
S’acaba de reeditar el llibre del
pensador anarquista Camillo

Berneri Mussolini a la conquista de las
Baleares. El projecte és fruit del treball
d’un seguit d’entitats de filiació àcrata:
el Grup d’Estudis Llibertaris Els Obli-
dats, de Mallorca, la llibreria madrile-
nya La Malatesta, Edicions El Moixet
Demagog i Tierra de Fuego. El text ori-
ginal és de 1937 i s’hi expliquen les àn-
sies imperialistes del fundador del fei-
xisme, delerós d’apoderar-se de les Illes. 

La historiadora Dolors Marín, espe-
cialista en el moviment llibertari, ens ex-
plica els perquès d’aquesta reedició:
«Hem volgut donar a conèixer una his-
tòria poc coneguda a les Balears, i fer
alhora un homenatge a un teòric molt
destacat del pensament llibertari, com
va ser Berneri». Marín recorda que «a
les Illes la repressió feixista va ser bru-
tal, a les mans dels franquistes però tam-
bé dels combatents mussolinians que
van venir a ajudar els militars revoltats
al juliol del 36. I, a diferència de Catalu-
nya, on la lluita per la recuperació de la
memòria històrica ha fet passos en-
davant, a les Illes això no s’ha produït». 

El col·lectiu Els Oblidats, al qual per-
tany la historiadora Dolors Marín, va
néixer l’any 2008 per recuperar la me-
mòria de l’anarquisme a les Illes. Fa
alguns mesos va editar el llibre Els in-
visibles: diccionari de militants, orga-
nitzacions i sindicats llibertaris a les Illes
Balears. Volum I, que ha omplert un buit
considerable en aquest camp.

L’origen del llibre de Berneri, cal cer-
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Serrano Suñer, Franco i

Mussolini al

començament de la

Segona Guerra Mundial.

Quan Mussolini 
volia les Balears 
Reeditat el llibre de l’anarquista italià Camillo Berneri, que el 1937 va denunciar les ànsies

imperialistes del dictador feixista, el qual somniava esdevenir l’amo de la Mediterrània
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