
car-lo en el moment en què esclata la
Guerra Civil. Tancat el consolat italià a
Barcelona, un grup d’italians antifeixis-
tes hi van entrar i es van apropiar l’ar-
xiu de la delegació consolar. Un d’ells era
Berneri, que va trobar important docu-
mentació sobre el projecte de Mussoli-
ni d’apoderar-se de les Balears. 

L’italià havia arribat a la Península
pocs dies després de l’esclat de la Guer-
ra Civil, viatjant des de París, on vivia
exiliat.

LA BOGERIA D’UN MEGALÒMAN
Benito Mussolini va arribar al poder el
1922 gràcies a un cop d’Estat, l’anome-
nada Marxa sobre Roma. El líder del
Partit Feixista va saber aprofitar la de-
bilitat dels governs liberals italians, molt
desacreditats, per mobilitzar els seus
partidaris i apoderar-se de la capital ita-
liana, aconseguint que el rei Víctor Ma-
nuel, espantat, cridés Mussolini al po-
der. Així es va iniciar el règim feixista,
que duraria fins al 1943.

Des del començament, el règim de
Mussolini va tenir un component impe-
rialista. El domini de la Mediterrània

era una obsessió per qui va prometre al
seu poble erigir un Imperi italià. Roma
dominava ja Líbia, com també l’anome-
nada Somàlia italiana i Eritrea, i des d’a-
quí l’Exèrcit de Mussolini va envair el
1935 Abissínia (l’actual Etiòpia), usant
gas mostassa i provocant una autènti-
ca mortaldat. L’ocupació duraria fins al
1941, quan en plena Segona Guerra
Mundial els aliats van foragitar els ita-
lians. Però la guerra d’Abissínia va es-
devenir el símbol de la bogeria imperial
de Mussolini. 

El breu treball de Berneri aporta un
seguit de documentació i correspondèn-
cia entre el consolat general d’Itàlia a
Barcelona i les delegacions consulars
balears. Com també alguns comunicats
entre el cònsol general i les autoritats
romanes, fet que corrobora l’interès
geoestratègic del Duce per les Illes.
Mussolini les veia com el cap de pont
que permetria el domini italià sobre la
Mediterrània. 

Com explica Berneri, només el somni
imperial del dictador italià explica el pa-
per central exercit pels feixistes italians
en l’ocupació de Mallorca, donant suport
als franquistes. Només Menorca va re-
sistir i va romandre lleial a la República
gairebé fins al final de la contesa. 

La de la repressió italiana a Mallorca
és una de les pàgines més tètriques de
la història de les Illes. És un episodi molt
lligat a la figura d’Arconovaldo Bonac-
corsi, més conegut per comte Rossi, que
va imposar un règim de terror a l’illa.
A Manacor encara es conserva el balcó
des d’on aquest individu llançava les se-
ves arengues. La brutalitat de Rossi va
fer que un gran escriptor francès com
Georges Bernanos, catòlic més aviat
conservador que veia amb simpatia en
un primer moment la revolta militar,
canviés de bàndol, espantat per l’actua-
ció feixista. En va deixar testimoni al lli-
bre Els grans cementiris sota la lluna.
Cal recordar que el tal Rossi –que des-
prés en faria de les seves a Abissínia...–
va sobreviure a la derrota del feixisme
i va acabar els seus dies fent d’advocat.  

AL COSTAT DE LA REPÚBLICA
Des de la seva arribada a Barcelona,
Berneri va entrar en contacte amb els
seus amics anarquistes. Va contribuir
a formar un grup de voluntaris italians
que es van integrar dins de la Columna

Ascaso per combatre al front. Però el
que va fer d’ell un personatge conegut
–i, ben aviat, amb molts enemics– va ser
la fundació del periòdic Guerra di Clas-
se, que ell va impulsar per enfortir els
arguments llibertaris sobre la unió de
guerra i revolució alhora. Des del PCE
i el PSUC es propugnava supeditar-ho
tot a guanyar la guerra, sense radicalit-
zar el procés revolucionari. La CNT,
com el POUM, advocava per fer les dues
coses alhora. Berneri es va indisposar
amb la direcció comunista. 

Durant els Fets de Maig del 1937, quan
va esclatar un conflicte armat a Barce-
lona entre la CNT-POUM, d’una banda,
i les autoritats governamentals junt
amb el PSUC, de l’altra, Berneri es va
posicionar al costat del front llibertari
i poumista. 

UN CRIM ENIGMÀTIC
Un dia del mes de maig del 37, quan Ber-
neri sortia de casa seva, a la Via Laie-
tana, va ser capturat per un grup de per-

sones armades. Fou assassinat poc des-
prés. Va córrer la mateixa sort que al-
tres dirigents de línia poumista. De fet,
feia pocs dies que havia escrit un arti-
cle en defensa de la formació d’Andreu
Nin. Aquesta és la hipòtesi que dóna per
bona la majoria dels historiadors i la que
té més lògica, tenint en compte el mo-
ment en què va succeir. Berneri es va
convertir així en una víctima col·lateral
dels Fets de Maig. 

No obstant això, també hi ha qui afir-
ma que l’activista italià va poder ser víc-
tima dels serveis d’intel·ligència italians,
que mantenien algunes cèl·lules a Bar-
celona. No seria l’únic cas. Agents de
Mussolini van assassinar membres ac-
tius de l’exili antifeixista, sent el cas més
conegut el de Carlo Rosselli, amic de
Berneri, que fou mort a França. 

La publicació de Mussolini a la con-
quista de las Baleares és una bona opor-
tunitat per recuperar la petjada lliber-
tària en la Guerra Civil, i recordar la
bestialitat feixista a les Illes. �

PAPERS CONSULARS
VAN DEMOSTRAR
L’INTERÈS DE ROMA
PER LES ILLES

BERNERI VA SER
ASSASSINAT
DURANT ELS FETS
DE MAIG DEL 37

Una imatge del comte
Rossi, el cap de les tropes
italianes que es va
apoderar de Mallorca i
d’Eivissa el 1936. Es va fer
cèlebre per la seva
brutalitat. Després va
continuar fent la mateixa
feina a Abissínia.
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YUn intel·lectual agosarat
CAMILLO BERNERI ÉS UN SÍMBOL DEL PENSAMENT LLIBERTARI ITALIÀ,
QUE ELL VA INTENTAR ALLUNYAR DEL SECTARISME. VA SER, COM
MOLTS ALTRES INTEL·LECTUALS DE L’ESQUERRA, UNA BARREJA DE
TEÒRIC I D’HOME D’ACCIÓ

VA SER DELS PRIMERS A
ADVERTIR QUE L’URSS
NO HAVIA DE SER UN
REFERENT D’ESQUERRA 
Camillo Berneri va néixer a
Lodi el 1897 i la seva vida es
va apagar a trets al maig de
1937 a Barcelona. En els seus
anys joves va militar en el
socialisme, però va anar
radicalitzant el seu discurs
fins a adherir-se a l’ideari
anarquista, molt important
en la Itàlia del principi del
segle XX. Va sentir simpatia
per la Revolució Russa

(1917), però molt aviat se’n va
allunyar, denunciant-ne la
deriva totalitària. Professor
de filosofia, va perdre la feina
en negar-se a jurar fidelitat al
règim mussolinià. Junt amb
Carlo Rosselli, va cofundar el
grup Justícia i Llibertat, que
seria molt influent en els
rengles de l’antifeixisme del
seu país, i on convivien
àcrates, socialistes i
republicans. Va defensar
sempre el contacte i l’acció
comuna amb altres forces
per derrotar Mussolini.


