Vistes del campament de reclutes. Ifni, 1963. Cèsar Malet, Arxiu Fotogràfic de Barcelona.
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IFNI
La mili africana dels catalans
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Ifni, un petit i feréstec enclavament espanyol a la costa meridional del Marroc, no gaire lluny de la colònia del
Sàhara, va ser el destí inesperat de
milers de soldats de lleva al llarg de
tres dècades. Ocupat a la meitat de
la Segona República, el 1934, el territori no disposava de recursos naturals importants ni tampoc d’un paper
estratègic en el concert internacional
que pogués justificar una ocupació
perllongada fins la retrocessió al Marroc del 1969. Menystingut pel lobby
colonial català i espanyol i gairebé inaccessible, el presidio d’Ifni, veritable
penal en acabar la Guerra Civil, esde-

vingué, així, l’escenari ideal per a
l’exhibició dels desvaris imperials
de les elits militars de l’Estat, i alhora el cul-de-sac on es van abocar, al llarg dels anys, una munió
de reclutes que hi van fer el servei
militar. Aquesta exposició pretén
explorar l’experiència ambivalent
que van viure els joves catalans
que van ser soldats de lleva destinats a Ifni. A l’atzar d’un sorteig
que els va enviar a complir durant
un any i mig llurs deures militars als
turons pelats d’aquella malaguanyada colònia, s’hi va afegir, a partir
del 1957, el trauma d’una guerra

d’alliberament censurada pel règim
franquista i, del 1958 en endavant,
la tensió pròpia d’un armistici que
es va mantenir fins l’abandonament
definitiu de la colònia. Prenent com
a eix la memòria compartida pels
antics veterans catalans, les seves històries de la mili a l’Àfrica,
Ifni convida a endinsar-se en uns
relats personals travessats per la
rancúnia i la nostàlgia, testimonis
configurats al voltant d’un plec de
reivindicacions que romanen desateses potser perquè paren atenció
a un passat incòmode que gairebé
ningú no vol recordar.

Un milicià posa amb la seva arma als afores de Sidi Ifni, 1958. Agencia EFE

/6

L’última
guerra de
Franco

Ifni, assetjat

Carregant la munició. Ifni, 1957-1958

Arxiu General de l’Administració
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Soldat ferit a l’Hospital Militar de Sidi Ifni. 1957-58
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Arxiu General de l’Administració

Després de la independència del
Marroc el 1956, els nacionalistes
marroquins agrupats entorn del
partit Istiqlal van reclamar el lliurament d’Ifni i del Sàhara. El Govern espanyol va argumentar que
aquests territoris no formaven part
del protectorat. Els incidents que
va provocar la incursió a la zona
sota control espanyol de l’Armée
de Libération National marroquina (ALN) es van multiplicar al llarg
del 1957 fins que, finalment, la nit
del 23 de novembre, les posicions
espanyoles van ser atacades. La

guerra es va prolongar fins a finals
de juny del 1958 i es van registrar
205 morts i 166 desapareguts en
el bàndol espanyol i un mínim de
519 morts i 296 desapareguts en
el marroquí. Com era d’esperar,
el règim de Franco va sotmetre
el conflicte a una severa censura
mediàtica. El replegament tàctic
de les tropes espanyoles entorn
de la capital va atorgar el control
d’una part molt gran del territori a
les unitats marroquines. Sidi Ifni va
quedar sotmesa a la pràctica a un
estat de setge.

El gran salt
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La guerra d’Ifni va oferir moments
per a l’èpica militar. És el cas de
les unitats de paracaigudistes de
l’exèrcit de terra, creades el 1953 a
Alcalá de Henares, i que van participar en la guerra amb les seves
dues primeres banderes, Roger de
Lauria i Roger de Flor. Formades
per voluntaris i amb una presència
molt notable de soldats catalans,
les banderes van protagonitzar
els primers salts en combat a fi
de socórrer l’assetjada posició de
Tiliuin.

