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La companyia degana del teatre illenc i el Teatre Principal de Palma porten a
escena la història de la repressió feixista a Mallorca, un dels territoris més
immediatament castigats per l’alçament franquista del juliol del 1936, a partir
dels testimonis del desembarcament republicà. Dirigit per Pere Fullana.

espectacle en gira
9 de març

Auditori de Manacor

13 d'abril

Can Ventosa Eivissa

11 de maig

Auditori de Ferreries

18 de maig

Auditori d'Alcúdia

amb el suport de la

contractació oberta!
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Gràcia – del 13 al 24 de març

Mar de fons
història oculta del desembarcament
direcció Pere Fullana cia. Iguana Teatre
intèrprets

Maria Bauçà, Rodo Gener, Lluqui Herrero, Albert Mèlich,
Carles Molinet i Rosa Serra

músics

Agustí Aguiló i Miquel Àngel Aguiló

equip de dramatúrgia Pere Fullana, Jaume Miró, Carme Planells i Aina Salom /
escenografia Jordi Banal / vestuari Antònia Fuster / il·luminació Toni Gómez / vídeo
Lluís Ortas / música original Miquel Àngel Aguiló
ajudant de direcció Xavi Nuñez / acabats d'escenografia Alfonso Rodriguez /
ajudanta de vestuari Bel Cirerol / ajudanta de producció Elisa Banal-Juaneda / tècnic
de so i vídeo Juanro Campos / producció executiva Jordi Banal / disseny de
producció Carles Molinet / comunicació i distribució Santi Celaya
i els equips del Teatre Lliure
coproducció Teatre Lliure, Teatre Principal de Palma i Iguana Teatre
agraïments Toni Mestre, Teresa Reus, Maite Villar i Naiara Yerobi
espectacle en català / durada 1h. 50' sense pausa
17/03 col·loqui amb la companyia després de la funció. Emissió EN DIRECTE! a
través del web a partir de les 20h.
seguiu #MarDeFons al twitter
horaris de dimecres a divendres a les 20:30h. / dissabte a les 17:30h. i a les 21h. /
diumenge a les 18h.
preus 23€ / 21€ compra avançada / 19,50€ amb descompte (excepte els dies de
l’espectador) / 18,50€ dies de l’espectador (dmc i dss tarda) / 16,50€ Tarifa
Plana Abonament Espectador (per a entrades fora d'abonament) / 12€ grups
universitaris, Carnet Jove, -30 i tarifa Última Fila / 9€ Generació Lliure (últim
minut) / 7€ grups de secundària
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“L’ombra del conde Rossi plana encara damunt
Mallorca. A l’illa i fora de l’illa són molts, moltísssims,
els qui el recorden a cavall o a peu, ple de punyals o
d’escuts, repartint besades i simpatia o -ben contraritronant contra els rojos i els comunistes i declarant-los
guerra a mort (d’una manera no gens metafòrica).
J. Massot i Muntaner

