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I- INTRODUCCIÓ:
La Segona Guerra Mundial fou un cotxe passant sobre un bassiot en un carrer estret
anomenat Europa, esquitxant els països transeünts de l’entorn. En aquest treball s’analitzarà el
grau en el que aquest esquitx xopà Espanya. Malgrat la seva coneguda no intervenció en el
conflicte, les relacions amb els actors de la guerra, en especial les nacions de l’Eix,
interferiren en l’esdevenir del nou règim sorgit de la Guerra Civil (que es pot considerar
preàmbul de la guerra mundial).
Per motius d’extensió, s’escurçarà el marc temporal des del 39, amb la fi de la Guerra Civil,
fins el 43, quan cau la Itàlia feixista i s’ordena la repatriació dels homes de la Divisió Blava.
És a dir, de la neutralitat a la no bel·ligerància, i d’aquesta a la neutralitat i la desentesa dels
interessos de l’Eix.
En aquest treball, es pretén demostrar, primer, què, dins d’aquesta cronologia, Espanya va
estar molt a prop de l’entrada activa en la guerra (tant per pròpia decisió, com per invasió
estrangera del territori) i, segon, què les relacions espanyoles amb l’Eix no foren mai
uniformes, sinó què fluctuaren amb el conflicte, i que foren molt diferents envers Itàlia, el
Tercer Reich o el Japó1.
Així mateix, també es marquen com objectius de l’estudi, a més de l’exposició clara i
sintetitzada del tema; la exposició de la bibliografia i fonts del tema; l’anàlisi dels motius i
resultats de l’aproximació d’Espanya a les potències de l’Eix; i l’explicació de les
repercussions del conflicte dintre Espanya.
Per això, el treball consta de quatre parts: la primera és un estat de la qüestió. La segona,
amb varies subdivisions, intenta concentrar els fets exteriors causats per la relació d’Espanya
amb la guerra i l’Eix. El tercer, per contra, explica com el conflicte repercuteix en els fets
interns de l’estat i la població espanyola, amb especial esment a Balears. Per últim, les
conclusions del treball analitzaran totes aquestes interaccions. Aquestes parts han estat
construïdes amb una amplia metodologia que ha emprat fonts d’hemeroteca (en concret de La
Vanguardia i La Almudaina, que poden oferir una visió diferents als dels diaris normalment
emprats per altres autors, com Arriba), monografies, articles, llibres sobre el Franquisme i
fins i tot documents audiovisuals.
1

Al Pacte Tripartit que formà l’aliança entre aquestes nacions se li sumaren altres estats posteriorment i en
gran varietat de condicions, fins i tot la mateixa Espanya. Per motius d’extensió, se centrarà el treball en els tres
estats esmentats, que formaren el nucli més important de l’Eix.

~3~

II- COM ESTUDIR EL TEMA:
ESTAT DE LA QÜESTIÓ
En un breu article2, la membre de l’Acadèmia de Ciències de Rússia, Svetlana Pozharskaya,
recorda que els primers en interpretar el paper d’Espanya en la Segona Guerra Mundial no
foren els historiadors, sinó els mateixos actors polítics i diplomàtics que visqueren aquell
moment. Ens trobam així amb obres com Entre Hendaya y Gibraltar (1973) de Serrano
Suñer, Embajador ante Franco en misión especial (1977) de l’ambaixador britànic Hoare, La
verdad de mis relaciones con Franco (1981) del general Kindelán, i altres tantes memòries i
reculls de vivències, de les que en aquest treball emprarem la del tinent general Francisco
Franco Salgado-Araujo: Mis conversaciones privadas con Franco (1976).
Hom pot convenir que aquestes memòries són fonts per a estudiar el tema, sens dubte. Els
historiadors les complementaren amb l’estudi dels arxius una vegada els documents de la
guerra queden desclassificats, o, en el cas dels arxius privats, queden accessibles a
l’investigador. Així doncs, algunes dècades després del conflicte mundial, es publiquen
documents com els diaris de Ciano, Varela o Jordana, les cartes de Mussolini i més
documentació privada. Pel que fa als arxius estatals, queda accessible la informació
custodiada al Archivio Storico del Ministero degli Affari Esteri (ASMAE), al Archivio
Centrale dello Stato (ACS), en el cas italià, als qual podríem incloure els anomenats Papers
de Sant Antoni (STAP per les sigles en anglès) sobre informació de la República de Saló, que
es conserven a Oxford. Els documents referents al període aquí ocupat es publicaren en
diferents sèries de toms, com el Documenti diplomatici italiani.
Pel que fa a Alemanya, és coneguda la cremada generalitzada de documents durant els
darrers sospirs del Reich, però els que sobrevisqueren del seu Ministeri d’Exteriors es
publicaren entre 1956 i 1964 en anglès com a Documents on German Foreign Policy.
Finalment, pel que fa a Espanya, s’ha d’acudir a l’Arxiu del Ministeri d’Assumptes Exteriors
(AMAE) i a l’Arxiu General d’Administració (AGA), a la secció d’Assumptes Exteriors.3
També cal tenir em compte les fonts d’hemeroteca, que són múltiples. Aquest treball s’ha
servit, en aquest aspecte, de La Vanguardia i La Almudaina, com ja s’ha dit.
Amb tot això, pogueren sorgir estudis acadèmics sobre el paper d’Espanya a la Guerra
Mundial. Degut a la censura, els primers treballs són d’historiadors estrangers, com Franco
2
3

“España en la Segunda Guerra Mundial. Versiones historiográficas y documentos”
Per això i més, TUSELL I QUEIPO DE LLANO, 2006: 523 - 533
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frente a Hitler, de R. Hodgson el 1954; Hitler, Franco und Gibraltar. Die Frage des
spanichen Eintritts in den Zweiten Weltkrieg, de D. Detwiler, el 1962, o Germany’s Military
Strategy and Spain in World War II, de C. B. Burdlck, el 1968.
Amb l’eclosió de la Transició, els historiadors espanyols es sumen a investigar el tema,
sorgint nombrosos articles, com els múltiples escrits per Antonio Marquina entre finals dels
70 i inicis dels 80 a la revista Historia 16, i algunes monografies, com l’aquí emprada
Historia del Franquismo. Orígenes y configuración (1939-1945), de De la Cierva, publicat el
mateix 1975.
A finals del s.XX i inicis del XXI, la historiografia sobre el tema es renova amb molt bons
treballs tant d’estrangers, com M. Guderzo, amb Madrid e l’arte de la diplomazia.
L’incognita spangnola nella seconda guerra mondiale, 1995, o Franco and Hitler. Spain,
Germany and World War II, aquí usat, I que és una de les publicacions més recents, sortida al
2008. Els espanyols també retornen al tema, sobretot l’historiador Javier Tusell, amb diversos
títols que fan referència al moment de la Segona Guerra Mundial, com Carrero, la eminència
gris del régimen de Franco, de 1993, però sobretot Franco, España y la Segunda Guerra
Mundial. Entre el Eje y la neutralidad, 1995, i Franco y Mussolini. La política espanyola
durante la segunda guerra mundial4, de 1985, coescrit amb la seva dona i amb una reedició al
2006 que ha estat l’emprada en aquest treball, junt amb l’obra de Carlos Rojas, Diez crisis del
Franquismo, del 2003.
Si sobre aquest tema volguéssim aprofundir en la qüestió de la Divisió Blava, la llista se
faria eterna. A continuació s’adhereix la gràfica de Núñez Xeixas5 sobre publicacions damunt
la Divisió Blava, només a partir d’autobiografies i memòries en format llibre, ja que la xifra
és molt superior, degut a l’aparició d’articles, estudis i novel·les6 (i també pel·lícules i
documentals), superant per molt els estudis de qualsevol altre unitat estrangera dins les forces
alemanyes7, i segurament de qualsevol unitat estrangera dins qualsevol dels exèrcits dels
diferents bàndols.

4

L’accés a aquesta obra serveix indrectament com un accés a les fonts arxivístiques esmentades, doncs té
darrera una feina d’arxiu impressionant.
5
2005: 90
6
Només al 1988 hi havia 136 títols sobre la Divisió Blava (NÚÑEZ, 2005: 90)
7
Ibid.
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La llista s’allarga fins avui en dia, amb la monografia del mateix Xosé Manoel Núñez Seixas,
Camarada invierno. Experiencia y memoria de la División Azul (1941-1945), del passat abril
de 2016. En aquest treball s’empraran, a més de la informació compresa en les obres sobre
Espanya i la Segona Guerra Mundial (que no poden evitar esmenta la Divisió), l’article de
Caballero Jurado “La batalla de Krasny Bor” partit en diferents nombres de la Revista
Española Historia Militar del 2003, l’interessant article de José Luís Jiménez, “Ni División
Azul, ni División Española de Voluntarios: el personal forzado en el cuerpo expedicionario
enviado por Franco a la URSS”, de 2009, i el ja esmentat article de Núñez Seixas del 2005,
“Los vencedores vencidos: la peculiar memoria de la División Azul, 1945-2005”.
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III- ESPANYA A LA GUERRA:
1. “NEUTRALITAT” (1939-1940)
Quan, l’1 d’abril de 1939, Franco signava el que havia de ser el darrer comunicat de la guerra
que havia guanyat, havia establert un deute tan econòmic com moral amb els dos grans caps
feixistes de l’Europa del moment: Hitler i Mussolini.
Si a la primera etapa de la Guerra Civil, Alemanya havia estat el principal aliat de Franco, en
tant a contribució militar, ràpidament Itàlia es posicionaria en primer lloc en aquest sentit,
acabant el conflicte amb 73000 soldats de terra, 5700 d’aire, 400 caces, 200 bombarders, més
de 1800 canons i 150 tancs desplegats a Espanya. A més, bloquejaren ajudes russes que
venien pel Mediterrani cap a territori republicà8. La primera petició que Franco va haver de
concedir als seus aliats fou la firma del Pacte Antikomintern, signat abans de la finalització de
la Guerra Civil.
D’aquesta inestimable ajuda italiana va néixer una forta relació entre Espanya i Itàlia. “Desig
una Espanya gran. Jo soc un vertader amic d’Espanya i ho seré fins els darrer moment” serien
les paraules de Mussolini a l’ambaixador espanyol a Roma el maig de 19389, que en veritat
amagaven un desig paternalista envers l’Espanya de Franco per a intervenir en la seva política
interior10. Les bones relacions entre aquests estats es personificaren en l’amistat de Serrano
Suñer i el comte Ciano, que realitzaren visites mútuament a la nació de l’altre com a pas previ
a una reunió entre Franco i Mussolini que l’esclat de la guerra retardà. Serrano Suñer,
aleshores cap de Falange, malgrat no ser un feixista convençut en uns inicis, era un home molt
intel·ligent què, juntament amb la seva influència com a cunyat de Franco, assolí una gran
importància dins l’incipient règim. El comte Ciano era el gendre de Mussolini i el ministre
d’exteriors, havent-ho estat ja del ministeri de propaganda, i per tant, també amb molta
influència, amb cert paral·lelisme amb Serrano en aquests sentits, ja que Serrano també
ocupava el ministeri de propaganda i posteriorment adquiriria el d’exteriors, que el 1939
estava ocupat per Jordana, un militar ben vist dins els quarters, filo-britànic i monàrquic, que

