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Il·lustracions de la portada: L’escut de l’esquerre superior és l’escut pertanyent a 

l’antiga província d’Ifni; l’escut de la dreta era el pertanyent a la ciutat i capital de la 

província espanyola de Sidi Ifni. 

Les il·lustracions inferiors d’esquerra a dreta són la medalla de Sidi Ifni (atorgada als 

combatents en la campanya); una fotografia de membres del IV Tabor de Tiradors d’Ifni 

lluitant contra els rebels per a rescatar els paracaigudistes de la secció d’Ortiz de Zárate 

a la cota 628; i finalment, a baix, trobem el distintiu que portaven els tiradors d’Ifni, una 

unitat mixta d’espanyols i indígenes originaria de la pròpia província espanyola. 
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Introducció 

 

Actualment, sembla ser que no està de moda fer memòria del que va passar. Aquest 

exercici tan necessari de memòria històrica que tan sovint s’abandona és el que ens ha 

portat a que quan parlem a algú de què fou la Guerra d’Ifni poques persones sàpiguen 

que aquesta fou una guerra en la que els nostres propis avis podrien haver lluitat.  

Així i sempre tenint present l’objectivitat i el rigor que ha de tenir la informació donada, 

els principals objectius d’aquest treball que s’han volgut assolir són: 

- Repassar un petit retall de la història del nostre país a l’Àfrica, en concret el 

conflicte d’Ifni. 

- Recuperar per a la memòria present una guerra que tot i haver ocorregut fa 

només 50 anys és desconeguda per a molta gent d’ara.  

La ignorància d’avui dia cap al que aquest conflicte fou és el resultat de la forta censura 

que el règim de Franco imposà a aquells “incidents” i que molt pocs han explicat en 

llibres o revistes a la seva tornada. Aquest treball no pretengué ser mai un simple treball 

d’agafar un parell de llibres i copiar la informació d’aquests sense més. La poca 

informació que hi ha sobre el tema i els escassos mitjans a partir dels quals explicar el 

tòpic ha fet que la recerca de fonts des de les que extreure-hi informació fos la tasca més 

difícil del projecte.  

Com òbviament es tracta d’un projecte d’història, les principals fonts emprades han 

estat llibres d’experiències de militars a la guerra o documents més rigorosos pel que fa 

a la informació publicats per oficials de l’exèrcit o historiadors ja dedicats al tema. 

Tanmateix, les associacions de veterans de la guerra que m’han permès accés als seus 

arxius han facilitat moltes de les il·lustracions fotogràfiques que descriuen amb imatges 

el que fou el conflicte.  

Tot i així, curiosament, potser el més difícil d’aquest treball d’història ha estat la recerca 

d’informació objectiva i de la comandància (referent a les operacions realitzades), ja 

que bàsicament el que predominen són els redactats de memòries a la guerra o fòrums 

de les experiències viscudes que els fills dels participants han escrit a la xarxa 

d’Internet.  

Això no ha dificultat però, la comunicació amb associacions de veterans que m’han 

facilitat llibres antics, fotografies o mapes útils i fonamentals per a l’elaboració del 

treball. Cal dir com a curiositat que un dels llibres emprats escrit per un coronel 

d’Artilleria ja fallit només estava en venta a Sevilla des d’on fou portat per tal de 

fonamentar aquest treball.  
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Tanmateix, cal destacar la dificultat en contactar amb algun militar espanyol que 

participés activament en el conflicte, tot i que finalment l’Associació Catalana de 

Veterans d’Ifni i l’Associació de Paracaigudistes de Catalunya me’n facilitaren dues 

adreces.  

Per concloure aquesta introducció només caldria remarcar que el punt de vista des del 

que les operacions militars i les explicacions del desenvolupament han estat realitzades 

és des de l’espanyol, entre d’altres coses per la nul·litat de mitjans informatius en quant 

a la visió dels rebels i pel secretisme amb el que els francesos dugueren a terme les 

operacions com després s’observarà que no ha permès trobar àmplia informació sobre el 

conflicte a mitjans de comunicació francesos (com el diari Le Monde). 

Aquí comença l’exercici de memòria d’aquest treball per a recordar què fou la Guerra 

d’Ifni, una guerra oblidada per la història. 

Agraïments:  

Sr. Pablo Ramírez Vázquez, administrador del portal El Rincón de Sidi Ifni, qui amb el 

seu portal ha fet possible l’elaboració d’aquest treball i qui molt amablement m’ha atès 

en totes les meves consultes facilitant-me webs d’interès així com informació molt útil. 

Comandant de la reserva Ventura Ramos Sánchez i Sr. Josep Maria Ferràndiz García, 

paracaigudistes de la guerra,  per la seva ajuda prestada en quant a material informatiu 

per al treball.  

L’Associació Catalana de Veterans d’Ifni, qui em facilitaren els telèfons dels militars 

citats anteriorment per tal de poder completar aquest projecte. 

L’Asociación de Amigos de Ifni, l’Asociación de Veteranos de Ifni del Levante Español 

i l’Associació de Paracaigudistes de Catalunya. 

Molt especialment al Sr. Miquel Puig Reixach, director d’aquest treball qui m’ha guiat 

en la elaboració del projecte per a poder acomplir-lo amb èxit i a qui agraeixo la seva 

constància pel que fa a l’ajuda i experiència en quant a la recerca i selecció 

d’informació per a la realització del mateix.  
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2) L’imperi espanyol a l’Àfrica 

 

2.1) Els territoris africans espanyols, guerres colonials: 

Les primeres colònies que Espanya va tenir al continent Africà foren les Illes Canàries. 

Aquestes illes foren conquistades el 1402 per un normand, Jean de Bethencourt, qui 

instaurà un senyoriu. Tot i la seva conquista, els nombrosos problemes amb els 

indígenes i les revoltes que s’hi produïren l’obligaren a demanar ajuda al regne de 

Castella per a la conquista definitiva de les illes. El 1496 acabà oficialment l’expedició 

amb la “Pau dels Realejos” 

entre els indígenes canaris i 

el comandant castellà 

Alonso Fernández de Lugo. 

D’aquesta manera s’inicià 

l’Imperi espanyol a 

l’Àfrica, un imperi que 

duraria quasi cinc segles i 

que costaria la vida a milers 

de combatents.  

 

 

 

 

 

El 1478, Diego García de Herrera, qui havia sigut nomenat el 1452 Senyor de les 

Canàries, fundà a la desembocadura del Riu de la Mar Petita, a la badia de Port Cansat 

(50 km al nord del cap Juby al Marroc), una pesqueria coneguda amb el nom de Santa 

Cruz de Mar Pequeña. Aquest enclavament era la clau cap a les caravanes d’or i esclaus 

d’Àfrica i amb vistes a una futura dominació política de la regió.   

Tot i així, les males relacions amb les tribus berbers i l’escassa fortificació de la posició 

obligaren a abandonar-la. El 1497, el conquistador de les Illes Canàries, Alonso 

Fernández de Lugo, refundà la missió fortificant-la molt millor amb artilleria procedent 

de les batalles anteriors. El 1527 i després d’haver servit com a punt estratègic i 

comercial durant 30 anys, un atac definitiu dels berbers (governats pel sultà Mohamed 

el Mahdi) obligaren a abandonar-la definitivament. 

En aquest quadre es pot observar el desembarcament d’Alonso 

Fernández de Lugo a Tenerife el 3 de maig de 1494. La seva 

expedició acabaria dos anys més tard. 
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Des de llavors les conquestes espanyoles es traslladaren al nord d’Àfrica: Trípoli, 

Tunísia, Tetuan, Orà, Tànger, Casablanca i Alger són exemples d’algunes ciutats 

conquistades per espanyols durant els segles XVI, XVII i XVIII. A més l’Imperi Africà 

es veié enormement engrandit 

amb la conquesta de Portugal. 

El 1580 un exèrcit espanyol 

comandat pel duc d’Alba 

envaí Portugal en nom de 

Felip II qui reclamava el 

territori després de la mort 

del rei Sebastià com a 

herència per part de la seva 

mare (de Felip) i per tant 

també en reclamà i va obtenir 

les seves colònies a l’Àfrica, 

Brasil i les Indies Orientals. 

(mapa 1).  

Tot i així, la Guerra 

d’Independència de Portugal 

(1640-1668)  acabà amb la 

seva separació el 1668. 

 

Retornant a la regió on es desenvolupà el conflicte que s’estudia, el 1859 el general 

O’Donnell, llavors president del govern, declarà la guerra al Marroc. Després de 

sagnants batalles en territori africà, el general Prim derrotà a l’exèrcit marroquí en la 

batalla de Tetuan. Gràcies a aquesta victòria  el 1860 culminaren les reivindicacions 

espanyoles sobre el territori amb el Tractat de Tetuan (també conegut amb el nom del 

Tractat de Wad-Ras) que es 

firmà amb el Marroc i en el 

qual ambdues nacions 

reconeixien unes fronteres 

determinades al nord 

d’Àfrica. Entre les 

concessions a Espanya, el 

Marroc cedí el suposat lloc 

on s’havia construït tres 

segles abans la pesqueria de 

Santa Cruz de Mar Pequeña, 

on es fundà el poble d’Ifni.  

 En aquest quadre de Dionisio Fierros Álvarez es mostra al general O’Donnell 

dirigint les tropes espanyoles durant la batalla de Tetuan el 1860. 

Mapa 1: En aquest mapa es poden observar les colònies 

espanyoles a l’Àfrica durant el regnat de Felip II després de 

l’anexió de Portugal el 1580. En blau la futura regió d’Ifni. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/51/La_batalla_de_Tetu%C3%A1n_(1894).jpg
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Després d’aquest  acord, a la Conferència de Berlín de 1884, es va establir  un territori 

espanyol envoltat de territoris francesos. Tanmateix, tot i que el territori no fou ocupat 

formalment fins l’any 1934, el 1884 la Societat de Pesqueries Canario-africanes establí 

en la península del Rio de Oro un lloc de suport per als vaixells. El 1903 es nomenà al 

primer governador de tot el territori, el capità Francisco Bens.  El 1904 es firmà un 

acord formal entre França i Espanya pel qual s’establia la divisió del territori marroquí 

en dos protectorats, el francès al nord i l’espanyol al sud. Fou precisament el capità 

Bens qui el 1916 ocuparia el Cabo Juby batejant-lo amb el nom de “Villa Bens” (nom 

encara conservat avui dia). A més a més s’hi produïren diverses incursions militars pels 

deserts del territori per 

expulsar o eliminar la 

resistència colonial i que 

donaren lloc a l’aparició 

d’enclavaments com una 

de les ciutats més 

importants de tot el 

Marroc avui dia: el 

Aaiún. (mapa 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot i això, Ifni no fou ocupat pels espanyols fins el 1934. Foren precisament els 

francesos els que incitaren al govern de la II
a
 República a ocupar-lo ja que ho 

necessitaven per poder preservar el seu protectorat del Marroc, un territori amb grans 

interessos econòmics i estratègics.  

 

 

 

Mapa 2: En aquest mapa es pot observar el repartiment del Marroc segons la Conferència de Berlin 

(1884). En aquest es pot observar un zona internacional, la ciutat de Tànger, que ho fou fins el 1940, 

quan tropes espanyoles la varen envair fins al final de la Segona Guerra Mundial. 

1) Villa Bens 

2) El Aaiún 

1 

2 
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A part d’aquests moviments irrellevants, no fou fins el 6 d’abril de 1934 que el coronel 

Osvaldo Capaz desembarcà en nom de la República Espanyola a la capital del territori 

espanyol a Àfrica, és a dir, a Sidi Ifni, essent nomenat governador civil i militar del 

Protectorat Espanyol del Marroc i complint així amb els articles fonamentals del Tractat 

de Tetuan que s’havia firmat quasi 75 anys abans (mirar document 1). 

El nou protectorat s’organitzà en quatre regions administratives i polítiques que estaven 

directament sota jurisdicció del president del govern espanyol: Ifni, Cabo Juby, Saguia 

al-Hamra i Rio de Oro (mapa 3). Tot i així la nova organització no durà molt ja que el 

mateix any es varen 

suprimir els 

governadors per un 

Alt Comissariat que 

unificava les colònies 

africanes.  

 

 

 

 

El 1936 s’inicià la Guerra Civil Espanyola i els territoris colonials oferiren als militars 

revoltats que es trobaven a la península 6 batallons d’homes coneguts amb el nom de 

“los Tabores de Tiradores de Ifni” que participaren en el conflicte en el bàndol Nacional 

i gràcies al qual reberen la fama. 

Ja acabada la guerra, el 1946 els territoris d’Ifni deixaren de ser un protectorat per 

convertir-se en un territori colonial més governat per un òrgan conegut com el Govern 

dels territoris de l’Àfrica Occidental Espanyola (l’AOE). 

 

Document 1: Bases preliminars del tractat de Tetuan també conegut com el tractat de Wad-

Ras publicades el 1 d’abril de 1860 al diari “El Museo Universal” a Madrid. 

Estudi del document: En aquest document es mostren un sèrie de punts que el general 

Leopoldo O’Donnell, llavors president del govern d’Espanya, va voler estipular 

incondicionalment per a la rendició de l’exèrcit marroquí.  

Després de la batalla de Wad-Ras el 23 de maig de 1860, en la qual l’exèrcit espanyol derrotà 

a l’exèrcit marroquí, (ja s’ha comentat anteriorment el paper del general Juan Prim qui dirigí els 

batallons de voluntaris catalans a la guerra), el sultà Muley-el-Abbás volgué firmar un armistici 

amb els espanyols. Aquests presentaren 7 dies més tard un document on s’incloïen unes bases 

incondicionals per tal de firmar un tractat de pau. Aquestes bases foren publicades a Espanya 

pel diari “El Museo Universal” per tal d’informar a la població espanyola del pacte mínim que es 

firmaria amb el Marroc. 

 

Mapa 3: La nova organització del Sàhara espanyol 

durant temps de la II
a
 República Espanyola. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fc/ProtectoradoMarruecos.png
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Analitzant-lo més profundament es pot destacar en la introducció (sota el subtítol) tres 

personatges clau en l’època: el general O’Donnell, president del govern espanyol, “la Reina de 

les Espanyes”, en referència a la Reina Isabel II, i el Califa Muley-el-Abbas, sultà del Marroc. 

Així doncs s’expliciten els 9 articles bàsics un per un, en els quals s’estipulen els nous dominis 

espanyols a l’Àfrica: en el 1r article es fa referència a un àrea més gran entorn la ciutat de 

Melilla, en el 2n article es fa referència al restabliment de l’antiga fortalesa de Santa Cruz de 

Mar Pequeña, en el 3r article es fa referència a l’expansió dels territoris del nord del Marroc 

dominats pels espanyols (entre els quals s’inclou Alhucemas), en el 4t article s’exigeixen 20 

milions de duros als marroquins i quan aquests hagin sigut entregats les tropes espanyoles es 

retiraran de la ciutat de Tetuan (5è article), en el 6è article es fa referència a un possible tractat 

comercial, en els dos següents articles s’estipula que s’hi podrà crear un missió espanyola a la 

ciutat de Fez i que l’ambaixador espanyol podrà residir on cregui convenient, i finalment en 

l’últim article es dóna un període de 30 dies per a la firma del tractat.  

Fragment del diari: 
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3) El Marroc: independència i expansió 

 

El territori marroquí constituí des de temps remots un regne independent dels Califats 

àrabs d’Orient. Des del 739 quan s’hi produí una revolta dels berbers s’establí un califat 

governat primer per dites ètnies magrebines; més endavant pels almoràvits, els quals 

crearen amb l’Al-Andalús un vast imperi el 1061; el 1147 els almohades varen envair el 

país i després de nombroses guerres civils i batalles contra invasions externes (com per 

exemple contra els portuguesos) s’establí la dinastia alauí, que encara avui dia continua 

essent la dinastia que regna al Marroc. 

