
 

La sala IV de la Torre Major de Bellver , és l’espai destinat a honorar la

memòria d’aquells que varen ser empresonats al Castell durant la Guerra

Civil. Aquest memorial neix d'un fonament important com són els

principis de la Llei de Memòria Històrica (Llei 52/2007, de 26 de

desembre), que reconeix i àmplia els drets de les persones que van sofrir

persecució o violència durant la Guerra Civil i la Dictadura.

 

L'obertura d’un espai dedicat a la Guerra Civil a la torre de l’Homenatge

el 20 de desembre de 2017 marca una fita en la museïtzació del Museu

d’Història de la Ciutat i en la recuperació de la nostra memòria més

recent.

 

En aquest procés ens trobam amb paradoxes sorprenents: el polític i

advocat Alexandre Jaume, diputat per la conjunció republicana -socialista

a les eleccions generals de 1931, fou una figura destacada a l’hora de

materialitzar la donació del castell i el seu entorn a la ciutat de Palma.

Amb el cop d’estat de 1936 seria empresonat i aïllat per, finalment, ser

afusellat el 24 de febrer de 1937 juntament amb Antoni Maria Ques

Ventayol, Antoni Mateu Ferrer i Emili Darder, aquest també empresonat

al castell de Bellver.

 

L’espai que acull l’exposició permanent: «La presó de Bellver, 1936-

1939», permet dignificar la seva memòria, i la de centenars d’homes,                

coneguts i anònims, que hagueren de patir la repressió franquista.

 

LA PRESÓ A BELLVER

El castell de Bellver no deixa

de ser una peça més del

complex aparell repressiu

del franquisme a Mallorca.

Igual que altres presons de

l’època, com la Provincial, el

magatzem de fustes de Can

Mir, el Fort d’Illetes, el

vaixell Jaume I o Can Sales.

Aquesta fortalesa

representa quelcom que va

molt més enllà del càstig de

la privació de llibertat: la

humiliació i

l’estigmatització. A l’alta

insalubritat d’aquests espais

s’hi afegeixen les

temperatures extremes i una

alimentació que destacà per

la seva escassa quantitat i

qualitat. Unes condicions

que, en definitiva, no només

formarien part del record

traumàtic dels supervivents

de les presons franquistes,

sinó també de la gent del seu

voltant.

 

BELLVER, PRESÓ
FRANQUISTA
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ELS DIFERENTS ESPAIS

 

Davant l’esclat de la Guerra Civil i les nombroses detencions que ocorren a Mallorca durant els primers mesos de

conflicte bèl·lic, els responsables franquistes es veuen en la necessitat d’adaptar diversos indrets de Palma com a

presons improvisades. Un dels espais escollits és el castell de Bellver, que recupera així la seva antiga funció

penitenciària per tal d’acollir una gran part de persones vinculades en major o menor mesura a les esquerres, als

moviments obrers, a l’associacionisme o a l’ensenyament.

 

La fortalesa palmesana era un gran recinte penitenciari que disposava de cel·les normals i d’aïllament (situades a

les diferents torres), espais per a la guàrdia i la vigilància, capella, cantina, cuina, latrines, dutxes per als

presoners i pati. En el seu principal punt d’accés –on s’arribava entrant al bosc, a través del carrer del Polvorí- es

trobava una garita vigilada on, setmanalment, els familiars deixaven paquets de roba neta per als seus presoners;

aquest viatge fins al castell també servia per endur-se’n roba bruta i recollir (o lliurar) la correspondència amb

ells.

 

El pis de dalt,  l’anomenada «planta noble», presenta molts més interrogants al voltant dels seus possibles usos,

no oblidem que el mes de juny del 36 s’hi havia inaugurat el Museu d’Art Antic.  Inicialment, aquest seria l’espai

designat per als militars i funcionaris de presó: el lloc des d’on es durien a terme tasques administratives o

d’estricta vigilància. També existeixen testimonis que suggereixen que al pis de dalt no només hi havia guardes i

militars, sinó que també s’utilitzava per a recloure o

retenir momentàniament alguns dels presoners.

