines. El maig de 1933, es va dissoldre i 
acordà ingressar en el Partit Comunista d’Espanya –PCE–. Aleshores, també Luis Ferbal i 
Joan Rullan intentaren formar Izquierda Radical Socialista, seguidora a nivell estatal de Juan 
Botella Asensi, però aquest intent no passà de ser un propòsit inicial. 
Pel que fa al Partit Socialista Obrer Espanyol, liderat per Llorenç Bisbal,  després de la 
proclamació de la República, va experimentar un notable reviscolament organitzatiu, amb la 
creació de grups socialistes a les barriades i pobles de Palma i als municipis de la Part Forana. 
Però també es reactivaren agrupacions que havien viscut una inactivitat arran de la Dictadura 
de Primo de Rivera. S’hi incorporaren antics militants i les agrupacions existents, com les de 
Palma, Manacor i Llucmajor, tingueren un notable increment del nombre d’afiliats. Des de 
final d’agost de 1931, l’Agrupació Socialista de Palma inicià les tasques per a la formació 
d’una Federació Socialista Balear, que es constituí el maig de 1932, amb la representació de 
16 agrupacions. El Partit Socialista va ser l’única formació política que durant el període 
republicà sempre tingué un òrgan de premsa, el setmanari El Obrero Balear (desembre de 
1900-juliol de 1936), que resultà una element fonamental per la difusió del socialisme i per 
les relacions entre la direcció del partit i les seves agrupacions locals i militants. 
Però, a l’estiu de 1931, el socialisme mallorquí va viure, sobretot a Palma, notables tensions 
internes arran de la relació amb els republicans federals. Així, el juliol de 1931, s’acordà 
rompre el Comitè Mixt republicano-socialista i els enfrontaments entre el grup liderat per 
Llorenç Bisbal –primer batle de la República a Palma–, que controlava la direcció del partit, i 
el dels regidors Jaume Garcia i Jaume Bauzà varen ser freqüents, sobretot en la gestió a 
l’Ajuntament de Palma. La crisi interna en l’Agrupació Socialista de Palma, s’acabà traduint 
en una escissió dels grups socialistes del Molinar i de la barriada de la Paloma. El fet que 
culminà la ruptura total fou el suport de l’Agrupació Socialista de Palma a la candidatura de 
l’exgovernador civil de les Balears, Francesc Carreras Reura –d’Acció Republicana– com a 
diputat a Corts (4 d’octubre de 1931). Al començament del mes de novembre de 1931, es 
començaren les tasques de constitució del nou Partit Socialista Independent, dirigit per Vicenç 
Torres, Jaume Garcia i Jaume Bauzà.  De totes maneres, la ràpida i contundent actuació de la 
direcció del partit féu que aquesta escissió no s’estengués arreu d’altres grups socialistes del 
terme de Palma ni en les agrupacions de la Part Forana. Durant el 1932 i 1933, el Partit 
Socialista Independent polemitzà i discrepà amb els socialistes dirigits per Bisbal i, en 
ocasions, féu una oposició molt dura a l’Ajuntament de Palma. Poc abans de les eleccions 
generals de novembre de 1933, aquesta formació es tornà apropar al Partit Socialista Obrer 
Espanyol i acabà dissolent-se i la majoria dels seus militants i dirigents es tornaren a 
incorporar a la Federació Socialista Balear. 
Finalment, també hem de destacar el Partit Comunista, aleshores molt minoritari i amb poca 
implantació territorial, a excepció de Palma i de les barriades des Molinar i de Santa Catalina i 
a alguns municipis de la Part Forana, com Capdepera, Manacor, Muro, es Pla de na Tesa 
(Marratxí) i Sóller. Així mateix, constituí (desembre de 1931) el Radi de Palma de la Unió de 
Joventuts Comunistes d’Espanya, dirigit per Josep Julià i Aurora Picornell. Aquesta formació 
s’anà consolidant lentament, dirigida per Pere Antoni Bauzà Servera i tingué com a òrgan el 
periòdic Nuestra Palabra, que des del setembre de 1931 va ser l’òrgan del Comitè Provincial 
de les Balears del PCE., dirigit per Pere A. Bauzà i Pere Canals.   
Durant la Segona República, les dones s’incorporaren plenament al món de la política. Així, 
en les eleccions generals de juny de 1931, tot i que encara no podien votar, hi hagué algunes 
dones –Dolores Ibárruri i Encarnación Fullola– en la candidatura comunista per a les Balears. 
Després d’un intens debat, la Constitució republicana, que s’aprovà el 9 de desembre de 1931, 
concedí en l’article 36 la igualtat de drets electorals als homes i a les dones. A partir del 
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començament de 1932, els partits polítics intentaren formar seccions femenines per enquadrar 
les dones. En aquest sentit destacà sobretot la Secció Femenina de la Unió de Dretes –fundada 
el 20 de juny de 1932–, dirigida per Francesca Roca i com a principals propagandistes Josefa 
Le Senne, Pilar Montaner i Pilar Solanas Cazaña. A més de Palma, constituí oficialment 
seccions femenines a Inca i Felanitx. Durant la segona meitat de 1932 i al llarg de 1933 fou 
molt activa aquesta secció femenina, que dugué a terme una intensa campanya 
propagandística arreu dels pobles de Mallorca. La Comunió Tradicionalista també constituí 
(21 d’abril de 1932) la secció femenina Les Margarides, presidida per Mercè Amat, mare del 
president del Cercle Tradicionalista Josep Quint Zaforteza. Els carlins formaren seccions 
femenines, a més de Palma, a Capdepera i Llucmajor.  De totes maneres, el carlisme continuà 
defensant com a lloc preferent de les dones la llar. Aleshores, es denuncià que la política del 
Govern republicà atemptava contra el futur de la família i de la religió. Tant la secció 
femenina de la Unió de Dretes com la de la Comunió Tradicionalista eren integrades 
bàsicament per dones de la “bona societat” ciutadana.  Per contra, els partits d’esquerres varen 
tardar més en formar seccions femenines, a excepció dels socialistes, que el juny de 1931, 
després de 12 anys de restar inactiva, tornà a emprendre l’activitat l’Agrupació Socialista 
Femenina de Capdepera –fundada el maig de 1913–, dirigida per Maria Vaquer Moll. 
Així, les dones varen poder votar per primera vegada en les eleccions parcials a regidors del 
23 d’abril de 1933 i, ja a tot el conjunt de les Balears, en els comicis generals a diputats del 19 
de novembre de 1933. En aquestes eleccions darreres, fou candidata de la Coalició 
republicana-socialista la perit mercantil sollerica Maria Mayol Colom, d’Acció Republicana, 
que presidia el Foment de Cultura de la Dona de Sóller. El 1934, tant el Partit Comunista com 
la Falange, crearen les seves pròpies seccions femenines. A Mallorca, destacà l’activitat 
d’Aurora Picornell (Partit Comunista), que es convertí en un dels símbols de la lluita política.  
El gener de 1933, varen cessar les corporacions municipals que s’havien format pels regidors 
elegits per l’article 29 de la Llei electoral de 1907 en les eleccions d’abril de 1931. Aleshores, 
per cobrir aquelles vacants, es designaren comissions gestores que havien d’actuar fins a les 
eleccions municipals parcials del 23 d’abril de 1933. Era una consulta electoral que solament 
afectava a 15 municipis de Mallorca –Banyalbufar, Campanet, Costitx, Deià, Escorca, 
Estellencs, Fornalutx, Lloseta, Lloret, Mancor de la Vall, Sant Joan, Santa Margalida –
solament en el districte segon–, Selva, Sineu –per dimissió de tots els regidors– i Vilafranca–, 
i 2 a Menorca –Alaior i Ciutadella.–  Tot i que a Mallorca es tractaven de municipis petits, a 
excepció de Santa Margalida i Sineu, va ser una primera prova dels partits que s’havien anat 
estructurant des de la primavera de 1931. Els resultats d’aquells comicis demostraren el 
predomini a la dreta de la Unió de Dretes, una notable implantació del Partit Republicà de 
Centre i el fracàs del Partit Republicà Federal de Mallorca que va ser àmpliament superat per 
Acció Republicana i la minorització de determinats partits de la dreta, com la Comunió 
Tradicionalista, el Partit Regionalista i la Dreta Autònoma Balear i de l’esquerra, com el Partit 
Republicà Radical Socialista. En aquells comicis municipals parcials, la participació mitjana 
arribà al 66,68% a Mallorca i, a excepció de Deià (27,37%), Escorca (40,13%), Fornalutx 
(55,51%), Sineu (55,73%), Selva (56,41%), Costitx (64,11%), Banyalbufar (65,46%) i 
Vilafranca (67,22%), la resta de municipis varen superar el 70% del cens electoral. Dels 133 
regidors que s’elegien a Mallorca, la majoria va correspondre al Partit Republicà de Centre 
(42) i a la Unió de Dretes (41), seguits a bastant de distància d’Acció Republicana (20) i del 
Partit Regionalista (11). Així mateix, feren uns resultats molt pobres el Partit Republicà 
Federal (5), la Comunió Tradicionalista (3), la Dreta Autònoma Balear (2), el PSOE (1) i el 
Partit Republicà Radical Socialista (1). Als dos municipis de Menorca, es produí un empat a 
Ciutadella de Menorca –9 regidors d’Unió de Dretes i altres 9 d’Unió Republicana– i una 
àmplia victòria de les dretes a Alaior –9 d’Unió de Dretes i 3 d’Unió Republicana.– 
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Les eleccions de vocals al Tribunal de Garanties Constitucionals del 3 de setembre de 1933 –
en les quals únicament votaven els regidors dels consistoris– consolidaren el pacte del centre-
dreta-regionalista, que presentaren com a candidats a vocal titular el centrista Joan March 
Ordinas –Verga– i, com a vocal suplent, el regionalista Josep Sampol Ripoll. La coalició entre 
Acció Republicana –AR– i el Partit Socialista presentà com a vocal efectiu el líder del primer 
Vicente Tejada Garcia i com a suplent el socialista Joan Monserrat Parets. El Partit Republicà 
Federal, que es negà a anar en coalició amb els socialistes i AR, presentà l’exgovernador Joan 
Manent Victory com a vocal titular i el catedràtic d’institut Docmael López Palop com a 
suplent. A Mallorca i a Eivissa guanyaren àmpliament els candidats de la coalició de centre-
dreta-regionalista mentre que a Menorca va ser el més votat com a vocal efectiu Joan Manent 
i hi hagué un empat en els vocals suplents entre el regionalista Josep Sampol i el federal 
Docmael López. A Formentera aconseguí la victòria el titular d’Acció Republicana Vicente 
Tejada, tot i que, per error, no es votà el vocal suplent, el socialista Joan Monserrat Parets sinó 
el republicà Ferran Pou.  
En el conjunt de les Balears Joan March (420 vots) i Josep Sampol (453) aconseguiren una 
àmplia victòria. En segon lloc, quedaren els candidats de la conjunció republicana-socialista 
Vicente Tejada (169 vots) i Joan Monserrat Parets (157). En tercer i últim lloc, varen quedar 
els republicans federals-radicals, Joan Manent (139) i Docmael López (123). Com es veu, de 
totes maneres, si els republicans i socialistes haguessin anat en coalició amb el republicans 
federals-radicals no haguessin aconseguit superar els candidats del  centre-dreta-regionalista. 
La victòria de Joan March i de Josep Sampol provocà una àmplia reacció de protesta de les 
esquerres mallorquines, tant a les institucions, especialment a l’Ajuntament de Palma, com en 
l’organització d’actes de protesta. L’acte central va ser el míting del teatre Balear, que s’hi féu 
(18 de setembre) com a protesta de “la reacció monàrquico-feixista”, organitzat per 
l’Agrupació Socialista de Palma i amb la participació d’AR i l’adhesió del Partit Republicà 
Radical Socialista. El 21 d’octubre, els membres del Tribunal de Garanties Constitucionals, 
després d’un intens debat, declararen per majoria de vots la incompatibilitat de March i es va 
proclamar l’elecció del vocal suplent, Josep Sampol. 
Des de la proclamació de la República fins l'11 de maig de 1931, la Diputació Provincial fou 
regida per una gestora -integrada pels republicans federals Francesc Julià i Jaume Comas i el 
socialista Jaume Bauzá Far- i les seves primeres actuacions foren l'impuls de les millores dels 
establiments de beneficència i de les condicions dels asilats, a més de la petició de fer 
extensiu el decret de bilingüisme a les Balears.  
Al començament de maig de 1931, varen ser nomenats nous diputats provincials, tots ells 
membres del Partit Republicà Federal –Francesc Julià Perelló (representant del districte de 
Palma), Joan Alemany Villalonga (del districte d’Inca), Francesc Fernàndez Truyols (del 
districte de Manacor) –que fou designat vicepresident–, Joan Roca Lluch (del districte de 
Menorca) i Marià Serra Riera (del districte d'Eivissa). El líder dels republicans mallorquins 
Francesc Julià continuà en la presidència de la institució. Aquesta hegemonia absoluta del 
republicans federals, però, es va interrompre momentàniament pel nomenament (26 de maig 
de 1931) de dos representants obrers, els socialistes Jaume Garcia Obrador i Jaume Bauzà 
Far, tot i que foren cessats el 6 de juliol de 1931. La Diputació continuà essent controlada 
totalment pels republicans federals fins que el juliol de 1932 quan foren designats –no sense 
una certa polèmica– en representació del districte de Palma, els regidors de Palma Emili 
Darder Cànaves (Acció Republicana) i Andreu Crespí Salom (Partit Socialista).  
Arran de l’aplicació del Decret del 4 de gener de 1934 del ministre de la Governació, la 
corporació provincial experimentà alguns petits canvis en els seus components: el 7 de febrer 
de 1934, es va constituir la nova comissió gestora –integrada per cinc radicals (Francesc Julià 
Perelló, Francesc Fernàndez Truyols, Antoni Alomar Oliver, Antoni Tudurí Carreras i Joan 
Mayans Escanellas,– un socialista (Andreu Crespí Salom) i un d’Acció Republicana (primer 
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Emili Darder i després Vicente Tejada Garcia.– Aleshores, continuà en la presidència de la 
institució  Francesc  Julià.  
El primer acord de la nova corporació fou la petició, el 26 de maig de 1931, al ministre 
d’Hisenda de la cessió a la Diputació del palau de l’Almudaina. El 18 de juny, però, des de la 
Direcció General de Propietats i Contribució Territorial del Ministeri d’Hisenda s’informà que 
no es podia cedir el palau de l’Almudaina a la institució provincial perquè estava destinat a 
serveis de l’Estat, concretament a la Comàndancia Militar de les Balears. Així mateix, el 15 
de juny de 1931, s’acordà per unanimitat constituir una Comissió especial –integrada per 4 
diputats provincials– per a la revisió dels acords del plenari i de la Comissió Permanent i 
també de la gestió de la Diputació entre el 13 de setembre de 1923 i el 14 d’abril de 1931, 
però no arribà a emetre cap dictamen. 
L'actuació de la corporació anà encaminada a aplicar la legislació republicana. Així, el 25 de 
juny de 1932, la corporació –en compliment de l’ordre laïcista i secularitzadora del ministre 
de la Governació del 16 de maig de 1932– acordà deixar en situació d’excedents forçosos -
amb l'assignació de dos terços del sou que cobraven- els 8 preveres funcionaris de la 
institució. Aquesta decisió provocà reiterades protestes del bisbe de Mallorca Josep Miralles i 
aixecà una certa polèmica ciutadana. 
Una de les principals tasques desenvolupades per la Diputació fou el suport a la cultura. Així, 
el 1931 i el 1932, la Diputació va concedir beques a alguns mestres d'escola per poder assistir 
a l’Escola d’Estiu de Barcelona, organitzada per la Generalitat de Catalunya.  A més, 
incrementà la concessió de beques als estudiants, tant de batxillerat com a universitaris.  
La Diputació republicana també donà un compromès suport i impuls a la llengua i la cultura 
de les Balears i, d'aquesta manera, el 24 de novembre de 1931, la corporació recolzà la 
proposta de l’Associació per la Cultura de Mallorca d’organitzar càtedres d’estudis baleàrics –
llengua, literatura i història de les Balears– agregades als instituts de segon ensenyament. Al 
mateix temps, la gestora provincial recomanà que “a fin de evitar la anarquia lingüística y con 
el exclusivo objeto de unificar la ortografia regional –respetando, como es lógico la libertad 
dialectal de cada una de las islas– se adopte para los citados estudios y con carácter oficial la 
obra recientemente editada por l’Associació con el título de Curs pràctic d’ortografia i 
elements de gramàtica,” de Jaume Busquets Mulet.  Al mateix temps, el novembre de 1931, 
en una modificació de la plantilla de la Biblioteca de Cultura Artesana per a la creació d’una 
plaça d’auxiliar bibliotecària mecanògrafa, en els requisits del lloc de feina que es treia a 
concurs es demanava llegir i escriure correctament francès i mallorquí [sic]. El 20 de juny de 
1932, s'autoritzà Bartomeu Rosselló Porcel -que estudiava filosofia i lletres a la Universitat de 
Barcelona, becat per la Diputació- perquè fes a la Casa de la Misericòrdia un curset d'estiu de 
mallorquí als asilats de l’establiment. El 12 de juliol de 1932, se subvencionaren el VII 
Congrés de Metges en Llengua Catalana (1.000 pessetes) i el Congrés d'Odontòlegs en 
Llengua Catalana (500 ptes.) que tingueren lloc a Palma. A més, fou freqüent l'adquisició 
d'exemplars d'obres publicades i el lliurament de lots de llibres a entitats. Des de la Diputació 
també es donà suport a la Festa del Llibre -en aplicació del Reial decret del 7 de setembre de 
1930- que se celebrava el 23 d'abril i, el juny de 1933, es commemorà el centenari de la 
Renaixença a Mallorca, que s'havia celebrat arreu de les terres de parla catalana. L'abril de 
1934, com a continuació d'aquest homenatge, la institució provincial cedí el saló groc per fer-
hi l'Exposició del Llibre Mallorquí des de la Renaixença, organitzada per l'Associació per la 
Cultura de Mallorca i la Societat Arqueològica Lul·liana. 
També des de la institució es continuà donant suport al Museu Pedagògic Provincial, instal·lat 
des de la seva fundació el 1918 a la Misericòrdia fins que l’abril de 1933 es traslladà al 
Consolat de Mar. Al mateix temps, es continuaren organitzant les colònies escolars que eren 
sufragades entre l’Estat i la Diputació. 
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Hem de destacar també el recolzament i l'impuls que es donà des de la Diputació al fallit 
avantprojecte d'Estatut d'autonomia de les Illes Balears. En aquesta etapa, els diputats 
provincials, especialment Emili Darder i Andreu Crespí, destacaren per les diverses propostes 
de millora dels establiments de beneficència de la Diputació. També hi hagué notables 
esforços en la millora de les infraestructures sanitàries de la institució, amb reformes 
d’algunes dependències i la creació de noves places mèdiques. Hem de destacar el concepte 
integral que tenia Darder de la sanitat, amb una clara distribució de les competències 
municipals i provincials en aquesta matèria. 
Pel que fa a la xarxa viària, competència de la Diputació, també es dedicaren esforços a la 
millora dels camins i de les carreteres. Així, el 3 d’agost de 1931, la Diputació envià una 
sol·licitud al ministre de Foment en la qual demanava que s’atorgàs a les Balears l’autonomia 
per a la millora de les vies de comunicació. S’hi demanava que es creàs una Junta 
Administrativa d’Obres Públiques –integrada per membres de la Diputació i per representants 
dels ajuntaments de les tres illes i d’algunes entitats, com el Foment del Turisme, la Cambra 
de Comerç i la Junta de Ports– presidida pel governador civil i inspeccionada pel cap d’obres 
públiques. Aquesta junta havia de rebre anualment 3.000.000 ptes. en compensació per 
atendre els serveis que feia l’Estat. Però, el 1931 i el 1932, arran de la manca de transferència 
de l'Estat per a les obres de reparació i millora de la xarxa de camins públics, la continuació 
d'aquestes actuacions es va veure amb moltes dificultats. Les queixes per la lentitud i pel mal 
estat de les vies de Mallorca foren constants. El 14 de juny de 1932, el president de la 
Diputació, Francesc Julià, va escriure al ministre d'Obres Públiques per denunciar que els 
principals problemes de l’illa eren les carreteres i la reforma del port de Palma.   
Des de la Diputació es va participar en la posada en marxa d'alguns projectes per a la millora 
de la situació socioeconòmica de les Balears, com la participació en la Llonja de Contractació 
o l’acord (novembre de 1931) de supressió de la percepció de l’impost sobre l’exportació de 
minerals mentre durassin les circumstàncies de manca de treball. 
En la institució provincial tengueren ampli ressò els decrets (23 de gener de 1934) del Govern 
que regulaven l'estada dels estrangers i limitaven l'edificació en la zona costanera i, també, 
contra la previsió d'instal·lar a l'arxipèlag una “penitenciaría de vagos.” Així, el 6 de març de 
1934, la corporació provincial acordà elevar a la presidència del Consell de Ministres una 
sol·licitud contra aquests decrets els quals es qualificaven com “una amenaza para el normal 
desarrollo del movimiento turístico y determinan en la propiedad privada restricciones y 
cortapisas que inevitablemente han de causar grandes perjuicios a la economía de la Región, 
sino por el hecho altamente vejatorio y humillante de constituir para estas islas un régimen de 
excepción que como acertadamente alguien ha dicho ni a las colonias se otorga.” 
Les eleccions generals del 19 de novembre de 1933 marcaren el canvi de signe de la 
República, ja que es donà el triomf electoral del centre-dreta sobre l’esquerra. S’havien dissolt 
les Corts l'octubre de 1933 i es varen convocar eleccions generals. El centre-dreta s’havia 
començat a reorganitzar arreu de Mallorca, a l’igual de tot l'Estat, el 1932 i en recolliren els 
resultats en aquells comicis. S’hi presentaren les candidatures de Coalició de Centre-Dreta- 
Regionalista, fruit de l’enteniment entre les dretes, els regionalistes i els republicans de centre. 
Els candidats foren el regionalista Bartomeu Fons Jofre de Villegas; els cedistes Lluís 
Zaforteza Villalonga i Tomàs de Salord Olives, i els republicans de centre Joan March 
Ordinas –tot i que en principi s’havia anunciat la presentació del seu fill Joan– i Pere Matutes 
Noguera. Els tradicionalistes i la Dreta Autònoma Balear, que no havien aconseguit integrar-
se en la coalició de Centre-Dreta-Regionalista, presentaren el tradicionalista Josep Quint 
Zaforteza i el notari de Binissalem Miguel Alcón Orrico –de la Dreta Autònoma Balear,– sota 
la candidatura d’Afirmació Dretana, amb l’objectiu d’aconseguir dividir els vots de la 
candidatura de centre-dreta-regionalista per tal que no es votassin els candidats republicans de 
centre. La candidatura del Partit Republicà Federal –radicals– fou integrada per Francesc Julià 
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Perelló –president de la Diputació Provincial i líder dels republicans federals mallorquins–, el 
periodista Eusebi Heredero Clar, el catedràtic de l’Institut Docmael López Palop, el menorquí 
Josep Teodor Canet Menéndez i l'eivissenc Bernat Tur Puget. La Coalició republicana-
socialista –constituïda per l’aliança entre la Federació Socialista Balear –PSOE–, Acció 
Republicana i el Partit Republicà Radical Socialista –aleshores dividits entre els independents 
i els ortodoxes– presentaren els socialistes Alexandre Jaume Rosselló i Àngel Torrejón 
Bartolomé –catedràtic d’Eivissa–; el radical socialista ortodox Damián García del Pozo, i 
Francesc Carreras Reura i Maria Mayol Colom, d’Acció Republicana. La candidatura del 
Partit Comunista d’Espanya fou integrada per l’advocat José Antonio Balbotín, l’empleat 
Ateu Martí, l’obrer Miquel Llabrés, el periodista Francisco Galán i el sabater menorquí 
Miquel Casasnovas. 
En una campanya electoral molt intensa, en la qual les diverses candidatures desplegaren una 
gran activitat propagandista, els resultats globals de les illes Balears donaren la victòria a la 
Coalició de Centre-Dreta-Regionalista, que a la primera volta aconseguí que fossin triats els 
cinc candidats que presentava: Bartomeu Fons (104.462 vots), Joan March (102.340 vots), 
Lluís Zaforteza (102.296 vots), Tomàs de Salord (101.731 vots) i Pere Matutes (100.806 
vots). En segon lloc havien quedat, a molta de distància, els candidats de la Coalició 
republicana-socialista Francesc Carreras (31.639 vots) i Alexandre Jaume (31.403 vots), els 
quals no arribaven al 20% dels vots solament per 165 i 204 vots, respectivament, i no 
aconseguiren les actes de diputats per la minoria a la primera volta. La resta de candidats 
republicans-socialistes havien obtingut els resultats següents: Maria Mayol (29.818 vots), 
Damián Garcia del Pozo (29.280 vots) i Angel Torrejón (29.106 vots). En tercer lloc, havien 
quedat els republicans federals-radicals Francesc Julià (27.359 vots) i Josep Teodor Canet 
(26.987 vots), seguits a bastant de distància pels altres integrants de la llista, Docmael López 
(14.844), Eusebi Heredero (14.806) i Bernat Tur (14.132). Precisament, aquest resultat 
provocà un ampli debat, ja que la diferència de vots de Julià i Canet respecte a la resta 
d’integrants de la candidatura va ser motiu perquè els radicals fossin acusats d’haver rebut el 
suport del centre-dreta per a obtenir els dos escons de la minoria. Així, s’afirmà que els 
radicals tenien pròpiament uns 15.000 vots mentre que havien rebut dels centristes uns 12.000 
vots. En quart lloc, varen quedar el tradicionalista Josep Quint Zaforteza (9.959) i Miguel 
Alcón (7.176), mentre que la candidatura comunista havia fet un resultats molt pobres –encara 
que si els comparam amb els de juny de 1931 havia tingut un augment considerable–: José 
Antonio Balbotín (1.167 vots), Miquel Llabrés (1.062), Francisco Galán (1.034), Ateu Martí 
(957) i Miquel Casasnovas (938). 
En el conjunt de les Balears, la participació  
la Coalició de Centre-Regionalista-Dreta havia aconseguit el 65,28% dels vots, seguida a 
molta distància de la Coalició republicana-socialista (19,28%), el Partit Republicà Federal 
(12,51%), els tradicionalistes (2,22%) i el Partit Comunista (0,66%). Per illes, havien votat 
majoritàriament per la coalició de Centre-Dreta-Regionalista, Eivissa (80,29%), Mallorca 
(67,17%) i Formentera (54,02%) mentre que a Menorca solament havia obtingut el 46,45%. 
Havia quedat en segon lloc, la Coalició republicana-socialista a Formentera (43,84%) i 
Mallorca (20,47%) i el Partit Republicà Federal, a Menorca (35,58%) i Eivissa (9,08%). 
Per municipis, la Coalició de Centre-Dreta-Regionalista havia guanyat a tots els pobles 
d'Eivissa, de Mallorca –excepte Calvià, Esporles i Maria de la Salut– i de Menorca –a 
excepció de Maó, que havien fet majoria els radicals.– 
El 3 de desembre, es féu una segona volta electoral per cobrir els dos escons de la minoria. 
S’hi podien presentar els candidats de la primera volta que haguessin obtingut almenys el 8% 
dels sufragis (tots els candidats republicans-socialistes i radicals) i, a més, cada elector 
solament podia escollir un sol candidat. Els radicals hi presentaren dos candidats, Francesc 
Julià i Josep Teodor Canet per copar els dos escons, que tingueren el suport del centredreta, 
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mentre que els socialistes nominaren la candidatura d’Alexandre Jaume –fet que havia 
provocat una certa polèmica inicialment entre Acció Republicana i el Partit Socialista–, 
animat per l’esquerra. Amb l’objectiu de copar els dos escons, el 28 de novembre, el Comitè 
Provincial del Partit Republicà Federal, féu una distribució dels municipis de les illes en els 
quals havia de ser votat un dels dos candidats per aconseguir les dues actes de diputats. A les 
illes Balears, sortiren elegits els dos candidats radicals Josep Teodor Canet (48.675 vots, que 
suposà el 40,0% dels vots) –que obtingué els vots del centredreta de Menorca, Eivissa i 
Formentera– i Francesc Julià (47.633 vots, 39,14%), mentre que Alexandre Jaume aconseguí 
25.037 vots (20,58%). El candidat de l’esquerra, Alexandre Jaume, solament fou el més votat 
a dos municipis de les Balears: Calvià (55,,03%) i Esporles (49,96%) i únicament superà el 
30% dels vots a Puigpunyent (47,09%), Alaior (44,29%), Llucmajor (37,56%), Capdepera 
(36,85%), Alaró (34,60%), Eivissa (33,59%), Marratxí (32,49%) i sa Pobla (32,07%). Aquell 
suport del centre-dreta als candidats radicals provocà una intensa crítica per part de les 
esquerres obreres i dels partits republicans d’esquerres, sobretot, d’Acció Republicana. Però, 
alhora, també acabà afectant l’estabilitat del republicanisme federal, ja que des d’aleshores, hi 
hagué fortes dissidències internes que acabaren en baixes de dirigents i militants i prepararen 
el terreny de futures escissions. 
Aquella segona legislatura també començà accidentada pels diputats electes de les Balears, ja 
que la Comissió d’Actes i Qualitats dictaminà la incompatibilitat del radical Francesc Julià –
donat que també era president de la Diputació Provincial de les Balears,– aprovada per les 
Corts el 27 de desembre de 1933. Les esquerres de les Balears també intentaren que les Corts 
no acceptassin l’acta de Joan March, a través de vots particulars als dictàmens, primer, de la 
Comissió d’Actes i Qualitats i, després, de la Comissió d’Incompatibilitats, però fracassaren 
en l’intent. Finalment, el 17 de gener de 1934, les Corts acceptaren March com a diputat per 
185 vots a favor i 54 en contra. Així i tot, March no va prometre el càrrec, davant el president 
de les Corts Santiago Alba, fins el 5 de novembre d’aquell any 
Durant la Segona República, la premsa va viure una etapa d’esplendor, que consolidava una 
trajectòria que s’havia iniciat des del començament del segle XX i que havia patit un fre en el 
període de la Dictadura de Primo de Rivera. Aleshores, la premsa es va caracteritzar per una 
enorme vitalitat demostrada per una gran quantitat i varietat de publicacions periòdiques. 
A més d’una premsa diària informativa consolidada i la temptativa d’algunes noves 
capçaleres, hi hagué un increment notable del nombre de periòdics i revistes, els quals varen 
diversificar el contingut (informació i interès general, especialitzades, sectorials –
especialment polítiques–, informació local i comarcal,...), la diferent periodicitat (setmanal, 
quinzenal, mensual, bimestral, trimestral i irregular), les entitats editores (empreses 
periodístiques, organismes oficials, associacions, partits polítics i col·lectius diversos), l’àmbit 
de difusió (local, comarcal i illenc) i l’ús idiomàtic (monolingües, bilingües i, fins i tot, 
trilingües i quatrilingües). 
Aquest context es va veure propiciat, d’una banda, pel marc legal propiciat per la Segona 
República –únicament es varen clausurar momentàniament les publicacions comunistes i 
catòliques integristes, a més d’alguns articulistes que varen haver d’aparèixer davant la 
justícia–, a excepció del període de repressió després dels fets d’octubre de 1934. De l’altra, el 
dinamisme social, polític i cultural va fer que sorgissin nombroses publicacions periòdiques, 
tot i que moltes d’elles tingueren una breu durada i dificultats per consolidar-se. 
La premsa diària es va caracteritzar per la seva consolidació i modernització –amb 
l’adquisició de noves rotatives, amb un augment del nombre de pàgines i una millor estructura 
de les seccions i dels continguts.– Aquests diaris, tot i el seu caràcter informatiu 
predominantment, tenien un component polític conservador que s’accentuava davant 
determinades qüestions de debat públic o durant els processos electorals. 
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A l’illa, durant la Segona República hi hagué una estabilitat i consolidació dels diaris 
informatius –La Almudaina (31 d’octubre de 1887-31 de maig de 1953), La Última Hora (des 
de l’1 de maig de 1893), Correo de Mallorca (1 de març de 1910-30 de maig de 1953) i El 
Día (31 de maig de 1921- 11 de juliol de 1939)– que continuaren amb els mateixos directors i 
la plantilla. Així, en el regionalista La Almudaina continuà en la direcció i la propietat Jeroni 
Amengual Oliver –que el dirigia des de 1905–, el populista i sensacionalista La Última Hora 
va ser dirigit per l’editor i periodista Josep Tous Ferrer –que també n’era propietari–, el diari 
catòlic Correo de Mallorca –que era dirigit, des de la seva fundació, per Joan Ramis 
d’Ayreflor i Saura– i el diari liberal El Día –que des de desembre de 1927 era dirigit per 
Nicolau Brondo Rotten–, sempre molt vinculat als interessos econòmics i polítics del seu 
propietari, el financer Joan March Ordinas –Verga.– Ideològicament, la línia editorial del 
diaris mallorquins era conservadora i de dretes, tot i determinats matisos. Així, El Día 
s’identificava clarament amb la posició del seu propietari Joan March –Verga– i principal 
dirigent del Partit Republicà de Centre –PRC.– La Última Hora tenia un contingut més 
populista, molt espanyolista i contrari al regionalisme, vinculat també als interessos 
empresarials del món de l’espectacle i de l’oci del seu editor Josep Tous Ferrer. El diari 
catòlic Correo de Mallorca, vinculat al Bisbat de Mallorca i que destacà per la informació 
religiosa i per ser molt crític amb tota l’obra laïcitzadora del Govern de la República. Així 
mateix, durant el període republicà donà un suport, primer,  a la Unió de Dretes i, després, a 
Acció Popular Agrària. També és mostrà favorable a la Comunió Tradicionalista i des de les 
seves planes es criticà el socialisme, el comunisme i el règim republicà. El diari de caràcter 
regionalista La Almudaina també va estar molt vinculat als interessos empresarials del seu 
propietari i director Jeroni Amengual, donà cobertura al regionalisme mallorquí –donant 
ampli ressò als posicionaments del Partit Regionalista– i també donà suport als partits de 
centre-dreta. 
Aleshores, va sorgir el diari en anglès The Daily Palma Post (19 de març de 1932-gener de 
1934), dirigit per David Alan Munro, destinat a la notable comunitat anglesa que s’havia 
instal·lat a Mallorca i també als turistes que arribaven en els creuers que feien escala en el 
port de Palma. Després, aquesta publicació continuà com a setmanari fins a l’inici de la 
Guerra Civil. Malgrat que les esquerres republicanes i obreristes intentaren convertir alguns 
dels seus setmanaris en diaris, com varen ser les temptatives del setmanari socialista El 
Obrero Balear o República, òrgan d’Esquerra Republicana Balear, però, al final, no varen 
reixir. També intentà convertir-se en diari el bisetmanari i setmanari regionalista La Veu de 
Mallorca, òrgan del Comitè Mixt dels partits regionalista i autonomista, o també el setmanari 
republicà Tribuna Libre. Però tampoc aquests projectes no anaren endavant. La segona 
publicació diària que aparegué en aquell període va ser el diari Antorxa (25 de gener-22 de 
febrer de 1936), que sorgí com a òrgan de la Coalició del Front Popular d’Esquerres durant les 
eleccions generals de febrer de 1936. Es tractà d’un diari de partit i, malgrat la seva 
precarietat de mitjans tècnics, va constituir un eix fonamental de la campanya del Front 
Popular. 
Durant la Segona República, fruit del debat polític que es produí, hi hagué alguns setmanaris 
que assoliren gran tiratge i difusió –generalment superior o gairebé igual als diaris– com 
varen ser la publicació satírico-humorística i anticaciquil Foch-y-Fum (tercera època: 2 de 
gener de 1931-17 de juliol de 1936), dirigit per Jordi Martí Rosselló –es Mascle Ros-, que 
arribà a tenir un tiratge de 5.000 exemplars. Era freqüent que, en els casinos, es fessin rotlades 
on les persones amb més lletres llegissin en veu alta les notícies, informacions i articles que 
sortien a les pàgines del setmanari. Com a rèplica al Foch-y-Fum, sorgiren els setmanaris 
catòlics de combat Verdad y Justicia (16 de juny de 1931-9 d’abril de 1932) i El Luchador (6 
de juny de 1932-1953), dirigit pel jesuïta Pedro Nolasco Isla. Ambdós, tingueren una àmplia 
difusió arreu del pobles de Mallorca i un tiratge molt notable. Altres temptatives de 
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publicacions humorístico-satíriques, però, sense gaire èxit, varen ser el setmanari Es Picarol 
(15 de febrer-21 de març de 1936) i Mosaico (juny de 1935). 
Sens dubte, durant la Segona República, l’activitat periodística més notable la desenvolupà la 
premsa política i la Premsa Forana. La premsa de partits polítics, allunyats de la propietat dels 
diaris, es varen dotar de periòdics, fonamentalment de periodicitat setmanal o quinzenal. 
Aleshores, la majoria d’agrupacions polítiques varen editar algun periòdic com a eina de 
difusió ideològica i de debat polític, però també en moltes ocasions el periòdic era el principal 
canal d’informació de les activitats propagandistes i informatives del partit. Així i tot, moltes 
d’aquestes publicacions es caracteritzaren per l’escassa continuïtat. Així mateix, també en 
moltes poblacions de la Part Forana varen sorgir periòdics, la majoria de caràcter informatiu 
però també aparegueren publicacions estrictament polítiques i de combat.  
Així mateix, des de setembre de 1933, començà a funcionar un nou mitjà, E.A.J. 13-Ràdio 
Mallorca, que s’inaugurà oficialment el 12 de novembre d’aquell any. Aleshores, aquest mitjà 
va voler ser sobretot entreteniment, que anà complementant amb el seu caràcter informatiu. 
La ràdio mostrà les seves potencialitats com a nou mitjà durant la vaga general de novembre 
de 1933, els fets d’octubre de 1934 i al començament de la Guerra Civil que va ser controlada 
i utilitzada per les autoritats civils i militars com a mitjà d’informació i d’adoctrinament de la 
població.. 
L’etapa del bienni radical-cedista suposà una notable transformació de les formacions 
polítiques existents fins aleshores. D’una banda, les esquerres republicanes, conscients que el 
seu fracàs en els comicis generals de novembre de 1933 havia estat causat per la seva desunió, 
anaren cap a una fusió amb la formació d’Esquerra Republicana Balear, que, a més d’Acció 