Durant el segle XIX les diverses potències europees varen voler colonitzar el Marroc. 

França mostrà un interès especial pels recursos del país mentre que Regne Unit 

reconegué el Marroc com un estat independent (a causa de les seves diferències amb el 

primer país). A més Espanya reivindicà, com s’ha explicat, uns dominis territorials al 

sud i al nord del territori marroquí. Aquestes diferències i rivalitats provocaren que el 

1906 es firmessin els tractats de Algeciras i de Fez (1912). En el primer el Marroc era 

declarat un territori de control internacional tot i que realment França i Espanya es 

repartiren el territori en secret, mentre que en el segon el territori marroquí es dividia en 

dos protectorats: l’espanyol (situat al Nord, comprenia el Rif, i al sud, que comprenia 

Ifni) i el francès.  

Això provocà que part de la població berber marroquí es 

rebel·lés originant una sagnant guerra entre els espanyols 

i francesos, i els marroquins dirigits per Abd-el-Krim. 

Aquesta guerra coneguda com la Guerra del Rif tingué 

lloc entre 1907 i 1927. El juliol de 1909 una derrota 

espanyola (a la batalla del barranc del Llop) produí la 

necessitat de mobilitzar els reservistes, acte que originà 

manifestacions en tot Espanya com la Setmana Tràgica a 

Barcelona (agost de 1909).  

Del 1912 al 1925, malgrat els continus fustigaments, el 

general francès Louis H. Lyautey impulsà la pacificació 

del país centralitzant l’obediència de la població magrebí 

en la figura del sultà del Marroc Muley Yusuf,           

fidel al govern colonial. 

 

El 28 de gener de 1920 Alfons XIII permeté al tinent coronel José Millán-Astray fundar 

el que llavors s’anomenà Tercio de Extranjeros i que actualment es la Legió Espanyola. 

Aquest nou cos es fundà amb l’objectiu de lluitar en les dures condicions del Marroc. 

De fet, seria la Legió comandada pel llavors coronel Francisco Franco la que realitzaria 

les accions més difícils al desembarcament d’ Alhucemas.  

El general francès fou l’Alt Comissari del Protectorat Francès i 

impulsor de la “pacificació” del territori, és a dir, de 

l’obediència dels natius a l’autoritat del sultà pro-francés. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:LYAUTEY_PHOTO.jpg
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El 1921 tingué lloc el Desastre d’Annual en el qual les tropes rebels d’Abd-el-Krim 

varen massacrar a 12000 soldats espanyols en retirada a la localitat d’Annual (al Rif). 

Aquesta fou una de les principals causes del cop d’Estat de Miguel Primo de Rivera el 

1923 qui planejà amb els francesos un desembarcament 

de tropes que conduiria a la capitulació del líder rebel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalment i per concloure la pacificació, un combinat de tropes hispano-franceses 

dugueren a terme el desembarcaren d’ Alhucemas (1925) en la badia amb el mateix nom 

i conquistaren  Axdir,  la ciutat de la República rebel d’Abd-el-Krim qui es rendí 

incondicionalment (1926). 

A partir de 1944 les forces polítiques nacionalistes no deixaren de créixer en el 

protectorat francès fins que el 1950, el principal partit del protectorat (el Partit 

nacionalista Istiqlal), la Lliga àrab i el propi rei del país (llavors Mohammed V) 

demanaren formalment i 

unitària a l’ONU la 

independència. Després de 

diverses confrontacions 

polítiques entre el poble 

marroquí i el govern francès 

finalment el 1956 França 

abandonà oficialment el seu 

protectorat marroquí. El 2 

de març de 1956 el Marroc 

es constituí com un regne 

independent amb 

Mohammed V de la dinastia 

dels alauites com a rei 

vitalici.  

 

El Desastre d’Annual acabà en el fort espanyol del Mont Arruit quan Abd-el-Krim (dreta) ordenà 

l’atac i la massacra del 3000 soldats que havien escapat d’Annual (esquerra). 

En aquesta fotografia es pot observar al sultà Mohammed V durant la seva visita a 

Espanya el 7 d’abril de 1956, ni un més després de la independència del país, com a 

símbol de les bones relacions entre els dos països llavors. (mirar document 2)  
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Pel que fa al protectorat espanyol, Franco nomenà el 1951 al general García Valiño Alt 

Comissari del Marroc qui el 1953, quan França derrocà i exilià al rei Mohammed V per 

demanar la independència, seguí reconeixent a dit rei com a Sultà legítim i donà asil a 

molts nacionalistes marroquins. García Valiño amb aquests actes volgué reforçar els 

llaços d’amistat amb el país emancipat i contradir a França, un país que ajudà a la II
a
 

República espanyola durant la Guerra Civil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No obstant, aquests actes (la independència del Marroc)  varen canviar la situació al 

protectorat espanyol ja que Franco no esperava que França cedís la independència tan 

ràpidament. Quan el 1956 el Marroc va emancipar-se Espanya va haver de reconèixer el 

nou estat (acció en contra de l’opinió de molts militars espanyols, entre ells el propi Alt 

Comissari, qui ho consideraven com una traïció personal). Tot i així, el Marroc de 

Mohammed V no va conformar-se amb l’emancipació. A partir de 1956 el nou país, a 

través del Partit nacionalista 

Istiqlal i del seu braç armat, 

l’Exèrcit d’Alliberació (l’E.L.), 

començà a reivindicar els 

territoris sota sobirania espanyola. 

Un dels líders del Partit, Allal al-

Fasi, impulsà una actitud 

expansionista del nou estat per a 

convertir-lo en el Gran Marroc.  

 

 

En aquesta fotografia es pot observar el general Rafael Garcia Valiño conversant amb presoners 

catalans republicans en un camp de concentració després de la batalla de l’Ebre, en la qual ell 

participà com a general. Garcia Valiño dirigí l’operació d’entrada a Barcelona de les tropes 

nacionals i després fou nomenat Alt Comissari del Protectorat Espanyol al Marroc.  

En aquesta imatge es pot observar al líder del Partit Istiqlal Allal al-Fasi (el 

segon per l’esquerra) envoltat per comandants francesos de l’Àfrica.  

http://rifhistoir.skyblog.com/photo.html?pics/133096278.jpg&reponse
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El juny de 1956 el diari del partit publicà el mapa del Gran Marroc elaborat per 

Abdelkebir al-Fasi, parent del líder del Partit. Aquest nou Imperi abraçava el Marroc, 

Ifni, el Sàhara  espanyol, Mauritània, el Tuaf d’Algèria fins a In Salah (un oasis del 

centre del Sàhara) i el nord de Mali fins a Tombuctú, ocupant quasi 1,7 milions de km
2
 

(mentre que el Marroc actual té 430.000 km
2
), (mapa 4). 

La raó per la qual l’Istiqlal reivindicà aquests territoris fou principalment per les 

enormes fonts minerals que hi ha en els territoris anomenats anteriorment. En ells 

trobem carbó, plom, coure, manganès, ferro, fosfats i fins i tot petroli. Per això, a través 

de l’Exèrcit d’Alliberació (no incorporat a les Forces Armades Reials del Marroc), que 

tenia el suport de parts del tron reial com del llavors príncep Muley Hassan (futur rei 

Hassan II), fustigà constantment dits territoris, tot i que el primer en ser envaït fou 

precisament Ifni. 

  

 

Mapa 4: En aquesta imatge es pot observar un mapa del Gran Marroc segons les tesis de 

Allal al-Fasi. A més també s’inclou la situació d’alguns del minerals que l’Istiqlal volia 

d’altres territoris. 
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Document 2: Columnes del diari ABC que fan referència a la visita del sultà Mohammed V a 

Espanya el 7 d’abril de 1956, menys d’un més després d’aconseguir la independència. 

Estudi del document: Aquest article informatiu publicat al diari madrileny ABC el dissabte 7 

d’abril de 1956 informa de la visita del rei Mohammed V de Marroc, un país recentment 

emancipat (en aquella època). 

Mohammed V visitarà Andalusia després de ser acomiadat per Franco a l’aeroport de Barajas. 

Marxarà a Granada, on l’alcalde ha demanat als ciutadans una rebuda calorosa, i tot seguit a 

Sevilla. Durant la seva benvinguda estarà present el capità general de la regió andalusa, els 

governadors civil i militars i el president de la Diputació entre d’altres. Després de passar revista 

a tropes de les forces aèries el sultà serà conduit fins a Granada on serà oficialment rebut per 

les autoritats de la ciutat. Seguidament farà una visita entre els carrers de la Alhambra i 

després del dinar visitarà l’Escola d’Estudis àrabs de la Universitat de Granada. Finalment 

marxarà cap a l’aeròdrom des d’on volarà fins a Sevilla. 

Mohammed V visità Espanya per firmar amb Franco un acord hispano-marroquí pel qual 

Espanya reconeixia oficialment el Marroc, li cedia el protectorat espanyol del nord i s’establien 

unes bases per a una lliure cooperació en terreny d’interessos comuns entre les dues nacions. 

Columnes del diari: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquesta fotografia fou publicada a la portada del diari 

“La Vanguardia” el 8 d’abril de 1956 i en ella es pot 

observar al Generalíssim acomiadant a Mohammed V 

a l’aeroport de Barajas. 
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4) Visita de Franco a l’AOE 

 

El 19 d’octubre de 1950 un DC4 de la flota nacional d’Iberia s’enlairà de l’aeroport de 

Barajas amb destinació a Ifni. En el seu interior viatjaven el cap de l’Estat Francisco 

Franco amb la seva esposa, els ministres de Governació, d’Indústria i Comerç i d’Obres 

públiques, els caps de les cases civil i militar i altres caps i oficials. Com explicava el 

NO-DO de l’època, la missió de Franco era donar testimoni de l’interès i de l’afecte 

d’Espanya per les zones de sobirania espanyola al nord-oest del Sàhara.  

A l’arribada a l’aeroport d’Ifni a les 13:00 hores fou rebut per caravanes de saharians 

amb danses tradicionals, pel Capità General de Canàries i pel general Governador de 

l’AOE entre d’altres personalitats. Després de passar revista a la companyia d’honor 

dels Tiradors d’Ifni i de rebre als notables dels baamarins (tribu d’Ifni) es dirigí al nucli 

urbà on presidí una parada militar en la Plaça d’Espanya. 

El mateix dia Franco dirigí un discurs a una multitud nativa en el qual es deixà clara la 

voluntat de cooperació i amistat amb els pobles saharians que habitaven les terres 

colonitzades, els quals vivien amb llibertat i inclús podien utilitzar els serveis oferts i les 

instal·lacions construïdes (com l’hospital). 

Al dia següent Franco i el seu seguici marxaren cap a l’Aaiún  on fou rebut pel Capità 

General de la Regió. A la capital de l’AOE el cap de l’estat fou victorejat pels natius. 

Tanmateix oferí un nou discurs en el qual Franco feia gala de l’aportació de la 

modernitat occidental a la vida dels saharians després del qual presidí una nova parada 

on desfilaren tropes natives a camell. 

El dia 21 d’octubre Franco arribà a Villacisneros on, altre cop, després de passar revista 

a la guarida d’honor i de ser rebut de manera grandiloqüent,  presidí aquest cop un acte 

de danses populars i tradicionals saharianes. Després de visitar el poble de Villacisneros 

(incloent les instal·lacions pesqueres) oferí un nou discurs del qual podem destacar la 

rellevància que Franco donà a l’activitat pesquera gràcies a la qual arribava a Espanya i 

a les Canàries peix. 

 

 

 

 

 

 

 Fotografia de la visita de Franco a Ifni. 

En aquesta es pot veure al cap de l’Estat 

passant revista a la companyia d’honor 

dels Tiradors d’Ifni. 
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El següent dia visità les illes Canàries, Santa Cruz de Tenerife. La visita de Franco a 

l’AOE resultà una reafirmació de la sobirania espanyola en territori africà i un exemple 

dels llaços d’amistat que el règim volia mantenir amb els natius que habitaven sota el 

poder colonial espanyol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Franco fou aclamat per multituds 

natives a l’Aaiún. En la imatge inferior 

es pot observar a Franco caminant pels 

carrers de la capital de l’AOE mentre la 

multitud el victorejava i acollia. En la 

imatge de l’esquerre es pot observar a 

Franco en el discurs que oferí a l’Aaiún.  

javascript:;
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5) Situació d’Espanya a la dècada dels 50 

 

Des de 1939 i després de la Guerra Civil Espanyola que durà 3 anys, Francisco Franco 

instaurà un règim feixista nacionalcatolicista. Quan la guerra d’Ifni començà el règim ja 

era reconegut internacionalment, a més de ser membre d’organitzacions internacionals 

com l’ONU. La situació interna era la més preocupant durant la segona meitat de la 

dècada dels 50. En aquest apartat s’estudiarà l’evolució de la dictadura per centrar-se 

finalment en la dècada del conflicte i en el propi any de l’esclat de la guerra. 

El 9 de febrer de 1946 l’Assemblea General de les Nacions Unides decidí no admetre el 

règim de Franco en la seva organització, a més de recomanar als països membres que 

trenquessin relacions. (Mirar document 2) Així només quedaren en España els 

ambaixadors de Portugal, Argentina i el Vaticà. A més Espanya fou exclosa del Pla de 

recuperació econòmica Marshall. 

Aquesta nova situació internacional obligà a Franco a modificar la seva política: els 

falangistes perderen poder en el govern a favor dels catòlics. Franco instaurà a Espanya 

una autarquia. Aquest sistema econòmic es basava en la intervenció directa de l’Estat en 

assumptes econòmics i l’autosuficiència, que limitava el comerç amb la resta del món. 

Així finalment arribem a la dècada dels 50. El 4 de novembre de 1950 l’ONU, 

influenciada pels EUA que llavors veien en el règim de Franco un aliat anticomunista 

(recordem que estem en el període de la Guerra Freda), aprovà l’aixecament de 

l’embarg a España en la sessió 304. Així doncs i per votació es decidí amb 38 vots a 

favor, 10 en contra i 12 abstencions que l’Espanya de Franco pogués ingressar en 

organismes internacionals i establir relacions diplomàtiques.  

 

 

 

Acabada la II Guerra Mundial, els països membres de l’ONU varen negar 

l’entrada a l’organització d’Espanya. Immediatament el règim convocà 

manifestacions de suport popular en tot el territori nacional. 
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Així Espanya ingressà el 1950 en la FAO mentre el retorn dels ambaixadors obria noves 

fronteres econòmiques al règim.  El 1952 s’eliminà la cartilla de racionament i Espanya 

ingressà en la UNESCO. Finalment el 1953 Espanya firmà el Concordat de la Santa Seu 

pel qual es regulaven les relacions Església-Estat. Aquell mateix any els EUA va firmar 

amb el nostre país l’Acord Hispanoamericà pel qual EUA podia instal·lar 4 bases 

militars en territori nacional a canvi d’ajudes econòmiques que varen arribar als 1013 

milions de dòlars. El 26 de setembre de 1953 es firmà el Pacte de Madrid. Aquest pacte 

fou segurament el major èxit diplomàtic de Franco, qui sense haver renunciat al seu 

règim dictatorial aconseguí el suport dels Estats Units.  

   

 

 

 

El 15 de desembre de 1955 España ingressà a l’ONU. Aquell mateix any es coneixia 

que el PIB del país aconseguia igualar al que tenia bans de la guerra. Des de llavors, 

aquest no va parar de pujar. Tot i així el dèficit de vivenda era elevadíssim: faltaven més 

d’un milió d’habitatges. Això es degué principalment a l’emigració massiva dels joves 

del camp a la ciutat. 

Pel que fa a l’educació, durant aquesta dècada varen arribar a les universitats una nova 

generació d’espanyols: estudiants que no havien participat en la guerra civil. A més i 

gràcies a l’arribada el 1951 de catòlics reformistes al govern, entre els quals trobem al 

ministre d’educació Joaquín Ruiz Giménez, 

s’impulsà una política aperturista i de 

liberalització del sistema. D’altra banda això 

permeté que joves estudiants comunistes 

s’organitzessin per intentar acabar amb el  poder 

que tenia el Sindicat Únic d’Estudiants (SEU). 