A Mallorca, el cop d’Estat del 18 de Juliol de 1936 triomfà sense gaires
dificultats. El 16 d’agost, una desorganitzada expedició republicana comandada
per Alberto Bayo desembarcà a Porto Cristo, però s’hagué de retirar la nit del 3
al 4 de setembre davant el perill de l’aviació italiana que, el 28 d’agost, havia
començat a bombardejar les posicions republicanes. Una vegada retirades les
tropes, la repressió política assolí el paroxisme. El feixista italià, Arconovaldo
Bonacorsi –més conegut per “Conde Rossi”– i grups de policies i falangistes es
lliuraren a una persecució de simpatitzants i militants d’esquerra. Aquesta
repressió afectà de manera tan profunda la forma de comportar-se socialment
dels mallorquins que les conseqüències perduren encara avui dia. Mar de fons
reflexiona sobre el triomf del nacionalcatolicisme feixista i els seus efectes. Ho
fa emprant recursos molt diversos d’escenificació a partir de fragments de vida
extrets de testimoniatges reals que podrien representar molta de gent. Ho fa
pensant que, segurament, recuperar les veus oblidades, encarnar amb els
nostres cossos les emocions perdudes, l’esperança, la por... ajudarà a
entendre’ns una mica millor.
Iguana Teatre
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els fets
L’estiu del 1936, tropes republicanes procedents de Catalunya recorren l’arxipèlag
Balear i alliberen Eivissa i Formentera que eren en poder dels alçats. El Govern de la
República no s’havia oposat a aquesta proposta, però va preferir observar els
esdeveniments sense interferir.
El 2 d’agost una columna de les milícies de Barcelona, dirigida per Alberto Bayo, va
desembarcar a Menorca, encara fidel a la República, abans de dirigir-se a Mallorca.
El dia 16 d’agost desembarcaren a les costes del llevant mallorquí en un intent de
recuperar l’illa, que s’havia posicionat al costat de l’alçament militar. L’operació serà un
fracàs i en tres setmanes els republicans hauran de reembarcar.
En el replegament, precipitat i mal organitzat, queden a terra nombrosos milicians i
milicianes que aviat seran capturats, torturats, exhibits com a trofeu de guerra i
afusellats. La intenció és eliminar de l’illa, en molts de casos de manera arbitrària, la
major quantitat d’homes i de dones sospitosos de ser afectes als invasors i a la
República.
L’operació militar va resultar un fracàs estrepitós i es considera que aquest episodi
determinà el resultat de la guerra, ja que Mallorca es convertí, aleshores, en una
important base militar per a la marina i l’aviació italianes, que bloquejaren les
comunicacions marítimes i atacaren l’Espanya republicana.

la repressió
La matinada del 16 d’agost desembarca a Mallorca l’expedició de milicians de Bayo,
reforçada per una part important de la guarnició de Menorca i reforços provinents
d’Eivissa. Les forces atacants aconsegueixen ocupar una franja costera d’uns 7 km de
la costa est de Mallorca.
El desembarcament es fa sense el suport del Govern de Madrid ni del Ministeri
Republicà de la Guerra. Es tracta més aviat d’una empresa política, patrocinada per la
Generalitat de Catalunya i, per tant, els atacants no tenen cap suport important de les
tropes de la península.
En total, entre 6.000 i 10.000 homes (i algunes dones) varen atacar l’illa a la zona de la
punta de n’Amer i Portocristo —rebatejat «Porto Rojo» després de ser conquerit.
Les milícies republicanes avançaren uns 12 km cap a l’interior. Perplexes davant l’èxit
inicial, l’avanç va ser dubitatiu, la qual cosa va permetre als rebels reorganitzar la
defensa.
El 31 d’agost, davant la creixent resistència amb la qual es troben les milícies
republicanes, refan els plans i concentren els esforços en l’assalt de Manacor.
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Els rebels aconseguiren reunir una força de 3.500 homes, consistent en 1.200 unitats
provinents de la guarnició militar, 300 més entre carabiners i guàrdies civils i uns 2.000
voluntaris falangistes.
Finalment, la contraofensiva aconsegueix imposar-se a la força expedicionària i la
manté bloquejada en el territori que havia aconseguit conquerir els primers dies. Els
republicans, amb serveis mèdics i hospitals de campanya limitats, i havent-se vist
superats per l’aviació italiana, són incapaços de fer front a la contraofensiva dels
rebels (de fet la intervenció italiana va ser clau per expulsar els republicans de l’illa).
La nit del 4 al 5 de setembre, davant l’ordre del govern de Largo Caballero
d’abandonar l’illa, i assetjats permanentment per l’enemic per terra i aire, els milicians
reembarcaren precipitadament als vaixells, abandonant dotzenes d’homes i nombrós
material bèl·lic. En poc temps l’arxipèlag (excepte Menorca) havia tornat al control dels
militars rebels.
Amb la retirada de l’expedició republicana s’inicià una dura repressió. Molts milicians
republicans que havien resultat ferits i estaven emplaçats en un convent varen ser
executats pels falangistes a la vista de la mare superiora, que no va intervenir per
aturar-los. Certament, pocs presoners escaparen de ser afusellats, encara que la
matança es va estendre per tota l’illa, a militants d’esquerres, sindicalistes, però,
també, a molts d’altres civils que no tenien res a veure amb l’expedició republicana.
El líder feixista italià Arconovaldo Bonaccorsi, conegut com el Comte Rossi, fou enviat
a Mallorca, al capdavant d’una força composta de camises negres i oficials de l’exèrcit
regular per aturar el desembarcament de les tropes republicanes de Bayo. Amb ell,
arribà un esquadró de Los Dragones de la Muerte i, amb l’ajuda de la falange local,
protagonitzaren una repressió extremadament dura a Mallorca.
Va ser aleshores quan els assassinats i les execucions a l’illa arribaren al punt
culminant, superant, fins i tot, la repressió que havia tingut lloc després del cop d’Estat.
Alguns autors afirmen que s’arribaren a executar unes 3.000 persones.