Tramesa d’un donatiu de 10.000 ampolles de cava als
soldats destinats a Ifni. Barcelona, 1957.

Pérez de Rozas, Arxiu Fotogràfic de Barcelona
ABC, 7-12-1957.

Hemeroteca Municipal de Madrid

Fons fotogràfic Hernández Pacheco. Biblioteca Històrica Marquès de Valdecilla, Universitat Complutense de Madrid
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Història
colonial
d’Ifni

(1934-1969)

Ifni, una colònia
tardana
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Pel tractat de pau de Wad-Ras,
que va posar fi a l’anomenada guerra de l’Àfrica (en realitat, contra el
Marroc) del 1859-1860, el sultà va
reconèixer el domini espanyol sobre Santa Cruz de Mar Pequeña,
enclavament costaner fundat al
segle XV pels castellans en algun
punt de la costa sahariana. Sense
cap evidència que certifiqués l’emplaçament exacte, els espanyols
van decidir finalment que Ifni havia
estat l’antiga Santa Cruz.
Sense gairebé recursos i amb una
costa d’accés molt difícil, l’ocupació del territori d’Ifni no es va dur a
terme fins a l’abril del 1934, en ple
bienni negre de la Segona República. Construïda sobre els penya-segats d’una platja en què només
destacava la tomba del sant que
donava nom al lloc, Sidi Ifni arribaria a tenir el 1969, any de la retrocessió al Marroc, 54.000 habitants.

Vista aèria del camp d’aterratge d’Ifni. 1934.

Arxiu Històric de l’Exèrcit de l’Aire
El primer avió espanyol que va aterrar a Ifni. 1934.

Arxiu Històric de l’Exèrcit de l’Aire
Croquis del territori dels Ait Ba Amaran. 1935.

Estat Major de l’Exèrcit, Biblioteca Nacional d’Espanya
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Expedicions
científiques

/ 16

0.1

Amb l’ànim de trobar recursos
que contribuïssin al sosteniment
de la colònia, es van dur a terme
diverses expedicions científiques.
Figures com els germans Hernández-Pacheco o Pius Font i Quer
van recollir mostres geològiques i
botàniques, que van passar a formar part dels fons museístics de
la metròpolis, i van publicar, amb
més o menys èxit, les seves investigacions. L’esforç, no obstant
això, va ser en va: els únics recursos que es van extreure d’Ifni van
ser els humans.
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Reportatge fotogràfic de l’expedició científica realitzada
per Eduardo Hernández Pacheco a Ifni el 1934.

Fons fotogràfic Hernández Pacheco, Biblioteca Històrica
Marquès de Valdecilla, Universitat Complutense de
Madrid

Insomnis i
somiejos

“La bataille des sables”. Paris Match, 21-12-1957. Biblioteca de Catalunya
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Tant als relats dels veterans que van
fer la mili allà com als arxius espanyols que custodien documentació de
l’època, Ifni apareix moltes vegades
com un paisatge de fons pintoresc. Així
succeeix generalment amb els productes que emanen d’una colònia, que, a
més, acostumen a deshumanitzar els
súbdits de la metròpolis. Caracteritzats com a enemics ocults, assedegats
de sang, mimetitzats amb l’entorn, o
com a captaires que alimenten la seva
misèria amb les restes llençades per
l’exèrcit, o bé com a dòcils ajudants de
cambra d’un o altre oficial espanyol, els
habitants d’Ifni apareixen sempre en
escorç, com a figurants del relat. Tanmateix, l’experiència colonial a Ifni és
objecte d’altres relats, d’altres punts
de vista, com els dels mateixos combatents del bàndol marroquí, les narracions dels quals gairebé sempre entren
en col·lisió amb les elaborades des de
la metròpolis.
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Retrat d’un recluta al campament. Ifni, 1963. Cèsar Malet, Arxiu Fotogràfic de Barcelona
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Tot per
la pàtria

LLEGAMOS A IFNI EN 1962. ANTES DE TOMAR
TIERRA, LO PRIMERO QUE VIMOS FUE EL ESCUDO
DE LA LEGIÓN DIBUJADO EN LA MONTAÑA.