 

L’anàlisi del conjunt bibliogràfic i documental permet  

afirmar que  el gruix del personal de Bellver estigué format

per militars i  de presó. Mentre que els funcionaris, que

feien torns, es trobaven dintre del recinte del castell 

pròpiament dit, els militars vigilaven  fora de l’edifici.

La direcció de la presó era assumida per un oficial de 

presons, encarregat d’aplicar el reglament i coordinar les 

tasques dels guardians.

 

Un capellà de la parròquia del Terreno, prestava els serveis

religiosos a Bellver.

 

Pel que respecta a l’aspecte sanitari, es pot determinar que 

no hi havia un metge de manera permanent al castell de 

Bellver, sinó que aquest realitzava visites alspresoners, 

tant periòdiques com d’urgència.

 

 

 

 

 

CRONOLOGIA D'UNA PRESÓ FRANQUISTA

 

Marcat des del seus orígens per la seva utilització com a presó al

llarg de diferents episodis històrics, el castell de Bellver fou habilitat

novament com a presidi el 23 de juliol de 1936, els primers dies de la

guerra Civil espanyola. La mesura s’adoptà per tal de fer front a la

manca d’espais per a la reclusió de les persones contràries al bàndol

rebel o que fossin, senzillament, sospitoses de simpatitzar amb

moviments d’esquerres.

 

Oficialment, Bellver hauria funcionat com a presó fins al 15

d’octubre de 1937. No obstant això, els testimonis orals dels

familiars obligarien a prolongar aquestes dates fins a l’any 1938 o,

fins i tot, els primers mesos de 1939. Els diferents grafits localitzats

tant al pati d’armes com a les coves també evidenciarien la presència

de presoners a Bellver després de l’octubre de 1937.
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LA VIDA DIÀRIA

 

Gràcies a la documentació del negociat 3er del Govern Civil de les

Illes Balears, sabem que només durant els primers vint dies

d’agost varen set tancats a Bellver un total de 315 homes.

 

S’han pogut identificar fins a 750 persones que, a partir d’una

base documental 7, haurien estat tancades a Bellver, cal matisar,

però, que aquesta xifra no necessàriament reflecteix que totes

elles estiguessin tancades dintre del castell en el mateix moment.

 

Els presoners passaven la major part del temps dintre de la seva

cel·la, tot i que també ocupen el dia fent passejades, prenent el

sol, xerrant amb els companys, dormint i escrivint a les parets. La

necessitat d’omplir hores provoca que alguns presos iniciïn

activitats formatives: és el cas concret de Ramon Lacomba, que

aprengué a llegir i escriure gràcies al mestre Rafel Gamero.

 

Sembla que el vespre era un moment complicat: els presoners

experimenten grans dificultats a l’hora de descansar. Dificultats

provocades per la manca d’espai a les cel·les, que els obligava a

dormir per torns damunt màrfegues, sacs grossos replets de palla

a manera de matalàs. Alguns, fins i tot, dormien al mateix trespol.

 

Es necessari destacar la duresa de les condicions climatològiques

al castell. De la intensa calor a l’estiu passen al fred causat pels

nombrosos corrents d’aire de tot el recinte que provoquen

refredats permanents.

 

En relació a la higiene, els reclusos del castell eren afaitats i, a

determinats moments, se’ls rapava.  Tenint present l’alta densitat

humana dintre de Bellver i les seves condicions d’insalubritat,

s’entén que aquella tècnica quedava justificada com a  mesura

antiparasitària.

 

 

 

 

 

EL CONFLICTE BÈL·LIC DES DE LA PRESÓ

 

El 16 d’agost i els dies successius es visqueren amb gran tensió: tres dies després del desembarcament, arribaren des de

Llevant camionades de ferits i morts. Tancaren al castell una seixantena de persones procedents de Manacor, Artà i Sant

Llorenç des Cardassar. Aquest fet provoca una sobreexplotació de l’espai que afecta de manera determinant les

condicions de vida dels presoners. El limitat espai de les cel·les obliga que el reus estiguin amuntegats i es vegin obligats

a dormir per torns compartint màrfega o a instal·lar-se a espais insòlits com la foganya de la cuina o les arcades del pati

d’armes. 

 

Els presoners no eren plenament conscients de la gravetat del moment. Pensant que la derrota dels rebels podia ser

qüestió de setmanes, manifestaven una actitud positiva que es veu reflectida a la seva correspondència. 