8

TUSELL i QUEIPO DE LLANO, 2006: 29
Ibid: 19
10
Ibid: 84
9
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se desesperava quan Serrano li trepitjava les competències impunement. Més endavant ens
encarregarem de tot això.
D’abril a l’esclat de la Segona Guerra Mundial, cinc mesos després, la tensió a nivell
internacional era evident. De fet, la secció de La Vanguardia sobre notícies exteriors duia des
de finals d’agost per nom de capçalera “tensión internacional”. Per a Espanya, el punt calent
d’aquella tensió es concentrava perillosament al voltant de Gibraltar, on des de maig s’inicien
la construcció de fortificacions militars (dels quals en queden encara avui 271 en peu 11) per
defensar-se d’un possible atac.
Quan, l’1 de setembre, els exèrcits de Hitler es llancen sobre Polònia, Espanya es trobava en
una situació de misèria i desabastiment molt greu. Serrano reconeixeria posteriorment que la
guerra “arribà quan menys ens convenia”12. Els primers esforços de Franco es dirigiren a
sumar-se a les proclames d’altres estats, com el Vaticà. Itàlia o els EUA, a favor de la
localització del conflicte entorn del Bàltic, evitant que Espanya pogués quedar involucrada 13.
Amb les declaracions de guerra, dia 3 de setembre, del Regne Unit i França, Franco es va
creure amb dret d’actuar paternalment, recordant a Europa que “con la autoridad que me da el
haber sufrido, durante tres años el peso de una guerra [...] eviten a los pueblos los dolores y
tragedias que a los españoles alcanzaron”14 mentre el nou ministre d’exteriors (des d’agost),
Beigbeder, feia efectiu el BOE de la crida a la neutralitat front el conflicte, dels ciutadans
espanyols.
Per sort, a Mussolini, l’esclat de la guerra tampoc li va fer cap gràcia, doncs l’economia
italiana també era dèbil. Així, com dos amants que actuen després de consultar-se mútuament,
Itàlia i Espanya declararen la neutralitat oficial respecte la guerra. Alemanya acceptà aquesta
decisió, ja que sabia que ambos països estaven amb la seva causa.
La forma més directe que tingué Espanya de demostrar el seu suport a Alemanya dins de la
neutralitat fou el permís de recalada dels submarins alemanys en ports espanyols. De totes
formes, tal privilegi s’aniria abolint i instaurant segons els capricis de Franco 15. Això,
juntament amb els nombrosos espies alemanys que entraren dins d’Espanya, deixa clar que la

11

SÁEZ, 2011: 37
DE LA CIERVA, 1975: 150
13
Ibid. I TUSELL i QUEIPO DE LLANO, 2006: 81
14
Fragment extret de la reproducció del discurs a La Vanguardia del 05/09/39
15
PAYNE, 2008: 56
12
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neutralitat va ser concebuda amb la idea de que ràpidament seria violada i amb l’únic propòsit
de tenir una excusa per protegir el règim davant l’evident manca de preparació de les seves
forces per respondre a un atac aliat.
França i Regne Unit eren conscients d’aquest fet i, tampoc interessats en involucrar Espanya
en el conflicte, aprofitaren la seva vulnerabilitat per violar també la suposada neutralitat en
benefici propi, sense que Franco pogués evitar-ho. Sobretot fou França la que ocupà
constantment l’espai aeri espanyol durant els mesos després de l’inici de la guerra (i fins i tot
abans d’aquesta), principalment el cel balear, enmig de les rutes entre França i el Nord
d’Àfrica francès16. Gran Bretanya tampoc quedà enrere, i mentre els seus diplomàtics
denunciaven la violació de neutralitat espanyola per part alemanya, les seves forces armades
feien el mateix. Vaixells britànics arribarien a abatre un avió espanyol al mar balear 17.
S’eternitzen aquestes anècdotes respecte la violació de la neutralitat espanyola per part de tots
els bàndols durant l’anomenada etapa de “guerra de broma”.
Al març de 1940, esdevingué una reunió entre Hitler i Mussolini. El primer es mostrava
preocupat amb el romanç hispanoitalià, que, més enllà de que fins i tot els ambaixadors
italians representessin també els interessos d’Espanya als llocs on aquesta no podia o volia
establir ambaixades (com els països soviètics)18, els dos estats llatins havien estat negociant
formar un bloc de neutrals que, una vegada la guerra hagués esgotat els bel·ligerants, tingués
la darrera paraula19. L’esmentada reunió va ser important en el sentit de que Itàlia, segurament
advertida de l’imminent atac a França, va anar abandonant des d’aleshores la postura neutral
per preparar-se per a la intervenció.
Mentre tenia lloc la reunió, Franco devia estar preocupat davant els informes dels seus espies
sobre la concentració de material bèl·lic, juntament amb una flota franco-britànica a
Gibraltar20. La tensió d’aquelles setmanes es vivia amb el cor dividit envers una Alemanya
que havia pactat amb l’etern enemic soviètic, però que havia disparat l’admiració amb les
conquestes escandinaves, i que pel maig penetraria dins França en una magistral execució de
la blitzkrieg, posant Espanya en estat de guerra.

16

MORCILLO, 2013: 293
Ibid: 299
18
TUSELL i QUEIPO DE LLANO, 2006: 91
19
Ibid: 90
20
SÁEZ, 2011: 33
17
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Els èxits alemanys alimentaren el desig intervencionista d’Espanya, encara recolzada per les
constants notícies d’una imminent entrada en el conflicte d’Itàlia.
Mussolini, davant els èxits alemanys, temia perdre una oportunitat històrica de passejar
triomfalment vora Hitler per París, i va duu al seu país a la guerra dia 10 de juny, atacant
França pels Alps. Esperant obtenir un botí amb poc esforç, es va veure frenat per un exèrcit
francès aleshores ja vençut però que sols va permetre una mínima penetració italiana al seu
sòl, el que fou un pobre premi comparat amb les greus conseqüències que tindria el fet pel
règim. Produïda la intervenció italiana, Mussolini demanà el suport de Franco, qui li contestà:
“Nuestra solidaridad moral os acompañará fervorosamente en vuestra empresa y en cuanto a la
económica tened la seguridad que en la medida de nuestras fuerzas (pues bien conocéis nuestra
situación) os la prestaremos de buen grado.”21

La mesura de les forces econòmiques d’aquell moment evitaren que Espanya es llancés a
l’aventura bèl·lica com ho va fer Itàlia, malgrat que no faltaren veus que recordaven que no hi
hauria, potser, millor moment per entrar a la guerra que aquell, i prendre el Marroc francès en
un moment tan crític per les forces gales. Pel que fa a la solidaritat moral, aquesta se
materialitzà en el pas de la neutralitat a la no bel·ligerància. Això és, de contemplar la guerra
sense identificar-se amb cap bàndol, a recolzar un dels bàndols però no entrar militarment en
la guerra.
Prova d’aquest canvi, les tropes de Franco ocuparen la ciutat internacional de Tànger el
mateix dia que els alemanys entraven dins París. Era un fet simbòlic, ja que per una banda
significava un recolzament envers l’Eix, i per l’altra, assegurava als aliats la neutralitat de la
zona de Tànger baix vigilància primer, i sobirania després, espanyola, i, en conjunt, intentava
evitar l’entrada d’Espanya a la guerra.
Així doncs, la mala situació de la postguerra obligà a que els membres de la parella italohispànica prenguessin des d’aleshores camins diferents, allunyant-se de la estreta complicitat
característica d’aquest moment, però sense que la relació entre elles passés tampoc a ser
dolenta.
Si Mussolini s’havia estimat més apropar-se en aquest moment a Hitler, Espanya no tardaria
en tenir nous “pretendents”.
21