El servei militar obligatori va constituir, durant dècades, el principal ritu de passatge al qual se sotmetien els joves de tot l’Estat. Fins que es va suspendre
definitivament el 2001, centenars de milers de reclutes van abandonar temporalment les seves famílies
i els seus projectes per prestar servei a l’Exèrcit. A
la sensació de pèrdua de temps que molts d’ells van
experimentar s’hi podia afegir la fatalitat d’un destí
remot i incert, per exemple, a les colònies africanes,
entre elles Ifni, on els nous soldats comprovaven
fins a quin punt era certa la consigna franquista
“Todo por la patria” que presidia el frontispici dels
quarters..
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HABÍAMOS DEJADO LA PENÍNSULA EN MARZO,
CON UN CLIMA FRÍO, Y AL TOMAR TIERRA NOS
ASOMBRÓ EL CALOR QUE HACÍA ALLÍ.

TAMPOCO NOS ESPERÁBAMOS
AQUEL RECIBIMIENTO.

¡AY!

¡PAISA, PAISA! ¡DANOS
ROPA, NO HACE FRÍO!

Jaime Martín, Las guerras silenciosas (Norma Editorial, Barcelona: 2014)
39

TRIPA LASGUERRASSILENCIOSAS.indd 39

11/6/15 17:55
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El reclutament i el viatge
La crida a files seguia una litúrgia específica: notificació, sorteig
de la destinació i presentació a
l’Ajuntament o caixa de reclutes.
En la dècada del 1960, la mera
evocació d’Ifni causava força temors als nous reclutes i les seves
famílies, ja que a la llunyania i al
desconeixement s’unia el record
difús d’una guerra que havia posat
breument el focus sobre aquell lloc
remot. El desplaçament dels reclutes de Barcelona a Ifni es descriu,

amb freqüència, com una odissea. Almenys dos dies de viatge
amb tren, al Sevillano, per arribar
finalment a Cadis, on s’embarcava
cap a les Canàries, i d’allà a l’enclavament. Tot en unes condicions
molt precàries. A mesura que va
avançar la dècada del 1960, el
passatge aeri de Sevilla a Ifni va
anar reemplaçant la pesada travessia marítima.

Reclutes amb destinació a l’Àfrica a l’estació de França.
Barcelona, 1934.

L’arribada

Pérez de Rozas, Arxiu Fotogràfic de Barcelona

L’aïllament i les connexions difícils
amb l’exterior van ser, fins a la consolidació del transport aeri, el taló
d’Aquil·les de l’enclavament d’Ifni.
En el cas de les rutes marítimes,
les condicions difícils imposades
pels corrents i l’absència d’un port
natural impedia els desembarcaments durant gran part de l’any, de
manera que els vaixells de guerra
o els mercants podien esperar setmanes ancorats davant la costa.

Interior de la tenda de campanya del BIR en ple període
d’instrucció. Ifni, 1963.

Cèsar Malet, Arxiu Fotogràfic de Barcelona

BIR
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El pas dels nouvinguts pel Batalló d’Instrucció de Reclutes (BIR)
és una constant en els relats dels
veterans. A la precarietat de les
instal·lacions, l’amuntegament i la
falta d’higiene s’hi sumava la duresa de la mateixa instrucció. Cada
recluta es procurava com podia
els mitjans per fer més suportable
el pas pel BIR. Durant aquells tres
mesos, el règim colonial els mobilitzava per lluitar contra un enemic
que presumptivament es trobava
a l’aguait. La majoria dels soldats
descobrien llavors que havien desembarcat en una ciutat assetjada.