Republicana, s’hi integrà el Partit Republicà Radical Socialista Independent. De l’altra, el 
Partit Republicà Federal de Mallorca, tot i el seu ampli control de les institucions illenques, 
evolucionà –igual que en el conjunt de l’Estat– cap a la desfeta. D’aquesta formació arran 
d’una escissió sorgí la Unió Republicana. El Partit Regionalista també acabà fusionant-se amb 
el Centre Autonomista, que estava cada vegada més reticent a l’apropament a les dretes i 
sobretot a les aliances electorals amb el Partit Republicà de Centre de Joan March.  
Les dretes també experimentaren un canvi significatiu en els seus plantejaments polítics, que 
s’anaren radicalitzant i presentà una posició cada vegada més antidemocràtica, que s’acabà 
concretant en el sorgiment de Renovació Espanyola, la Falange Espanyola i el Partit Agrari 
Espanyol. Finalment, el Partit Comunista d’Espanya que s’anà consolidant va patir l’escissió 
del Bloc Obrer i Camperol –que després canvià (octubre de 1935) el nom pel de Partit Obrer 
d’Unificació Marxista.– En aquell bienni solament tingueren una certa estabilitat el Partit 
Republicà de Centre, la Comunió Tradicionalista, el Partit Republicà Democràtic Federal i el 
Partit Socialista.  
Des del gener de 1934, Acció Republicana de Mallorca –seguint l’estratègia plantejada a 
nivell estatal per Manuel Azaña– es mostrà favorable a la fusió dels partits d’esquerres 
republicanes en una sola formació política. El desembre de 1933, recuperà la Batlia de Palma 
amb l’accés al càrrec d’Emili Darder Cànaves gràcies al suport del Partit Socialista. Des 
d’aleshores, hi hagué diverses reunions amb el Partit Republicà Democràtic Federal i el Partit 
Republicà Radical Socialista Independent. Al mateix temps, des del final de gener de 1934, 
Acció Republicana va treure com a òrgan de premsa el setmanari República. El 31 de març, 
Acció Republicana celebrà la seva darrera assemblea i les gestions –igual que s’havien 
produït a nivell estatal a Madrid els dies 1 i 2 d’abril per la formació d’Izquierda 
Republicana– culminaren el 9 d’abril quan se celebrà l’assemblea constituent del nou partit 
Esquerra Republicana Balear –ERB,– que definitivament integrà Acció Republicana i el Partit 
Republicà Radical Socialista Independent, a més de molts de militants desencantats de 
evolució política del Partit Republicà Federal de Mallorca. En canvi, no s’hi integrà finalment 
el Partit Republicà Democràtic Federal ni el Partit Republicà Radical Socialista Ortodox. 
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Malgrat que el nou partit tingué caràcter autònom, s’adherí a nivell estatal a Izquierda 
Republicana, liderada per Manuel Azaña. El Comitè Executiu d’ERB va ser presidit per 
Vicente Tejada i integrà els antics dirigents d’Acció Republicana Eduardo Gómez (secretari 
general), Emili Darder (tresorer) i Antoni Maria Ques (comptador) i els dirigents del PRRS 
Independent Jaume Comas (vicepresident) i Joan Trian (vicesecretari). Altres membres 
destacats foren els batles de Llucmajor, Bartomeu Sastre, i de Felanitx, Pere Oliver Domenge, 
i l’exbatle de Palma, Bernat Jofre. També s’hi integraren antics membres del Partit Republicà 
Radical de Mallorca, com Ramon Perpinyà, el notari de Sineu Enrique Molina i el batle de 
Montuïri Joan Mas i Verd. ERB tingué una àmplia implantació a Palma amb delegacions a 
tots els 9 districtes i arreu dels pobles de l’illa. Arran de la dimissió de Vicente Tejada, el 
Consell Executiu va ser presidit per Bernat Jofre Roca. Aquella primera etapa del partit, 
caracteritzada per un gran dinamisme organitzatiu i activitat propagandista, tingué un fre 
notable arran de la repressió dels fets d’octubre de 1934 en què es varen suspendre els 
consistoris encapçalats per ERB, amb la destitució dels seus regidors –com en els ajuntaments 
de Palma, de Felanitx i de Llucmajor– i el nomenament de comissions gestores, formades per 
membres del partits Radical, Regionalista i Unió de Dretes. 
De totes maneres, des del començament de 1935, el partit tornà emprendre una intensa 
campanya proselitista  i organitzativa. Aleshores, ERB va ser el partit d’esquerres amb més 
implantació territorial, amb gran influència entre els ensenyants i amb més presència en el 
món de la pagesia de la Part Forana de Mallorca. 
El Partit Republicà Federal de Mallorca que, el gener de 1934, decidí canviar el nom històric 
de “federal” pel de “radical”, controlà el Govern Civil de les Balears –dirigit pel menorquí 
Joan Manent–, la Diputació Provincial de les Balears –presidida per Francesc Julià– i, des de 
la repressió dels fets d’octubre de 1934, nombrosos ajuntaments de l’illa, a través de 
comissions gestores, sobresortint la de l’Ajuntament de Palma, encapçalada per Lluís Ferrer 
Arbona. Així mateix, el Partit Republicà Radical, sense un programa polític concret i per 
substituir aquesta mancança, se centrà en el culte personalista al líder estatal Alejandro 
Lerroux, al mateix temps que féu ús d’una propaganda política fonamentalment emotiva i 
difusa –reivindicant el seu paper històric del republicanisme illenc,– amb l’objectiu de 
mobilitzar i unificar la massa social heterogènia a la qual el partit es dirigia. El principal 
concepte mobilitzador emprat per la propaganda del Partit Radical fou el d’una categoria 
abstracte i demagògica com el d’aconseguir “una República per a tots els espanyols.” El culte 
a la figura de Lerroux es féu palès en les declaracions de ciutadà d’honor de nombrosos 
ajuntaments de Mallorca durant els mesos de novembre i desembre de 1934 i gener de 1935. 
La crisi del Partit Republicà Radical Espanyol de maig de 1934, –que acabà amb la dimissió 
del vicepresident de la formació estatal Diego Martínez Barrio que fundà el Partit Republicà 
Radical Demòcrata– arribà a Mallorca el mes de juny. Aleshores, el partit va patir una nova i 
última escissió quan el sector més progressista de la formació –encapçalat a l’illa pel batle de 
Manacor Antoni Amer Llodrà i el regidor de Palma Docmael López Palop– creà el Partit 
Republicà Radical Demòcrata. Aleshores, els seguidors mallorquins de l’escissió de Martínez 
Barrio varen controlar l’emblemàtic Centre Republicà Federal del carrer de Sans de Palma. A 
Palma, s’hi adheriren al nou partit la Joventut Republicana Federal del carrer de Sans a més 
de les joventuts del districte 7è de Santa Catalina, i els centres republicans dels districtes 6è, 
7è i 8è de Son Espanyolet. L’escissió també tingué un ampli ressò en nombroses agrupacions 
municipals de la Part Forana. A partir del setembre de 1934, seguint la dinàmica estatal, es 
començaren a fer les reunions preparatòries amb el Partit Republicà Radical Socialista 
Ortodox –que no s’havia fusionat a l’Esquerra Republicana Balear,– dirigit per Francesc 
Quijada Martí, per formar el nou partit Unió Republicana que no es constituí oficiosament 
fins el desembre de 1934 i, de manera oficial, no sense dificultats, fins el febrer de 1935. Al 
llarg de 1935, aquesta nova formació política desenvolupà una intensa campanya proselitista a 
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Palma i als municipis de Mallorca a través de mítings, conferències i cafès de companyonia. 
Així mateix, els dirigents del partit participaren en actes conjunts de les esquerres 
republicanes amb ERB i el Partit Republicà Democràtic Federal. Aleshores, per aquesta 
actuació conjunta s’aprovaren quatre punts bàsics: l’amnistia política; les solucions als 
problemes econòmics i socials de l’Estat; la “intangibilidad” de la Constitució, i la lluita 
contra la pena de mort, el feixisme i la guerra. En els darrers mesos de 1935, el partit va 
constituir agrupacions municipals a Pollença, Lloseta i ses Salines.  
Durant el bienni radical-cedista les dretes no varen desplegar una activitat tant important com 
havien fet durant els anys 1932 i 1933. La Unió de Dretes, liderada per Lluís Zaforteza –
marquès del Verger– es va ressentir de la dedicació del seu president a la política estatal com 
a diputat a Corts –que ocupà la vicepresidència de la Comissió d’Obres Públiques i va ser el 
diputat de les Balears més actiu amb intervencions parlamentàries i precs de la segona 
legislatura republicana.– Aleshores, però, la Unió de Dretes no constituïa ideològicament un 
bloc homogeni, ja que hi convivien diverses tendències, que anaven des d’un relatiu 
progressisme possibilista fins el conservadorisme autoritari i antirrepublicà de la seva extrema 
dreta. L’estratègia de José Maria Gil Robles de col·laboració de la CEDA amb els republicans 
radicals de Lerroux va suposar la ruptura de relacions amb els tradicionalistes i alfonsins, que 
es decantaven obertament cap a posicions molt radicalitzades. Al començament de 1934, el 
partit continuà completant la seva implantació territorial, amb la creació oficial d’agrupacions 
a Estellencs, Mancor i Son Servera i Felanitx i, al llarg de la resta d’any, a Maria de la Salut i 
Andratx. Així mateix, l’agost de 1934 s’hi va adherir el Cercle Republicà Conservador de 
Manacor –que discrepava de l’orientació política del seu líder estatal Miguel Maura.– Aquell 
any, aquesta formació política afirmava tenir 4.000 afiliats a les Balears. Aleshores, començà 
a destacar també el dinamisme del president de les seves joventuts, Francesc Juan de 
Sentmenat. Arran dels fets d’octubre de 1934, la Unió de Dretes féu part, juntament amb 
regionalistes i radicals, de les comissions gestores nomenades pel governador civil Joan 
Manent arran de la suspensió de regidors republicans d’esquerres i socialistes. També el partit 
desplegà una intensa activitat a favor dels homenatges a l’Exèrcit i a la Força Pública i 
l’organització de funerals arreu de les parròquies de l’illa per a les “víctimes” del moviment 
revolucionari d’octubre.  
El gener de 1935, la Unió de Dretes passà a denominar-se oficialment Acció Popular Agrària. 
Aquell fet suposà la renúncia a ser una formació autònoma, tot i la seva adhesió des del 
primer moment a la CEDA, per passar a ser una agrupació regional d’Acció Popular Agrària –
APA.– Des d’aleshores, les agrupacions locals varen procedir a canviar el seu nom per 
adaptar-lo a la nova denominació. Durant els mesos de març, abril i maig de 1935, el partit 
organitzà una campanya propagandista de visites de dirigents estatals, però l’única que 
s’arribà a produir (13-15 de juliol) va ser la del ministre de Treball, Federico Salmón. Així 
mateix, des de l’abril inicià una activa campanya de propaganda arreu dels pobles de l’illa, en 
la qual destacà el dinamisme de les Joventuts d’Acció Popular –JAP.– No mancaren en 
aquells mesos algunes polèmiques dels dirigents del partit amb els regionalistes i els radicals. 
Com a resultat del seu proselitisme, el 8 de juny, el partit començà la publicació del setmanari 
Acción que va ser una eina molt important de difusió del l’ideari i dels actes propagandístics 
així com de la tasca organitzativa de la formació política. 
En aquell context, la radicalització de les dretes va provocar el sorgiment de les minoritàries 
formacions polítiques Falange Espanyola –implantada a Mallorca el gener de 1934 i dirigida 
pel marquès de Zayas, Alfonso de Zayas, antic dirigent de la Unió de Dretes, igual que Antoni 
Montaner que ocupà la secretaria–, Renovació Espanyola –creada a Mallorca l’agost de 1934 
i encapçalada pel marquès d’Ariany, Josep Ferran Cotoner i Verí–, i el Partit Agrari Espanyol 
–creat a Mallorca el desembre de 1935 i encapçalat per Pere-Lluc Ripoll Oliver i el jurista 
Joan Massanet Moragues.– 
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El Partit Regionalista, liderat per Bartomeu Fons Jofre de Villegas, que també en aquella 
segona legislatura va ser diputat a Corts per a les Balears, integrà (maig de 1934) el Centre 
Autonomista. De totes maneres, arran del conflicte entre la Generalitat de Catalunya i el 
Govern espanyol, el juny de 1934, el Partit Regionalista marcà diferències amb la Lliga 
Regionalista de Cambó i se solidaritzà amb el seu dirigent Josep Sampol com a vocal del 
Tribunal de Garanties Constitucionals. Malgrat que Bartomeu Fons com a diputat s’havia 
integrat en la minoria regionalista, des d’aleshores públicament es desvinculà de la Lliga 
Regionalista. Els regionalistes feren part en les comissions gestores municipals, amb els 
radicals i la Unió de Dretes, després dels fets d’octubre de 1934. En aquell context de 
bipolarització política, al final de 1935, els regionalistes es mostraren partidaris de tornar 
reeditar la coalició amb les forces de centre-dreta en oposició al front d’esquerres. 
El Partit Republicà de Centre –que tenia dos diputats en les Corts (Joan March Ordinas i Pere 
Matutes)– tingué poca activitat pública de partit, tot i que els centristes mantenien una notable 
estructura organitzativa arreu dels pobles de l’illa i continuà tenint com a òrgan oficiós de 
premsa el diari El Día.  
En el Bienni Radical-Cedista, el Partit Socialista Obrer Espanyol mostrà una intensa activitat 
organitzativa, especialment de les seves joventuts, que constituïren agrupacions a Consell i 
Andratx a la primera meitat de 1934. Des del seu òrgan de premsa, el setmanari El Obrero 
Balear, continuaren difonent la ideologia socialista i la necessitat de potenciar l’estructura 
organitzativa territorial, criticaren la política revisionista dels Governs del Partit Radical, amb 
el suport de la CEDA. Arran de la repressió dels fets revolucionaris d’octubre de 1934, varen 
ser destituïts els regidors socialistes i els seus locals socials clausurats. Però, des del febrer de 
1935, el partit i les entitats obreres tornaren a recuperar una certa normalitat. El juny de 1935, 
es va constituir la Federació Regional de Joventuts Socialistes de les Balears, presidida per 
Antoni Gil Julià i que aglutinà les seccions juvenils de Palma, Llucmajor, Artà, Alaró, 
Esporles, Maó i Eivissa, a més d’algunes altres que s’estaven formant, com les de Binissalem 
i Manacor. El segon semestre de 1935, es treballà intensament per aconseguir fer diari el 
setmanari El Obrero Balear, projecte, però que al final no prosperà. Així mateix, des 
d’aleshores, els socialistes participaren en la campanya proselitista conjunta de les esquerres a 
favor d’una amnistia dels presos polítics dels fets d’octubre de 1934. Al final de 1935, varen 
impulsar la constitució de noves agrupacions locals, com les d’Algaida, Campos i Inca. 
El Partit Comunista d’Espanya va rebre un important impuls, des del començament de 1934, 
arran de l’arribada a l’illa de l’agent de la Internacional Comunista Heriberto Quiñones 
González –que es va convertir en el principal dirigent del partit– i tornaren editar (febrer-
octubre de 1934 i maig de 1935-juliol de 1936) el periòdic Nuestra Palabra. Però, a partir del 
març de 1934, es produí una ruptura en el comunisme mallorquí que acabà amb la fundació 
(abril de 1935) del Bloc Obrer Camperol –BOC–, liderat per Pere Antoni Bauzà, i que 
l’octubre de 1935 canvià el nom pel de Partit Obrer d’Unificació Marxista –POUM.–  
Arran dels fets d’octubre de 1934, el PCE intentà, sense èxit, una vaga general a Palma i la 
repressió desencadenada per les autoritats governatives va ser molt intensa contra els 
comunistes illencs, que varen patir la detenció de més d’una cinquantena de militants i la 
clausura dels seus local i la suspensió de Nuestra Palabra. En la primavera de 1935, el partit 
tornà emprendre la seva activitat i tasca organitzativa –que culminà amb la creació (desembre 
de 1935) de la Cèl·lula Comunista de Manacor,– i participaren en la campanya conjunta de les 
esquerres.  
Pel que fa a l’evolució de la Diputació Provincial des de l’octubre de 1934 fins el febrer de 
1936, el canvi dels membres de la gestora més significatiu, però, es produí arran de la 
repressió dels fets revolucionaris d’octubre de 1934. El 16 d’octubre, el governador civil, el 
radical Joan Manent, va suspendre els regidors i batles socialistes i republicans d’esquerra, fet 
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que motivà el cessament com a gestors provincials dels regidors de Palma Vicente Tejada –
d’ERB–i el socialista Jaume Garcia.  
Davant els fets d’octubre de 1934, el 15 d’octubre, el president Julià envià un telegrama als 
presidents de la República i del Consell de Ministres demanant l'indult dels condemnats a 
mort capità Escofet i comandant Pérez Farràs i reiterà al comandant militar accidental de les 
Balears, Jorge Villamide Salinero, l'adhesió de la institució al Govern de la República. A més, 
en la subscripció pro Exèrcit i Ordre Públic, el personal de la Diputació aportà el sou d'un dia, 
l'import del qual sumà 2.055,42 ptes. El 13 de novembre, a proposta del gestor Antoni Tudurí, 
la comissió gestora s'adherí a l'homenatge a l'Exèrcit i a les forces d'Ordre Públic promogut 
per l'Ajuntament de Palma “en reconocimiento de la lealtad y heroismo con que 
contribuyeron a la represión del movimiento revolucionario.” 
En aquesta etapa, continuaren les millores dels equipaments sanitaris de la Diputació, moltes 
vegades com a continuació de projectes de l’etapa anterior. Així, s’impulsà la creació d’un 
Institut de la Higiene a Can Casimiro i d’un laboratori d'anàlisis a l'Hospital Provincial. Al 
mateix temps, el president Julià va empènyer la necessitat d'estudiar un pressupost 
extraordinari per dur a terme la creació d’un nou hospital provincial o el projecte d’una 
àmplia reforma de l'Hospital General. Però, la institució va perdre el dinamisme que li havien 
donat els vocals en representació de l’Ajuntament de Palma i denotà l’alentiment que 
caracteritzà la desfeta i desconcert del Partit Radical durant el 1935. 
En aquell context de bipolarització política entre les esquerres i les dretes, es varen convocar 
les eleccions generals a diputats a Corts del 16 de febrer de 1936. El 20 de gener es reuní per 
primera vegada el Comitè d’Enllaç del Front Popular d'Esquerres, amb representació d’Unió 
Republicana, Esquerra Republicana Balear, Partit Republicà Democràtic Federal i el partit i 
les joventuts socialistes i el Partit Comunista i les seves joventuts, que decidí editar 
conjuntament el diari Antorxa (25 de gener-22 de febrer de 1936), dirigit per Jaume Rabassa. 
Posteriorment s’afegí també al bloc frontpopulista el Partit Obrer d’Unificació Marxista. Les 
discussions bàsicament dels integrants del bloc d’esquerres se centraren en la designació dels 
candidats. El 27 de gener, s’anuncià que en la candidatura del Front Popular d’Esquerres es 
presentarien els socialistes Alexandre Jaume i Antoni Gomila; Bernat Jofre i Francesc 
Carreras, d’Esquerra Republicana Balear, i Antoni Amer, d’Unió Republicana. En els decurs 
dels dies següents, els altres partits polítics i sindicats d’esquerres feren públic el seu suport a 
la candidatura del Front Popular. Solament la CNT acordà una postura abstencionista, tot i 
que donà llibertat d’actuació als seus militants davant els comicis del 16 de febrer.  
Mentrestant, el 31 de gener, la candidatura electoral de centre-dreta-regionalista, integrada per 
Acció Popular Agrària, Partit Republicà de Centre i Partit Regionalista, acordà formar una 
llista unitària amb l’objectiu de copar els set escons de diputats que pertocaven a les Balears. 
Dies després, s’anuncià que la candidatura estaria integrada pels membres de la CEDA Tomàs 
Salord d’Olives, Cèsar Puget Riquer i Juan Pujol Martínez –director del diari madrileny 
Informaciones– i pels republicans de centre Joan March Servera –fill de Joan March Ordinas–
, Pere Matutes Noguera i Jaume Suau Pons, com a independents, i pel regionalista Bartomeu 
Fons Jofre de Villegas. La principal tensió en la configuració de la candidatura es produí per 
l’exclusió del líder d’Acció Popular Agrària, Lluís Zaforteza, imposada per la direcció estatal 
de la CEDA i negociada per Joan March.  
Així mateix, el Partit Republicà Radical decidí no presentar candidatura i els grupúsculs de 
dreta, com Renovació Espanyola i Partit Agrari Espanyol, i la Comunió Tradicionalista 
tampoc es presentaren, tot i que mostraren el seu suport a la candidatura de centre-dreta-
regionalista. La Falange Espanyola, que anà en solitari en aquests comicis, no presentà 
candidatura a les Balears, tot i que féu actes electorals a Campanet i a Manacor. El 10 de 
febrer, des de la Prefectura Nacional de Madrid es comunicà que en els indrets on no es 
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presentava candidatura s’havia de votar única i exclusivament el cap estatal José Antonio 
Primo de Rivera, que aconseguí en els comicis 96 vots concentrats tots a Mallorca. 
En aquests comicis es produí una confrontació directa entre la coalició de Dretes i la 
candidatura del Front Popular. Durant la campanya electoral les denúncies de coaccions i 
d’irregularitats foren mútues entre ambdós blocs.  
En aquells comicis, a les illes Balears estaven convocats 240.302 electors, dividits en 470 
meses electorals, 106 de les quals eren a Palma. Tot i la tensió viscuda durant la campanya, el 
diumenge, 16 de febrer, la jornada electoral va transcórrer sense incidents destacats i amb 
força calma.  
La participació de l’electorat fou molt alta i votaren 173.473 electors (72,19% del cens) i els 
resultats foren totalment favorables a la coalició de centre-dreta, que va treure a la primera 
volta, els set escons i aconseguí el 68,3% dels vots. Els candidats del centre-dreta 
obtingueren, segons l’acta d’escrutini, els resultats següents: Joan March Servera (91.183 
vots), Bartomeu Fons (84.308 vots), Joan Pujol (84.121 vots), Pere Matutes (83.455 vots), 
Jaume Suau (82.895 vots), Cèsar Puget (81.074 vots) i Tomàs Salord (79.794 vots). En canvi, 
els integrants de la candidatura d’esquerres obtingueren aquests resultats: Bernat Jofre 
(54.413 vots), Francesc Carreras (54.397 vots), Alexandre Jaume (54.156 vots), Antoni Amer 
(53.966 vots) i Antoni Gomila (53.100 vots).  
Per a illes, la Coalició de centre-dreta aconseguí el 68,75% dels vots a Mallorca, el 59,34% a 
Menorca, el 80,70 % a Eivissa i el 45,69% a Formentera, mentre que la candidatura 
d’esquerres obtingué el 31,16% a Mallorca, el 39,85% a Menorca, el 19,28% a Eivissa i el 
54,31% a Formentera. A Mallorca, les esquerres únicament guanyaren al municipi de Calvià 
(53,55%) i feren relativament bons resultats a Esporles (47,28%), Maria de la Salut (46,12%), 
Palma (44%), Andratx (42,55%), Puigpunyent (42,01%), Montuïri (41,04%) i Llucmajor 
(40,25%). En canvi, les dretes aconseguiren aclaparadores majories, superant el 90% dels 
vots, als municipis d’Escorca (98,04%), Llubí (97,37%), Lloret (94,33%), Fornalutx 
(93,85%), Banyalbufar (93,72%), Petra (93,53%), Vilafranca (93,36%), Valldemossa 
(92,84%), sa Pobla (90,08), Porreres (90,98%) i Santa Margalida (90,61%). 
Els dies posteriors als comicis generals se succeïren les concentracions de masses d’esquerra 
per celebrar la victòria electoral al conjunt de l’Estat, que en ocasions anaren acompanyades 
d’enfrontaments amb les forces de seguretat. 
La darrera etapa republicana a Mallorca des del febrer al juliol de 1936 es concretà amb un 
control del Govern Civil –va ser nomenat governador civil l’aragonès Isidro Liarte, 
d’Izquierda Republicana–, de l’Ajuntament de Palma –presidit novament per Emili Darder 
Cànaves– i de la majoria de comissions gestores municipals de l’illa presidides per Esquerra 
Republicana Balear mentre que el socialista Jaume Garcia ocupà la presidència de la 
Diputació Provincial. 
A partir dels dies 20 i 21 de febrer, es varen reposar els regidors d’Esquerra Republicana 
Balear i socialistes que havien estat suspesos arran dels fets d’octubre de 1934 als municipis 
de Palma, Marratxí, Manacor, Felanitx, Alaró, Andratx, Binissalem, Calvià, Consell, 
Esporles, Lloseta, Llucmajor, Pollença i Sóller. Les primeres decisions dels consistoris 
reposats s’adreçaren a la revisió dels acords de les gestores municipals d’entre octubre de 
1934 i el febrer de 1936. Des del 20 de febrer al 15 de març, hi hagué una important 
mobilització popular de les esquerres amb concentracions, mítings i manifestacions que feren 
homenatges a les autoritats reposades i demanaren l’anul·lació dels resultats de les eleccions 
generals de febrer de 1936. Així mateix, des del començament del mes de març, el governador 
civil Isidro Liarte nomenà comissions gestores municipals, integrades per dirigents d’Esquerra 
Republicana Balear, del Partit Socialista i algun comunista, a la majoria de pobles de l’illa, 
justificades en la convocatòria d’unes properes eleccions municipals. Aleshores, es produïa un 
enquistament de molts d’ajuntaments, unes corporacions municipals que havien estat elegides 
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el 12 d’abril i el 31 de maig de 1931 o el 23 d’abril de 1933. En aquells gairebé cinc anys, hi 
havia hagut molts de canvis, com la desfeta del Partit Republicà Federal de Mallorca, 
escissions de partits, constitució de noves formacions polítiques, conflictes i enemistats de 
regidors, vacants municipals no cobertes, a més de la pròpia evolució del context polític 
durant el període republicà. 
1. Pel que fa a la Diputació Provincial de les Balears, després de la victòria en les eleccions 
generals de febrer de 1936 de la candidatura del Front Popular d’Esquerres en el conjunt de 
l'Estat, el nou governador civil, Isidro Liarte destituí la corporació provincial El 28 de febrer, 
es constituí una nova comissió gestora de la Diputació –integrada per dos socialistes (Jaume 
Garcia Obrador i Jaume Bauzà Far), dos d’Esquerra Republicana Balear (Eduardo Gómez 
Ibáñez i Pere Oliver Domenge i 1 d’Unió Republicana (Docmael López Palop), tots regidors 
de Palma excepte el batle de Felanitx, Oliver Domenge–, que elegiren president el socialista 
Jaume Garcia Obrador –que també presidia la Federació Socialista Balear.–  
Pel que fa a l’actuació de la comissió gestora, el primer acord fou la creació d'una ponència –
integrada per tots els gestors– encarregada de revisar els acords adoptats per l’anterior gestora 
arran de l’acomiadament d’alguns funcionaris militants del Partit Socialista i d’Esquerra 
Republicana Balear. Així mateix, es decidí (3 de març) dirigir-se al ministre de Justícia per 
sol·licitar el nomenament d’un jutge especial per esbrinar les responsabilitats de les 
suspensions de pagaments del Crèdit Balear i del Banc Agrari i telegrafiar a Lluís Companys i 
als consellers de la Generalitat de Catalunya per felicitar-los i donar-los suport per la 
reintegració als seus càrrecs. La nova gestora denuncià la mala situació de la Casa de la 
Infància i també es cridà l’atenció sobre la manca de llits a l’Hospital, sobretot per tractar els 
tuberculosos, i la saturació i amuntegament dels malalts del Manicomi. El 10 de març, 
s’anul·là l’acord del 25 de novembre de 1935 sobre l’adquisició de medicaments, ja que era la 
farmacèutica la que havia de fer les comandes de medicaments i l’administrador havia de dur 
solament la qüestió econòmica i el 31 de març es denuncià la vestimenta dels nins i nines 
internats en les cases d’Educació i de la Infància i s’afirmà la necessitat de prescindir de la 
disciplina de l’uniforme. Una de les principals problemàtiques que hagueren de resoldre les 
autoritats provincials i municipals fou la lluita contra l'atur forçós, bàsicament a través de les 
obres públiques. El 17 de març, es va debatre la sol·licitud de l’Ajuntament de Palma que 
demanà el suport de la Diputació per resoldre el problema de l’atur a través de les obres 
públiques, com la construcció d’un nou mercat i les obres al port. Per activar la tramitació 
d’aquests projectes, del 23 al 30 de març, una comissió integrada pel batle de Palma, Emili 
Darder, el president de la Diputació, Jaume Garcia, i el president de la Comissió d'Hisenda de 
l'Ajuntament, Bernat Jofre, viatjà a Madrid per aconseguir un conjunt de millores per a 
Mallorca, bàsicament per a Palma, i per pal·liar l'atur forçós.  
La corporació provincial aprovà la proposta –que recuperava unes antigues gestions que 
havien fet Lluís Martí i Andreu Crespí– sobre la reivindicació dels seus drets sobre els béns 
de l’antiga Casa Reial Mallorquina, com el palau de l’Almudaina. També s’hagué de resoldre 
el greu problema de l’endeutament que patia des de 1934 –arribava al milió de pessetes–, 
bàsicament pels comptes pendents dels ajuntaments i per la recaptació de cèdules personals. 
El 31 de març, s’acordà convocar els proveïdors per comunicar-los que amb la quantitat que 
hi havia disponible, a prorrateig, s’anàs pagant una part del deute. Al mateix temps, però, es 
considerà necessari canviar l’estructura dels pagaments i fer-se per trimestres per anar 
amortitzant els endarreriments. 
La comissió gestora també es preocupà de les condicions laborals dels treballadors dels 
centres dependents de la Diputació per les llargues jornades que feien, especialment a 
l’Hospital i al Manicomi –amb jornades de més de 15 o 16 hores. – Altres acords de 
transcendència política foren la discussió, en la sessió del 15 d'abril, sobre els incidents que hi 
hagué en la desfilada de l'Exèrcit del 14 d'abril. La gestora provincial acordà traslladar al 
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comandant militar, general Manuel Goded, una exposició dels fets i de les actituds i sol·licitar 
al president del Consell de Ministres i als ministres de la Guerra i de la Governació el trasllat 
del cap d’Enginyers, el tinent coronel Luis García Ruiz. També arran de la col·locació, el 4 de 
juny, d’una bomba a la Casa del Poble de Palma, que provocà sis ferits, en la sessió del 9 de 
juny, la gestora provincial protestà contra l’atemptat, “obra de una mano criminal con el solo 
deseo de sembrar la alarma y la discordia y hacer perder a estas islas la tranquilidad de que 
gozan.” 
En aquells darrers mesos de la República a Mallorca, una de les problemàtiques que hagueren 
de resoldre les noves autoritats municipals i provincials va ser el greu problema de l’atur 
forçós amb una política d’impuls d’obres públiques. Així, destacà la visita que féu (23-30 de 
març) a Madrid d’una comissió, integrada pel batle de Palma, Emili Darder, el president de 
Diputació, Jaume Garcia i el president de la Comissió d’Hisenda de l’Ajuntament de Palma, 
Bernat Jofre per entrevistar-se amb els subsecretaris de Treball, de Sanitat i de 
Comunicacions i amb els ministres de la Guerra i d’Obres Públiques per aconseguir recursos 
econòmics i cessions per pal·liar l’atur forçós. 
Així mateix, arribà a l’illa el nou comandant militar de les Balears, Manuel Goded, que ja 
estava implicat en la conspiració contra el Govern de la República.  
En aquella etapa, es feren les eleccions de compromissaris per a l’elecció del president de la 
República del 26 d’abril. Els partits de centre-dreta optaren per l’abstenció mentre que el 
Front Popular d’Esquerres presentà la mateixa llista dels candidats de les eleccions generals. 
El dia dels comicis la tranquil·litat va ser absoluta i, a l’horabaixa, es donà ordre de votar a 
dos candidats més, Docmael López d’Unió Republicana i Andreu Sureda del Partit 
Comunista, fet que provocà una certa polèmica. Aquells comicis es varen caracteritzar per una 
notable abstenció del cos electoral. Així, en el conjunt de les Illes Balears, dels 244.430 
electors, únicament varen anar a les urnes un total de 66.197, fet que suposava una 
participació del 27,08%. Per illes, a Mallorca assistí el 29,93% dels cens electoral, mentre que 
a Menorca va descendir al 17,59%; a Formentera, l’11,54%, i a Eivissa, el 10,38%. En 
aquesta clara desafecció en la participació d’una part de l’electorat, hi hem d'afegir la 
considerable votació en blanc, que a Mallorca recollí 1.064 vots en blanc; a Menorca, 443, i a 
Eivissa, 156. 
El resum dels resultats va ser el següent: Francesc Carreras (60.747 vots), Bernat Jofre 
(59.882 vots), Alexandre Jaume (59.595 vots), Antoni Amer (59.248 vots), Antoni Gomila 
(58.805), Andreu Sureda (8.123), Dòcmael López (7.327 vots) i Ferran Pou Moreno (1.022). 
Així, resultaren elegits els 7 primers.  
En aquells darrers mesos de la República a Mallorca, els partits d’esquerres varen desplegar 
una intensa activitat, fet que contrastà amb la immobilitat pública de les formacions del 
centre-dreta, a excepció de la Falange Espanyola. Aquest partit feixista, dirigit per Alfonso de 
Zayas, tingué una notable implantació territorial amb la constitució d’agrupacions locals arreu 
de Mallorca, edità clandestinament el periòdic Aquí estamos..., i es convertí en una força de 
xoc contra les autoritats republicanes i els partits d’esquerres. Sens dubte, la Falange 
Espanyola va estar al darrera de nombrosos actes de provocació i de violència que 
incrementaren la tensió política i social d’aquells darrers mesos, que tingué el moment 
culminant en la col·locació (4 de juny) per part dels falangistes d’una bomba a la Casa del 
Poble de Palma i, l’endemà, la declaració de vaga general i una manifestació de repulsa de les 
esquerres, que acabà amb els intents d’incendi de les esglésies de Sant Jaume i de Santa Fe, de 
Palma, i el saqueigs dels locals del partits de dretes Acció Popular Agrària, Renovació 
Espanyola i el Cercle Tradicionalista. També a diversos pobles de l’illa hi hagué 
manifestacions de denúncia de la col·locació de la bomba a la Casa del Poble.    
Novament, al final de maig de 1936, en un context de proliferació d’intents autonomistes 
arreu de l’Estat, el Partit Regionalista de Mallorca intentà tornar a impulsar un estatut 
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d’autonomia per a les Illes Balears. Es feren reunions el 26 de maig i el 9 de juny a les quals 
hi assistiren el Partit Regionalista, Partit Republicà de Centre, el Partit Republicà Demòcrata 
Federal, el Partit Radical i la Unió Republicana –que fou present solament a la primera 
convocatòria– i excusaren l’assistència Esquerra Republicana Balear i Acció Popular Agrària. 
Aquesta absència de l’esquerra, fins i tot nacionalista, i un sector rellevant de la dreta féu 
veure que era molt difícil continuar endavant amb èxit. 
Aleshores, també hi hagué una represa d’unes intenses relacions culturals i polítiques entre 
Mallorca i Catalunya, amb l’organització (maig) de la Comunitat Cultural Catalano-Balear, 
que culminaren en la redacció del Missatge als mallorquins, impulsat per un grup 
d’intel·lectuals i polítics catalans en el qual proclamaven la germanor entre Catalunya i 
Mallorca, que tingué com a contestació el text “Resposta als catalans”, redactat per Joan Pons 
i Marquès i signat per 153 intel·lectuals mallorquins. Així mateix, els partits d’esquerres 
mallorquins també promogueren la participació mallorquina a l’Olimpíada Popular de 
Barcelona. La nit del 18 de juliol, partiren cap a Barcelona per participar en aquests actes 36 
esportistes, acompanyats de set orfeons i d’un ampli grup d’acompanyants. 
El 5 de juliol, es va conèixer el nom del nou governador civil de les Balears, l’escriptor 
madrileny Antonio Espina, d’Izquierda Republicana, –que arribà a l’illa el 9 de juny– en 
substitució d’Isidro Liarte. 
L’assassinat del dirigent del Bloc Nacional i diputat a Corts, Josep Calvo Sotelo provocà una 
forta commoció a l’illa, sobretot entre els sectors conservadors, i la premsa diària se’n féu 
ampli ressò. El 18 de juliol, arribà a Mallorca la notícia de l’aixecament de l’Exèrcit del 
Marroc i aquell dia hi hagué molta activitat en el Govern Civil. Aleshores, el governador civil 
Espina s’entrevistà amb el comandant militar Manuel Goded, el batle de Palma Emili Darder, 
el president de la Diputació Jaume Garcia i altres dirigents del Front Popular. Aquell dia, a les 
11 h, es féu un multitudinari funeral per José Calvo Sotelo a l’església de Sant Francesc, 
presidit per la junta directiva de Renovació Espanyola, al qual assistiren representants del 
partits de dretes i tradicionalista.  
El 19 de juliol, a les 7,30 h del matí, un piquet d’Infanteria llegí davant el palau de 
l’Almudaina –seu de la Comandància Militar de les Balears– el ban del general Manuel 
Goded pel qual declarava l’estat de guerra a tots l’arxipèlag balear. S’iniciava la Guerra Civil 
espanyola.  
Des del dia 19 al 24 de juliol, la premsa diària mallorquina informà de l’esclat de la guerra 
civil sense grans canvis en l’estructura informativa, a excepció de la secció de Local, que 
informava sobre l’aixecament militar, i de la secció de Servei Telegràfic, que solament incloïa 
notícies internacionals. Les noves autoritats militars, aleshores, varen fer un ús de l’emissora 
Ràdio Mallorca per arengar la població. Va ser a partir del 24 de juliol que els diaris varen 
patir una notable reestructuració informativa i, des d’aleshores i fins l’abril de 1939, els 
continguts varen estar marcats pel desenvolupament del conflicte bèl·lic, que sempre 
ocupaven la portada. Llavors, la ràdio tingué una preeminència informativa i, durant tota la 
Guerra Civil, es convertí en la principal font d’informació de la premsa i de propaganda de les 
autoritats rebels. 
Aquell projecte de democratització i de modernització de l’Estat espanyol sense precedents 
que havia suposat la Segona República va ser interromput per un cop d’Estat que anorreà una 
ideologia republicana d’esquerres que havia somniat una Mallorca més justa, pròspera i 
arrelada a la seva identitat. Res, però, podia presagiar i molt manco justificar, la brutal 
repressió contra els republicans d’esquerra que planà sobre l’illa de Mallorca els anys del 
conflicte bèl·lic i la postguerra. 
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13. LES FONTS 
 