Això causà el febrer del 1956 algunes revoltes 

estudiantils a Barcelona i Madrid que foren 

reprimides. El ministre d’educació fou cessat i 

substituït per Jesús Rubio. 

En la imatge es pot observar a l’ambaixador 

espanyol Fernando María Castiella y Maíz i a 

Monsenyor Tardini, Secretari d’estat del Vaticà, 

firmant el Concordat Espanyol de 1953 el 27 

d’agost del mateix any. 

En la imatge es pot observar al ministre d’Assumptes 

Interns espanyol, Alberto Martín Artajo, amb 

l’ambaixador dels EUA James Clement Dunn firmant tres 

convenis englobats en l’anomenat Pacte de Madrid de 

1953 el 26 de setembre del mateix any. 

El règim reaccionà contundentment enfront les revoltes 

estudiantils tancant les universitats, detenint als 

responsables i substituint al ministre d’Educació. 
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A més el règim hagué de reprimir nombroses vagues que per llavors ja començaven a 

estar organitzades per sindicats clandestins. Una de les més conegudes foren les vagues 

de la mineria asturiana de 1957 i 1958 que foren reprimides feroçment fins al punt que 

el règim traslladà la Brigada Político-Social de Madrid a Astúries per reprimir els 

enllaços sindicals antifranquistes.  

A finals dels anys 50 el règim de Franco començà a substituir els ministres falangistes 

pels anomenats tecnòcrates. Aquest canvi es degué més aviat a la necessitat de 

recuperació i d’expansió econòmica que España tenia i que els falangistes no havien 

pogut donar. De fet entre el 1955 i el 1957 augmentà el dèficit de la balança de 

pagaments gràcies al qual Espanya pagava les deutes externes internacionals, és a dir, 

les reserves de pessetes del Banc d’Espanya per a aquest sector foren esgotades. A  més, 

l’augment de la inflació originà preus desorbitats per a les butxaques dels espanyols, és 

a dir, l’augment dels preus causà greus conseqüències en el capital d’aquests. Tot això 

contribuí al canvi de govern. Immediatament els anomenats tecnòcrates, membres 

catòlics de l’Opus Dei, varen posar en marxa un pla d’estabilització econòmica. 

 

 

 

 

 

El 1957 Espanya començà un nou període en el qual els catòlics i els militars tindrien el 

control del país, sempre tenint en compte a Franco. Les revoltes de la dècada dels 50 

serien suficients per amagar una guerra a la població que podria haver provocat greus 

incidents contra el colonialisme conservador del règim amb repercussió internacional. 

 

 

El nou govern de tecnòcrates impulsat per Franco pretenia liberalitzar el mercat espanyol 

per tal de superar la crisi econòmica que s’estava patint com a conseqüència d’un autarquia 

que estrangulava l’economia i que situava Espanya a la vora de la bancarrota. Ja no 

quedaven divises ni per a importar les matèries primeres per a l’activitat industrial. En la 

imatge el nou govern de tècnics de l’Opus Dei encapçalats per Franco, president del govern 

i cap de l’Estat. 
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Document 3: Resolució número 39 de les Nacions Unides dictada el 12 de desembre de 1946 

en la qual es recomanaven les relacions a adoptar contra el règim de Franco. 

Estudi del document: En aquesta resolució de l’ONU, un organisme internacional per a l’època 

innovador ja que s’havia creat feia un any i dos mesos, es condemna el règim dictatorial 

imposat pel general Franco a Espanya.  

Així doncs es recomana que mentre aquest règim no sigui substituït per un de democràtic, els 

ambaixadors d’altres estats abandonin el país per tal de fer efectiu un aïllament internacional. 

Tanmateix també es recomana que s’exclogui Espanya dels organismes i conferències 

internacionals. 

Com a causes el document senyala el suport donat per Espanya a les potències de l’Eix durant 

la Segona Guerra Mundial i la imposició d’un règim no democràtic que utilitza la coerció i  la 

violència com a eina de control de la població. 

Les conseqüències que s’estableixen són l’aïllament internacional i, en cas que el règim no 

sigui substituït, una possible intervenció internacional (potser militar) en el país. 

Resolució: 

(…) La Asamblea General,  

Convencida de que el Gobierno fascista de Franco en España, fue impuesto al 

pueblo español por la fuerza con la ayuda de las potencias del Eje y a las cuales dio 

ayuda material durante la guerra, no representa al pueblo español, y que por su 

continuo dominio de España está haciendo imposible la participación en asuntos 
internacionales del pueblo español con los pueblos de las Naciones Unidas;  

Recomienda que se excluya al Gobierno español de Franco como miembro de los 

organismos internacionales establecidos por las Naciones Unidas o que tengan 

nexos con ellas, y de la participación en conferencias u otras actividades que 

puedan ser emprendidas por las Naciones Unidas o por estos organismos, hasta 
que se instaure en España un gobierno nuevo y aceptable.  

Deseando, además asegurar la participación de todos los pueblos amantes de la 
paz, incluso el pueblo de España, en la comunidad de naciones,  

Recomienda que, si dentro de un tiempo razonable, no se ha establecido un 

gobierno cuya autoridad emane del consentimiento de los gobernados, que se 

comprometa a respetar la libertad de palabra, de culto y de reunión, y esté 

dispuesto a efectuar prontamente elecciones en que el pueblo español, libre de 

intimidación y violencia y sin tener en cuenta los partidos, pueda expresar su 

voluntad, el Consejo de Seguridad estudie las medidas necesarias que han de 
tomarse para remediar la situación;  

Recomienda que todos los miembros de las Naciones Unidas retiren 

inmediatamente a sus embajadores y ministros plenipotenciarios acreditados en 

Madrid. (…) 
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6) Relacions d’Espanya amb els territoris del nord d’Àfrica el 

1956-1957 

 

Després d’aconseguir la independència de França el 2 de març de 1956 el nou regne 

marroquí, governat principalment pel partit nacionalista Istiqlal (8 dels ministres eren 

d’aquest partit) i encapçalat per Allal el-Fassi, adoptà una posició expansionista, 

anteriorment explicada, segons les teories d’un parent del líder marroquí, Abdelkebir el-

Fassi, qui elaborà el mapa del Gran Marroc. 

Tanmateix el 7 d’abril de 1956 el sultà marroquí visità Espanya per firmar el protocol 

de la independència del seu país. Enfront les constants revoltes en el protectorat 

espanyol (incitades per nacionalistes que el règim havia acollit anys abans per la seva 

persecució en el protectorat francès) Franco optà per atorgar la independència al 

protectorat  espanyol (situat al Rif). A més, i com a conseqüència, Franco renuncià a la 

seva guàrdia mora, un residu de les tropes marroquines que varen lluitar amb ell durant 

la guerra civil. 

 

 

 

 

 

 

Després d’això el Marroc reclamà la sobirania sobre la ciutat de Tànger, la qual li fou 

concedida el 29 d’octubre de 1956 per la firma del Protocol de Tànger. A més a més el 

12 de novembre ingressà a l’ONU com a membre de ple dret. 

Tot i aquest expansionisme fins llavors aconseguit per l’Istiqlal, Franco no admeté la 

independència de l’Àfrica Occidental Espanyola (l’AOE).  Fou llavors quan l’Exèrcit 

d’Alliberació Nacional (l’E.L.), un grup que llavors es creia terrorista format per 

anticolonialistes republicans  que no havien volgut integrar-se a les FAR (Forces 

Armades Reals) però que realment tenia el suport del rei Mohammed V, que estava 

dirigit des de la ombra per Muley Hassan (futur Hassan II) i que estava format per 

membres de l’Istiqlal, penetrà a territori espanyol començant un sèrie d’atemptats com 

els que havien succeït durant el protectorat de França a territori francès. 

Per tenir una idea, al protectorat francès s’hi produïren des de juliol de 1954 a juny de 

1955 fins a 784 atemptats amb 1430 incendis, 447 explosions i 331 sabotatges que 

ocasionaren 41 baixes franceses i 254 morts de marroquins col·laboradors. 

Una de les últimes desfilades de la 

guàrdia mora muntada protegint el 

cotxe de Franco que es pot observar 

avall a la dreta de la fotografia.  
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Els primers incidents varen tenir lloc el 2 de gener de 1956 a Sidi Inno, frontera sud de 

Sidi Ifni, on tres nadius havien resultat morts per les forces policials en una lluita per 

reduir-los després que aquests s’haguessin apoderat d’un mesquita i haguessin hissat la 

bandera marroquina. 

Després de cedir la independència del protectorat espanyol Franco manà treballar en 

dues bandes al territori saharià per tal de reafirmar la presència espanyola al territori. 

Per una banda reforçar els llaços d’amistat amb les tribus natives i per l’altre augmentar 

el contingent de forces desplegades. Tot i així les ordres que es varen enviar foren de no 

provocar cap incident i de no caure en la provocació.  

 

 

 

Durant el març de 1956 el govern espanyol, desgastat, afrontà la greu crisi econòmica 

del moment. Per engreixar les arques públiques va augmentar els impostos directes a les 

colònies africanes. Els nadius varen oposar-se originant alguna revolta popular que 

lligada a la negació d’algunes forces espanyoles de requisar bestiar als qui no poguessin 

pagar  originaren un clima de tensió que finalitzà amb la desfilada pels carrers d’Ifni 

d’una secció d’infanteria de marina de Las Palmas de Gran Canària (l’abril de 1957), la 

qual restablí l’ordre. Els tributs que es varen imposar foren de 2,5 pessetes per camell, 

de 3 pessetes per vaca, de 1,75 pessetes per ase, de 0,40 pessetes per ovella i de 0,30 

pessetes per cabra. Tanmateix també es gravava a persones i propietats urbanes i 

agrícoles. 

Pel que fa a les tropes que es varen negar a actuar en la requisa de bestiar (bàsicament 

els indígenes de la companyia muntada a camell del Grup Nòmada del Dra II, de la 

policia local de Tantan i d’una secció de Tiradors d’Ifni, tots ells a la zona de Tantan) 

foren  substituïdes per tropes demanades pel Governador entre les quals trobem la II 

Bandera Paracaigudista amb base a Alcalà d’Henares que arribà al maig (i que substituí 

a la I Bandera Paracaigudista Roger de Llúria) i la XIII Bandera de La Legió 

(recentment creada) que arribà a bord de les naus “Cervantes” i “Almirante Lobo” a 

finals de juny.  

Durant l’any 1956 el desembarcament de material militar fou constant per tal de reforçar la presencia 

espanyola a l’Àfrica. En les imatges es poden observar les llanxes K-2 de desembarcament (dreta) i la 

unitat d’indígenes encarregada de desembarcar el material (esquerra). 
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Tot i així al territori ja hi havia cinc companyies de la XIII Bandera de la Legió que es 

creà a Ifni el juliol de 1956. A més es varen substituir els indígenes de Grup de Tiradors 

d’Ifni per personal europeu (com va ordenar el Cap de l’Estat Major Central que es fes) 

i es va produir el desarmament general de la companyia de policia de Tantan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapes 5 i 6:En aquests mapes es pot observar en el de dalt els 

territoris que formaven l’Àfrica Occidental Espanyola, una 

entitat governamental dirigida per un Governador. Aquesta 

entitat agrupava el protectorat sud (Cabo Juby) i les regions de 

Río de Oro, Saguia el-Hamra i Ifni. A la regió de Cabo Juby es 

pot observar la ciutat de Tantan (1) on els indígenes que 

formaven part de diverses companyies de seguretat varen negar-

se a requisar bestiar als nadius. Al mapa de baix es pot observar 

més detalladament la regió d’Ifni. Al sud trobem Sidi Inno, on hi 

hagué els primers incidents durant el gener de 1956 i també la 

capital del territori, Sidi Ifni. 

 

1 
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A l’abril de 1957 i coincidint amb el nou govern es va decidir suspendre el cobrament 

d’impostos als territoris. Tot i això, agents de l’Istiqlal encoberts varen continuar 

cobrant taxes als zocos (mercats), repartint matrícules als vehicles i fins i tot fent 

detencions (s’organitzà una mena d’estat paral·lel controlat pel que més endavant 

s’anomenarien bandes armades). 

Durant aquest període s’hi varen produir altres altercats com l’atac de guerrillers a 

forces mores fidels a Espanya amb el resultat d’alguns morts i ferits o la detenció i exili 

d’alguns membres infiltrats del partit de l’Istiqlal, que va tenir com a conseqüència 

alguna que altre vaga entre els nadius que no acceptaven la reacció indiscriminada. 

Tanmateix els sabotatges de línies telefòniques eren constants i el descontrol de la 

frontera del territori d’Ifni era un fet real que permetia als guerrillers quedar impunes 

dels seus actes. El primer mort espanyol fou Ángel Giménez, el caporal de la policia, el 

juliol de 1957 quan intentava evitar l’enlairament d’un bandera marroquina. 

Pel que fa a les relacions amb França al nord d’Àfrica, aquestes varen millorar 

notablement. França el 1954 es trobava lluitant per conservar les colònies a la Indoxina 

(el que després seria Vietnam), contra els rebels de Tunísia i Algèria i contra l’Exèrcit 

d’Alliberació Nacional marroquí, (l’E.L.). Davant d’aquesta situació optà per impedir la 

formació d’un front comú magrebí d’alliberament admetent la independència del 

protectorat francès del Marroc, la independència de Tunísia (tot i que en aquest territori 

hi seguiria present amb una base naval fins el 1963)  i reforçant militarment els territoris 

de Mauritània i Algèria (mapa 7). 

 

 

 

 

 

Mapa 7: En aquest mapa es poden observar els conflictes que 

França va tenir després de la Segona Guerra Mundial a causa 

dels nacionalismes descolonitzadors africans. Així França optà 

per un ràpida independència del Marroc, de Tunísia i de Líbia 

per tal de poder conservar Algèria,  Mauritània, Mali o Níger. 

Tot i així, i relacionant-ho amb el Marroc, es pot observar que 

hi hagueren conflictes fronterers amb aquest país ja que com 

s’ha explicat aquest nou estat aspirava a aconseguir 

l’anomenat Gran Marroc. 
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L’estiu de 1956 l’Exèrcit d’Alliberació Nacional volgué expandir les fronteres segons 

les tesis d’Allal el-Fassi. A causa d’alguns enfrontaments amb guarnicions franceses 

(com la guarnició de Um Laachar al nord de Tindouf) França demanà al governador de 

l’AOE informació sobre l’organització, les guarnicions, les patrulles i els mitjans 

espanyols així com les zones de concentració de tropes rebels. El llavors Governador, 

D. José Ramón Pardo de Santayana participà activament amb el general francès 

Bourgund, cap militar de l’Àfrica Occidental Francesa, qui afirmà la necessitat d’una 

coordinació per salvaguardar els interessos d’ambdues potències a l’Àfrica Occidental.  

Tot i així Franco creia que si deixava passar les bandes armades pel Sàhara Espanyol 

per actuar a Mauritània obtindria certa tolerància marroquí. Així es dedueix de les 

entrevistes que varen tenir lloc durant principis de juliol de 1956 entre el Delegat 

Governamental, D. Álvarez Chas i el cap del Exèrcit d’Alliberació, Ben Hammú, en les 

quals aquest darrer mostrà certa simpatia cap a Espanya i els seus desigs de 

col·laboració amb el Govern espanyol de la següent manera: ell ajudaria al Govern a 

recuperar les gents saharianes excitades pels moviments nacionalistes d’abril i a canvi el 

Govern “faria la vista grossa” al pas d’un grup nombrós de components de l’E.L. pel 

Sàhara Espanyol per atacar Mauritània. Tanmateix, Georges Chaffard a la seva obra 

“Les carnets secrets de la décolonisation” afirma que els espanyols volien tancar les 

seves fronteres però que no disposaven de material indispensable per fer-ho (com 

vehicles saharians o equips de transmissió). Si es demanaven aquests materials es podia 

considerar com un acte d’hostilitat cap al Marroc. 