mar de fons
Tot plegat deixà un rastre de por, repressió i silenci entre els vençuts que varen haver
de conviure dia rere dia amb els botxins (d’una illa és més difícil escapar-se’n) en una
relació silent i submisa.
Els corrents profunds que originà el temporal d’aquell estiu del 36 han pertorbat la
societat mallorquina amb conseqüències encara ben presents vuitanta anys després, i
han marcat més del que sembla la relació entre Catalunya i les Illes.
Mar de fons s’ha elaborat a partir del testimoniatge de persones implicades en aquells
fets, tant els bèl·lics del 36, com la llarga ressaca que aquests deixaren.
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Els retalls de vida que configuren Mar de fons són interpretats per vuit actrius, actors i
músics, que es transformen i encarnen testimonis de la realitat, veus que parlen de
més enllà de la mort, instants de somni, pensaments i, fins i tot, testimoniatges
d’objectes o paisatges.
El muntatge vol ajudar-nos a explicar una mica la societat que som ara i, potser,
entreveure la societat que hauríem pogut ser.
La dramatúrgia de Mar de fons es construeix a partir del testimoniatge de persones
implicades directament en els fets històrics, que en foren observadores de primera
línia o en patiren les conseqüències, i també amb historiadors i especialistes sobre la
Guerra Civil a Mallorca, com Antoni Tugores Manresa, Josep de Vílchez, Jaume
Santandreu, Xavier Margais Basi, Llorenç Capellà, Damià Quetgles i Josep Massot i
Muntaner.
Un equip de 4 dramaturgs feren les entrevistes que abastaren des de l’inici dels fets, al
1936, a la postguerra, als anys 50, els 60 i fins a l’actualitat.
Les entrevistes, més la documentació que s’ha buscat i estudiat, són el material del
qual s’han abstret les escenes que configuren la dramatúrgia, que ha estat
supervisada i catalitzada pel director de l’espectacle i també dramaturg, Pere Fullana.
Durant molts d’anys les històries dels assassinats, la repressió i la humiliació que
varen patir els sospitosos d’esquerranisme a Mallorca, com una represàlia del
desembarcament, ha romàs ocult com una marea que no afecta la superfície. La purga
que va seguir, va produir ferides profundes en la convivència dels habitants dels
municipis de Manacor, Son Servera, Artà i Sant Llorenç.
El treball de teatre de testimoni que desenvolupem vol donar forma dramàtica als
testimonis, no només dels protagonistes —la majoria ja difunts—, sinó també dels fills i
dels néts que han crescut amb l’estigma dels perdedors, amb la ignorància i veient,
sense entendre-ho, els privilegis dels vencedors. Potser, descobrint les històries de
vida que va emergir de la guerra, arribarem a explicar el present.
Una illa es pot convertir en una trampa mortal o en una presó, on enterrar en la
fondària les humiliacions és una obligació per poder continuar vivint. Mallorca, fins a la
dècada dels 70, va ser una societat tancada i autosuficient en la seva precarietat, on
els fills i els néts dels perdedors anaren escola i jugaren amb els fills i els néts dels
assassins dels seus pares i avis. Amics que varen descobrir, per casualitat, que l’avi
d’un matà el de l’altre després de torturar-lo, històries de violacions, vexacions
indescriptibles, tot tipus d’humiliacions i d’horrors subjacents en una societat que
intentava fugir del seu passat.
També cal recopilar i donar veu a les històries de vida dels milicians, i els seus
descendents, abandonats al seu destí a l’illa, la seva relació amb el fet històric i com
afectà les seves vides. Les històries dels descendents de l’expedició republicana

temporada 2018/19

www.teatrelliure.cat

7

reflecteixin vuitanta anys de secrets i temors que fonamentaren una societat suspicaç i
desmemoriada.
Aquests fragments de vida, porcions de temps que van des del 36 al 75, es relacionen
entre si a partir d’un codi teatral molt obert en un espai escènic que reflecteix les restes
d’un naufragi, les restes d’una societat que hauria estat molt diferent sense la por
fosca que ens deixà el feixisme, sense la sang del genocidi que regà la nostra terra.