Destinació
La destinació era abans que res
una forma de deslliurar-se del BIR.
Si el recluta era seleccionat en funció de les seves capacitats (escrivents, mecànics, xofers i altres oficis), una destinació còmoda podia
suposar una millora substancial de
les condicions de vida. Tanmateix,
l’adjudicació habitual a les unitats de tiradors d’Ifni garantia, a la
pràctica, guàrdies llargues i sovint
penoses als blocaus que guarnien
les fronteres estretes de la ciutat.
Universidad, Nido de Águilas, Cota 254, Fuerteventura... El recompte i l’evocació d’aquests llocs

avançats, i les tensions associades a la protecció en un context
de setge, és una altra de les referències ineludibles dels relats
dels veterans.

Matar el temps
Matar el temps a Sidi Ifni, als quarters o als blocaus distribuïts al
llarg de la frontera, va ser una tasca gairebé impossible. La ciutat
presentava una oferta modesta:
els tornejos de futbol, una petita
xarxa de bars, el cinema Avenida
o el Barri del Cuscús, amb locals
dedicats a la prostitució. Fora de
la ciutat, als blocaus, sovint les
opcions es reduïen a mantenir
correspondència amb la família, a
interminables converses amb els
companys d’infortuni i al consum
d’alcohol i altres substàncies que
poguessin mitigar aquella barreja
estranya de tedi i incertesa que es
vivia a la frontera.

El retorn del soldat
El llicenciament posava fi a la tragicomèdia de la mili. Sovint l’excitació de tornar a casa es veia
acompanyada de la tristesa per
l’absència dels companys d’armes, i per l’abandonament dels
escenaris d’un servei militar fet en
condicions d’alerta permanent.

Tot sembla indicar que, des
d’aquell mateix moment, la nostàlgia adoptava forma i matèria: molts
reclutes s’emportaven tota classe
de records, ressorts d’una experiència que immediatament era objecte d’evocacions múltiples.

Reclutes jugant a la guerra davant la càmera.
Ifni, 1959-1967.

Col·lecció Enric Martí
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La ruïna
colonial
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El telefèric de Sidi Ifni.1967-1969

Agencia EFE, Arxiu General de l’Administració

Passats 35 anys, el juny del 1969,
el Govern espanyol va retrocedir finalment l’enclavament d’Ifni al Marroc. La retrocessió va fer que se
suspenguessin immediatament els
diversos projectes planificats per
l’Administració espanyola, que es
cancel·lessin les expectatives de
negoci pel que fa a l’abastament
de l’exèrcit i va provocar l’abandó
d’una part de les instal·lacions, de
vegades insòlites, llegades per la
metròpolis. Els somnis colonials
van acabar en ruïnes.
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Miratges

Plaga de llagostes. Ifni, 1959. Col·lecció Lorenzo Rodríguez
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Dècades després de l’abandonament, els veterans tornen a Ifni, mitjançant un pelegrinatge sentimental
que molts repeteixen una vegada i
una altra. A títol individual o per
mitjà d’organitzacions com l’Associació Catalana de Veterans de Sidi
Ifni, afronten, així, una experiència
carregada de nostàlgia, en la qual
es retroben amb la joventut perduda. Alguns d’ells, a més, adquireixen un conjunt insòlit de records,
objectes aparentment intranscendents que guanyen significat mitjançant els seus relats, en els quals
Ifni pren una llum nova.
La idealització d’aquell episodi i el
contrast amb el present fa néixer
en alguns veterans una actitud reflexiva, crítica amb la vida militar.
En altres, promou una reformulació
d’aquella experiència, vehiculada
ara mitjançant l’exhibició d’identitats noves o a través d’una relectura de les relacions amb la població
de la ciutat, la gran absent en els
relats de la seva mili a l’Àfrica.