13.1. ARXIUS I BIBLIOTEQUES 
Archivo del Congreso de los Diputados (Madrid). 
Archivo General de la Administración del Estado (Alcalá de Henares). 
Archivo Histórico Nacional (Madrid). 
Archivo Histórico Nacional. Sección Guerra Civil (Salamanca). 
Arxiu de la Imatge i So Municipal d’Eivissa. 
Arxiu del Jutjat de la Comandància Militar de Balears 
Arxiu Diocesà de Mallorca. 
Arxiu Municipal de l’Ajuntament de Palma. 
Arxiu del Regne de Mallorca. 
Arxiu General del Consell de Mallorca. 
Biblioteca Balear (La Real, Palma) 
Biblioteca de l’Ajuntament de Palma. 
Biblioteca de l’Ateneu de Maó. 
Biblioteca de Catalunya 
Biblioteca de Cultura Artesana. 
Biblioteca de la Delegació de l’Institut Nacional d’Estadística a Balears. 
Biblioteca de la Fundació Bartomeu March. 
Biblioteca de la Societat Arqueològica Lul·liana. 
Biblioteca del Parlament de les Illes Balears. 
Biblioteca Lluís Alemany i Vich. 
Biblioteca Nacional de Madrid. 
Biblioteca Pública de l’Estat a Mallorca. 
Biblioteca Pública de l’Estat a Maó. 
Hemeroteca Municipal de Madrid. 
 