A finals de 1956 els rebels de l’Exèrcit d’Alliberació, després d’haver obtingut suport 

material als pobles de l’interior del Sàhara Espanyol, estaven preparats per atacar 

Mauritània. El règim de Franco, que amb la crisi econòmica no es podia permetre un 

guerra contra terroristes, esperava que les guarnicions franceses, informades dels 

moviments dels rebels, acabessin amb aquesta amenaça. 

 

 

 

 

Fotografies: a dalt a l’esquerra 

fotografia del zoco de Ifni (mercat), a 

baix desfilada de la policia d’Ifni, a 

la dreta fotografia aèria del poble. 
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 Annex: La Legió a Àfrica durant la dècada dels 50 

 

En el conflicte de Sidi Ifni, una de les més importants forces que varen intervenir fou la 

Legió Espanyola. Aquesta corporació de l’exèrcit espanyol fou fundada el 28 de gener 

de 1920 quan S. M. Alfons XIII autoritzà la creació d’una unitat militar d’elit sota el 

nom de “Tercio de Extranjeros”. El fundador de la Legió fou el tinent coronel D. José 

Millán Astray i el cofundador Francisco Franco, llavors un dels comandants més joves 

de l’Exèrcit.  

A finals d’any ja hi havia una companyia i se n’estava 

formant la segona. Després dels Desastre d’Annual (1921), 

la Comandància de Ceuta va esfondrar-se i la Legió fou 

l’encarregada de restablir un línia de defensa. Tanmateix 

participà activament al desembarcament d’ Alhucemas el 

1925. El 5 d’octubre del mateix any, la Legió rebé de mans 

d’Alfons XIII la primera Bandera.  

La Legió espanyola, des de la seva creació fins avui dia, ha 

estat i és una de les unitats més prestigioses de l’Exèrcit tant per la seva entrega, 

valentia i bravura en el combat com també per les àrdues tasques de reconstrucció i 

pacificació que ha realitzat i continua realitzant arreu del món. 

Una d’aquestes tasques fou  l’augment de la presència espanyola en l’A.O.E. durant les 

dècades 50 i 60 per a protegir els territoris espanyols de les bandes armades 

marroquines.  

Quan acabà la Guerra Civil, període en el que la Legió lluità al bàndol nacional, la 

composició de la unitat era la següent: hi havia tres Tercios. El primer, el Tercio Gran 

Capitán, format per cinc Banderes amb base en Tauima (a 3km de Nador al nord 

d’Àfrica); el segon, el Tercio Duque de Alba, format per tres Banderes amb base a 

Riffien (en la zona de Ceuta); i el tercer, el Tercio Don Juan de Austria, format per unes 

altres tres Banderes i amb base a Larache (a 85 km de Tànger). El 1950 es creà el quart 

Tercio, el Tercio Alejandro Farnesio format per tres Banderes més (de la X a la XII) 

amb base en Alhucemas (mapa 8). Com es pot observar totes les bases de la Legió es 

trobaven al Protectorat nord Espanyol. A l’A.O.E. no n’hi havia fins que l’1 de juliol de 

1956 va desembarcar a 

El Aaiún la XIII Bandera 

creada llavors 

recentment. 

 

 

Mapa 8: En aquesta mapa es pot 

observar el Protectorat Espanyol del 

Nord amb les bases dels legionaris: 

1) Tercio Gran Capitán 

2) Tercio Duque de Alba 

3) Tercio Don Juan de Austria 

4) Tercio Alejandro Farnesio 

2 

1 

4 

A sota es pot observa l’emblema de la Legió. 

3 
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Més endavant s’hi produiran altres moviments de Banderes: el juny de 1957 es va 

desplegar a Villa Cisneros la IV Bandera del Tercio Gran Capitán i el novembre, ja 

iniciat el conflicte es varen enviar la II Bandera a Villabens, la VI Bandera a El Aaiún i 

la IX Bandera a Villa Cisneros. 

La XIII Bandera fou creada el juny de 1956 i la integraren una companyia de cada un 

dels Tercios (exceptuant el quart) sota el comandament primer del general D. Juan 

Martínez Guirado i a partir de l’octubre de 1956 del general d’infanteria D. Ricardo 

Rivas Nadal. Aquesta Bandera (anomenada Bandera General Mola) desembarcà l’1 de 

juliol de 1956 del creuer “Miguel de Cervantes” en llanxes K-1 fins arribar a la platja de 

Huisi Aotman, des d’on varen caminar fins a El Aaiún. Tanmateix, la companyia de 

suport amb metralladores pesades i morters del 81va arribar més tard en el vaixell de 

càrrega “Almirante Lobo”. La XIII Bandera va aconseguir l’organització i estabilitat el 

desembre de 1956 quan arribaren els jeeps i els camions Ford-K. Aquesta Bandera 

estava formada per 525 homes l’octubre de 1957, un mes abans que esclatés el conflicte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

En la fotografia de dalt a l’esquerra es poden 

observar tres tinents de la XIII Bandera en el 

campament militar de el Aaiún. En les altres 

dues fotografies es poden observar membres 

de la mateixa Bandera de la Legió però aquest 

cop en el poble d’Smara i en la línea de 

defensa de el Aaiún que s’encarregà a la 

Bandera “General Mola”. 
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7) L’any 1957 i el “Plan Madrid”  

7.1) El deteriorament de la situació: 

Durant el 1957 es va intensificar la presència de bandes armades al Sàhara fins a 

extrems que feien difícil el seu control. Els incidents i atemptats contra l’ordre públic 

per part de membres de l’Istiqlal i de les bandes armades continuaren en territori 

espanyol. L’1 de juliol de 1957 morí el primer espanyol, com s’ha explicat, quan 

intentava evitar l’enlairament d’una bandera marroquina en una mesquita de Sidi Inno. 

Pel que fa als objectius oficials de les bandes armades, que no eren uns altres que 

sabotejar, penetrar i alliberar Mauritània dels francesos varen començar a dur-se a terme 

tot i que quasi sempre amb conseqüències adverses cap a les bandes armades atacants. 

França no havia escatimat en recursos per assegurar les seves fronteres amb una sèrie de 

guarnicions des de Algèria fins a Mauritània. Així, per exemple, a Tindouf tenia dos 

batallons, a Bir Um Grein (Fort Trinquet) tenia un batalló reforçat, a Ain ben Tili hi 

havia dues companyies, a Zueratt (Fort Gourand) hi havia un batalló de francesos, a 

Atar hi havia un regiment  reforçat, a Benamera es disposava de dues companyies i a 

Nuadibú (Port Étienne) hi residia un batalló. En total comptava amb uns 6500 efectius. 

A més comptava amb vehicles apropiats per al desert, aviació de reconeixement i 

bombardeig així com material logístic de transmissions i alimentació (mirar la frontera 

del mapa 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 9: En aquest mapa del Sàhara 

Espanyol l’any 1957 es poden observar 

les guarnicions franceses al llarg de la 

frontera d’Algèria i Mauritània amb el 

Sàhara Espanyol. Mentre Espanya 

mantenia la seva política 

d’impassibilitat, França ja tenia a la 

frontera uns 6500 efectius que més 

endavant ajudarien a la cooperació 

hispano-francesa, quan aquesta fou 

aprovada pel govern de Madrid. 
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L’E.L. (Exèrcit d’Alliberació), en canvi, a principis de 1957 comptava amb uns 1500 

homes. La seva base es trobava a Egleimin (al sud d’Ifni en territori marroquí) i 

dominava alguns poblats al nord de la frontera espanyola del Protectorat Sud Espanyol 

(que era el riu Dra) també en territori marroquí com Aaiún del Dra Tafnidilt. 

Durant el més de gener les bandes armades penetraren en territori espanyol dispersant-

se en diversos grups amb armament per atacar els forts fronterers francesos. Tot i així, a 

alguns d’aquests grups se’ls hi perdé el rastre i el Governador donà l’ordre al Grup de 

Policia III que localitzés, desarmés i dispersés les bandes armades que hi haguessin a la 

zona de Guelta (ciutat en la regió de Saguia el Hamra). El contactes entre francesos i 

espanyols varen continuar molt actius tot i que la imprecisió dels efectius localitzats de 

l’E.L. no evitaven un mínim efecte sorpresa en les guarnicions franceses. 

Tot i que el 7 de gener Mohammed V va fer una crida a les bandes armades perquè 

abandonessin la seva lluita contra les francesos, els dies 8 i 9 varen tenir lloc els primers 

enfrontaments en un pou al nord de la guarnició francesa d’Atar originant segons 

l’informe enviat a Güera 10 morts, 95 capturats i 15 escapats. Així ocorregué en totes 

les guarnicions franceses obligant a les bandes armades a retirar-se al Sàhara Espanyol 

on el Delegat Governamental D. Álvarez Chas s’encarregà de detenir a 147 individus de 

l’E.L. que havien escapat el 27 de gener incloent el seu líder, Al-lal, en qui Ben Hammú 

havia dipositat el comandament . Aprofitant aquest moment  el govern de l’AOE. donà 

l’ordre per a la desaparició de nuclis de l’E.L. traslladant-los a la frontera amb el Dra i 

alliberant-los amb les armes a territori marroquí. Així el 30 de gener el Governador 

comunicà a Capitania General de Canàries l’acabament de l’operació de neteja de nuclis 

de l’E.L. El primer acte del conflicte havia acabat amb resultat favorable per a les 

potències occidentals. El mateix dia rebé la visita de l’alta comandància francesa de 

l’Àfrica Occidental Francesa (entre ells el general Bourgund) que protestaren contra la 

permissivitat espanyola a l’hora d’actuar contra les bandes armades marroquines. 

Tanmateix i tot i que el govern de Madrid es negava a qualsevol cooperació, es deixà 

entreveure que Espanya tancaria els ulls davant incursions franceses de persecució en el 

Sàhara Espanyol. 

El 26 de gener va tenir lloc (com s’ha explicat) la substitució de la I Bandera 

Paracaigudista per la II Bandera i un mes més tard (el 25 de febrer) tingué lloc el relleu 

ministerial, tot i que no suposà un canvi estratègic de forma alguna. 

El segon contacte bèl·lic tingué lloc el 14 de febrer a la zona de Ergueiua (Sàhara 

Espanyol) quan un grup de 50 goumiers francesos i una companyia motoritzada de 

senegalesos atacà una posició rebel de 150 homes. Després d’obtenir ajuda aèria i la 

intervenció de la Légion Étrangère  amb 40 vehicles tot terreny (TT) i 4 erugues amb 

canó alguns membres de la banda aconseguiren escapar amb un resultat de 20 baixes 

franceses, 20 ferits i 1 presoner francès. Durant el més de febrer les incursions aèries 

franceses en zona aèria espanyola foren constants.  

A més s’hi produïren bombardejos que fins i tot mataren a bestiar de l’Exèrcit espanyol, 

amb la conseqüent protesta del Governador i indemnització francesa.                            
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Per culpa d’aquests bombardejos alguns nadius es varen unir a l’E.L., i els que no varen 

voler varen patir els efectes negatius dels combats. 

El 25 de febrer es varen reunir el Governador Espanyol amb el general Bourgund a Port 

Étienne estipulant-ne noves bases de cooperació entre les quals trobem que Espanya 

autoritzà a França a fer incursions aèries i terrestres en el Sàhara Espanyol fins a 30 km 

dins la frontera. Tanmateix es creà una línia de ràdio directa de Sidi Ifni a Fort Trinquet. 

El 21 de març Carrero Blanco (llavors subsecretari de la Presidència) envià un carta al 

Governador amb les ordres de la Presidència. (mirar document 4). En elles 

s’especificava la política diplomàtica i militar a seguir amb França, el Marroc i les 

bandes armades de l’E.L.. 

Mentrestant la situació al territori d’Ifni continuà deteriorant-se. Durant els mesos 

d’abril, maig i juny els talls de les línies telefòniques foren constants fins a tal extrem 

que es demanà a Capitania General la substitució d’aquestes línies per aparells de radio. 

A més, la influència nacionalista marroquina propicià incidents en els quals van morir 2 

policies i es varen produir atemptats contra les administracions del Govern (sobretot al 

Protectorat Sud i a la regió d’Ifni on a la majoria de pobles hi havia oficines de 

l’Istiqlal).  

Durant l’abril de 1957 va arribar a Ifni la corbeta “Descubierta” que a partir de llavors 

s’encarregaria de patrullar les costes del Sàhara Espanyol i la qual portava una secció 

d’infanteria marina per restablir l’ordre a la regió, perdut per culpa d’algunes revoltes 

populars contra els impostos establerts anteriorment explicats i contra l’apropiació del 

bestiar per part d’algunes unitats anteriorment citades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De totes maneres els atemptats continuaren (com per exemple l’assassinat del capità del 

Grup de Tiradors Sidi Mohammed ben Lahsen Susi) fins que durant el juny el Govern 

detingué i envià a Fuerteventura a vuit dels principals responsables de l’agitació social 

amb el conseqüent tancament de comerços musulmans i una gran tensió en l’ambient.  

La corbeta Descubierta, en la imatge 

fondejada al port de Sidi Ifni, 

s’encarregaria de patrullar les aigües 

jurisdiccionalment espanyoles. Durant la 

guerra, l’Armada jugà un paper essencial 

transportant tropes per via marítima i 

inclús, com passarà més endavant amb el 

creuer Canarias, com a bombardeig de 

suport per a l’avanç de les tropes o el 

rebuig d’atacs enemics. 

http://imageshack.us/
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En aquestes circumstàncies es produí el 23 de juny la substitució de Governador del 

general Pardo de Santayana  al general D. Mariano Gómez Zamalloa. 

   

 

 

Només arribar el nou Governador realitzà un informe de la situació. Calculà que hi 

havia uns mil homes de l’E.L. infiltrats al Sàhara i uns altres quatre o cinc mil homes 

armats amb armes d’origen espanyol, francès i americà al Marroc, al nord del riu Dra 

(frontera), amb possibilitats d’atacar les regions d’Ifni o de Cabo Juby. Tanmateix 

Zamalloa proposà la depuració de les unitats espanyoles substituint els indígenes per 

europeus, el reforç de tropes a algunes guarnicions i la cooperació imprescindible amb 

França. 

Abans, però, el govern francès ja havia informat a l’espanyol (el 8 d’abril)  de la 

presència d’un contingent armat nombrós (400 homes armats que haurien aconseguit 

escapar de combats anteriors) a la regió d’Smara amb no només intencions d’atacar 

guarnicions franceses de Mauritània. Aquesta banda fou seguida per avions de 

reconeixement francesos els quals varen tenir la idea de deixar una zona de 50 km entre 

la frontera amb Mauritània en dins del Sàhara Espanyol deshabitada per tal de poder 

actuar contra les partides armades que tinguessin intencions d’atacar les seves 

guarnicions  i per això varen llençar propaganda informant de la prohibició de 

residència en aquestes àrees cosa que va deixar en mal lloc als espanyols perquè els va 

desautoritzar en el seu territori i a més permeté als membres de l’E.L. presentar-se com 

defensors dels nadius enfront els francesos. Aquests actes portaran a una reunió el 15 de 

maig entre el Delegat Governamental Espanyol i el general al front de la guarnició 

francesa de Bir Um Grein en aquest mateix fort i on a part d’enfortir-se els llaços 

d’amistat entre els dos militars, quedarà molt clara la posició inflexible de França envers 

la llibertat dels sospitosos de pertànyer a l’E.L.. 