TUSELL i QUEIPO DE LLANO, 2006: 134
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2. ENTRE HENDAIA I GIBRALTAR (1940-1941)
Espanya va saber abans que Alemanya la voluntat del govern francès de demanar l’armistici,
ja que aquests el sol·licitaren mitjançant l’ambaixador espanyol a París, José Félix de
Lequerica. Aquest fet fou explotat per la propaganda espanyola en un moment de fervor
nacional després de la ocupació de Tànger tres dies abans, el 14 de juny. La Vanguardia se’n
feu ressò amb el titular “Alemania victoriosa y España mediadora”22.
Alemanya esperava que el pas de la neutralitat a la no bel·ligerància espanyola fos, com en el
cas italià, el preludi de la seva entrada en la guerra. També ho esperava part de la població
espanyola. De fet, Espanya va estar a punt de passar a la bel·ligerància aquell estiu, i de segur
ho hagués fet si l’estat de les seves forces armades, i les condicions interiors en general, no ho
hagués impedit. A pesar d’aquest fet intern, el dia anterior a l’armistici francès, el general
Vigón s’havia entrevistat amb Hitler, entregant-li una carta d’ànims de Franco de dia 3, i
exposant la voluntat espanyola d’obtenir armes i discutir les seves reivindicacions territorials,
en especial de la part francesa del Nord d’Àfrica i de Gibraltar, a canvi de la seva participació
bèl·lica23. L’Alemanya nazi semblava un pretendent molt atractiu per a Espanya, i passava per
ser aleshores la millor aliança per afavorir les pròpies ambicions imperials o expansionistes a
un baix cost. No obstant, els alemanys es varen mostrar poc reticents a les peticions de
Franco, i van posposar el tema per a ser avaluat més tard, el que va frenar, pel moment,
l’apropament hispano-germà.
No obstant, això no va suposar que se rebaixessin les ànsies intervencionistes espanyoles,
com assenyala equivocadament De la Cierva24. A l’estiu, Franco escrivia a Mussolini que les
seves forces es preparaven per a la bel·ligerància25 i a la tardor, les guarnicions dels territoris
nord-africans espanyols es reforcen excusant la seva debilitat front a un eventual atac aliat si
Espanya entrava en guerra26, però alhora quedaven allà per ser elles les que iniciessin una
suposada ofensiva, desitjada per molts, contra el Marroc francès.

22

La Vanguardia del 18/06/40
TUSELL i QUEIPO DE LLANO, 2006: 156
24
1975: 174
25
TUSELL i QUEIPO DE LLANO, 2006: 166, 167
26
PAYNE, 2008: 90. Existia la possibilitat de que les tropes franceses ataquessin les possessions espanyoles del
Marroc, reforçades amb les tropes que havien fugit de la desfeta al continent i que no volgueren quedar baix la
nova França de Vichy (TUSELL i QUEIPO DE LLANO, 2006: 160, 161)
23
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Aquests exèrcits africans d’Espanya quedaren a la espera del que se’n derivés de la reunió del
15 de setembre de 1940 entre Hitler i el seu ministre d’exterior Ribbentrop, per una banda, i la
delegació de Franco encapçalada per Ramón Serrano Suñer de l’altra, que reprenien les
converses aplaçades del general Vigón al juny. El motiu d’això fou que Hitler havia estat
incapaç, en aquests tres mesos, d’acabar amb Gran Bretanya (lluny d’això, la reunió va tenir
lloc el mateix dia que la Luftwaffe patia una de les seves més grans derrotes contra la R.A.F. a
la batalla aèria d’Anglaterra) i estava molt interessat en privar els britànics de Gibraltar, i, en
conseqüència, del Mediterrani.
No s’arribà a cap acord clar. De fet, Hitler i Ribbentrop agafarien un gran menyspreu cap a
Serrano, qui sentia el mateix envers Ribbentrop27. Si Hitler volia qualque cosa d’Espanya,
hauria de negociar directament amb Franco.
L’entrevista entre ambdós dirigents, com és sabut, es va materialitzar a l’estació de trens
d’Hendaia, dia 23 d’octubre. Per a l’ocasió, Serrano Suñer havia estat anomenat ministre
d’exteriors. Hitler esperava de la reunió una ratificació per part espanyola dels desitjos
alemanys, però Franco anava preparat per establir sèries negociacions, com demostren les
seves notes preparades aquell dematí, on apunta que “España no puede entrar en la guerra
solo por gusto”28.
Hitler comença la reunió recordant que a l’Europa del “nou ordre”, el lloc d’Espanya
dependrà de la seva participació en la victòria. Garantia la presta rendició dels britànics i la
necessitat de prendre Gibraltar per accelerar-la (l’Operació Felix ja estava planejada des de
feia temps). Pel que feia a les demandes territorials, es va limitar a reconèixer el dret històric
d’Espanya sobre els territoris nord-africans, però que no disposava d’autoritat en aquelles
zones29. El que de veritat volia era no comprometre territoris de la França col·laboracionista
per por a que es passés al bàndol gaullista si perdia les colònies nord-africanes30. El discurs
del d’El Ferrol, començant per donar les gràcies a Hitler per l’ajuda a la Guerra Civil, es basà
en explicar que les condicions internes espanyoles no eren òptimes per a la intervenció en una
guerra, i que per a que això succeís, hauria d’obtenir, no solament subministrament de
matèries bèl·liques i de productes bàsics, sinó compensacions territorials ja conegudes:
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Gibraltar i el Marroc i Oranesat francesos, i que cap illa espanyola seria cedida a Alemanya
(que volia una illa canària, així com altres punts del nord d’Àfrica per a bases navals). Hitler
intenta sortir de la situació posposant les concessions territorials per després de la victòria de
la guerra. Franco, sense fer-li molt de cas, passa a donar classes d’estratègia militar al Führer
per expressar la seva opinió sobre la guerra europea. Les negociacions s’estanquen i el bàndol
espanyol se tanca en banda, recordant que la seva entrada en el conflicte serà inútil si primer
no se captura el Canal de Suez, i que fins i tot la invasió de les illes britàniques no impediria
que el Regne Unit seguís la guerra des del Canadà31. La desesperació de Hitler és evident;
abandona el vagó xiuxiuejant a Ribbentrop que “amb aquesta gent no hi ha res a fer”32.
I en efecte, de les posteriors deliberacions no se’n varen aconseguir grans assoliments: a
mala gana, i com un mal menor, Franco i Serrano s’adheriren al Pacte Tripartit que ja al 27 de
setembre havien firmat Alemanya, Itàlia i el Japó, formant oficialment l’Eix, però Espanya es
reservava el dret a decidir per ella mateixa quan entrar en la guerra, i en cas de fer-ho, rebria
com a compensació ajudes militars i econòmiques (això tindrà unes conseqüències, com es
veurà), Gibraltar i territoris nord-africans sense especificar33.
Així doncs, quina és la lectura de l’entrevista? Segons De la Cierva34, Hitler no va aconseguir
el que pretenia i Franco, sí. Pel que fa a la primera afirmació, no hi cap dubte de que fou així.
Damunt les 15.30 del 23 d’octubre, amb l’arribada del tren de Franco a Hendaia, les relacions
entre Espanya i Alemanya arribaven al seu punt àlgid, doncs posteriorment a la reunió,
aquestes es varen veure molt perjudicades a nivell diplomàtic (ja que a nivell moral, estava
clar que l’Espanya franquista s’identificava més amb l’Eix) i Hitler reafirmava la seva mala
impressió envers els dirigents espanyols, finalitzant una “primera i darrera cita” desastrosa.
Pel que respecta a la segona afirmació, primer ens hauríem de demanar què volia Franco. Pel
que s’ha anat exposant, es pot convenir què Franco en aquells moments desitjava entrar en la
guerra, però què, com havia apuntat aquell dematí d’octubre, no podia fer-ho tan sols per gust.
No crec que les demandes de Franco fossin excessives per assegurar-se no entrar en la guerra,
sinó que només volia treure el màxim profit de la situació, ja què sabia l’estat de les seves
forces i el que es jugava amb la intervenció, i per tant, Franco no aconseguia el que volia però
conservava un còmode statu quo.
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L’etapa que es va desenvolupar després d’Hendaia no es pot entendre sense esmentar un
important actor: Malgrat que la tensió a Gibraltar continuava (tot i que s’havia vist reduïda
des de l’atac alemany a França), el govern britànic, davant la desfeta francesa i veient que
Anglaterra seria el pròxim objectiu de Hitler, crea oportú establir una política molt més
pròxima a Espanya, per evitar la seva entrada en la guerra i la conseqüent captura de
Gibraltar, que tancaria al Regne Unit la porta occidental del Mediterrani. Per tot això fou
anomenat ambaixador a Madrid sir Samuel Hoare, amb la única missió d’evitar a qualsevol