Archivo del Congreso de los Diputados  
Serie General 
Comisión de Incompatibilidades. 1931-1933. Legajo 473, núm. 7/1.Renuncia a cargos por 
causa de incompatibilidades.  
Comisión de Incompatibilidades. 1933-1936. Legajo 589, núm. 2. Relación de los Diputados 
que al ser elegidos ejercían algún cargo. 
Comisión de Incompatibilidades. 1933-1936. Legajo 589, núm. 3. Dictámenes de 
incompatibilidades. 
Comisión de Incompatibilidades. 1933-1936. Legajo 589, núm. 4. Comunicaciones que ha 
examinado la Comisión. 
Comisión de Incompatibilidades. 1933-1936. Legajo 589, núm. 10. Actas. 
Serie General 
Comisión de Fiscalización. Negociado de ruegos. Legajo 499. Expediente 61. Documentos 
sobre sumario incoado con motivo de los sucesos en Palma de Mallorca. Del Sr. Carreras 
Reura (D. Francisco) a Justicia. 
Serie General 
Comisión de Instrucción Pública. 1931-33. Legajo 479, núm. 1. Actas de la Comisión de 
Instrucción Pública de las Cortes Constituyentes. 
Comisión de Instrucción Pública. 1931-33. Legajo 479, núm. 11. Ley concediendo 
subvención de dos millones ciento cincuenta mil pesetas al Ayuntamiento de Palma para 
construcciones escolares. 
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Comisión de Instrucción Pública. 1933-36. Legajo 570, núm. 1. Proyecto de ley sobre 
aplazamiento de la sustitución de las enseñanzas dadas por las Ordenes religiosas. 
Comisión de Instrucción Pública. 1933-36. Legajo 570, núm. 10. Proposición del Sr. 
Zaforteza sobre no inclusión de los Centros de Enseñanza de las Baleares en ningún distrito 
universitario de carácter autónomo. 
Comisión de Instrucción Pública. 1933-36. Legajo 570, núm. 13. Actas celebradas por la 
Comisión (11/1/1934 a 4/12/1935). 
Serie General 
Comisión de Guerra. 1933-1936. Legajo 569, núm. 27. Proyecto de ley fijando un límite en 
la extensión de propiedades extranjeras en islas del territorio nacional y que la adquisición de 
fincas enclavadas en zonas que se señalan, por parte de extranjeros, sea previa aprobación del 
Ministerio de la Guerra. 
Comisión de Guerra. 1933-36. Legajo 569, núm. 38. Actas y varios. 
Serie General 
Comisión Permanente de Hacienda. 1931-1933. Legajo 550, núm. 4. Proyecto de ley sobre 
cesión al Ayuntamiento de Palma de Mallorca de los bienes del extinguido Patrimonio de la 
Corona. 
Comisión Permanente de Hacienda. 1933-1936. Legajo 571, núm. 1. Actas de la Comisión. 
Serie General 
Comisión Permanente de Obras Públicas. 1931-1933. Legajo 476, núm. 1. Actas. 
Comisión Permanente de Obras Públicas. 1933-1935. Legajo 608, núm. 3. Proyecto de ley 
sobre la creación de una Junta Administrativa de carreteras de las Islas Baleares. 
Comisión Permanente de Obras Públicas. 1933-1935. Legajo 632, núm.4. Oficios, minutas, 
citaciones, actas. 
Serie de Documentación Electoral 
Elecciones de Diputados a las Cortes Constituyentes. 1931. Baleares. Legajo 137. Expediente 
núm. 7. 
Elecciones de Diputados a las Cortes. 1933. 
Elecciones de Diputados a las Cortes. 1936. 
 