 

El 12 d’octubre de 1936 tingué lloc al castell de Bellver un succés que ha estat reproduït per nombrosos investigadors de

la Guerra Civil a Mallorca o a les Illes Balears. L’incident fou provocat quan la pluja matinal destenyí la franja inferior

d’una antiga bandera republicana, que perdé el vermell en favor del seu color original: el morat. Els colors de l’ensenya

de la Segona República tornaren a onejar a la torre de l’homenatge, desencadenant un seguit de manifestacions d’alegria

i befa entre els mateixos presoners. Un oficial disparà a l’aire, el tinent Gomila, i envià a tothom a les cel·les. Al cap de

mitja hora, feren formar als presoners, fins i tot els malalts. El tinent Gomila separà a l’atzar tres presos de les files.

Aquest fet finalitzà amb l’afusellament de tres d’aquells homes triats a l’atzar: Joan Vidal Sureda, Andreu Nicolau Matas

i Josep Picornell Porcel. Dies després dels fets, un guarda de la presó fa arribar als reus un diari on es podia llegir

«Sentencia cumplida» amb els noms dels executats.  Aquest incident marca un nou punt d’inflexió dins la història de

Bellver durant la Guerra Civil. Fins aleshores, suposadament, no s’hauria mort cap presoner dintre del castell; però, des

d’aquell dia, començaren a ser habituals els afusellaments de gent a les immediacions del castell.

 

 

 



YAY OR NAY? >

L’ALIMENTACIÓ
 
La documentació estudiada permet saber que existia una
cantina a la presó de Bellver a la qual treballaven algunes
cuineres. La gran majoria de les fonts consultades
coincideixen a destacar la mala qualitat, escassetat i
poca varietat del menjar que se servia al castell. El metge
era l’única persona que podia fer que un presoner pogués
gaudir d’altres aliments (com la fruita, la llet o el Nescao)
mitjançant la prescripció mèdica.

LA IMPORTÀNCIA DE LA CORRESPONDÈNCIA
 
Sabent que les visites no estaven permeses, les cartes
eren l’únic contacte del pres amb l’exterior. La seva
importància no només es limita al vincle emocional que
podia existir amb la família sinó que, mitjançant elles,
els reus podien fer arribar les seves necessitats
quotidianes. 
 
Com que el castell no tenia un servei destinat a la
neteja de la roba dels reclusos, havien de ser els
mateixos familiars els qui s’encarreguessin d’aquesta
tasca. Per això setmanalment recollien tant la
correspondència del familiar pres com un paquet amb
la seva roba bruta. Un cop netejada, a la setmana
següent es lliurava dintre d’un nou paquet a una garita
que et trobava a l’entrada del bosc i, allà, es dipositava
la carta que es volia fer arribar. Tant el paquet com la
correspondència eren examinats pels guardes de la
presó abans de ser entregats al seu corresponent
destinatari.
 
El valor històric de la correspondència conservada, és
immens, fins al punt d’esdevenir una de les fonts més
importants a l’hora d’aportar informació directa sobre
la presó de Bellver durant la Guerra Civil. Un
patrimoni documental que, en tot cas, cal preservar i
projectar.
 L’ESTAT D’ÀNIM

 
La correspondència dels presoners de Bellver reflecteix
amb fidelitat el seu món intern. Tot i que els reus
intenten evitar sofriments a les seves famílies amagant
les preocupacions reals i manifestant una suposada
actitud positiva, amb el pas del temps els seus escrits
acaben evidenciant el desànim i els alts i baixos
emocionals que pateixen.
 
Una forma d’afeblir l’estat d’ànim passava, precisament,
pel maltractament psicològic, element que es podria
considerar com a freqüent a Bellver. En aquest sentit, els
guardes del castell haurien sotmès als presoners a
situacions de veritable crueltat com, per exemple, fer-los
creure que serien afusellats.
 



 

 

DESTÍ I DESENLLAÇ

 

Durant l’agost de 1936, la fortalesa quedà gairebé estibada

de reclusos, la necessitat de trobar solucions per a

descongestionar-la, sumada a la voluntat d’establir un

mecanisme repressor que pogués infondre temor als

reclusos per a garantir la seva obediència deriva en les

tretes, un macabre mecanisme pel qual s’extreuen de

manera sistemàtica els presoners que estan reclosos als

diferents centres penitenciaris.