preu –literalment, mitjançant suborns– l’entrada d’Espanya a la guerra al costat de l’Eix. Un
dels primers homes al que subornà fou el, aleshores, ministre d’exteriors Beigbeder, iniciantse així una íntima amistat entre ambdós. Malgrat que Franco considerava a aquest ministre
com germanòfil35, les seves actuacions fan que difícilment se’l pugui considera com a tal.
Durant els mesos al càrrec, va reforçar les relacions amb el Regne Unit i els Estats Units, dels
qui va aconseguir els subministres d’aliments bàsics que feien falta a Espanya. Aquesta acció
entrava dins dels plans aliats: mentre Hitler prometia ajudes a Espanya si entrava a la guerra,
els aliats subministraven ajudes a Espanya amb la condició de que no hi entrés, fet que fou
definitiu, no tan sols en els resultats d’Hendaia, sinó en el destí espanyol.
Dia 12 de novembre, Hitler, que se negava a que els espanyols li frustressin els plans, ordena
l’entrada de l’Operació Felix en fase preparatòria, concentrant-se entre Baiona i Bordeus vinti-set divisions alemanyes36. La reunió entre el Führer i Serrano a Berchtesgaden, el refugi de
Hitler als Alps a petició dels alemanys, gairebé una setmana després, tenia per voluntat fer
veure al govern espanyol que entrar en la guerra al costat d’ell era la millor solució. Serrano
es defensà dient que el país no disposava de blat i que si entraven en el conflicte perdrien una
càrrega que, venint des del Canadà, els arribaria dia 10 de gener de 1941. Hitler, davant la que
considerà una pobre excusa, va dir, doncs, que res més entregat el blat del Canadà aquell dia,
Espanya havia d’intervenir37.
Dos dies abans, dia 16 de novembre, el Regne Unit havia suspès el tractat comercial amb
Espanya com a mesura de pressió i càstig per l’apropament a Alemanya38, així que Espanya
se debatia entre fer front a les divisions alemanys acantonades a prop d’Hendaia o, per contra,
entrar en guerra i esperar una intervenció aliada contra els arxipèlags, el Marroc i els voltants
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de Gibraltar. No se podia festejar amb els dos pretendents a la vegada. D’aquest moment de
tensió prengué nom l’esmentat llibre de memòries de Serrano: Entre Hendaya y Gibraltar,
publicades el 1947.
Front aquesta cruïlla, el 22 de novembre de 1940 es reuneix a El Pardo la Junta de Defensa
Nacional, majorment partidària de la entrada a la guerra en aquesta ocasió, però al final
s’imposa la voluntat de Franco39 de no fer res i veure què passa (que seria una constant al
llarg de la guerra).
Així va arribar 1941, i el 10 de gener, i no va passar res. La paciència se li esgota a Hitler pel
febrer i dia 6 envià un ultimàtum al que Franco respongué amb les excuses d’abastiment de
sempre40.
El miracle de la salvació d’Espanya vingué d’Itàlia i per partida doble. Primerament, perquè
Itàlia havia atacat per compta pròpia Grècia a finals de novembre de 1940, però havia sofert
una estrepitosa derrota i havia passat a la defensiva del contraatac grec, desviant l’atenció de
Hitler des de Gibraltar cap els Balcans, on hauria de sortir en auxili del seu aliat. I després,
perquè Mussolini s’oferí per fer de mediador entre Franco i Hitler. Malgrat el distanciament
d’ambdues nacions, el romanç no s’havia acabat.
La reunió entre Franco i Mussolini va tenir lloc a Bordighera, a la frontera italo-francesa, el
12 de febrer de 1941, en una entrevista que, al contrari que a Hendaia, fou amistosa i relaxada.
Mussolini no tenia interès en la intervenció espanyola en la guerra, doncs volia ser ella l’única
potència mediterrània. Franco va admetre que l’entrada de la guerra li seria beneficiosa, però,
molest pel tracte alemany, va acabar reiterant les males condicions d’abastiment que sofria
Espanya. Afirmà què, d’obtenir gra suficient i obtenir les seves demandes colonials,
intervindria41. Mussolini se limità a transmetre les queixes espanyoles als alemanys en un
informe (mireu annex 1).
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3. PELS CAMINS DE L’ADÉU42 (1941-1943)
Els primers mesos de 1941, malgrat que Franco havia evitat la crítica situació amb l’ajuda
italiana, una onada intervencionista ressorgí dins d’alguns sectors espanyols, primordialment
del cercle de Falange, davant els nous èxits de l’Eix a Grècia amb la intervenció alemanya i
els primers èxits de Rommel a Líbia. El front nord-africà de la guerra fou molt important per a
Espanya i potser no se l’ha acabat de donar la importància que tingué en la política espanyola
d’aquells anys dins dels estudis sobre el tema. Cada èxit de l’Afrika Korps no tan sols
amenaçava amb la presta captura de Suez (condició de Franco per a la intervenció sobre
Gibraltar43), sinó que allunyava els britànics dels francesos del Marroc, fomentant un
apropament espanyol a l’Eix, mentre que cada contraatac de les tropes britàniques podia
expulsar l’Eix del continent africà i reafirmar-se en un nord d’Àfrica massa pròxim a
Espanya, obligant a mantenir bones relacions amb els aliats al seu govern.
Hitler donà Espanya per un cas perdut després de Bordighera, i rebaixà la tensió a la que
l’havia sotmès. Respondria a l’informe de Mussolini dient que Franco s’havia “venut a
l’enemic per la promesa d’aliment”44. No és que se donés per vençut, sinó que, per aquells
moments, el Führer ja tenia l’antull de la invasió de la URSS entre cella i cella, marginant els
plans contra Gibraltar momentàniament.
L’esmentada invasió es va donar el 22 de juny de 1941 (enguany n’és el 75º aniversari),
provocant l’eufòria a Espanya. Hoare recorda que “l’explosió ressonà per tots els cantons
d’Espanya”45. Hitler, com hem vist, desil·lusionat amb Espanya, va quedar sorprès quan li
comunicaren que el govern espanyol sol·licitava el permís per a la incorporació de voluntaris
al front soviètic, lamentant no poder-hi participar oficialment.
En efecte, el dia de Sant Joan, una manifestació anti-soviètica es va plantar davant l’edifici de
la Secretaria General del Movimiento, on Serrano va improvisar el seu discurs de “Rusia es
culpable” (reproduït a l’annex 2). Finalment, dia 28, l’Estat Major Central decideix crear una
divisió de voluntaris entesa com un cos expedicionari de l’Exèrcit Espanyol per a lluitar
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contra la URSS al costat d’Alemanya46, pel que podríem considerar que des d’aleshores,
Espanya pren una postura a cavall entre la no bel·ligerància i la intervenció.
Se passarà ara a esmentar breument les característiques i fets d’aquesta divisió de voluntaris,
anomenada División Española de Voluntarios en un inici, integrada després dins les forces
alemanyes com la Divisió 250 d’Infanteria (espanyola) i que, una vegada formada, se
coneixerà popularment com la Divisió Blava (nom donat pel secretari general del Partit, José
Luís de Arrese47), degut al color de les camises de molts voluntaris provinents de Falange.
Aquest origen dels voluntaris serà el que passarem a comentar primer.
Per a Payne48, la Divisió Blava fou, probablement, la unitat amb més estudiants, intel·lectuals
i escriptors de tota la història militar espanyola49. La immensa majoria d’aquests (no tots)
devien pertànyer a Falange o a ideologies pròximes a la de Falange, que suposaven un
anticomunisme evident. També hi anaven falangistes de “camisa vella” ex-combatents de la
Guerra Civil, o que no havien pogut participar en la guerra al quedar en territori republicà
(que podien acudir a la Divisió cercant la venjança per les represàlies durant la guerra a
familiars)50. No obstant, els voluntaris falangistes no superaren mai el quart dels efectius de
la unitat51.
Foren els militars els que suposaren un major nucli. Malgrat que no estaven molts
convençuts en la intervenció, se negaven a deixar que la empresa fos quelcom exclusiu de
Falange (més endavant veurem les tensions entre ambdós sectors). Ja s’ha dit que l’Estat
Major creà la unitat com un cos expedicionari de l’Exèrcit, així que els càrrecs de
comandament foren ocupats per militars, i amb molt d’èxit, ja que, a més de la ideologia
anticomunista, molts cercaven l’ascens ràpid a la guerra, el que dugué a un allistament gairebé
massiu d’oficials. En efecte, els que sobrevisqueren tingueren una carrera posterior
espectacular52.
És prudent afegir a la Divisió molts voluntaris que no eren ni falangistes ni militars d’ofici, i
que s’allistaren moguts per l’emoció inicial que rodejà la gènesi de la Divisió, cert
46