/ 31

Crèdits

Direcció / Dirección / Director
Josep Fornés i Garcia
Comissariat / Comisariado /
Curator
OVQ (Andrés Antebi,
Pablo González Morandi,
Eloy Martín Corrales,
Alberto López Bargados)
Equip del museu / Equipo del
museo / Museum team

/ 32

M. José Asensio, Mariant
Cahué, Salvador García, Judit
Lara, Jesús Luzón, M. Jesús
Otal, Oriol Pascual, Susana
Pérez, Lluis Josep Ramoneda,
Yasmina Riau, Carmen Rodríguez, Jordi Sarabia, Josep Vilà
Disseny de l’exposició /
Diseño de la exposición /
Exhibition design
Muntatges Mòbils, SL
Disseny gràfic / Diseño gráfico
/ Graphic design
Intervento
Vinyetes extretes de la novela
gràfica Las guerras silenciosas,
de Jaime Martín (Norma
Editorial)
Realització d’audiovisuals /
Realización de audiovisuales /
Audiovisual production
José González Morandi
Correcció i traducció de textos
/ Corrección y traducción de
textos / Text correction and
translation
Linguaserve Internacionalización de Servicios, SA

Informació general

Empreses de producció /
Empresas de producción /
Production companies

Museus prestadors / Museos
prestadores / Museum loans
from

Dpeapa, Juan AlcaldeRoger Maselles, Touch Graphics
Europe

Museu de Ciències Naturals
de Barcelona

Conservació preventiva /
Conservación preventiva /
Preventive conservation
Artcare
Fotografies i materials
audiovisuals / Fotografías y
materiales audiovisuales /
Photographs and audiovisual
materials
Agence France Press Stock
Photos and Pictures - Getty
Images, Agencia Efe, Arxiu
Fotogràfic de Barcelona, Archivo
General de la Administración,
Archivo General Militar de
Ávila, Archivo Histórico del
Ejército del Aire, Archivo José
Demaría - Campúa, Arxiu Nacional de Catalunya, Biblioteca
Histórica Marqués de Valdecilla
- Universidad Complutense de
Madrid, Biblioteca Nacional de
España, Filmoteca Española,
Hemeroteca Municipal de
Madrid, Universitat Autònoma
de Barcelona
Prestadors particulars /
Prestadores particulares /
Individual loans from
Carlos Ansótegui, Benet Ballespí, Albert Benseny, Melchor
Bernad, Juli Carbó, Josep Maria
Contijoch, Enrique Escribano,
Joan Gallarde, Andrés Izquierdo,
Julio Julián, Albert Llauró, Enric
Martí, Lluis Nogué, Sebastián
Ponce, Miquel Querol, Félix
Romero, Lorenzo Rodríguez,
Josep Trias Ferrer

Veterans entrevistats /
Veteranos entrevistados /
Veterans interviewed

Accessos
Museu de Cultures del Món
Montcada, 12-14
08003 Barcelona
T. 932 562 300
museuculturesmon@bcn.cat
museuculturesmon.bcn.cat
Metro

Benet Ballespí, Albert Benseny,
Melchor Bernad, Miquel Bolart,
Jorge Boguña, Josep Maria
Contijoch, Enrique Escribano,
Domingo Fariña, Andrés
Izquierdo, Albert Llauró, Ricardo
Menor, Miquel Querol, Ramon
Roselló, Josep Trias Ferrer

·· L4 Jaume I
·· L1 Arc de Triomf
·· L3 Liceu

Agraïments /
Agradecimientos /
Acknowledgements

·· Via Laietana - Argenteria (45, 120,
V15, V17)
·· Princesa-Montcada (120)
·· Parc de la Ciutadella - Pg. Picasso
(39, 51, H14)
·· Pla de Palau (14, 51, 59, H14,
V15, D20)
·· Pg. Lluís Companys - Arc de Triomf
(39, 40, 42, 51, H16, B25, B20)