Sota l’aparença oficial d’alliberaments, en realitat es

tractava d’un mètode per a assassinar de forma extraoficial

una gran quantitat de persones, que acabaren essent

declarades com a desaparegudes. D’aquesta manera, als

familiars se’ls notifica que el presoner havia estat posat

oficialment en llibertat tot i que, com es pot deduir, aquest

no arriba a aparèixer mai. 

A partir de finals de setembre de 1936, la situació canvia i

les tretes afecten persones que feia setmanes o mesos que

estaven empresonades dins els grans centres penitenciaris

de Palma. Una bona part d’aquestes persones eren

considerades com a presos governatius, és a dir, no tenien

causa judicial oberta, per aquest motiu, la seva vida depenia

directament de la decisió del governador civil i acabaren

conformant el grup més nombrós de víctimes d’una treta de

presó.

Un altre sistema que permeté descongestionar les

instal·lacions del castell foren els trasllats a altres presons

(el fort d’Illetes i, sobretot, Can Mir) o als camps de treball o

concentració que aparegueren en diversos punts de

l’arxipèlag. A tall d’exemple, és significatiu destacar que en

només tres dies (el 2, 3 i 4 de desembre de 1936) s’enviaren

un total de 177 presos de Bellver al camp de concentració de

Campos, molt a prop del balneari de Sant Joan de la Font

Santa.

 

 

 

 

 

 

VESTIGIS DE LA REPRESSIÓ. ELS GRAFITS DELS

PRESONERS

 
Cada un dels blocs de pedra sobre els quals s’erigeix el castell

de Bellver ha estat testimoni directe de les vicissituds per què

ha passat l’edifici des de la seva construcció a inicis del segle

XIV. 

El darrer cop que el castell tingué una funcionalitat

penitenciària fou durant el transcurs de la Guerra Civil (1936-

1939): igual que succeí en episodis previs com la Guerra de

Successió, els reclusos volgueren deixar constància del seu

pas deixant incís a la pedra un nom, un lloc d’origen o una data

assenyalada com, per exemple, el seu dia d’ingrés a la presó. 

S’han estudiat les inscripcions trobades a les columnes, les

parets i les portes del pati d’armes; també es té constància de

l’existència de grafits atribuïbles a l’època de la Guerra Civil a

l’interior de les coves, al pis superior, probablement a les

cel·les del mateix pati, si bé en aquest espai s’haurien perdut

pràcticament per complet com a conseqüència de les

successives restauracions i processos d’emblanquinat dels

seus murs. Es documenten grafits d’una diversa grandària:

uns, minúsculs i discrets, aprofitant els espais de les juntes;

altres perfectament visibles i quasi ostentosos, formats per

lletres majúscules.

Un darrer apunt necessari és que no tots els presoners de

Bellver sabien escriure. Pel castell passaren persones amb

molt distinta formació: mestres i jornalers; polítics i

picapedrers; empresaris i ramaders. Estan documentats casos

d’homes que entraren presos essent analfabets i que, després

de mesos de reclusió i de les ensenyances de companys

lletrats, aconseguiren aprendre a escriure.

El recorregut per aquesta exposició ens convida a repensar

Bellver a partir d'un conjunt d'històries humanes: personatges

de diferents perfils i desiguals desenllaços que il·lustren la

funció penitenciària del castell durant la Guerra Civil

Espanyola.

 

 

 

 

 

 

 
Bellver, presó franquista

CANYELLES, Tomeu, FERRERO-HORRACH,Aina

Palma:Ajuntament de Palma, 2018. Col·lecció Castell de Bellver, 5

 



 

 

Podeu consultar el llistat de presoners identificats al nostre portal web:

www.castelldebellver.palma.es

 

Si teniu documentació sobre la presó de Bellver i la voleu posar a disposició dels

investigadors escriviu a: castelldebellver@palma.es

 

Per concertar una visita comentada a la torre major: castelldebellver@palma.es

 o al 971 73 50 65
 

 

 