Ibid: 196, 198
RODRÍGUEZ, 2009: 268
48
2008: 148
49
RODRÍGUEZ, 2009: 268
50
NÚÑEZ, 2005: 85
51
RODRÍGUEZ, 2009: 268
52
NÚÑEZ, 2005: 88, 89
47

~ 17 ~

anticomunisme i conservadorisme, el desig d’impressionar a les al·lotes53, l’atractiu de
l’aventura54, i els diners i privilegis que tenien els divisionaris55.
En definitiva, la creació de la Divisió l’estiu del 41 fou un èxit en quant a allistament: a
finals de juny ja estava completada amb més de 18000 homes que el 14 de juliol partiren des
de Madrid cap el Reich. Poc després s’uniren també als alemanys alguns pilots, formant
l’Esquadrilla Blava (rebuda a Alemanya, per error, amb l’Himne de Riego)56.
La Divisió Blava fou comandada fins a finals del 42 pel militar, però també falangista,
general Muñoz Grandes. Al contrari que les altres unitats estrangeres dins les forces
alemanyes, no va ser incorporada dins una unitat SS, sinó dins el Heer (Exèrcit de Terra), el
que no deixa de ser un símbol de la seva voluntat anticomunista però no pro-nazi57 (ja que
molts militars, així com no veien amb bons ulls als falangistes, tampoc veien bé als nazis,
malgrat la seva admiració per la Wehrmacht). A l’octubre seria incorporada al sector de
Novgorod, dins del 16º Exèrcit Alemany, que cobria el costat i l’esquena al 18º Exèrcit que
assetjava Leningrad. En aquest sector s’uní a la defensa de l’anomenat front del riu Voljov, on
va acabar l’any amb 1400 morts58.
Al 1942 era evident que la Divisió Blava necessitava reforços nous, però la crueltat del fred
d’aquell hivern i de la guerra en si mateixa, contada pels que tornaven, va fer disminuir molt
el nombre de voluntaris. Això va fer que s’haguessin de cercar “voluntaris” forçosos. Els
primers afectats per això foren els soldats de la Legión. Com és sabut, la Legió perdonava
qualsevol falta de la vida civil als seus reclutes, pel que va atreure a molts republicans i expresos que ara serien pressionats per anar a Rússia59. Molts familiars de presos polítics també
s’allistaren baix la promesa d’un millor tracte als seus parents empresonats (fou el cas del
cineasta Berlanga). Quan això no va bastar per cobrir les baixes de la Divisió, també es va
recórrer al sorteig entre els joves que complien el servei militar (fet escrupolosament per a
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elegir als joves de classe baixa)60. Així, a partir de 1942, la Divisió, o els reforços que rebia,
es convertiren en una mena de càstig i repressió política amb la promesa d’aconseguir una
neteja d’expedient i prestigi... si se tornava amb vida del front.
Malgrat que aquests nous reforços ocasionaren cert malestar a la Divisió Blava61, la seva
operativitat seguia essent bona. Hitler va començar a rebre informes de generals alemanys que
admiraven el comportament dels espanyols al front, malgrat la seva indisciplina. “[...] Un no
pot imaginar companys més temeraris. A penes es cobreixen. Es burlen de la mort. Sé, en tot
cas, que els nostres homes estan sempre contents de tenir espanyols com veïns de sector”,
reportava el general de les SS Sepp Dietrich62. Aquest seria un dels trets del que Núñez
Seixas63 anomena (i posa en tela de judici) “cicle mític” o “tòpics” de la Divisió, juntament
amb altres trets com la cohesió total de la Divisió, les bones relacions amb la població civil, o
el seu “espanyolisme” o costums mediterrànies en un ambient advers, generalitzats en la
imatge de la Divisió gràcies a la literatura que d’ella se’n derivà.
Fos com fos, la seva fiabilitat va afavorir el seu trasllat al 18º Exèrcit alemany que, recordem,
s’encarregava del setge a Leningrad, ocupant el sector Ishora – Krasny Bor (per on passava la
carretera i ferrocarril entre Moscú i Leningrad) per prendre part en una ofensiva contra la
ciutat al 1942, que mai s’efectuà per manca d’efectius64.
A principis de 1943, el 18º Exèrcit rep un atac combinat de les forces assetjades i de les
acantonades al sud del llac Ladoga per obrir un corredor entre elles. Suposant que això
concentraria les millor tropes alemanyes en aquell punt per intentar tancar el corredor, es
llançaria uns dies després un segon atac des de Leningrad i des del Voljov que pretenia, en un
moviment en pinces, embossar aquestes esmentades tropes alemanyes. Era una maniobra
semblant a la que havia dut a la destrucció total, aquell febrer, del 6º Exèrcit alemany a
Stalingrad. Des de Leningrad, la maniobra de pinces havia de desbordar en primer lloc les
posicions de la Divisió Blava, pel que comptava amb quatre divisions soviètiques (tot i que
molt minvades65) amb recolzament artiller i de blindats. Així, dia 10 de febrer, la Divisió va
encarar, en la seva batalla més famosa, una desbordant ofensiva russa què, malgrat tot, va
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aconseguir aturar, amb un nombre molt alt de baixes per ambos bàndols. Juntament amb la
resistència alemanya contra l’ofensiva anàloga al Voljov, l’operació per desbloquejar
Leningrad i rodejar el 18º Exèrcit es va veure sumida en el fracàs66.
Tornant a la punta contraria d’Europa i a 1941, la creació de la Divisió Blava, malgrat que en
principi poc tenia a veure directament amb els aliats, significava inequívocament un
apropament a l’Eix. Aquell juny, Rommel acabava d’enfonsar una ofensiva britànica a Líbia ,
pel que els aliats haurien de passar l’estiu replegats a la frontera egípcia, i per tant, lluny
d’Espanya. Això va afavorir, sens dubte, la creació de la Divisió, i fins i tot va permetre a
Franco donar un discurs bastant dur amb els aliats i recolzant la guerra amb la URSS, el 17 de
juliol67. Cal recordar, també, que ja no era pressionat per Hitler per l’entrada en la guerra.
Tot això va canviar a finals d’aquella tardor. Primer, perquè les forces britàniques del Nord
d’Àfrica varen aconseguir al novembre, finalment, un atac exitós, obligant a un gran
replegament de l’Afrika Korps. No obstant, aquest fet tampoc tindria greus conseqüències per
Espanya, ja que, al febrer del 42, Rommel es refaria i tornaria a superar els britànics en una
contundent ofensiva que el duria a Egipte. El gran canvi el suposà l’atac aeri japonès a la
Flota del Pacífic dels EUA i la derivada entrada d’aquesta nació en el conflicte, el desembre
del 41.
La primera conseqüència per a Espanya fou els problemes diplomàtics amb Iberoamèrica68,
ja que moltes nacions del continent americà se sumaren a la declaració de guerra contra l’Eix.
La posició de no bel·ligerància oficial del govern espanyol, juntament amb les bones relacions
que guardava amb aquell continent, semblen haver estat suficient per a deixar Espanya de
banda de la ruptura de relacions de Llatinoamèrica amb l’Eix. Així, Espanya pogué tornar els
favors diplomàtics d’Itàlia al passar a defensar els interessos italians a Amèrica una vegada el
país de Mussolini es va veure privat d’ambaixades69.
La segona conseqüència va ser la desviació de l’atenció de Hitler de l’est a l’oest. L’Eix va
demanar a Espanya que fes de pont comunicador entre ells i Portugal, garantint a aquesta
nació que si el seu territori fos atacat (en una hipotètica captura de les seves illes per instal·lar
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bases nord-americanes), rebria auxili. Espanya en va treure gran profit d’aquest paper ja que
va acabar signant una aliança militar i comercial amb els seus veïns70.
Però les preocupacions de Hitler anaven més enllà. Els seus estrategues varen concebre
l’Operació Ilona, a partir de l’Operació Felix, per la qual, davant qualsevol esdeveniment
intern o extern que canviés la política espanyola, les tropes alemanyes ocuparien els Pirineus,
tancant l’istme71.
No obstant, la major part de 1942 restà sense intervencions directes dels aliats damunt
Espanya. L’estratègia dels aliats fou, principalment, la d’intervenció indirecta, introduint
espies i elements subversius dins d’Espanya72 per alimentar la divisió interna que després
tractarem. També cal destacar l’arribada del nou ambaixador nord-americà, l’historiador
Carlton J. H. Hayes.
Aquestes divisions internes també foren les culpables de la caiguda de Serrano com a
ministre d’exteriors, i el seu canvi per Jordana, que ja havia ocupat la cartera al 1939. Jordana,
per conviccions pròpies, però sobretot per pressions externes dels aliats, va començar a
construir el camí de volta a la neutralitat, en el que comptà amb cert suport de Franco, com
queda patent a l’entrevista entre ells dos, el diplomàtic nord-americà Myron Taylor i
l’ambaixador Hayes, al setembre de 1942, on el dictador presenta la que serà la seva línia
dialèctica fins a la fi del conflicte: la inexistència d’una guerra mundial en favor de tres
guerres entrecreuades: La d’Europa contra Rússia, on Espanya és bel·ligerant moralment
contra el comunisme; la d’Europa contra Europa, en la que Espanya és estrictament neutral; i
la d’Amèrica contra Japó, on Espanya sent simpaties per Amèrica després de les accions
japoneses contra Filipines73.
La tensió, no obstant, és evident un mes després, quan a Gibraltar es comença a concentrar
gran nombre de tropa. El que s’estava cuinant era l’anomenada Operació Torch, que preveia
un desembarcament aliat en el Nord d’Àfrica occidental. Sembla ser que la seva preparació va
ser desapercebuda pels serveis d’intel·ligència alemanys (tot i estar Gibraltar plena dels seus
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espies)74, malgrat que La Almudaina75 reportés de fons alemanyes la sortida de l’Estret d’una
gran flota britànica, que seria una de les que prendria part en el desembarcament.
L’Operació Torch, executada dia 8 d’octubre, tenia com a eventual complement l’Operació
Backbone, que tenia per missió neutralitzar Espanya (al manco el Marroc espanyol) per evitar
una intervenció de Franco que fes perillar el desembarcament76. No obstant, els americans se
decantaren per no involucrar a Espanya, confiant en la seva no intervenció. A tal efecte, a la
matinada de dia 8, l’ambaixador Hayes facilità una carta de Roosevelt a Franco on el primer
garantia el respecte als territoris del segon. No obstant, la por inicial de Franco és una altra:
“hay que prepararse para una reacción alemana en el Pirineo”. No sense motiu, doncs dia
11, els alemanys ocupen territoris de la França de Vichy,77 disposats a intervenir i tancar
l’Estret amb el permís de Franco o sense ell.78 Així, l’Operació Ilona se transformà en
l’Operació Gisela.
Franco tampoc s’acabava de fiar de les garanties aliades. L’atractiu estratègic de les Balears
com a base aliada per a un posterior atac al continent era evident. Davant la doble amenaça
(alemanys i aliats), Franco va enviar als seus ambaixadors que comuniquessin a tots els
governs que davant qualsevol invasió, el territori nacional se defensaria a ultrança. A finals de
mes s’efectua la mobilització parcial de l’Exèrcit79 com a mesura preventiva i persuasiva. Va
tenir èxit, doncs Espanya no va rebre cap agressió, i va continuar surant entre les aigües
aliades i de l’Eix tan bé com va saber.
Aquest statu quo, que seguia els principis de Franco d’esperar a veure que passava, es va
veure finalitzat el 12 de maig de 1943, amb la capitulació de l’Afrika Korps i l’expulsió de
l’Eix del Nord d’Àfrica, en que significava el conseqüent salt a Itàlia. Aleshores és quan
alguns generals alemanys veuen urgent executar la ja preparada Operació Gilesa, però Hitler
desestima la opció, ja que la operació precisaria de tropes òptimes “doncs són els únics llatins
valents i formarien guerrilles a la nostra pròpia reraguarda”.80
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Al juliol de 1943, l’atac aliat a Sicília81 premonitzà

la caiguda de la Itàlia feixista.

Mussolini, a la desesperada, intentà convèncer Hitler de què, amb una intervenció espanyola,
podrien atacar la rereguarda dels aliats a Àfrica, però Hitler només tenia Rússia dins el cap.
La caiguda de Mussolini va esdevenir aquell mateix mes.
Amb la desaparició del més vell amant de l’Espanya de Franco, els aliats veren innecessari
fingir el romanç amb aquesta nació, pegant un cop damunt la taula. Els ambaixadors Hoare i
Hayes pressionaren Franco en diferents àmbits, però les tropes alemanyes seguien
acantonades a Hendaia. Franco s’escudava en l’abans mencionada teoria dels trens fronts, i va
sobreviure com va poder a les tensions d’Alemanya, que volia que reconegués la nova
República de Saló, i el desig contrari dels aliats.
Tanmateix, finalment Espanya abandonà la postura de no bel·ligerància en favor d’una
neutralitat complaent amb els aliats.82 Se prohibiren les “missions” d’Alemanya i Itàlia a
Espanya, tant d’espionatge com d’altres finalitats,83 s’aturà l’enviament de wolframi a
Alemanya84 i, a l’octubre s’inicià la repatriació de la Divisió Blava, fet més que evident de la
nova postura espanyola, i punt final de la nostra exposició.