 

En plena crisi arribà el general D. Mariano Gómez Zamalloa (dreta) qui 

substituí en el càrrec al Governador Pardo de Santayana. A la imatge de 

l’esquerra es poden observar tiradors d’Ifni desfilant amb el nou 

Governador a la tribuna. 
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Tanmateix el 12 de juny la 2
a
 companyia de la XIII Bandera sortí cap a Smara per a 

interceptar una banda armada que havia sortit de la frontera al riu Dra i la 3
a
 companyia 

sortí de El Aaiún cap a la frontera entre les regions de Cabo Juby (Protectorat Sud) i 

Saguia el-Hamra (també coneguda, aquesta frontera, amb el nom del paral·lel 27
°
 40’). 

Per tal de reforçar el contingent i davant el perill que suposaven els elements de l’E.L., 

la Comandància Espanyola decidí enviar més tropes. El 17 de juny va sortir de Ceuta la 

IV Bandera amb destí a Villacisneros en el creuer “Méndez Núñez” i en el vaixell de 

càrrega “Tarifa” i el dia 21 del mateix mes es donà l’ordre perquè una companyia de la 

Bandera fos enviada a Ifni en la corbeta “Atrevida” la qual arribà el 23.  

En l’informe que fa el nou Governador sobre la regió ja s’especificà la necessitat 

d’actuar contra les bandes armades que cada vegada eren més i menys controlades 

(disperses pel propi Sàhara Espanyol) i que feien augmentar el perill d’atac en el 

territori. Tot i així la Presidència i el Govern espanyol no decidiren prendre la iniciativa 

fins a l’inici de les hostilitats a finals de 1957. Tanmateix a l’informe s’explicà la 

situació precària en la que es trobaven els soldats i l’empitjorament de les 

circumstàncies que s’havia produït amb el llicenciament (canvi dels indígenes per 

europeus) de l’exèrcit proposant la necessitat d’incorporar  3 batallons per a la guarnició 

(un en cada regió), 2 batallons més però motoritzats (2 batallons amb 134 camions) per 

a poder maniobrar contra les bandes i un conjunt de 50 camions més per a l’abastiment i 

el transport de tropes. 

Mapa 10: En aquest mapa extret del llibre “La 

última Guerra Colonial de España” de J. R. 

Diego Aguirre es poden observar els diversos 

nuclis de bandes armades localitzats en el moment 

de l’informe del general Zamalloa. És curiós que 

a l’interior d’algunes d’aquestes zones 

d’operacions de les bandes hi hagi poblats com 

Guelta o Smara. Això es devia a que aquestes 

bandes actuaven a través d’oficines de l’Istiqlal en 

els nuclis urbans realitzant campanyes 

ideològiques nacionalistes per poder obtenir així 

nous reclutes en les bandes. 
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Durant el mes de juliol, i davant els enormes nuclis de membres de l’E.L. que es varen 

detectar en el Sàhara Espanyol, s’ordenà el reagrupament de totes les tropes que es 

trobaven disperses en diverses guarnicions. Així per exemple el Grup Nòmada II es 

retirà de la guarnició de Tizguiremtz a Villa Bens deixant únicament policia indígena a 

la primera. Tanmateix es deixarà la fortalesa de Guelta agrupant les tropes a El Aaiún. 

Aquests actes augmentaren la possibilitat de repel·lir un atac de les bandes armades tot i 

que alhora limitaren molt la informació sobre la situació de dites bandes. 

El 12 de juliol va tenir lloc l’entrevista entre el general Bourgund i altres personalitats 

franceses amb el nou Governador de l’AOE, en la qual s’establiren les bases de la 

cooperació hispano-francesa. (mirar annex). Tanmateix en una carta del 18 de juliol de 

Bourgund a Zamalloa s’informà de la nova denominació de les bandes (“ Armée de 

Libération Mauritanienne”) i s’especificà la necessitat de no perdre cap enfrontament 

armat per tal de preservar el prestigi entre la població posant a disposició del govern 

espanyol diverses tropes franceses que podrien ser mobilitzades de territori francès a 

espanyol en menys de 24 hores. 

7.2) El Pla Madrid: 

Després de ser atacada una patrulla francesa a la zona Um Laachar el 6 d’agost (com 

així havia informat de les pretensions D. Zamalloa a Bourgund), els francesos 

informaren el 10 d’agost que es preveia un atac general de les bandes armades no només 

contra ells, tot i que ja el Governador informà a Capitania General que es podia tractar 

d’un intent francès de precipitar la col·laboració, ja que el Governador creia (com 

escrigué a la Direcció General el 20 d’agost) que la situació d’Ifni s’havia tranquil·litzat 

després del tancament de comerços musulmans en protesta per les detencions de juny.  

Tot i així es varen prendre precaucions incrementant  el nou pla del Governador aprovat  

el dia 27 de juliol quan tingué lloc la reunió de la junta de Defensa Nacional que elaborà 

l’anomenat “Plan Madrid”. Aquest pla comprenia pressionar diplomàticament al Govern 

de Rabat perquè convencés a les bandes armades de desistir en el seu intent d’alliberar 

les colònies, un ultimàtum als nuclis de membres de l’E.L. perquè abandonessin el 

territori, una acció militar (amb aviació i infanteria motoritzada) per a acabar amb els 

grups que no complissin l’ultimàtum, i el manteniment de tropes adequades en la 

frontera per evitar futures infiltracions. Per fi s’aprovà un pla que evitava la diplomàcia 

pacífica i impassible  i que anunciava l’ús de la força militar tot i que excloent 

operacions combinades amb els francesos. 

Aquest pla suposà un altre reagrupament de tropes que s’agruparen en El Aaiún, 

Villabens, Villacisneros, Smara, Tantan i Auserd, deixant els petits pobles amb 1 

sergent i 10 policies indígenes. Els reforços varen arribar durant l’agost: una companyia 

del Regiment d’Infanteria Canàries 50, una altra companyia del Regiment d’Infanteria 

Tenerife 49, el batalló La Palma LII, el batalló Fuerteventura LIII i el batalló Lanzarote 

LIV. A més s’informà de la disponibilitat d’unitats aèries (1 esquadró de bombardeig, 1 

esquadró de caça-bombarders, 24 avions de transport i una esquadrilla de salvament). 
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Un dels incidents més desagradables per al Govern Espanyol durant l’estiu de 1957 

començà amb l’atac d’una banda armada a una patrulla espanyola en la frontera. Pel dia 

següent (12 d’agost) es va preveure bombardejar el nucli de rebels d’on havien partit els 

agressors i s’envià un avió de reconeixement previ al bombardeig. Aquest avió tingué 

un accident a l’aterrar i caigué al mar morint tots els seus passatgers entre els quals es 

trobava el cap del Grup de Policia Álvarez Chas.  

El dia abans la Jefatura del Estado havia aprovat un Decret Reservat pel qual es declarà 

“zona d’operacions” el conjunt de territoris que formaven l’AOE “des de les cero hores 

de l’11 d’agost”. És a dir es va declarar la guerra oficialment a les bandes armades però 

de forma reservada. 

Durant els mesos d’agost i setembre es notificà un gran moviment de camions a la 

frontera que transportaven aliments, armes, homes i altres recursos. A més, les bandes 

armades es desplaçaren cap al nord (com així ho afirmà el nou pla) concentrant-se en 

territori marroquí amb intencions ja no d’atacar als francesos. Curiosament anaven 

armades amb fusells i metralladores que Espanya i França havien donat al Marroc per a 

que equipés a les FAR. Aquesta característica només podia respondre a la participació 

en les bandes armades de membres de l’Istiqlal o de la família reial (recordem que el 

príncep Muley Hassan, de fet, coordinà durant molt de temps les activitats de les 

bandes). 

 

La primera fase del Plan Madrid tingué lloc a mitjans de setembre a la reunió entre els 

ministres d’assumptes exteriors d’Espanya, Fernando María de Castiella y Maiz, i del 

Marroc, Ahmed Balafrej. En aquesta reunió el Ministre marroquí exigí l’entrega d’Ifni i 

de Tarfaya (Villa Bens). El Ministre espanyol es negà a entregar Ifni i en quant a 

Tarfaya s’explicà que la regió estava sota control de l’E.L. i que per tant la transferència 

no era possible. Tanmateix a l’entrevista es reiterà que les bandes armades no estaven 

controlades pel govern marroquí i que per tant no podien fer res. Per tant es podria dir 

que la primera fase del Plan Madrid (diplomàcia amb el Marroc) fracassà en aquesta 

reunió.  

 

Tot i les escasses fotografies de membres 

de l’E.L., se sabia que anaven uniformats 

amb capotes, pantalons i guerreres 

(jaquetes a l’estil colonial), comprades 

d’un estoc en desús al Regne Unit. Les 

armes, com s’ha explicat, eren de 

procedència espanyola, francesa o nord-

americana.  
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El Governador llençà llavors l’ultimàtum a les bandes, que enlloc d’acceptar-lo 

deterioraren la situació detenint a diversos policies nadius espanyols, segrestant-los i 

fins i tot agredint-los. Aquests actes propiciaren la represàlia espanyola que ordenà el 

tancament d’oficines de l’Istiqlal així com la detenció de diversos indígenes pro-

marroquins. Davant la impassibilitat en quant a l’ultimàtum el Governador feu notar a 

Capitania General la necessitat de passar a les solucions militars al territori. Tot i així el 

Govern espanyol no volia precipitar-se ja que el Marroc prometé l’ocupació de les 

guarnicions fronteres d’Ifni en el seu territori controlades per l’E.L.. Tot i així els 

incidents continuaren (hissades de banderes marroquines en zona espanyola, tancaments 

de comerços, etc.) 

Del 20 al 24 de setembre el Governador i el general Bourgund varen reunir-se de nou a 

Dakar. Durant aquests 4 dies es varen enfortir les voluntats de cooperació en quant a 

operacions combinades tot i que el govern de Madrid en denegà alguns dels principis 

d’acord fixats. (mirar annex) 

Durant el mes d’octubre es prepararen uns plans militars de defensa a les principals 

ciutats on s’havien agrupat les tropes ( El Aaiún, Villa Bens, Villacisneros  i Sidi Ifni). 

La distribució de les unitats està plasmada en el quadre presentat en el document 5. 

(mirar document 5). En aquest podem veure que el contingent total de soldats espanyols 

al Sàhara durant l’octubre de 1957 era de 3160 homes (600 d’ells natius).  

Tot i així s’han de destacar les precàries condicions en les quals es trobava l’exèrcit 

coma així ho descriu el veterà català Pius Pujades en el seu llibre “Memòria d’Ifni”: no 

hi havia artilleria, ni carros o blindats de reconeixement i molt poques unitats 

mecanitzades amb transports com erugues. Els tres avions dels que disposava l’AOE 

eren Junkers de la Guerra Civil que enlloc de bombes a vegades llençaven bidons de 

benzina amb un sistema d’explosió, als soldats se’ls entregaven cinc fusells amb 

l’esperança que algun d’ells funcionés. Les tropes anaven equipades amb espardenyes 

per combatre en sorra i pedres, carregats amb una manta i la seva ració alimentaria 

(generalment una llauna de sardines). Per a socórrer a tropes assetjades es recorria a 

neumàtics de camió carregats d’aigua a falta d’envasos millors. El general Casas de la 

Vega, llavors general de cavalleria i ex combatent en la Guerra Civil, descrigué en una 

frase l’equipament dels soldats que patrullaven la regió: “ vieja chatarra cuidadosamente 

remendada”.  Tot i aquestes condicions deficients cal dir que aquests territoris estaven 

recolzats per Capitania General de Canàries, on hi havia tropes aquarterades i diversos 

esquadrons d’aviació (anteriorment citats) a disposició de l’AOE. 

El conflicte armat, tot i que per part del govern espanyol ja havia sigut declarada la 

guerra de manera reservada, era imminent. El Plan Madrid fou el primer pas cap a una 

política més activa i amb menys “autoenganys” polítics.         
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Document 4: Aquest document extret de la pàgina web “www.portierramaryaire.com” 

correspon a la carta que l’Almirall D. Luís Carrero Blanco, llavors Subsecretari de la 

Presidència, va enviar al Governador espanyol de l’Àfrica Occidental Espanyola, el general D. 

José Ramón Pardo de Santayana, el 21 de març de l’any 1957 amb motiu de les noves ordres 

de la Presidència pel que feia a les relacions que s’havien d’establir amb els països veïns 

(França i el Marroc) i amb les bandes armades de l’Exèrcit d’Alliberació (l’E.L.) als territoris de 

Sàhara Espanyol. 

Estudi del document: En aquesta carta s’explica la política de compromís que s’havia de seguir 

a l’Àfrica. Aquesta consistia políticament en intentar convèncer als saharians de les intencions 

anexionistes del Marroc respecte al Sàhara amb el que significava la pèrdua de les llibertats 

que Espanya garantia als seus ciutadans, i militarment en fer front a les bandes armades de la 

següent forma: si les partides eren dèbils, cercar-les i desarmar-les; si fossin fortes, evitar 

l’enfrontament armat; i si la seva acció fos dirigida cap als francesos, informar a aquests darrers 

dels moviments i de les seves intencions. 

Tanmateix i com es pot observar, l’antagonisme del règim contra l’URSS, a la que 

consideraven responsable de la Guerra Civil, porta a Carrero Blanco a afirmar la integració de 

l’E.L. en les ramificacions militars exteriors de la Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques. 

A més i com s’afirma a la carta, s’ha de fer comprendre als saharians que aquestes bandes 

estan formades per mals musulmans que serveixen a una Rússia comunista, contraria a Déu i 

per tant contrària al Sultà i traïdors de la pàtria. 

Per acabar es pot destacar la consideració de Carrero Blanco de la AOE com a territori 

plenament espanyol (“es tan territorio español como la provincia de Cuenca”). 

Carta: 

“El Ejército de Liberación es un instrumento de la URSS con el que persigue crear 

dificultades a los occidentales en África. Rabat no le controla, pero lo ve con 

simpatía y espera de él la ampliación de sus territorios. Si nosotros nos oponemos 

al paso de estas tropas llegando a choques armados, se nos crea una situación 

difícil con Marruecos e incluso con nuestros indígenas, que ven en el Ejército de 

Liberación a hermanos de raza que les ofrecen la libertad. Si hacemos la vista 

gorda y dejamos penetrar a las partidas, la situación difícil se nos crea con Francia. 

Si los franceses perdieran Mauritania, nosotros no podríamos conservar el Sahara, 

que es tan territorio español como la provincia de Cuenca. Si actuamos duramente 

contra el EL, les ayudamos en su problema militar, a la vez que nos creamos 

dificultades con Marruecos, cosa que a Francia le interesa para neutralizar nuestra 

influencia. Debe llevarse a cabo una actividad política de desprestigio del Ejército 

de Liberación ante nuestros indígenas y una acción militar evitando los tiros. 

Políticamente atrayendo con dádivas y halagos a los hombres influyentes, haciendo 

saber que Al-lal el Fassi y su Ejército de Liberación son unos malos musulmanes 

que sirven a Rusia, enemiga de Dios, y que son traidores al sultán.” «[Sic]» 

 

 

 

 

 

http://www.portierramaryaire.com/
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Document 5: Taules elaborades per J. R. Diego Aguirre en el seu llibre “La última guerra 

colonial de España” a partir de la documentació de l’escrit 3352-B enviat pel Govern General de 

l’A.O.E. al Capità General el 7 d’octubre de 1957. En elles es mostra la distribució de les unitats 

de l’Exèrcit espanyol a les guarnicions del Sàhara. 

Estudi del document: Durant l’octubre de 1957, un més abans de l’inici oficial de la guerra, el 

Govern de l’AOE ja preparava la defensa, no de tot el territori de sobirania espanyola, sinó de 

diverses guarnicions disperses pel Sàhara que reafirmessin l’autoritat espanyola en ells en cas 

d’atac de les bandes armades.  