els personatges reals
el capità Alberto Bayo
Nascut a Cuba, fou la figura visible de l’expedició catalana
per alliberar Mallorca dels militars feixistes revoltats. Militar
d’aviació, el juliol del 36 no va dubtar a posicionar-se a favor
de la República i formà part de la Unió Militar Republicana
Antifeixista.
El descriuen com un home dur, de caràcter autoritari,
resolutiu i arriscat, per això no és d’estranyar que es fes seva
la idea −que circulava entre els republicans− de recuperar les
Balears. L’1 d’agost va obtenir un mandat del president de la
Generalitat, Lluís Companys, per organitzar l’expedició.
Va liderar un exèrcit de professionals i voluntaris d’entre 3.000 i 6.000 persones entre
els dies 16 d’agost i 4 de setembre del 36. Primer prengueren Eivissa i Formentera i,
després de passar per Menorca −on no el cop militar no havia reeixit−, es desplaçaren
a Mallorca.
Les escaramusses en terres mallorquines duraren vint dies. La resistència dels
insurrectes fou major de l’esperada, sobretot perquè comptaren amb el suport
econòmic de Joan March, qui col·laborà amb l’aviació feixista italiana que metrallà,
amb els seus hidroavions, la zona alliberada pels republicans.
Bayo no comptà amb els efectius suficients ni rebé cap reforç, al cap i a la fi no tenia el
suport del Govern de Madrid ni del Ministeri Republicà de la Guerra. El
desembarcament era, més aviat, una empresa política, patrocinada per la Generalitat
de Catalunya i estava condemnada al fracàs.
Així va ser i Bayo fou sotmès a un Consell de Guerra, a punt de ser condemnat a mort,
finalment, l’absolgueren. El desembarcament de Bayo és considerat una de les
operacions més controvertides de l’inici de la guerra. I Bayo se’n va doldre tota la vida,
convençut que el govern de la República l’havia abandonat.
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Tot i això, Bayo no es rendí mai del tot, col·laborà en la defensa de Madrid i acabada
la guerra s’exilià a Mèxic, on publicà Mi desembarco en Mallorca (1944), important font
documental. Mai no deixà de conspirar secretament contra Franco entrenant joves
antifranquistes i grups antifeixistes del Carib en l’art de la guerrilla. Participà en
l’organització de guerrilles a Nicaragua, Costa Rica i Cuba, i després de la victòria de
Fidel Castro, arribà a esser general de l’exèrcit cubà.

les milicianes
Les dones es varen unir a les columnes de
voluntaris antifeixistes perquè sabien que la
victòria de Franco suposaria la pèrdua de
les llibertats que havien aconseguit amb la
República i la seva desaparició de l’esfera
política i social. Hi va haver dones en tots
els moviments d’esquerres: anarquistes,
ERC, PSUC, Estat Català, POUM, etc.
Però, superats els primers mesos del
conflicte, en què havien estat ben rebudes com a combatents, hagueren d’enfrontar-se
als seus companys. Els dirigents masculins de les milícies antifeixistes les varen fer
fora al·legant, entre d’altres coses, que exercien la prostitució i, després, que eren
dèbils i incapaces.
La realitat era ben diferent, les dones ocuparen els mateixos llocs i feren les mateixes
tasques que els seus companys: a les unitats de xoc, a l’artilleria, a l’aviació, etc.
Algunes fins i tot varen ocupar càrrecs de responsabilitat. Però la imatge d’una dona
amb fusell era massa transgressora fins i tot per als revolucionaris, perquè
qüestionava els models establerts sobre masculinitat i feminitat.