Associació Catalana de Veterans
de Sidi Ifni, Flor Castellanos,
Norma Editorial, Ramon Domènech, Domingo Fariña, Santiago
Francesch, Amadeu Inglés,
Miguel Julián, Jaime Martín,
Maite Nogué, Jaume Prim,
Teresa Abellán, Manuel Borrull,
Josep Maria Ferrándiz, Santiago
Feliu, Javier Berger, Ali Bousalim (Meki), Francesco Correale,
Khalid El Mansouri, Malika
Essaidi, Abderrahman Fabian,
Juan Carlos Gimeno Martín,
Mukhtar Idrissi, Maria Antònia
Marcet Frigola, Al-Hajj Sa’id
al-Mousaknaoui, Abderrahman
Rifi’i, José Antonio Rodríguez
Esteban, Ventura Sánchez
Ramos, Abdelaziz Zarban,
Celeste Muñoz, Judith Gallego,
Guillermo Rodríguez, Hassan
Ben Mbarek Ben Abdellah Ben
Mhand, Ahmed Ben Muhammad
Mezdougi

Tren de rodalies
Estacions de Renfe d’Arc de Triomf i
de plaça de Catalunya
Autobús

Bicing
·· Av. Catedral, 6
·· Comerç, 36
·· Gombau, 24
·· Av. Marquès de l’Argentera, 1
·· Av. Marquès de l’Argentera, 19
Cotxe
El museu no disposa d’aparcament
propi.
Aparcaments més propers:
·· Pg. Born
·· Pl. Catedral
·· Av. Cambó
·· Via Laietana
Horaris
De dimarts a dissabte, de 10.00 a
19.00 h*

Diumenges i festius, de 10.00 a
20.00 h*
Dilluns no festius, tancat
Dies de tancament anual:
1 de gener, 1 de maig, 24 de juny i
25 de desembre.
L’horari de taquilles acaba 30 minuts
abans de l’hora de tancament del
museu.
Tarifes
Entrada general: 5€
Entrada reduïda: 3,5€
·· Persones de 16 a 29 anys.
·· Persones a partir de 65 anys.
·· Persones a l’atur titulars de la
Targeta Rosa reduïda.
·· Famílies, amb un màxim de dos
acompanyants adults, sempre que
un, com a mínim, sigui el pare, la
mare o el tutor legal.
·· És imprescindible que hi hagi com
a mínim un membre menor de
16 anys.
·· Titulars de carnet de família
nombrosa.
·· Titulars de carnet de família
monoparental.
·· Titulars del carnet de Biblioteques
de Barcelona i del carnet de BCN
Cultural.
·· Bus Turístic: 20% de descompte.
Gratuïta
Primer diumenge de mes, de 10.00
a 20.00 h.
Tots els diumenges, de 15.00 a
20.00 h.
·· Menors de 16 anys.
·· Membres degudament acreditats
de l’ICOM (International Council of
Museums).
·· Membres degudament acreditats
de l’Associació de Museòlegs de
Catalunya.
·· Guies turístics professionals en
l’exercici de la seva feina.

·· Professors d’ensenyament reglat
acreditats per la direcció del centre
educatiu.
·· Professors d’ensenyament
reglat quan acompanyin un grup
d’estudiants.
·· Titulars de la Targeta Rosa gratuïta.
·· Persones que disposin del passi
metropolità d’acompanyant d’una
persona amb discapacitat.
·· Periodistes degudament acreditats.
·· Titulars de la targeta Barcelona
Card.
Entrada combinada per al Museu
de Cultures del Món i el Museu
Etnològic de Barcelona: 5 €.
Accessibilitat
·· El museu ofereix espais i serveis
adaptats, ajudes específiques i
recursos tàctils per a les persones
amb problemes auditius, visuals i
motors.
·· Espais interiors sense barreres
arquitectòniques.
·· Lavabos adaptats per a cadires
de rodes.
·· Disponibilitat de cadira de rodes.
·· Bucles magnètics.
·· Plànols tàctils de l’exposició
permanent.
·· Audioguies amb audiodescripció,
subtitulació i llengua de signes de
les peces més destacades.
Serveis
Consigna
·· No es permet l’entrada a les sales
d’exposició amb motxilles, maletes
o bosses. El museu disposa d’un
servei de consigna gratuït. Per tal
de poder-ne fer ús, cal disposar del
tiquet d’entrada al museu o bé de
la carta de confirmació de reserva.
·· Canviadors per a nadons.