Archivo General de la Administración del Estado (Alcalá de Henares). 
Expedient de Gabriel Alomar Villalonga. Sección Educación. Sign. (05) 01.019 31. Caixa 
15.220. AGA.  
Full de serveis de Gabriel Alomar Villalonga. Sección Educación. Sign. (05) 01.017 Caixa 
32/7.959. AGA.  
Expedient de Francesc Carreras Reura. Sección Educación. Sign. (05) 01.019 31. Caixa 
15.496. AGA.  
Expedient d’Emili Darder Cànaves. Sección Educación. Sign. (05) 01.019 31. Caixa 15.616. 
AGA.  
Full de serveis de Luis Ferbal Campo. Sección Educación. Sign. (05) 01.017 32. Caixa 8.133. 
AGA.  
Full de serveis de Damián García del Pozo y Acevedo. Sección Educación. Sign. (05) 01.017 
32. Caixa 8.185. AGA.  
Full de serveis d’Eduardo Gómez Ibáñez. Sección Educación. Sign. (05) 01.019 31. Caixa 
15.853. AGA. 
Full de serveis Docmael Andreu López Palop. Sección Educación. Sign. (05) 01.017 32. 
Caixa 8.287. AGA.  
Expedient de Josep Socias Gradolí. Sección Educación. Sign. (05) 01.019 31. Caixa 16.785. 
AGA.  
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Full de serveis de Vicente Francisco Tejada García. Sección Educación. Sign. (05) 01.017 
Caixa 32/8.558. AGA.  
 