Després de les diverses remodelacions i canvis de tropes entre el territori, recordem que el 

Governador, per tal de fer més defensable el territori, reagrupà les tropes en punts estratègics 

deixant els pobles interns amb no més de 10 homes, els contingents de soldats a cadascun 

d’aquests punts estratègics es veieren plasmats en un escrit enviat al Capità General per tal 

d’informar a aquest dels “recursos humans” dels que es disposava.  

En el quadre es poden distingir clarament tres ciutats o guarnicions amb un nombre major de 

soldats que la resta. Aquests són Villa Bens, Villacisneros i El Aaiún, que eren els punts 

“neuràlgics” de la presència espanyola a la zona i que, com es pot observar, són el refugi de 

més de tres quarts del contingent total. 

De totes maneres, la resta de guarnicions, que es trobaven generalment a poblats i estaven 

formades per policies, eren poc defensables davant l’atac de les bandes. El que demostra 

aquesta taula és que tot i les constants peticions del Governador per a més tropes que 

poguessin protegir el territori i les seves fronteres i no només alguns punts estratègics, l’Alta 

Comandància no reforçà el contingent fins que les primeres agressions a sobirania espanyola 

foren fetes per les bandes armades (com veurem a continuació). 

Quadre: 
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En la imatge es poden observar la caserna 

Alejandro de Farnesio on residia la IV 

Bandera de la Legió a Villa Cisneros. 

En la imatge superior es pot observar l’entrada a la 

caserna de la Policia Territorial a El Aaiún. En la 

imatge inferior s’observa el fort espanyol a Villa Bens, 

on també hi havia una aeròdrom i port. 
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Annex: Les relacions entre el nou Governador i l’AOF 

 

Pel que fa a les relacions amb França, el nou Governador de l’AOE, D. Mariano Gómez 

Zamalloa, va definir-les com imprescindibles per al final de les bandes armades 

marroquines que no només no cessaven d’atacar  a França sinó que a més 

s’incrementaven amb la població sahariana i en canviaven la seva neutralitat en el 

conflicte convertint-la en un problema d’agitació social per al Govern Espanyol. 

La primera reunió entre el Governador i el Cap Militar de l’AOF (l’Àfrica Occidental 

Francesa) va tenir lloc el 12 de juliol a Villacisneros. Aquesta entrevista entre el general 

Bourgund, el coronel Joseph Rocaboy, el ministre francès Chambard i el Governador de 

l’AOE permeté establir certs punts de cooperació. Per una banda s’establí que les forces 

franceses i espanyoles podien creuar en persecució de l’enemic fins a 60 km en dins 

territori veí si es tractés d’unitats terrestres i fins a 100 km si fossin unitats aèries. 

Tanmateix s’establiren punts de reagrupació espanyols importants: El Aaiún (a la costa), 

Smara (al nord), Bir Nazarán (al centre) i Auserd (al sud) (mapa 11). Per l’altra banda 

també es proposà el tancament de la frontera hispano-marroquí (la frontera que 

pertanyia al riu Dra) per tal de tallar l’abastiment de les bandes armades que hi 

haguessin al Sàhara. 

 Mapa 11: En aquest mapa del Sàhara espanyol i part del francès es poden observar encerclades els quatre 

punts de reagrupació espanyols establerts en la reunió del 12 de juliol. Tanmateix, també es pot distingir la 

ciutat de Fdékir (amb un quadre vermell). Aquesta ciutat, que durant la colonització francesa es denominava 

Fort Gouraud, es troba envoltada per les anomenades mines de ferro de Zuerat, d’on França volia extreure’n 

el material per exportar-lo a la Comunitat Europea. Per això Espanya veié en el traçat del ferrocarril 

d’aquestes mines fins al mar una oportunitat aranzelària d’ingressar capital.  
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Tot això contribuiria a la neteja de bandes armades del Sàhara que permetria al Govern 

francès inaugurar el ferrocarril de ferro provinent de Fort Gouraud i activar la inversió 

capitalista. Com a contrapartida Espanya reclamava, per a la cooperació, que el traçat 

del ferrocarril acabés a Villacisneros amb els impostos de mercaderies que això suposés. 

El problema no venia dels militars espanyols, qui es mostraven disposats a col·laborar, 

sinó del propi Govern General que per diverses causes s’oposava a la cooperació. Entre 

aquestes causes trobem els recels que encara hi havia contra França per haver ajudat a la 

II
a
 República, les crítiques que apareixerien contra el règim per part de l’opinió pública i 

dels partits d’esquerra clandestins que tornarien a recordar les nombroses baixes 

espanyoles de les guerres del Marroc quan el Govern Central hagués de mobilitzar a 

diverses unitats de l’exèrcit i enviar-les al Sàhara o la possibilitat que les bandes 

armades envaïssin Ifni sense que França pogués actuar si es declarés la guerra a dites 

bandes. Tanmateix, per part francesa hi havia certs militars que no volien que el traçat 

del ferrocarril acabés en zona espanyola per considerar-la un concessió político-

econòmica molt elevada per a la Espanya de Franco. 

Tot i així semblava que les relacions entre els dos països començaven a apuntar cap a 

una mateixa direcció: la fi de les bandes armades al Sàhara. 

En l’anomenat “Plan de Madrid” firmat per la Jefatura del Estado, que ja s’ha explicat 

anteriorment, s’especificava explícitament evitar la col·laboració amb França en la lluita 

contra les bandes armades. Tot i això, però, les intencions del general Bourgund 

d’establir un col·laboració més ample entre els dos països occidentals continuaren a la 

reunió de Dakar dels dies del 20 al 24 de setembre. En aquesta reunió s’intercanvià 

informació  sobre els nuclis de l’E.L. i mapes de pous i guarnicions frontereres 

franceses a Mauritània  a més de consolidar les línies de ràdio directes que passà de ser 

una (anteriorment citada corresponent a la línia entre Sidi Ifni i Fort Trinquet) a ser-ne 

sis (de Fort Trinquet a Smara i a El Aaiún, d’Atar a Villacisneros, de Gouraud a Auserd 

i Villacisneros i de Dakar a Sidi Ifni). Tanmateix i davant la insistència francesa d’una 

cooperació ofensiva contra les bandes armades el Governador exposa que no tenia 

atribucions per a prendre decisions en matèria d’intervenció francesa però que ho 

comunicaria a Madrid (on òbviament la resposta fou la mateixa que el Plan Madrid: 

evitar qualsevol operació conjunta).  

Aquesta comunicació dels punts acordats a la reunió la dugué a terme el Governador 

quan pocs dies després d’acabada la reunió viatjà a Madrid per a exposar els principis 

d’acord i aconseguir l’aprovació del Govern Central que accedí als principals punts tot i 

que en denegà d’altres com la participació de les dues marines i aviacions conjuntament 

en quant a operacions de reconeixement i atac o la col·laboració en operacions 

combinades aeri-terrestres entre els dos països. 

Tot i que a curt termini no es va notar diferència alguna, a llarg termini aquesta reunió 

suposà la plena confiança d’ambdues potències envers l’altre que serviria per a les 

futures operacions coordinades de 1958 contra les bandes armades. 
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Fotografies de la estació de radiotelegrafia de Villacisneros. A la dreta es poden observar 

els aparells de transmissió emprats i a la dreta, es pot observar l’antena i una vista de la 

façana de l’edifici des d’on es treballava en comunicacions. Aquesta estació, en concret, 

fou construïda durant l’any 1923 i tenia accés directe amb  l’estació central de 

Carabanchel a Madrid. 

http://1.bp.blogspot.com/_pal5VMRDvn0/S8oSCEPAcnI/AAAAAAAADcI/uQCKZh07aSE/s1600/EL+TELEGRAFO_4.jpg


46 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. La Guerra 

1957-1958, parlant d’incidents durant quasi un any 
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8) L’inici de la guerra a Ifni 

 

El 14 d’octubre de 1957 es produí la primera reivindicació oficial marroquí a l’ONU a 

través del seu Delegat Abdelatif Filali (futur primer ministre del Marroc) qui protestà 

per la inclusió en la llista de territoris que s’havien de descolonitzar de l’ONU 

(qualificats com territoris no autònoms a descolonitzar o TAN) dels territoris d’Ifni, el 

Sàhara Espanyol i Mauritània ja que els considerava marroquins. Cal dir que 

Mohammed V ja havia reclamat el Protectorat Sud Espanyol (fins la franja de Tarfaya o 

Villa Bens) a Franco durant la seva visita a Madrid durant l’abril de 1956 tot i que 

Franco s’hi negà cedint únicament part del Protectorat Nord (el Rif). 

El 25 d’octubre un avió Junker de reconeixement espanyol fou atacat quan sobrevolava 

la zona de Tafudart (zona que es troba entre El Aaiún a la costa i Smara al desert 

saharià) per un grup de l’E.L. amb fusells. Dos dies més tard es contestà amb un 

bombardeig aeri (9 bombarders B21 Heinkel que descarregaren 140 bombes) sobre la 

mateix zona on s’havia detectat (el 26 durant un reconeixement es detectà el nucli d’uns 

800 membres de l’E.L.) l’atac.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En aquest mapa es pot distingir en color verd el riu Saguia el Hamra (nom amb el que també es 

coneixia la regió). Durant  el seu recorregut s’hi poden distingir diverses guarnicions espanyoles i 

bosses de bandes armades amb el nombre estimat de components. Tanmateix podem observar la 

regió de Tafudart on diversos membres de l’E.L. atacaren l’avió de reconeixement i on caigueren les 

140 bombes espanyoles dos dies més tard. 

En les imatges inferiors es pot observar un avió de reconeixement emprat per l’Exèrcit espanyol 

durant la dècada dels 50 (Heinkels CASA-2111) a la dreta, i diversos models d’avions Heinkel 111 

de fabricació espanyola, per la empresa CASA (coneguts com Heinkel B-21 o amb el nom de 

“Pedros”) amb la variació del motor, que era Rolls Roice. 
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Des de llavors i amb aquesta declaració de guerra de l’E.L. les forces espanyoles ja no 

deixaren lliures al Marroc els rebels, que seran buscats, interceptats, desarmats i 

empresonats (com així succeí amb membres coneguts amb comerços a diverses ciutats 

en territori espanyol o amb membres interceptats en jeeps transportant armes o 

queviures).  Tot i així les tropes no eren suficients si les incursions continuaven. 

Com comunicà el general Bourgund al Governador Zamalloa, el 22 d’octubre es varen 

reunir els caps de les bandes de l’E.L. amb el príncep Muley Hassan i amb Ben Hammú, 

qui seria el nou dirigent de l’operació d’atac a les guarnicions espanyoles. 7 dies més 

tard travessarien el Dra 400 homes armats ocupant diverses poblacions sense 

guarnicions espanyoles. Les noticies que circularen per tot el territori entre els natius 

foren que el Marroc havia envaït el Protectorat Sud Espanyol i que no tardaria a envair 

tot el Sàhara.  

El mateix dia que el Governador informà al cap de l’Exèrcit del Marroc i Colònies 

(EMC) d’aquests nous rumors i de la necessitat de dos batallons motoritzats i un tercer 

per a la frontera, el general Bourgund es presentà a El Aaiún amb informes sobre la 

disponibilitat a Fort Trinquet de 12 avions T6 per a l’ús dels militars espanyols. Aquest 

acte seria recolzat finalment per Madrid que accedí a la cooperació amb França amb la 

intenció de bombardejar el trànsit de camions de les bandes armades i els dipòsits de les 

mateixes per tal d’eradicar-les definitivament.  

El 3 de novembre s’evacuà Tantan que quedà defensat per 1 sergent i 19 policies 

indígenes i 3 dies més tard Smara quedant en aquest poble 1 sergent i 20 policies natius, 

la mateixa quantitat de tropes que quedà a Auserd el 16 de novembre. Al poc temps els 

policies foren absorbits per les bandes, igual que molta de la població nativa i la 

població que no volgué unir-se als rebels abandonà el territori espanyol demanant asil a 

la zona francesa. A més, les bandes incrementaren la seva acció atacant fins i tot als 

jeeps amb correu que comunicaven Villabens amb El Aaiún.  

Durant l’inici del novembre per fi arribaren els batallons demanats, arribà l’ajuda militar 

que calia per fer front a la situació. Durant els dies 5 i 8 arribà a Villa Bens la II 

Bandera (del Tercio Gran Capitán de Melilla) per aire. A més el dia 5 també sortí de 

Ceuta la VI Bandera (del Tercio Duque de Alba) en els creuers “Canarias” i “Méndez 

Núñez” fins a Las Palmas de Gran Canarias des d’on sortirien en avió a El Aaiún (a on 

arribarien el 10 de novembre). Tanmateix també es traslladaren per mar el batalló de 

Cabrerizas (disciplinari), una companyia de Transmissions motoritzada, dos equips 

quirúrgics, dues seccions de camions Ford K, una secció de jeeps i la companyia de 

Sapadors de Tetuan (encarregats de la enginyeria en el territori com la realització de 

trinxeres i altres defenses). Intendència s’encarregaria de portar 10000 racions de 

previsió i 100 tendes de campanya. El dia 15 del mateix mes totes les forces estaven 

preparades (uns 4650 europeus i 600 natius) i distribuïdes (a Villa Bens uns 1320 

homes, a El Aaiún uns 1920 homes, a Villacisneros uns 1920 homes i a Güera uns 50 

homes), i les primeres decisions tàctiques s’estaven elaborant. 
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Entre els dies 15 i 23 (atac sorpresa a Ifni) es varen dur a terme les fases del Plan 

Madrid de neteja de bandes armades. La primera fase fou l’acció aèria de bombardeig 

sobre nuclis de rebels detectats a la zona de Tafudart (anteriorment ja bombardejada) i 

Raduat el Hach (a l’est d’Smara i al nord del riu El Hamra). La segona fase fou una de 

les primeres operacions conjuntes amb els francesos d’atac a les bandes armades. Hi 

hagueren dues accions: la primera, espanyola, fou una neteja de bandes de El Aaiún a 

Tafudart, i la segona, francesa, fou una neteja de bandes de Fort Trinquet a Smara. 

Tanmateix s’havia alertat a les guarnicions de Villa Bens i Tinduf de negar la retirada 

als membres de les bandes que escapessin dels nuclis “exterminats” de Raduat el Hach i 

Tafudart. Després d’aquestes accions la idea era consolidar les posicions, organitzar la 

seguretat permanent i preparar-se per a una posterior acció bèl·lica. Per això es dividiren 

les forces en tres agrupacions tàctiques i una més de reserva amb els caps de l’exèrcit i 

els mitjans de suport necessaris. En la següent taula es poden observar cadascuna de les 

tres agrupacions d’actuació al Sàhara Espanyol durant el novembre de 1957. 

Taula 1: 

*Cia = companyia / elaboració pròpia / font de consulta: llibre “la última Guerra colonial de España” de  

J. R. Diego Aguirre 

 

 

Agrupació A B C 

Comandant Coronel Mulero Coronel Campos Tinent-Coronel Patiño 

Lloc de la 

base 

El Aaiún Villa Bens Villacisneros i Güera 

Forces i 

tropes 

-VI Bandera 

-XIII Bandera 

-Cia. de canons d’Infanteria 

-Secció de metralladores del 

III Tabor 

-Secció de sapadors  

-Secció de Transmissions 

-Secció de Sanitat 

-Intendència i Automobilisme 

-II Bandera  

-IV Bandera 

-Cia. de Tenerife 49 

-Cia. de Canarias 50 

-Secció de metralladores del III 

Tabor 

-Secció de Transmissions 

-Secció de sapadors 

-Automobilisme 

-Batalló de Cabrerizas 

-seccions motoritzades de 

Transmissions i Sapadors 

-Cia. d’Automobilisme 

Missió -organitzar la seguretat de El 

Aaiún 

-explorar la ruta Meseied-

Edchera 

-patrullar la costa fins a 

Morro del Ancla (al sud) per 

garantir-ne la seva disposició 

-organitzar la seguretat de Villa 

Bens 

-garantir la disponibilitat de la 

pista aèria i de les instal·lacions 

de desembarcament. 