les milicianes a Mallorca
Les milicianes també formaren part de l’expedició de Bayo i desembarcaren a
Mallorca. La imatge que ens n’ha pervingut és molt concreta, perquè se’n conserva
una foto poc després de ser detingudes: eren les germanes Dària i Mercè Buxadé, na
Maria Garcia, na Teresa Bellera i i una cinquena, de qui encara no se’n sap el nom.
Les cinc dones varen ser executades pels feixistes a Manacor la matinada del 5 de
setembre del 36, després de ser vexades, torturades i violades (el càstig extra que
suposa ser dona).
La cinquena miliciana, la qui encara no té nom, va escriure un diari personal, a través
del qual hem sabut qui eren les seves companyes i com va ser el desembarcament a
Mallorca. Elles havien embarcat convençudes del que feien, carregades d’ideals
anarquistes i republicans, i es trobaren en un món ple d’homes que també les
expulsaren a la rereguarda.
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Antonio Cánovas
Durant el procés d’escriptura de Mar de fons
vàrem tenir l’oportunitat d’entrevistar diferents
persones lligades, per la seva història personal, a
la Guerra Civil a Mallorca.
Una d’elles va ser el barceloní, resident a la
Barceloneta, Antoni Cánovas, que l’agost del 36
tenia només 16 anys. Ens va explicar que es va
allistar a les columnes del PSUC per combatre els
feixistes revoltats. Seguia el consell del seu pare: “Facis el que facis durant la guerra,
ves sempre a favor del poble, i mai contra ell”.
Cánovas va embarcar en l’expedició de Bayo per alliberar Mallorca. Dia 16 d’agost va
desembarcar a la costa del llevant de l’illa. Cánovas recorda la desorganització i la
innocència dels joves allistats per lluitar contra els militars revoltats. El seu millor amic,
Julio García Sabater, va morir als seus braços lluitant al front. La lluita era molt diferent
al que s’havia imaginat, però no tot va ser foscor a Mallorca. Cànovas va somriure
recordant i compartint amb nosaltres un moment de calma durant la batalla: en una
platja va veure per primer cop a la seva vida el cos nu d’una dona. Era una anglesa
que nadava al mar entre els seus companys anarquistes. Cánovas ens digué que
encara recordava amb nitidesa aquell moment.
El 3 de setembre, davant la falta de reforços, l’expedició de Bayo va començar un
reembarcament precipitat, abandonant dotzenes d’homes i dones en mans dels
feixistes. Cánovas tenia per davant tres anys de guerra, com els seus germans.
L’única nit que es va trobar amb els seus germans al front, el seu pare moria víctima
d’un bombardeig sobre Barcelona. La vida canviaria per sempre més…
La història de Cánovas és la de molts de milicians i milicianes que, molt joves, es
varen allistar per lluitar per la República, i varen haver de madurar i créixer a força de
trets i de canonades. El que haurien hagut d’aprendre a l’escola ho varen aprendre a la
guerra.
Antoni Cànovas va morir poques setmanes després que el poguéssim entrevistar.
L’equip que conformam aquest muntatge li estam profundament agraïts, a ell i la seva
família, per l’estona que ens varen dedicar, per compartir el seu temps i els seus
records.
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Antoni Amer Garanya
Batle republicà de Manacor, assassinat a finals del 36 al
cementiri de Son Coletes. Conegut popularment amb el
malnom d’en Garanya, estava afiliat a la Unió Republicana i
havia estat gestor de la Diputació de Balears i compromissari
de la Unió per a l’elecció del president de la República. Home
de profunda vocació política, proclamà la República a
Manacor i seguí les orientacions del seu partit.
Al capdavant de l’Ajuntament inicià una sèrie de reformes
socials, sanitàries i culturals que, malauradament, l’alçament
militar del 18 de juliol, aturà en sec. S’inicià aleshores una
duríssima persecució i repressió contra els republicans i qualsevol persona sospitosa
de ser “roja”.
Aquí començà el periple d’amagatall en amagatall del batle Garanya, que ara s’havia
d’amagar com un proscrit quan no havia fet altra cosa que exercir un càrrec que li
havien atorgat per voluntat popular.
Primer, al cementeri de Petra, s’amagà dins una tomba, el fosser del poble li portava
queviures fins que l’assassinaren els falangistes. De tornada a Manacor, s’hagué
d’amagar en una bassa a casa d’una parenta que li portava menjar aprofintant la fosca
del vespre. Més envant, a casa de la seva parenta, li feren un clot tapat amb el braser
per si es presentaven els falangistes que estrenyien el cercle al seu voltant, ja havien
assassinat el seu fill gran i el seu cunyat.
Finalment, aconsegueixen trobar-lo i el detenen. El porten al cementeri i li diuen, a en
Garanya, que camini d’esquena als homes armats i que no es giri. Ell camina. Un tret
en el cap acaba amb la seva vida.
Finalitzada la Guerra Civil, no acaben els patiments per a la família Garanya, el seu fill
Antoni morirà amb el cor rebentat pels patiments i els militars instruiran un Consell de
Guerra contra la seva viuda, Magdalena Roig.