Archivo Histórico Nacional 
Fondos Contemporáneos. 
Interior. Serie A. Leg. 1. A 
Exp. 5. Dirección General de Administración Local. Año 1931 (provincias, expedientes 1 a 
46). 
Exp. 6. Dirección General de Administración Local. Año 1932 (provincias, expedientes 1 a 
50). 
Exp. 7. Dirección General de Administración Local. Años 1927-1932 (circulares y varios). 
Interior. Serie A. Leg. 2. A 
Exp. 2. Dirección General de Administración Local. Año 1932. Política y telegramas (desde 
12 de octubre, por provincias). 
Exp. 3. Dirección General de Administración Local. Año 1933. Política y telegramas (por 
provincias). 
Interior. Serie A. Leg. 2. A 
Exp. 19. Anarquismo, Bolchevismo, Comunismo y Sindicalismo. Año 1931. 
Exp. 21 i 22. Amnistías e indultos. Año 1931 y 1932. 
Interior. Serie A. Leg. 3. A 
Exp. 17. Anarquismo, comunismo, etc.. Año 1931. 1.º semestre: circulares, varios y 
provincias. 
Exp. 18. Anarquismo, comunismo, etc.. Año 1931. 2.º semestre: provincias. 
Exp. 19. Anarquismo, comunismo, etc.. Año 1932. varios y provincias. 
Interior. Serie A. Leg. 6. A.  
Exp. 34 Cuestiones Sociales. Baleares. Año 1932. 
Interior. Serie A. Leg. 7. A 
Exp. 38 Cuestiones Sociales. Baleares. Año 1933. 
Interior. Serie A. Leg. 15. A. 
Interior. Serie A. Leg. 16. A. 
Interior. Serie A. Leg. 30. A 
Exp. 1 Elecciones generales de diputados a Cortes; circulares y provincias: Alava a Granada. 
Año 1930. 
Exps. 3 a 10 Elecciones municipales; datos sobre la proclamación de concejales. Año 1931. 
Exp. 11 Elecciones municipales; provincias: Alava a Córdoba. Año 1931. 
Exp. 15 Elecciones de diputados a Cortes; circulares, escrutinios, proclamación de 
candidatos. 1931. 
Exp. 16 Elecciones de diputados a Cortes; provincias: Alava-Jaen. 1931. 
Interior. Serie A. Leg. 31. A 
Exp. 1 Elecciones municipales; circulares, provincias, Año 1933. 
Exp. 2 Elecciones municipales; resumen de actos celebrados desde el 3 de abril. Año 1933. 
Exp. 3 Elecciones generales de diputados a Cortes; circulares, notas, resultados, distribución 
y movilización de fuerzas. Año 1933. 
Exp. 4 Elecciones generales de diputados a Cortes; constitución de colegios electorales, 
incidentes, protestas, 1933. 
Exp. 5 Elecciones generales de diputados a Cortes; provincias: Alava-Burgos. Año 1933. 
Interior. Serie A. Leg. 38. A. 
Interior. Serie A. Leg. 39. A. 
Interior. Serie A. Leg. 40. A. 
Interior. Serie A. Leg. 47. A. 
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Interior. Serie A. Leg. 49. A. 
Interior. Serie A. Leg. 60. A 
Exp. 21 Desórdenes públicos, sediciones, rebeliones, cuestiones religiosas. Año 1931 
Interior. Serie A. Leg. 60. A 
Exp. 25 Temporales. Año 1932-1933. 
 