4. I EL JAPÓ?
Les relacions espanyoles amb l’Eix, malgrat fossin més importants amb Itàlia i Alemanya –
per motius evidents– que no amb el Japó, també s’allargaren fins a l’arxipèlag nipó i cal ferne un esment.
El principal investigador de les relacions espanyoles amb l’Orient Llunyà és Florentino
Rodao, amb obres com Franco y el Imperio Japonés. Imágenes y propaganda en tiempos de
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guerra, del 2002. En aquest treball, no obstant, s’emprarà la seva tesi doctoral (base del llibre
esmentat): Relaciones hispano-japonesas, 1937-1945, de 1993.
Per Espanya, al igual que per Europa, el Japó era quelcom massa llunyà. No obstant, els
afers bèl·lics entre Xina i el Japó als 30 va fer que els europeus balancegessin entre Beijing i
Tokio, decantant-se Espanya finalment per al recolzament al Japó. Franco acceptaria
l’hegemonia japonesa al Pacífic al 1939 al considerar-la la potència més avançada d’aquell
oceà.85 Ja al desembre de 1937, el bàndol franquista i el Japó s’havien reconegut mútuament,
mitjançant la mediació italiana. L’Alemanya de Hitler i el Japó no s’aproparien fins 1938. Les
quatre nacions compartien, al manco, l’anticomunisme com a causa comú. En el cas hispanonipó també se podria sumar un anti-americanisme respecte al control d’EUA damunt l’antiga
possessió filipina86.
L’atac a Pearl Harbor i l’inici de la Guerra del Pacífic suposà un punt d’inflexió també en les
relacions hispano-nipones. Espanya passaria també a defensar aleshores els interessos
japonesos a Iberoamèrica i a passar informes d’espionatge sobre els EUA, però des de Madrid
va començar a mirar-se amb determinació el destí de les Filipines, ocupades el 1942 pel Japó,
amb por de perdre a l’arxipèlag les pretensions culturals.
Amb el canvi del signe de la guerra i l’apropament dels aliats a les fronteres espanyoles, el
Japó passà a ser aquell amic inconvenient87 per a mantenir relacions amb tercers. Per això, ja
des d’abril de 1943, amb la cartera d’exteriors custodiada per Jordana, les relacions amb el
Japó seran les primeres on s’aplicarà la recent instaurada neutralitat. Amb el temps, el Japó
passaria a ser l’enemic convenient.88

IV- LA GUERRA A ESPANYA:

1. EL PROBLEMA DE LA DEFENSA
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Tot i el fi de la Guerra Civil, tant el clima interior com exterior no aconsellaven una
desmilitarització important a Espanya. De fet, la construcció de defenses i fortificacions es va
incrementar. En especial prioritat es va tenir la línia de fortificacions al voltant de Gibraltar,
amb elements construïts a tota pressa per batallons de treballadors (òbviament, presoners
republicans),89 degut a les tensions, abans esmentades, en aquell punt durant els mesos al
voltant de l’esclat del conflicte.
Amb l’inici de la Segona Guerra Mundial, Espanya se trobarà amb un Exèrcit que, malgrat el
seu tamany en homes mobilitzats i l’alta experiència d’aquests (després de tres anys de
guerra), no està preparat per a participar en el conflicte per la falta de bon equipament,
material bèl·lic decent i provisions. Què havia de fer en la Segona Guerra Mundial contra les
potències mecanitzades dels altres bàndols? Sense gran nombre d’avions ni tancs no es podia
combatre.
Si no es podia combatre en la guerra, els esforços s’havien de destinar a la defensa per a
evitar que la guerra s’aprofités de la debilitat militar espanyola. De 1939 a 1943, en
comptades ocasions se va haver d’executar la mobilització de les tropes per a la defensa. Tal
fou el cas de la primavera de 1940 amb l’atac a l’occident europeu per part d’Alemanya.
Franco havia disposat la defensa de la següent manera: el IV Exèrcit a Barcelona, el V a
Saragossa i el VI a Burgos, al rebre l’ordre, tancarien els Pirineus en 24 hores, mentre Les
guarnicions d’Almeria, Algeciras i el Marroc se reforçarien90. Més preocupació suposaven les
Balears i les Canàries, que eren els punts més exposats de l’estat, més que res per a la seva
insularitat i la manca de forces navals espanyoles per guarir-les, juntament amb el desinterès o
impossibilitat de dotar-les de forces suficients.
Després d’Hendaia, sabent que els alemanys no havien sortit amb bona impressió dels
espanyols i que aquests podrien ser obligats a entrar en el conflicte en qualsevol moment,
l’Alt Estat Major reorganitza l’exèrcit, creant 50 divisions d’assalt preparades per entrar en
guerra ràpidament, mobilitzant 450000 homes. Unes altres 50 divisions estarien llestes per
formar una línia de reforços, i encara es pensava en mobilitzar-ne unes 50 més, menys
equipades, que s’encarreguessin de tasques defensives. No es té constància de com es pensava

89
90

SÁEZ, 2011: 30
TUSELL i QUEIPO DE LLANO, 2006: 121

~ 25 ~

sustentar un exèrcit tan nombrós,

91

i tanmateix no soluciona el problema de la mecanització,

per a equiparar-se a altres exèrcits.
L’Operació Torch deixava en una situació molt delicada els territoris més vulnerables
d’Espanya: el Marroc i els dos arxipèlags. El mateix succeirà amb la invasió de Sicília, tot i
ser una operació en un escenari més oriental. En ambdós casos, també es procedí a la
mobilització de les forces armades92.
Al 1943, davant la incertesa de si finalment els alemanys executarien l’Operació Gisela o no,
Espanya no tal sols mirava preocupada les possessions al Mediterrani (en especial les Balears,
que Franco havia garantit que defensaria “palmo a palmo”93), sinó també observava amb
desconfiança els Pirineus. Per això es va començar una obra de fortificació a l’istme, que
volia ser l’anàloga espanyola de la Línia Sigfried alemanya o la Maginot francesa. El resultat
fou la Línia P (de Pirineus, però coneguda al final com Línia Pérez 94), que ja aprofitava
algunes fortificacions de 1939-1940 però que entre 1943 i 1944 es millorarien.95
S’ha dit que les Balears eren un punt especialment feble i suculent per a l’enemic. Se’m
permeti fer una aproximació a la seva defensa. A l’inici de la guerra, Mallorca tenia previst la
seva defensió al Pla 1933 (fet per Franco), què, bàsicament, preveia la construcció de petites
fortificacions per a evitar el desembarcament enemic.96 Aquest Pla seria l’executat front el
desembarcament de Bayo, però, en veritat, només al final de la Guerra Civil es varen
començar a construir importants posicions defensives.
Amb les declaracions de guerra per part de Gran Bretanya i França a Alemanya, ja al 1939, el
general Kindelán, aleshores comandant de les Balears, va idear un nou pla (Pla Kindelán o Pla
1940) davant una eventual atac aliat contra Mallorca què seguia les pautes històriques de la
doctrina defensiva de les Balears: vigilància continuada per evitar un atac sorpresa; resistència
a primera línia de platja mitjançant fortificacions per a evitar l’establiment d’un cap de platja;
i organització per sectors, amb una reserva mòbil per acudir tot d’una al punt d’atac.97
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Aquest Pla preveia una acció combinada aeronaval a l’estil de les sofertes per Dinamarca i
Noruega (conquestes contemporànies a la redacció del Pla). Kindelán concebí la defensa en
sis fases o “distàncies”, com ell ho anomena. En la primera, els avions propis fustigarien el
comboi enemic. En la segona, aquesta funció la farien els canons de llarg abast. En la tercera,
els canons de mig abast obririen foc sobre les llanxes de desembarcament. En la quarta
(barrera principal de foc) els canons i les metralladores de les fortificacions del litoral obriran
foc sobre l’enemic durant el desembarcament. En la cinquena, se lluitarà en les platges per
neutralitzar les tropes desembarcades. Finalment, i en cas de poder perdre la primera línia, la
reserva mòbil anirà a recolzar-la per evitar ruptures del front98. A tal efecte, quatre regiments
d’infanteria, més unitats artilleres i de sapadors ocuparien diferent sectors de l’illa (i
formarien la reserva mòbil, ara també amb la missió d’eliminar les tropes paracaigudistes
enemigues que tan d’èxit estaven tenint al continent).99 És en conjunt, un pla bastant raonable
i possibilista, que se complementava amb la construcció de noves fortificacions o punts de
resistència, el minat de les principals badies i ports, i amb el recolzament d’alguns
hidroavions.100
A l’any vinent es creà el Pla 41 per a la defensa de les Pitiüses, basant-se en els principis de
la mallorquina.101
Amb el segon moment de tensió per a l’arxipèlag, amb l’Operació Torch, es va idear un nou
pla defensiu, conegut com a Pla 43, que se basa en l’anterior, sobretot en el referent a les
construccions d’alguns punts de resistència costaners que encara no havien pogut ser edificats,
creant una gran línia de fortificacions coneguda com Línia Tamarit, en honor al responsable
de la seva construcció, el coronel Ricardo Fernández de Tamarit.102
El Pla 43, respectant més o manco l’esquema del pla anterior, contempla una defensa amb
reals possibilitats d’èxit, pel que contempla una defensa marítima, aèria i terrestre, amb més
de 14 regiments i altres unitats entre infanteria, artilleria i logística103. També s’encarregaria
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de Cabrera. Era, en definitiva, un pla massa ambiciós com per a ser realitzat íntegrament, ja
que no se disposava de tanta tropa ni armament.104
Amb posterioritat, se crearien el Pla 44 i Pla 45, molt més realistes i fatalistes (ja que lluny de
rebre o mantenir les tropes existents, en lleva), pel qual la resistència balear estava destinada a
retenir el temps suficient a l’enemic com per rebre reforços peninsulars, si fos possible això
darrer, o “obligar a un posible enemiga a tener que montar una operación combinada de gran
estilo, ofreciéndole, al propio tiempo, una honrosa resistencia”, pel que se disposava d’un
últim reducte defensiu al nord de l’illa per a “continuar la lucha en cumplimiento de una
misión de sacrificio.”105
L’article d’Albertí no parla sobre Menorca, però per materials106 facilitats per la Biblioteca
Militar de Balears, consta que aquesta comptava també amb un sistema de fortificacions
(mireu annex 3).
En definitiva, en cas de veure’s involucrada Espanya en la guerra, les Balears podrien haver
estat fàcilment capturades per un atac amfibi mitjanament considerable, malgrat una eventual
resistència a ultrança dels seus defensors a la platja. Només durant 1941, quan la tecnologia
bèl·lica dels bàndols enfrontats no superava en excés a la espanyola, i amb el Pla Kindelán
operatiu, la resistència podria haver estat mitjanament factible.