Arconovaldo Bonaccorsi
Polític i militar italià d’ideologia feixista que envià
Mussolini a Mallorca l’agost del 36 per organitzar la
repressió franquista i, tot just arribar es féu anomenar
general Conde Rossi i es posà al capdavant de les
milícies de Falange.
Dugué a terme una frenètica tasca de propaganda feixista amb discursos per tot
Mallorca, sempre acompanyat pel seu intèrpret, el teatí Julià Adrover, i rodejat pels
Dragones de la Muerte, que li feien de guàrdia pretoriana.
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Els Dragones, creats a imitació dels camises negres italians, duien el cap rapat i les
seves insígnies eren una calavera i unes tíbies de plata, que es posaven sobre la
camisa blava. També es convertiren en llegendaris, i s’afirmava falsament que havien
estat objecte d’una selecció i d’un entrenament especials.
Rossi, amb un caràcter extravagant i envoltat per escàndols sexuals, es va guanyar un
lloc a l’imaginari popular que perdura avui en dia. Mai no va ser jutjat per les seves
accions violentes i criminals.

Julià Adrover i Llaneras
Sacerdot, nascut a Felanitx (Mallorca), teatí i simpatitzant del
moviment feixista, l’estiu del 36 els seus coneixements d’italià li
valgueren el nomenament d’intèrpret d’Arconovaldo Bonaccorsi, el
Conde Rossi, des de llavors es feren inseparables.
El pare Adrover traduïa a l’auditori les arengues del Conde i cal
suposar que també li va fer de conseller espiritual. Va ser denunciat
pels excessos que cometé i per vanagloriar-se dels afusellaments
que ordenava Rossi, la qual cosa no li impedí exercir diversos
càrrecs eclesiàstics al Vaticà fins a la seva mort.
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la companyia
Iguana Teatre
És una companyia productora i distribuïdora d’espectacles constituïda a finals
de 1985. El seu principal objectiu es la creació d’espectacles dirigits a un públic
majoritari, sempre dins de la perspectiva d’oferir un teatre de qualitat en el qual
conflueixin diferents manifestacions artístiques, recuperant clàssics propis i
universals amb una concepció moderna, així com la investigació contínua de
noves línies teatrals.
En aquests 33 anys d’història, la companyia porta fets 41 espectacles, que van
des d’autors clàssics com Shakespeare, Txékhov, Molière o Wilde al teatre de
carrer, sense oblidar les creacions pròpies (col·lectives o del director, Pere
Fullana).
Un tret propi d’Iguana Teatre és, en paraules de Damià Pons, catedràtic i
professor de literatura catalana contemporània a la UB: “un lirisme tens i dens,
en el ben acabat de tots els detalls, en la capacitat de saber incitar els
espectadors a endevinar sota la pell de cada obra una veu que els parla de de
molt endins”.

més informació http://www.iguanateatre.com/ca/
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aquest espectacle forma part del recorregut
MEMÒRIA OBSTINADA
com també l’espectacle següent:

MUNDO OBRERO
UNA HISTORIA DE LA CLASE TRABAJADORA EN ESPAÑA

creació i direcció Alberto San Juan
Gràcia. del 13 al 30/06
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