Archivo Histórico Nacional. Sección Guerra Civil (Salamanca). 
Gabriel Alomar Villalonga 
PS-Madrid. C. 331. Exp. 60. 
PS-Madrid. C. 359. Exp. 2. 
PS-Madrid. C. 383. Exp. 4. 
PS-Madrid. C. 637. Exp. 1. 
PS-Madrid. C. 949. Exp. 86. 
PS-Madrid. C. 1.566. Exp. 8. 
PS-Madrid. C. 1.933. Exp. 90. 
PS-Madrid. C. 2.113. Exp. 23 i 24. 
Antoni Amer Llodrà 
PS-Madrid. C. 332. Exp. 78. 
PS-Valencia. C. 57. Exp. 29. 
PS-Valencia. C. 58. Exp. 8. 
Germà Ballester Janer 
PS-Madrid. C. 1845. Exp. 151. 
Máximo Cajal Sarasa 
PS. Madrid. C. 351. Exp. 39. 
Josep Teodor Canet Menéndez 
PS-Madrid. C. 948. Exp. 41. 
Francesc Carreras Reura 
PS-Madrid. C. 318. Exp. 118. 
PS-Madrid. C. 349. Exp. 79. 
PS-Madrid. C. 364. Exp. 49. 
PS-Madrid. C. 383. Exp. 107. 
PS-Madrid. C. 396. Exp. 128. 
PS-Madrid. C. 397. Exp. 31. 
PS-Madrid. C. 420. Exp. 113, 114 i 115. 
PS-Madrid. C. 454. Exp. 218. 
PS-Madrid. C. 716. Exp. 37. 
PS-Madrid. C. 1.006. Leg. 3719. Exp. 1. 
PS-Madrid. C. 1.053. Exp. 80. 
PS-Madrid. C. 1.845. Exp. 20. 
PS-Madrid. C. 2.108. Exp. 58. 
PS-Madrid. C. 2.114. Exp. 112. 
PS-Santander. C. 204. Exp. 14. 
PS-Valencia. C. 55. Exp. 45. 
PS-Valencia. C. 45. Exp. 165. 
PS-Valencia. C. 60. Exp. 41. 
PS-Valencia. C. 62. Exp. 43. 
Manuel Ciges Aparicio 
PS-Madrid. C. 328. Exp. 64. 
PS-Madrid. C. 396. Exp. 86. 
PS-Madrid. C. 417. Exp. 74. 
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PS-Santander. C. 19. Exp. 3 i 4. 
PS-Valencia. C. 47. Exp. 209. 
Jaume Comas Cladera 
PS-Madrid. C. 345. Exp. 1. 
PS-Madrid. C. 364. Exp. 25, 31 i 110. 
PS-Madrid. C. 368. Exp. 2. 
PS-Madrid. C. 381. Exp. 87. 
PS-Madrid. C. 413. Exp. 6. 
PS-Madrid. C. 415. Exp. 143. 
PS-Madrid. C. 422. Exp. 161. 
PS-Madrid. C. 509. Exp. 362. 
PS-Madrid. C. 718. Exp.41. 
PS-Madrid. C. 716. Exp. 76. 
PS-Madrid. C. 1.044. Exp. 37. 
PS-Madrid. C. 1.052. Ex. 19. 
PS-Madrid. C. 1.566. Exp. 197. 
PS-Madrid. C. 1.844. Exp. 2. 
PS-Madrid. C. 1.845. Exp. 29. 
PS-Madrid. C. 2.406. Exp. 20. 
PS-Madrid. C. 2.412. Exp. 54. 
SE. Masonería. A. C. 117. Exp. 3. 
Josep Feliu Rosselló 
PS-Madrid. C. 2.106. Exp. 63. 
Damián García del Pozo y Acevedo 
PS-Madrid. C. 1.845. Exp. 151. 
Eduardo Gómez Ibáñez 
PS-Madrid. C. 2.398. Exp. 4.  
Eusebi Heredero Clar 
PS-Valencia. C. 48. Exp. 2 i 27. 
Alexandre Jaume Rosselló 
PS-Madrid. C. 383. Exp. 117. 
PS-Madrid. C. 985. Exp. 229. 
PS-Madrid. C. 1.055. Exp. 114. 
Docmael López Palop 
PS-Valencia. C. 49. Exp. 47. 
Joan Manent Victory 
PS-Madrid. C. 328. Exp. 64. 
Pere Matutes Noguera 
PS-Valencia. C. 47. Exp. 41. 
Pere Oliver Domenge 
PS-Barcelona. C. 246. Exp. 1. 
PS-Barcelona. C. 591. Leg. 776. 
Joan Trian Barceló 
PS-Madrid. C. 1.845. Exp. 151. 
 