2.REPERCUSSIONS POLÍTIQUES
L’Espanya de Franco, en els seus primers anys, se sostenia sobre dos inestables pilars:
l’Exèrcit i el partit únic de la F.E.T. y de la J.O.N.S. (que per abreviar anomenarem Falange).
Aquests dos pilars actuaren, durant la Segona Guerra Mundial, de contrapoders un de l’altre,
creant escenes de tensió. Mentre Franco era militar de carrera, es recolzava molt en Falange,
on el veneraven com a líder (a més, el seu cunyat, Serrano, n’era el cap), mirant amb cert
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recel als seus companys de l’Exèrcit, que el consideraven més un prínceps què, acabada la
Guerra Civil, s’havia de desfer de Falange i encaminar la reinstauració monàrquica. Pel que a
la guerra, hi havia un altre problema (malgrat caure en generalitzacions): l’Exèrcit,
monàrquic, solia ser més filobritànic, i Falange, feixista, era molt germanòfila i italianòfila.
No obstant, cal esmentar algunes excepcions, com el general Muñoz Grandes, militar i
simpatitzant de Falange (aquesta combinació li va valer el comandament de la Divisió Blava).
Falange, admiradora fanàtica de Mussolini i dels èxits de Hitler, propugnà l’entrada
d’Espanya en la guerra al costat de l’Eix des del començament, però l’Exèrcit, a part de tenir
una facció important filobritànica, com s’ha indicat, coneixia l’estat de les forces i la
impossibilitat d’aquestes per a participar en el conflicte. Jordana, militar, vicepresident i
ministre d’exteriors el 1939, intentà un apropament a Gran Bretanya i França, però les seves
competències eres trepitjades descaradament per Ramón Serrano, que feia valer els seus valor
abans exposats per apropar-se a Itàlia. La pugna de tot acabà abans de l’inici de la guerra, amb
la destitució de Jordana i la reafirmació de Serrano com el segon home del règim, malgrat que
el Ministeri d’Exteriors va caure en mans d’un militar, Beigbeder, artífex de la neutralitat
espanyola recolzada en la italiana i que, una vegada rendida França, va establir una gran
amistat amb l’ambaixador britànic Hoare, què, com s’ha vist, fou un element introduït a
Espanya amb ànim pertorbador per part de Churchill, i que subornà l’estament militar i
organitzà diverses conspiracions.
Però els èxits alemanys alimentaven les ganes intervencionistes de molts espanyols, amb els
falangistes al capdavant, i se passà a la no bel·ligerància. Fruit d’aquest èxtasi, Falange va
anar agafant força i va començar a demanar més presència en el govern. Alguns militars,
observant aquest fervor feixista que semblava el preludi de l’entrada a la guerra, duu a la
redacció d’una carta de l’Alt Estat Major recordant que “sin aviación ni unidades
mecanizadas (hoy que los ejércitos basan su ofensiva en la velocidad), sin artillería antiaérea
ni cañones contracarros [...] no cabe duda que la empresa tendría muchísimas garantías de
fracaso [...]”107.
Malgrat això i que Beigbeder havia assolit importants tractats comercials (amb els aliats) i
solucionat un episodi de tensió amb els amants italians (que havien perdut un poc d’amor
envers Espanya en una breu crisi al 1940 pel pagament del deute establert durant la Guerra
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Civil108), aquest fou substituït a la tardor de 1940, deixant el Ministeri en mans de Serrano,
que consolidava així el poder falangista en el govern. Aquest canvi, dins d’un canvi general
de govern on el propi Franco s’atorgà la cartera de Governació,109 respon als preparatius per a
la conferència d’Hendaia amb Hitler.
El 1941, els èxits alemanys a Àfrica i Grècia tornaren a animar a molts a la intervenció. Al
maig es va donar una crisi del govern on el mateix Serrano pressionà amb la seva dimissió a
Franco si no es formava un govern amb més homes de Falange, fet que al final aconseguí,
estalviant-se la dimissió. No obstant, no s’aconseguí la intervenció més enllà de la creació de
la Divisió Blava que canalitzà l’eufòria de l’atac alemany a la URSS.
La principal conseqüència d’aquesta reafirmació falangista i de Serrano fou la reacció dels
sectors militars monàrquics i de la dreta moderada en general, el que durà a uns moments de
molta tensió el 1942 que semblaven propiciarien la caiguda immediata de Serrano, en un inici
salvada gràcies als assoliments diplomàtics amb Portugal. Franco (que, tanmateix, començava
a aïllar cada vegada més Serrano del poder) sortiria en defensa de Falange durant un viatge a
Catalunya i Aragó aquell any, on criticà la monarquia liberal i defensà la distinció entre vida
militar i vida civil, fet que molestà al general Kindelán110, aleshores capità general de
Catalunya i que havia estat també el comandant de Balears el 1940. Aleshores, recolzat des de
la penombra per Hoare i el cònsol britànic de Palma, Hillgarth, el sector militar va preparar un
cop d’estat encapçalat per Kindelán o pel general Aranda,111 amb l’objectiu de restaurar la
monarquia, tornar a la neutralitat, declarar una amnistia, i recolzar-se en els sectors d’opinions
moderades112.
Mentre, els episodis de tensió se succeïren. Una disputa entre el falangista Ximénez de
Sandoval amb el fill del duc de Sotomayor esdevingué en una batalla campal entre els dons
bàndols. Sectors de Falange començaren a agredir a militars, pel que s’ordenà que oficials
anessin sempre armats. El general monàrquic Espinosa de los Monteros, va ser cessat tot
d’una va prendre càrrec de la Capitania General de Burgos pel seu fort discurs contra el
Ministeri d’Exteriors, i a Palma, per la desfilada de l’1 d’abril, els militars impediren als
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falangistes a participar-hi armats, pel que aquests se negaren a desfilar113 (tot i que aquest
incident no és recollit a la premsa, al manco a La Almudaina, és evident pel fet que no
apareixen unitats de Falange en el registre de les tropes que desfilaren114).
Finalment, el punt de màxima tensió succeí dia 16 d’agost quan, a Begoña, es va donar un
intent frustrat d’atemptat per part d’ex-divisionaris falangistes contra el general Varela, que
era ministre de l’exèrcit i, segons informes italians “l’adversari més acarnissat de l’Eix”115,
entre altres coses perquè era subornat per Hoare. El general participava en una missa per
carlistes, i a la sortida, aquests se veu que cantaven els següents versos: “tres cosas hay en
España/ que acaban con mi paciencia;/ el subsidio, la Falange;/ y el cuñado de Su
Excelencia”116, provocant als esmentats falangistes, un dels quals els hi llençà una granada de
mà, sense ocasionar víctimes fatals.
La crisi política que desencadenà el fet, a més de l’afusellament del terrorista, provocà la
destitució de Serrano i la renuncia d’un molt insatisfet general Varela, que fins aleshores
havia ocupat el Ministeri de Guerra, i que aleshores va caure en mans del general Asensio,
mentre que el general Jordana recuperava la seva vella cartera d’Exteriors. Cap dels dos
desitjava, en veritat, el càrrecs assignat,117 però així els militars recuperaven el pes del govern.
A l’octubre, mentre l’Operació Torch retenia l’atenció a nivell exterior, a nivell interior, el
règim viuria una nova crisi política, malgrat que el seu detonador era extern. Dia 11
d’octubre, don Joan de Borbó dóna a conèixer el primer manifest de Lausana, relacionant la
monarquia amb la neutralitat absoluta i la defensa del territori davant qualsevol invasió.
Aquest manifest fa que els monàrquics abandonin la fase de conspiracions en la que estaven i
es constitueixin en comitè per a defensar la transició del règim en una monarquia.118
Els resultats d’això tardarien en veure’s, però ho farien amb la pròxima crisi exterior, que
correspongué amb la capitulació de l’Afrika Korps i l’assalt aliat a Sicília, al maig-juliol de
1943. L’única mesura que havia pres Franco en tots aquests mesos de marge havia estat llevar
al sempre reticent Kindelán de la Capitania General de Catalunya, col·locant-lo com a
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director de l’Escola Superior de l’Exèrcit, on no tindria més homes baix les seves ordres que
un grapat d’estudiants, amb els que no podria muntar cap operatiu colpista.119
En veritat, Mussolini ja havia caigut i havia estat alliberat quan se produeixen el que Franco
anomenà “los momentos más graves que en la guerra pasamos”.120 Tot s’inicià quan un
nerviós general Varela, ex ministre de guerra, se presentà al despatx de Franco al setembre de
1943, entregant-li una carta, que pretenia ser un ultimàtum signat per una sèrie de monàrquics,
que demanen la reinstauració de la monarquia, en un to confraternal. 121 Durant els dies
exteriors no hi hagué resposta, ja que Franco va ser fidel a la seva sempiterna estratègia de no
fer res i esperar a veure què passava. Però això no bastaria aquesta vegada, pel que,
posteriorment, va anar reunint-se un amb un amb els generals signants i, per octubre, la crisi
hauria acabat.122