-explorar la zona d’Asatef 

-patrullar la costa fins a Daora 

(al sud) per garantir-ne el 

domini. 

-organitzar la seguretat de 

Villacisneros i Güera 

-explorar la zona de Bir 

Nazaran 

-garantir la seguretat de la 

costa fins a Güera (al sud) i la 

disponibilitat de les pistes 

aèries 
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Per organitzar la Seguretat permanent de les diverses ciutats es varen tancar comerços 

musulmans i oficines de l’Istiqlal i es varen detenir i internar en diversos centres als 

membres d’aquestes oficines (14 membres de l’Istiqlal foren internats al far d’Arciprés 

a Villacisneros). Tanmateix el coneixement de l’armament de l’enemic fou clau en la 

seva lluita. Bàsicament estaven armats amb fusells de fabricació espanyola que Espanya 

havia entregat el 1956 a les FAR (i que per la participació en les bandes del príncep 

Muley Hassan havien arribat a les bandes), i diversos fusells Lebel de 8mm. francesos 

que foren robats dels dipòsits d’armament de les “harkas” (unitats indígenes irregulars) 

de França. A més també disposaven de diversos fusells nord-americans que el govern 

del EUA havia atorgat a les FAR el 1956, de metralladores (i de metralladores 

antiaèries), de morters de 81mm. i de 2 seccions de blindats amb metralladores de 

12,70mm. 

La munició de la que disposaven era limitada i moltes vegades per la varietat d’armes 

no era útil. Pel que fa al transport disposaven d’uns 50 camions GMC (dels EUA) i de 

100 jeeps. Es calculà que a territori marroquí (en la frontera amb Ifni) hi havia uns 4 o 

5000 homes mentre que al Sàhara quedaven uns 3000 homes agrupats en bandes que 

s’havien d’eradicar. Les seves actuacions eren actes de guerrilles, atemptats i sabotatges 

a més de propaganda d’adhesió a la seva causa, teòricament d’alliberar els territoris 

saharians tot i que a la pràctica la voluntat era d’incorporar dits territoris al Marroc. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

En aquestes imatges corresponents a finals 

de 1957 després dels primers enfrontaments 

armats, es poden veure les diverses armes, 

municions i granades usades per l’E.L. 

En la seva totalitat són de procedència 

espanyola i francesa, i les granades 

italianes. 
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Com s’ha pogut observar, els grans moviments i reforços per a la defensa es produïren 

al Sàhara, no a Ifni. En aquest segon territori hi havia els Tabors (batallons colonials)  I, 

II i IV del Grup de Tiradors d’Ifni i el grup d’Artilleria Muntada, en total uns 1500 

homes (sense tenir en compte la polia indígena), a més de la II Bandera Paracaigudista. 

El dia 21 de novembre es varen rebre les primeres informacions sobre l’imminent atac a 

Ifni. Un policia local (el número 3651) de la tribu Ait-Baamarani (autòctona d’Ifni i 

sempre lleial a Espanya) informà al capità Francisco Rosaleny de la 3
a
 companyia del I 

Tabor de Tiradors d’Ifni, sobre les intencions de les bandes armades. Explicà que les 

forces de l’E.L. preparaven un atac sobre Ifni el dia 23 a les 6:30 del matí amb els 

objectius d’apoderar-se del polvorí i del dipòsit d’armament, pensant també en 

assassinar als oficials en els seus domicilis. Cal remarcar que ja a l’agost es va 

denunciar la formació d’un grup terrorista (anomenat Fedai) format per propis policies 

del Grup de Tiradors  que eren els encarregats de sabotatges i atemptats des de l’interior 

de l’exèrcit. 

Aquesta informació fou comunicada al coronel del Grup de Tiradors qui la traslladà al 

Delegat Governamental, comandant Francisco Díaz Mena. Immediatament s’informà al 

Governador Zamalloa qui dictà el dia 22 de novembre una Ordre de Defensa que 

estipulava que el II i el IV Tabors del Grup de Tiradors s’ocuparien de la defensa del 

perímetre exterior, que el Grup de Policia s’ocuparia de la defensa interior i que la II 

Bandera Paracaigudista restaria com a reserva. L’atac “sorpresa” de les bandes armades 

era esperat per les tropes espanyoles.  

 

 

 

El dia 23 de novembre a les 00:00 hores es varen tallar les línies telefòniques entre Sidi 

Ifni i les guarnicions exteriors. Tan sols 5 hores i mitja després començaren els primers 

trets quan un sentinella descobrí unes ombres al dipòsit de municions (uns 30 guerrillers 

que intentaven capturar els polvorins). A les 7 del matí es repeteixen els atacs. Uns 200 

membres de les bandes armades intenten penetrar a Sidi Ifni amb camions. Tot i que 

tornen a ser derrotats i varen retirar-se deixant 6 morts i 11 capturats.  

En les fotografies es pot observar un post de metralladores 

(esquerra) i un post d’observació camuflat (dreta) ambos dels 

Tiradors d’Ifni que defensaven el perímetre de la capital, esperant 

l’atac de les bandes armades. 
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Tot i així el territori d’Ifni havia estat ocupat per les bandes armades procedents del 

Marroc i s’havien assetjat els pobles interiors de Tiliuin (amb 31 homes del Grup de 

Policia i 32 del Grup de Tiradors), Tamucha (amb 2 policies i 47 homes del Grup de 

Tiradors), Tiugsa (amb 55 policies i 122 tiradors), Tenin de Amel-lu (28 policies i 56 

tiradors), Tabelcut (amb només 11 policies), Hameiduch (amb 2 policies i 10 tiradors), 

Telata de Isbuia (amb 67 policies i 100 tiradors) i el zoco el Arba de Mesti (amb 10 

policies i 12 tiradors). Cal destacar que en la majoria dels pobles citats anteriorment 

(amb guarnicions importants) hi havia membres de la secció de Transmissions       

(mapa 12). 

Durant els dies 24 i 25 varen capitular o ser assaltades i conquistades per les bandes 

armades els pobles de Tamucha (els soldats del qual es retiraren després de nombroses 

baixes incloent la del seu tinent, D. Férnandez Fuentes arribant 18 d’ells a Tiugsa), 

Tabelcut (els policies de la qual foren fets presoners) i Hameiduch (els soldats de la qual 

foren fets presoners). Les forces espanyoles no podien ajudar als assetjats ja que 

desprotegirien la capital i els únics reforços amb els que es comptava eren l’ajuda en 

forma de queviures, medicaments i munició que els avions podien llençar per via aèria. 

Tanmateix el govern marroquí propagà que era una rebel·lió dels baamarins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 12: En el mapa superior es pot observar en cercles vermells les guarnicions assetjades pels 

rebels amb soldats espanyols a l’interior i en quadres blaus les guarnicions capturades per les 

forces de l’E.L.. Cal a dir que poblacions com Sidi Uarsig o Sidi Daud foren capturades per bosses 

de bandes armades que ja hi havia dins el territori espanyol d’Ifni. Tanmateix, hi hagué poblacions 

com Tamucha, els soldats de les quals es retiraren a fortificacions més grans, com en el cas de 

Tamucha a Tiugsa. 

*elaboració pròpia / font de consulta: llibre “Paracaidistas del ejército: 50 años de historia” del Ministerio de Defensa. 
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Pel que fa a Sidi Ifni s’encomanà a la policia militar el control de la població civil amb 

la finalitat d’evitar revoltes internes que debilitarien la reraguarda espanyola. 

Tanmateix, fou durant aquesta època quan es formà l’anomenat “batalló de la 

gavardina”, un conjunt de diversos grups d’homes civils que, organitzats i armats, 

patrullaven els carrers de la ciutat cada nit des de les 11 fins a les 7 del matí. Estava clar 

que la defensa de Sidi Ifni havia de ser un objectiu prioritari. 

8.1) Primeres reaccions: Tiliuin i la “Operación Pañuelo” 

El dia 24 de novembre ja s’envià un secció de la 7
a
 companyia de la II Bandera de la 

Brigada Paracaigudista per terra per ajudar a la guarnició de Telata de Isbuia sota el 

comandament del tinent D. Antonio Ortiz de Zárate. Fou llavors quan digué la famosa 

frase: “Entraremos en Telata o en el cielo”. Pel camí, però, la secció fou atacada per 

forces de l’E.L.i hagué de fortificar-se en una zona alta coneguda com Vértice Agri a 

uns 3 km de Telata. Durant els següents dies els atacs foren constants. El dia 26 el propi 

tinent caigué mortalment ferit d’un tret fruit de l’assetjament que patien. Fou llavors 

quan els propis companys de la resta de la secció que estaven com a reserva a Ifni 

sol·licitaren anar a ajudar als assetjats. El dia 28, a les 10 de la nit la sol·licitud fou 

ratificada en forma del que s’anomenaria “Operación Pañuelo” i en la qual participarien 

75 paracaigudistes sota el comandament del capità Sánchez Duque els quals tingueren el 

seu bateig de foc en dita operació (mapa 13).  El dia 29 pel matí 5 Junkers JU-52 

carregaren 15 paracaigudistes cadascun i els llençaren al fort de Tiliuin a només 200 

metres d’alçada, amb el suport aeri d’uns altres 5 Junkers Heinkels He-111 que 

bombardejaren les posicions enemigues. La forta presència de membres de l’E.L. que 

no paraven de llençar granades i morters no permeté la sortida per ajudar als homes 

d’Ortiz de Zárate per la qual cosa la missió es transformà en no perdre la posició de 

Tiliuin. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 13: A sobre podem observar en 

vermell el camí de la secció d’Ortiz de 

Zárate i en verd el camí per via aèria 

dels paracaigudistes que havien de dur 

a terme la “Operación Pañuelo”. 

 Sota del mapa podem observar una 

fotografia del tinent D. Antonio Ortiz 

de Zárate qui morí amb els seus homes 

a 3km de Telata (punt vermell). 

A les fotografies de sota es pot veure 14 

paracaigudistes que participaren en la operació i un 

dels avions Junkers JU-52 des dels que es llençaren, 

a molt baixa alçada, al fort de Tiliuin. 

http://design-tube.ru/view.php?video=CEU3ne-uJYU&feature=youtube_gdata&title=Marcha+de+la+Brigada+Paracaidista
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8.2) Augment de tropes i la “Operación Netol”: 

Entre els dies 27 i 30 de novembre arribaren (com així ho havia assegurat l’Alta 

Comandància) 2 companyies del batalló Fuerteventura LIII, els batallons expedicionaris 

dels regiments Soria 9, Pavia 19 i Cadis 41, la I Bandera Paracaigudista de Getafe i la 

VI Bandera de la Legió (enviada des del Aaiún). El mateix dia 30 s’enviaren les ordres 

per a dur a terme la denominada “Operación Netol” que havia de netejar de membres de 

l’E.L. la zona sud del territori (alliberant les fortificacions de Tiliuin i de Telata de 

Isbuia). 

El dia 1 de desembre partí la columna motoritzada sota les ordres del tinent coronel 

Lopez Maraver formada per la VI Bandera de la Legió, el IV Tabor de Tiradors, la I 

Bandera Paracaigudista, 2 companyies del batalló expedicionari de Soria 9, una secció 

de sapadors i diverses unitats d’automobilisme, sanitat i transmissions. El mateix dia 

fou alliberat el poblat de Biugta amb només 1 baixa.  

La marxa prosseguí cap a Arba de Mesti dividint les forces en dues columnes. Una 

d’elles arribà sense problemes al zoco alliberant els militars que hi havia fortificats, 

mentre que l’altre patí una emboscada que acabà quan una companyia de morters del 81 

obrí foc sobre l’alt on es trobaven els rebels. El resultat fou de dues baixes espanyoles. 

En una altre emboscada a una de les companyies expedicionàries de Soria que protegien 

la secció de sapadors s’hi produïren uns enfrontaments que acabaren amb 3 baixes, que 

augmentaren a 6 quan una companyia de la VI Bandera de la Legió anà a ajudar. 

El dia 2 de desembre la 21 companyia del IV Tabor de Tiradors aconseguí trencar 

l’assetjament de Telata i alliberar als homes de Ortiz de Zárate, els quals havien patit 19 

baixes pels atacs. El dia 3, a les 10 de la nit, s’escoltà el cornetí de la VI Bandera de la 

Legió a Tiliuin (mapa 14). Mentrestant la I
a
 Bandera va ocupar posicions a la reraguarda 

per evitar un nou assetjament. El dia 5 de desembre l’operació finalitzà amb només 9 

baixes espanyoles tot i que les forces alliberades varen haver de incorporar-se a les 

columnes militars ja que no es podien mantenir les posicions que s’acabaven d’alliberar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 14: Al mapa superior es pot observar el 

moviment de tropes en la “Operación Netol”, 

gràcies a la qual es varen alliberar les 

fortificacions de Telata i Tiliuin. Tanmateix, 

gràcies a aquesta operació, que té el nom d’un 

producte de neteja potent de l’època, també 

s’alliberà la secció d’Ortiz de Zárate, tot i que el 

tinent ja havia mort. 
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8.3) La “Operación Gento”: 

El dia 4 de desembre es varen enviar les ordres en el marc del que es denominaria com 

“Operación Gento” i que havia de consistir en alliberar les fortificacions de Tiugsa i 

Tenin de Amel-lu. Les tropes que havien de dur a terme l’operació eren la II Bandera 

Paracaigudista, una secció de morters d’una de les companyies del batalló expedicionari 

Soria 9 i el II Tabor de Tiradors. El nom de l’operació li fou posat ja que es volia 

comparar la velocitat del jugador de futbol del Reial Madrid (de llavors) amb la 

velocitat amb la qual es duria a terme la missió. 

El dia 5 de desembre pel matí partí la columna militar que havia d’arribar a Tiugsa de 

manera sigil·losa per uns paratges muntanyosos aptes per a emboscades de rebels. Els 

atacs per part dels membres de l’E.L. foren constants des del primer moment de manera 

que quan les tropes arribaren el 7 de desembre al primer objectiu les baixes ja eren 

notables (per exemple, dels 32 militars que formaven la secció del regiment Soria 9 

només 4 quedaren aptes per a continuar, amb un balanç d’11 morts i 17 ferits). De fet 

s’ordenaren diverses retirades i a més es va haver de conquerir el poblat de Id Buisdh 

des d’on es varen llençar les ofensives per a trencar l’assetjament rebel de Tiugsa.  

En la fotografia superior es poden observar diversos 

militars defensant la posició de Telata. Al dibuix de la 

dreta s’hi pot distingir la guarnició de Tiliuin. No hi 

ha fotografies del fort ja que es rebé l’ordre de 

destruir-lo i així es va fer quan fou alliberat. Els 

defensors d’ambdues foren rescatats i portats a Sidi 

Ifni gràcies a la “Operación Netol”. 

A la imatge de sota es pot observar el tinent coronel 

D. Félix López Maraver, qui comandà la operació, 

donant ordres de seguir la carretera fins a Telata per 

a trencar l’assetjament enemic. 



56 
 

Tot i així, quan es produí la reorganització s’originaren dues columnes per a assolir els 

objectius. La primera amb la I Bandera Paracaigudista (que havia acudit en ajuda dels 

militars de l’operació) aniria a Tiugsa i la segona amb la II Bandera Paracaigudista 

aniria a Tenin. El comandament el tenia el tinent coronel Crespo del Castillo.  

Finalment el 8 del mateix mes començà l’evacuació del fort sense noticies de la 

columna enviada a Tenin, agrupació que fou divisada durant la tarda del mateix 8 

després que una companyia de la I Bandera hagués acudit a la seva ajuda. 

En aquesta operació s’hi visqué un episodi desagradable fruit de la falta de mitjans de 

comunicació entre forces de l’Exèrcit espanyol quan diversos avions de bombardeig 

espanyols varen llençar la munició sobre posicions que havien sigut recuperades pels 

propis militars. 