Arxiu de la Imatge i So Municipal d’Eivissa. 
Consulta de les còpies digitals dels diaris La Voz de Ibiza (1930-36) i Diario de Ibiza (1930-
36) 
 
Arxiu del Jutjat de la Comandància Militar de Balears 
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Causa 978/1936 del jutge instructor Ricardo Fernández de Tamarit contra Emili Darder 
Cànaves, Alexandre Jaume Rosselló, Antoni Maria Ques Ventayol i Antoni Mateu Ferrer. 
 
Arxiu Municipal de l’Ajuntament de Palma 
Llibre d'actes. 28 gener - 30 desembre 1931.També inclou les Actes de la Comissió Gestora. 
Signatura AH 2200-2 
Llibre d'actes. Gener -  desembre 1932. Signatura AH 2201 
Llibre d'actes. 2 gener -  21 juny 1933. Signatura AH 2202 
Llibre d'actes. 26 juny - 27 desembre 1933. Signatura AH 2203 
Llibre d'actes. Gener - desembre 1934. Signatura AH 2204 
Llibre d'actes. Gener - desembre 1935. Signatura AH 2205 
Llibre d'actes. Gener - desembre 1936. Signatura AH 2206 
Fons Francesc Julià Perelló. 
 
Arxiu del Regne de Mallorca 
Registre d’associacions del Govern Civil. 
Expedients del Registre Oficial de Periodistas del Govern Civil. Llegall 1947. 
Govern Civil: Negociat 3r d’ordre públic (1930-36). 
Llibre de correspondència d’entrades i sortides del Govern Civil. 
 
Arxiu Diocesà de Mallorca 
Sèrie: Caixó Guerra Civil. 1936. 
 
Arxiu General del Consell de Mallorca 
Expedients de les actes de les eleccions municipals del 12 d'abril de 1931. Sign. III-942, III-
943 i III-794. 
Expedients de les actes de les eleccions municipals del 31 de maig de 1931. Sign. III-796, 
III-797, III-798 
Expedients d’eleccions a diputats a Corts del 28 de juny de 1931. Sign. III-747, III-936, III-
929/1 i III-929/2. 
Expedients de les eleccions a Diputats a Corts del 4 d’octubre de 1931. Sign. III-749, III-759, 
III-934 i III-935. 
Expedients de les actes de les eleccions municipals parcials del 23 d'abril de 1933. Sign. III-
793. 
Expedients d’eleccions a diputats a Corts del 19 de  novembre de 1933. Sign. III-751, III-
752, III-753, III-764, III-765, III-766, III-767, III-768, III-769 i III-770. 
Expedients d’eleccions a diputats a Corts del 3 de desembre de 1933. Sign. III-771, III-772, 
III-773, III-774, III-775, III-776, III-777 i III-778.  
Expedients de les actes de les eleccions generals del 16 de febrer de 1936. Sign. III-938, III-
779, III-780, III-781, III-782, III-783, III-784, III-785, III-786 i III-787/1. 
Expedients d’eleccions de compromissaris per a l’elecció del president de la República del 
26 d’abril de 1936. Sign. III-703, III-704, III-706, III-707, III-708, III-927, III-928 
Actes de la Comissió Gestora Interina (1931-1936). 
Llibre de possessions i dimissions dels diputats provincials (1931-1936). 
 
13.2. FONTS HEMEROGRÀFIQUES1464 
Premsa diària:  
La Almudaina (1930-1936).  

1464.- Entre parèntesi, indicam els anys consultats. 
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Antorxa (1936). 
Correo de Mallorca (1931-1936). 
El Día (1931-1936). 
La Última Hora (1931-1936). 
Diario de Ibiza (1931-1936). 
La Voz de Ibiza (1931-1936). 
La Voz de Menorca (1931-1936). 
El Bien Público (març-abril, juny-juliol i setembre-octubre de 1931, octubre-desembre de 
1933 i gener-febrer i abril de 1936). 
Premsa oficial 
Boletín Oficial de la Provincia de Baleares (1931-1936).  
Boletín Oficial del Obispado de Mallorca (1931-1936). 
Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de la República Española (1931-1933). 
Diario de las Sesiones de Cortes (1933-1936). 
Diario de las Sesiones de Cortes (1936). 
Gazeta de Madrid (1931-1936). 
Premsa política, de partit i sindical 
Acción (1935-1936). 
Acción Social (1932). 
Aquí Estamos (1936). 
Ciutadania (1930-1931). 
El Comunista Balear (1931). 
Cultura Obrera (1931-1932 i 1934-1936). 
Cultura Social (1936). 
Defensa Obrera (1935-1936). 
L’Hora (1935). 
Justicia (1932-1933). 
La Libertad (1931). 
Nuestra Palabra (1931-1932, 1934-1936). 
El Obrero Balear (1930-1936). 
Pacte (1935). 
Pacto (1935). 
La Razón (1933). 
Reconquista (1933-1934). 
República (1934-1936). 
La Sotana Roja (1931). 
La Tradición (1932). 
Tribuna Libre (1932). 
La Veu de Mallorca (1931). 
La Voz del Pueblo (1935, números solts). 
Premsa satírica i de combat 
Foch-y-Fum (1931-1936). 
El Luchador (1932-1936). 
Verdad y Justicia (1931-1932). 
Publicacions religioses 
Excelsior (1935-1936). 
Heraldo de Cristo (1931-1936). 
Lluch (1931-1936).  
Luz y Vida (1931-1936). 
Mater Purísima (1931-1936). 
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El Seglar Católico (1931-1936). 
Studia (1930-36). 
Premsa cultural 
Brisas (1934-1936). 
Ideas Estéticas (1935). 
El Magisterio Balear (1931-1936). 
La Nostra Terra (1928-1936). 
Radio Mallorca (1934-1936). 
Radio Qra (1934-1936). 
Reflejos (1936). 
Premsa Forana 
Adelante (1931-1932). 
Andraitx (1931, 1933 i 1936). 
L'Atalaia (1935-1936). 
Avance (1936). 
Ciudad (1935-1936). 
La Ciudad (1931-1932). 
Esquitxos (1932). 
El Felanigense (1931-1933). 
El Felanitxer (1933-1936). 
Felanitx (1931, 1933 i 1936). 
Maculí (1933-1935). 
Mallorca Agrícola y Avicultura (1930-1936). 
Nosotros (1935-1936). 
Nuestro Pueblo (1931). 
La Pandilla (1931). 
Pedra Foguera (1933-1934). 
Pollensa (1931, 1933 i 1936). 
Porreras (1933-1934). 
El Pueblo (1931-1932). 
La Razón (1931). 
El Republicano (1931-1932).  
La Semana (1936). 
Sóller (1931-1936). 
Unión y Cultura (1934). 
La Voz Arraconense (1931, 1933 i 1936). 
La Voz de Porreras (1933-1936). 
La Voz de Sóller (1931, 1933 i 1936). 
Voz y Voto (1931-1936). 
Premsa d’associacions i de corporacions oficials 
Boletín de la Estadística Municipal de Palma (1933-1936). 
Hoja Sanitaria Provincial de Baleares (1930-1933). 
El Secretariado Balear (1931-1936). 
La Vanguardia Balear (1931-1936). 
 
13.3. FONTS IMPRESES 
Anuario Balear. Impremta de Francesc Soler. Palma, 1928. 
 
Baleares. Libro de la República del 14 de Abril de 1931. Tallers Gràfics Antoni Vich. Inca, 
30 de juny de 1932.[Se’n feren 620 exemplars de 400 pàgines]. 
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BUADES FERRER, Andrés: Los problemas obreros vistos desde la derecha. Imp. La 
Esperanza. Palma, 1932, 32 pàgs. [Conferència donada en el local de la Societat “Unió de 
Dretes”, el 23 de novembre de 1931]. 
 
Censo de la población de España según el empadronamiento hecho en la Península e Islas 
adyacentes y posesiones del norte y costa occidental de África el 31 de diciembre de 1930. 
Tom I. Presidencia del Consejo de Ministros. Dirección General del Instituto Geográfico, 
Catastral y de Estadística. Talleres del Instituto Geográfico y Catastral. Madrid, 1932. 
 
Censo Electoral de Baleares. Boletín Oficial Extraordinario de la Provincia de Baleares 
correspondiente al día 7 de Diciembre de 1930. Escuela-Tipográfica Provincial. Palma, 1930. 
 
Censo Electoral. Rectificación de dicho Censo correspondiente al año 1931, ordenada por 
Decreto del Gobierno provisional de la República de 25 de abril de 1931. Boletín Oficial 
Extraordinario de la Provincia de Baleares. Escuela-Tipográfica Provincial. Palma, 1931.1465 
 
Censo Electoral de Baleares. Boletín Oficial Extraordinario de la Provincia de Baleares 
correspondiente al día 10 de diciembre de 1932. Escuela-Tipográfica Provincial. Palma, 
1932.1466 
 
Censo Electoral de Baleares. Boletín Oficial Extraordinario de la Provincia de Baleares 
correspondiente al día 21 de julio de 1934. Escuela-Tipográfica Provincial. Palma, 1934.1467 
 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BALEARS: Memoria. Año 1931 
. 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BALEARS: Memoria. Año 1932. 
 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BALEARS: Memoria de Secretaria. 1933. 
 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BALEARES: Memoria de Secretaria. 1934. 
 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BALEARES: Memoria de Secretaria. 1935. 
 
DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE BALEARS: Memòria de Secretaría [1936]. Palma, [1937] 
 
El moment polític de Mallorca. Conferècia organizada pels centres Regionalista i 
Autonomista de Mallorca pronunciada per D. Joan Estelrich el dia 4 d’abril de 1931 a la 

1465.- Hi figurava la relació de la llista definitiva dels electors que són alta i baixa en el Cens Electoral de cada 
secció, d’acord amb el que disposava l’article 6è del Decret del Govern Provisional de la República de 25 
d’abril de 1931. 
1466.- Elaborat d’acord amb el que disposava el Decret de 26 de gener de 1932. Així mateix, es feia una llista 
dels residents en la demarcació de cada secció, que havien d’adquirir el dret de sufragi abans de l’1 de 
novembre de 1933, d’acord amb el que disposaven els articles 9 i 11 del Decret del 26 de gener de 1932. A més 
de les dades de cada elector, en aquesta llista addicional hi constava la data en què adquiria el dret de sufragi, 
fent constar el dia, mes i any. 
1467.- Rectificació del Cens electoral corresponent a l’any 1934, ordenada per Decret de 5 de novembre de 1933. 
Així mateix, es feia una llista addicional dels residents en la demarcació de cada secció, que havien adquirit el 
dret de sufragi abans del 15 d’abril de 1935, d’acord amb el que disposaven els articles 3r i 5è del Decret del 5 
de novembre de 1933. A més de les dades de cada elector, en aquesta llista es feia constar la data en què 
adquiria el dret de sufragi, fent constar el dia, mes i any. 
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Sala de “Domus Artis” de Palma. Full en format de diari, sense peu d’impremta ni data, 3 
pàgs. 
 
Estatutos del Centro Regionalista de Mallorca. Tip. d’Amengual i Muntaner, SA. Palma, 
gener de 1931. 
 
La prèvia qüestió personal. Fragment d’un discurs pronunciat per Don Joan Estelrich, en el 
mitin regionalista celebrat en el Teatre Victòria de Sta. Catalina, la nit del 8 d’abril de 1931. 
Full en format de diari, sense peu d’impremta ni data, 1 pàg. 
 
Programa municipal aprovat per aclamació en la Assemblea dels Partit Autonomista i 
Regionalista. Palma, 20 de març de 1931. Estampa de la Llibreria Politècnica. [1931]. 
 
Projecte d’Estatut d’Autonomia de Mallorca i Eivissa discutit i aprovat per l’Assemblea 
d’Ajuntaments i entitats. Escola Tipogràfica Provincial. Palma, 1931. 
 
QUÉS VENTAYOL, Antonio: Al servicio de la paz. Conferencia dada el día 26 de Junio de 
1935, en el Ateneo de Palma. Tipografia de Josep Tous. Palma, 1935. 
 
13.4. TESTIMONI ORALS 
L’escriptor i poeta Miquel Gayà Sitjar (†); els periodistes mallorquins Lambert Cortès Cortès 
(†) i Eduard Fernández Planas (†) i menorquí Deseado Mercadal Bagur (†); el dirigent de les 
Joventuts Socialistes Gabriel Juan Mas (†); el dirigent d’Esquerra Republicana Balear, 
Miquel Fullana Llompart (†); la nora de l’exgovernador civil Joaquín García Cabrer, 
Esperanza Verge; la filla de l’exgovernador civil de les Balears i de Madrid i dirigent 
d’Izquierda Republicana Francesc Carreras Reura, Julia Carreras Luque; la mestra d’escola 
Bàrbara Bernat (†); els també mestres d’escola Bartomeu Vicens Sagrera –mestre Riutort,– 
(†)  Margalida Font Riutort –mestra Riutort– (†) i Miquel Fuster Aguiló (†); l’actriu Catina 
Valls (†); el prevere i aleshores seminarista Josep Estelrich Costa; el fill del dirigent 
republicà federal i batle de Palma Francesc Villalonga Fàbregues, Príam Villalonga (†); el 
també fill del dirigent socialista i primer batle de la República  Llorenç Bisbal, Isidre Bisbal 
(†), i els nebots del batle de Palma Emili Darder, Josep Darder (†) i Andreu Muntaner 
Darder. 
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