V- CONCLUSIONS

Amb el ressò dels canons de la Guerra Mundial ja molt llunyans, el 10 de juny de 1968,
Franco recordava:
“Mussolini era una persona molt ponderada, i de gran patriotisme. Se diferenciava de
l’exaltació i irreflexió del Führer, que no sabia dominar-se i escometia contra tot el món,
causant moltes víctimes innocents [...]. L’error del Duce fou creure que la guerra estava
guanyada quan Alemanya s’apoderà de França el 1940. Va témer arribar tard a gaudir la
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victòria. [...] Nosaltres mai fórem ni feixistes ni hitlerians. Volguérem salvar la nostra Pàtria i
donàrem la mà a aquells que ens la donaren.”123
D’aquesta valoració sobre les potències l’Eix i el paper d’Espanya amb aquestes se dedueix
el què hem vist fins aquí:
Les relacions italo-espanyoles foren molt amistoses. Elles propiciaren un romanç entre
ambdues nacions, nascut a la Guerra Civil i que se consolidà amb l’esclat de la Segona
Guerra Mundial, quan compartiren interessos envers la neutralitat. Quan, el 1940, Mussolini
passà a la intervenció, apropant-se a Alemanya, Franco només el pogué seguir fins a la no
bel·ligerància, el que dugué a que la relació entre Espanya i Itàlia passés a una fase de cert
distanciament, però no suposà un refredament, com demostra el fet de que, al febrer de 1941,
Mussolini, a Bordighera, on en principi havia de fer valer els interessos de Hitler per a que
Espanya entrés en la guerra, va acabar fent valer, davant Alemanya, la impossibilitat de
Franco per a la intervenció. Sí que és cert què, aleshores, li interessava ser l’única potència de
l’Eix al Mediterrani. Només a l’estiu de 1943, sabent-se derrotat, Mussolini va intentar a la
desesperada una intervenció espanyola què, de qualque manera, salvés Itàlia, però, aleshores,
a Franco gairebé li era més beneficiós deixar que el seu més apreciat aliat sucumbís sol.
Amb el distanciament hispano-italià, els britànics i els alemanys intentaren fer valer la seva
influència sobre Espanya. Malgrat la vital necessitat per Hitler d’obtenir Gibraltar, el que
hagués suposat un cop molt fort per Gran Bretanya, no va voler satisfer les demandes
territorials espanyoles per por a les reaccions de la França de Vichy (el què sens dubte hagués
acabat d’animar als espanyols a anar a la guerra en aquell moment), i de les negociacions
passà a les amenaces contra Espanya, què intentava mantenir content i calmat al Reich
mitjançant concessions menors, com l’abastiment a submarins, permetre missions
d’espionatge i venent-li wolframi. Amb l’atac a la URSS, ambdues nacions varen tenir,
potser, el moment de major aproximació, materialitzada en la Divisió Blava, però la realitat és
que a partir d’aquí, ràpidament, les relacions se refredaren. Mostra d’això és l’existència de
plans, com l’Operació Gisela, que pretenien la invasió d’Espanya si aquesta no intervenia en
la guerra al seu costat. Però Franco necessitava primer queviures pel país per entrar a la
guerra, i Hitler només els hi volia donar una vegada actuessin bèl·licament. Per contra, els
aliats subministraven productes a Espanya, subornant-la per l’estómac a la no intervenció.
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Què Espanya tornés a la neutralitat demostra quina de les dues estratègies fou la triomfant.
Les relacions diplomàtiques (que no ideològiques) entre Espanya i Alemanya, amb aquestes
evidències, poden considerar-se formals, però difícilment amistoses.
Si a tots aquests esdeveniments exteriors se suma el fervor intern amb el que se vivia la
guerra, així com la confrontació entre el sector militar i el falangista, que, malgrat decantar-se
pels primers, entre 1940 i 1941 semblava afavorir els segons, se pot convenir que Espanya va
estar a punt de participar en el conflicte (sobretot amb la caiguda de França i després de cada
victòria de Rommel a l’Àfrica) o de què el conflicte penetrés dins Espanya (amb cada
ultimàtum alemany o amb l’apropament dels aliats, com a l’Operació Torch). A més, durant
aquells anys, part important de la política interior va quedar subordinada als fets exteriors, pel
que no val només dir que Espanya no participà en la Segona Guerra Mundial: El conflicte
entre 1939 i 1945 va marcar profundament Espanya i la configuració d’un règim recent
establert i que sobreviuria encara trenta anys més.
La intervenció espanyola podria haver canviat totalment el desenvolupament de la guerra.
L’apropament a l’Eix, els orígens del qual s’han de cercar en la Guerra Civil i en la ideologia
de tall feixista dels partits únics d’Itàlia, Alemanya i Espanya, no va bastar per a que se
produís aquesta intervenció, doncs aquesta darrera nació sofria els efectes d’una postguerra
terrible: amb la industria destruïda, els cultius que no donaven abast i part important de la
població exiliada, més un Exèrcit mal equipat pel nou tipus de guerra, acabaren decantant la
balança per a que la història fos la que ha estat.
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FONTS D’HEMEROTECA:
-La Almudaina.

-La Vanguardia.

FONTS ELECTRÒNIQUES I ALTRES:
-Entrevista Luís García Berlanga [vist el 05/07/16]:

https://www.youtube.com/watch?v=01rLFpuV3pQ

-BIBLIOTECA MILITAR DE BALEARS. “Baterías de costa en Mallorca”. CD nº22, nº de

registre 18255.

VII- ANNEXOS
ANNEX 1: Punts de l’informe remès a Hitler per Mussolini sobre la reunió amb Franco a
Bordighera el 12 de febrer de 1941. Traducció al català de la reproducció castellana de Tusell
i Queipo de Llano (2006: 213).

1-Franco creu avui, com sempre, en la victòria de l’Eix.
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2- Franco és conscient de que Espanya ha de col·laborar amb l’Eix en la consecució de la
victòria.
3-Franco afeigeix què no pot donar aquesta col·laboració en les condicions en les que avui se
troba Espanya; condicions de vertadera fam i d’absoluta carència de preparació militar.
4-La intervenció espanyola està subordinada a dues condicions; a saber: l’ajuda econòmica i
militar, i una precisió del article 5 del protocol d’Hendaia, en el sentit de que Espanya haurà
de tenir, a més de Gibraltar, el Marroc, encara francès.
5-Franco ha declarat què l’atac a Gibraltar ha de ser dut a terme per tropes espanyoles, encara
que siguin ajudades per tropes alemanyes.
6-Franco ha declarat què els eventuals acords de naturalesa econòmica amb Gran Bretanya i
Estats Units no l’obliguen en el terreny polític: “una cosa es el comercio –ha dit– y otra el
honor”.
7-Franco m’ha donat una còpia del memoràndum de l’Estat Major espanyol enviat a Berlin,
en el qual estan enumerades totes les necessitats alimentaries i militars espanyoles.

ANNEX 2: Aquí se reprodueixen el discurs de Serrano del 24 de juny de 1941 i l’himne de la
Divisió Blava, més un comentari al respecte.
HIMNE DE LA DIVISIÓ BLAVA
(Lletra de José María Alfaro y Agustín de Foxá)

I.

IV.

Con mi canción

para ti,

la gloria va

que mi vuelta alborozada has

por los caminos del adiós,

de esperar

que en Rusia están

entre el clamor

los camaradas de mi División.

del clarín inmortal.

II.

V.

Cielo azul

En la distancia queda
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VII.
Con humo de combate
yo retornaré,
con cantos y paisajes
que de allí traeré.
VIII.
Avanzando voy;
para un mundo sombrío
llevamos el sol;
avanzando voy
para un cielo vacío

DISCURS DE RAMÓN SERRANO SUÑER
(reproduït a La Vanguardia del dimecres 25 de juny de 1941)
“Camaradas: no es hora de discursos, pero sí de que la Falange dicte en estos momentos su
sentencia condenatoria: ¡Rusia es culpable! ¡Culpable de nuestra guerra civil! ¡Culpable de la
muerte de José Antonio, nuestro fundador, y de la muerte de tantos camaradas y tantos
soldados caídos en aquella guerra por la agresión del comunismo ruso! El exterminio de Rusia
es exigencia de la Historia y del porvenir de Europa.
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El camarada Serrano Suñer se dirige a todos para decirles que, después de cantar el himno de
nuestra Revolución, se disuelvan con orden, y les recomienda que estén solo atentos a la voz
del Mando y vigilantes de las voces insidiosas y pérfidas de los enemigos, para sellarles la
boca.”

En cap dels dos casos se fa referència a Alemanya. Tant l’Himne con el discurs improvisat de
Serrano tenen una forta càrrega anticomunista i profalangista, però no pronazi. Recordem que
tampoc s’organitzà la Divisió Blava dins les Waffen SS, amb més obediència a Hitler, si no a
l’exèrcit regular de terra alemany. Així doncs, està pendent de debat el nazisme de la Divisió
Blava.

ANNEX 3: FORTIFICACIONS A BALEARS PER A LA II GUERRA MUNDIAL
BATERIES A MENORCA
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PLÀNOL DE LA DEFENSA D’EIVISSA
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PLÀNOL DE LA DEFENSA DE MALLORCA
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Totes les imatges provenen de l’esmentat CD de la Biblioteca Militar de Balears i, amb
probabilitat responen a les defenses costaneres plantejades pels Plans 1940 i 1943.
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