La “Operación Gento” acabà el mateix 8 de desembre quan les dues columnes militars 

reunides amb els soldats rescatats es retiraren a Sidi Ifni deixant entreveure la manca de 

suport aeri i el poc coneixement de l’Alta Comandància sobre les tàctiques guerrilleres 

emprades per les bandes armades (mapa 15). El balanç de morts fou de 72 baixes 

esdevingudes entre esdeveniments heroics d’ajuda entre soldats com així ho explicà el 

capità de la 14 companyia (de morters de 81 mm.) de la Brigada Paracaigudista D. Luis 

Quintas Gil:  “De entre los muchos casos inolvidables se pueden citar los de (…) 

José Jardín, que muere al intentar salvar a un compañero herido, y Manuel Albacete 

y Jiménez Morales, que pierden la vida al intentar recoger el cuerpo de Jardín y de 

su amigo. Pero sus cuerpos no fueron abandonados, otros se encargaron de 

retirarlos, dejando nueva sangre en el empeño.” 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 15: En el mapa de l’esquerra es 

pot observar en color lila el recorregut 

de la columna militar que va alliberar 

les guarnicions de Tiugsa i Tenin per 

portar els seus defensors cap a Sidi 

Ifni. A la fotografia de sota es pot 

observar el fort de Tiugsa, abandonat 

després la recollida de militars a la 

capital. 
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9) De principis de desembre a cap d’any: noves tensions 

Després d’haver conclòs les operacions de rescat amb relatiu èxit, Espanya preparava el 

contraatac. Tot i la il·legalitat de les bandes armades que predicava el govern marroquí, 

es detectaren a principis de desembre moviments de tropes de les FAR des d’Agadir en 

direcció a Ifni. Per evitar el posicionament del Marroc a favor de les bandes armades i 

per tant la declaració de guerra a Espanya, el govern espanyol necessitava poder 

demostrar al Marroc la superioritat armamentística espanyola sobre la marroquina.  

Així el 6 de desembre de 1957 el cap de l’Estat Major de l’Armada, l’almirall Pastor 

Tomasety envià l’ordre per a dur a terme una demostració de força al Comandant 

General de la Flota, el vicealmirall Pedro Nieto Antúnez. (mirar document 6) 

Després de l’anomenada “Demostració d’Agadir” en la qual es varen reunir 2 creuers i 4 

destructors i durant la qual el creuer Canarias va entrar al port d’Agadir (a aigües 

marroquines) i va apuntar a diversos objectius de la ciutat, es va interceptar un missatge 

de les autoritats d’Agadir al Govern de Rabat en el qual s’especificava que unes 17 naus 

militars espanyoles tenien intencions de desembarcament a Agadir. Immediatament 

diversos batallons marroquins varen ser mobilitzats cap al sud del Marroc. 

 

 

 

 

 

 

Tot i així, gràcies a aquesta demostració, 

Mohammed V va desistir de donar suport a les 

bandes i canvià la seva actitud d’una actitud ofensiva i de conveniència amb les bandes 

armades a una actitud dialectal amb el govern espanyol. El callat missatge dels canons 

marítims no passà desapercebut ni a les autoritats marroquines ni als diaris 

internacionals. Sigui un exemple la publicació d’un extens article al diari francès París 

Match dels fets ocorreguts. 

En aquestes fotografies es poden veure els creuers Canarias (a 

l’esquerra) i Méndez Núñez (a la dreta). Ambos participaren en 

l’anomenada Demostració d’Agadir tot que fou el primer el que 

entrà al port (que podem observar al mapa de sota) i apuntà amb els 

canons a diversos objectius de la ciutat sense disparar, mentre les 

tropes marroquines es preparaven per a un desembarcament de 

soldats espanyols, que no es produí. 
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El dia 8 de desembre fou el dia de retre homenatge als morts. El balanç total de les 

operacions, que com és normal a la guerra varia segons diversos factors (si no 

s’inclouen els morts a les fortificacions, si hi ha desapareguts que es donen per morts o 

d’altres factors), fou d’unes 81 baixes entre ferits, desapareguts i morts, com es mostra 

en el quadre següent:  

 

 

 

D’altre banda també es recontaren les baixes a les diverses guarnicions que foren 

defensades que sumaren 131 baixes en total, com es mostra en el quadre següent: 

 

 

 

*(cal destacar que la secció d’Ortiz de Zárate en 

aquest quadre consta amb 12 baixes mentre que 

segons altres fonts, els paracaigudistes morts o ferits 

foren 19). 

 

Tot i així, els morts foren enterrats cristianament i els ferits traslladats a l’hospital de 

Sidi Ifni.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

En aquestes fotografies es pot observar, en la 

superior, la processó de 5 paracaigudistes morts en 

combat, portats a espatlles dels seus companys. En la 

fotografia de l’esquerra es pot observar com els 

companys de la secció del tinent Ortiz de Zárate 

traslladen a espatlles les restes mortals del propi cap 

militar, considerat un heroi entre els paracaigudistes, 

fins a l’aeroport, on fou repatriat fins a la seva 

localitat natal. 
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El dia 9 de desembre arribaren les ordres de Madrid d’establir un perímetre defensiu al 

voltant de la capital d’Ifni d’uns 27 km a uns 8 o 10 km de la ciutat, ordres que foren 

aplicades a partir del dia 10 amb algunes modificacions obligades per la realitat del 

terreny. L’única condició del pla era que els rebels no poguessin veure la capital des 

dels turons que envoltaven la ciutat i que gràcies al nou pla defensiu ja estaven ocupats 

per tropes espanyoles. 

La línia estava formada per dos punts resistència, al nord i al sud-est sobre les 

elevacions de Bulalam i Gurram, i un punt de suport. En els dues primeres hi trobàvem 

el II Tabor de Tiradors reforçat amb armes pesades i el batalló Pavia 19 reforçat 

respectivament, mentre que el punt de suport estava format per un companyia reforçada. 

Tot i així, per a completar el cinturó defensiu es necessitaven establir uns altres tres 

punts de resistència que estaven ocupats per unitats enemigues que calien ser 

eliminades. Per això es planejaren diverses operacions que s’explicaran més endavant.  

Els dies 18 i 19 de desembre, la línia defensiva de Sidi Ifni fou atacada per membres de 

l’E.L. però els atacs foren repel·lits sense problemes. A més a més la línia es veié 

reforçada el dia 20 de desembre quan el II Tabor de Tiradors, una companyia del batalló 

Fuerteventura i una secció de CSR (Canó Sense Retrocés) del grup d’artilleria 

s’incorporaren a la fortificació ocupant l’altiplà nord de la línia conegut com el Vértice 

Buyarifén patint 3 morts i 2 ferits. A partir de llavors ja no hi hauria més enfrontaments 

fins al gener de l’any pròxim. 

 

   

 

 

 

 

En la fotografia, el Governador Zamalloa 

imposa en la boina negra del tinent 

paracaigudista D. Antonio Ortiz de 

Zárate, la medalla militar individual a 

títol pòstum en presencia de companys de 

la seva secció. 

En la fotografia es pot observar l’assentament de 

tropes espanyoles (entre elles d’un equip de 

transmissions) al mont Buyarifén, des d’on, com 

es pot veure, es dominava la platja de Sidi Ifni. 

Per a l’ocupació del mont es comptà amb suport 

aeri i de foc naval ja que de fet era territori 

dominat per l’enemic. 

http://bp3.blogger.com/_pal5VMRDvn0/R1nNfgmqtbI/AAAAAAAAA_I/_AtVxkc8PkQ/s1600-h/puesto_de_radio.jpg
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Document 6: Missatge enviat sobre les 13:30 hores del 6 de desembre de 1957 pel cap de 

l’Estat Major de l’Armada al Comandant General de la Flota en el qual s’especifiquen les ordres 

a seguir, ordres que conduirien a una acció militar coneguda com la Demostració d’Agadir. 

Estudi del document: En aquesta carta s’estableixen una sèrie d’ordres a seguir per tal de 

demostrar al Marroc la superioritat militar espanyola. Aquesta superioritat militar es mostrà per 

via marítima quan el 7 de desembre (com s’especifica a la carta, el 7 al matí els vaixells de 

guerra demanats hauran d’estar concentrats a Sidi Ifni) dos creuers (el Canarias i el Méndez 

Núñez) i 4 destructors (els altres 4 especificats a la carta) varen apostar-se enfront el port 

d’Agadir, és a dir, a aigües jurisdiccionalment marroquines i amb els canons carregats 

apuntaren a la ciutat marroquí davant la impassibilitat o impossibilitat de reacció de l’exèrcit 

marroquí. Seguidament el creuer Canarias entrà al port i amb els canons anà seleccionant 

diversos objectius de la ciutat per finalment retrocedir i anar-se’n. 

A la pràctica els destructors es varen reunir al port de Sidi Ifni i varen partir cap a Agadir amb el 

creuer Méndez Núñez, mentre que el creuer Canarias arribà més tard i els interceptà a 15 

milles de la ciutat (uns 25 km). Durant el dia es realitzaren 3 passades de demostració per tot el 

port (des de les 11 del matí fins a les 17:12 de la tarda, hora en la que cada vaixell adoptà 

rumbs diferents segons el destí de cadascun). 

Carta: 

«Disponga V. E. que Méndez, Canarias, José Luis Díez, Gravina, Escaño y A. 

Miranda al mando CA Jefe 3 División de la Flota hagan lo antes posible 

demostración sobre Agadir, donde a corta distancia costa permanecerán hasta 

nueva orden con artillería cubierta apuntando tierra para hacer fuego recibida orden 

expresa Ministro de Marina. Sidi Ifni será punto de concentración amanecida sábado 

siete.» 

 

 

 

 

 

Mapa 16: En el mapa de la dreta es pot observar la 

geografia dels voltants de la capital d’Ifni. La 

importància estratègica en quant a visió de controlar 

els monts que envoltaven la capital permeté repel·lir 

tots els atacs de les bandes armades. La línia de 

punts representa la línia defensiva que es volia 

establir a Ifni i que de moment només tenia dos punts 

de resistència. 

*Yebel significa mont en àrab. 
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10) A la resta de l’Àfrica Occidental Espanyola 

 

Des de finals de novembre les agressions formals de les bandes armades a l’exèrcit 

espanyol en territori propi foren bàsicament resultat de l’aplicació del Plan Madrid que 

originà l’ús de tàctiques guerrilleres per part de les bandes armades (sobretot 

emboscades a soldats espanyols).  

Tanmateix, la nit del 25 al 26 de novembre uns 100 homes de l’E.L. atacaren la platja de 

El Aaiún. L’atac fou repel·lit  per una secció de la XIII Bandera que patí 4 ferits i les 

unitats encarregades de restablir el sistema d’aprovisionament de la platja a la població 

foren els homes del III Tabor que patiren 6 ferits. A més, per defensar la ciutat de El 

Aaiún després que la VI Bandera hagués partit cap a Sidi Ifni, el Governador ordenà que 

la IV Bandera fos desplaçada de Villacisneros a la població anteriorment citada acabant 

d’arribar el dia 30. 

Aquests però no foren els únics intents de trencar les línies d’abastiment entre la platja 

d’ Aaiún i la població ja que el mateix dia 30, una companyia de la XIII Bandera hagué 

de fer front a un altre atac de les bandes patint 2 baixes i 8 ferits. 

  

 

 

Durant el mes de desembre es conegué que les bandes armades ocuparen Tantan amb 

uns 300 o 400 homes i que preparaven una base a l’altiplà Loma Artillera per a dur a 

terme un atac generalitzat contra les posicions espanyoles. Els reforços continuaven 

arribant (a principis de més arribaren el batalló d’Extremadura 15 a EL Aaiún i el 

batalló de Castilla 16 a Villacisneros) mentre les posicions rebels avançaven per prendre 

les posicions espanyoles de El Aaiún  (que com indicà el general Bourgund al 

Governador estava sent assetjada) i Villa Bens (que renovà el seu pla de defensa 

organitzant les tropes en tres punts de suport defensant cadascun amb mitja unitat durant 

el dia i la unitat completa durant la nit).  

En les fotografies superiors es poden observar tropes de la XIII Bandera de la Legió defensant el Aaiún. A la imatge 

de la dreta, els legionaris patrullen les defenses que hi havia al voltant de la ciutat. Tanmateix, la distancia entre el 

port i el nucli urbà suposava una amenaça ja que les tropes de l’E.L. no paraven d’intentar tallar dita via de 

subministrament aïllant i assetjant la població. Tot i així, les tropes espanyoles varen poder defensar el camí i el 

Aaiún mai fou assetjat per les bandes. 
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Davant dels esforços del Governador de consolidar totes les posicions possibles a 

l’Àfrica, fou el cap de l’Exèrcit del Marroc i Colònies (EMC) qui explicà la idea de 

consolidar primer la posició a Ifni i després, acceptant l’ajuda francesa, expulsar les 

bandes definitivament de l’AOE. Tot i així i gràcies als esforços fets en quant a 

preparació per a un combat defensiu, els dies 20, 21, 22 i 23 de desembre les bandes 

tornaren a atacar amb granades i armes automàtiques El Aaiún. El dia 20 es produïren 

els primers atacs que duraren dues hores i foren repel·lits. El dia 21 la platja fou atacada 

per un grup d’uns 60 homes que hagueren d’abandonar i els dies 22 i 23 es produeix un 

atac de bandes que acabà amb la retirada d’aquestes deixant tan sols 1 mort i 4 ferits 

entre totes les unitats que defensaren la ciutat. Aquests serien els darrers intents de l’any 

en prendre El Aaiún espanyol ja que a més, el mateix dia 22 foren enviades diverses 

companyies de les dues Banderes Legionàries a Messeied (un oasis a 17 km de El 

Aaiún, on diversos membres de l’E.L. tenien un campament d’abastiment) on els rebels 

foren assetjats i atacats originant 20 morts per tan sols 2 ferits espanyols a més de 

requisar  nombrosa munició, armament, queviures i documentació. 

 

 

 

 

En la fotografia superior es poden observar les fortificacions 

d’una casa a les afores de El Aaiún. A la fotografia de la 

dreta hi trobem una de les companyies enviades a l’oasi de 

Messeied, a 17 km de la població. 

Mapa 17: En el mapa superior es pot distingir la població de El Aaiún (en groc) i la carretera de 

22 km fins a la platja que els bandes armades volien tallar per a aïllar i assetjar la població 

espanyola.  Gràcies a la XIII Bandera la missió de les forces de l’E.L. no fou acomplerta. 

http://imageshack.us/
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11) Cap d’any a Sidi Ifni 

Com és obvi, els militars destinats a l’AOE passaran el cap d’any a l’Àfrica, lluny de les 

seves famílies i amics, de les seves localitats natals i de residència, servint al seu país en 

el conflicte que hi havia a Sidi Ifni. 

El 30 de desembre Franco, en el seu habitual missatge de cap d’any, féu al·lusió 

especial al conflicte i als militars destacats. (mirar document 7) 

Tanmateix, i per alegrar la Nit de cap d’any als soldats d’Ifni, el govern espanyol 

mobilitzà i envià a una “ambaixada” artística formada per diverses grans figures 

espanyoles de l’època entre les quals es trobaven les cantants Carmen Sevilla (la 

madrina de la II
a
 Bandera de Paracaigudistes), Marisol Reyes (coneguda com La novia 

de Madrid) o Elder Barber, l’humorista Miguel Gila, la vedette Emma Frometa, el 

pianista Miguel Peña o el Trio de las Vegas presentats pel locutor murcià Adolfo 

Fernández, qui havia fet un programa per recollir fons i regals per als soldats. Varen fer 

tres actuacions: una a la caserna dels paracaigudistes, una altra a la caserna dels tiradors 

(tot i que s’hi sumaren els legionaris) i una final al cinema Avenida per al públic en 

general. Tots els mitjans de comunicació se’n varen fer eco i sobretot el NO-DO. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

En les fotografies superiors, 

de dreta a esquerra, 

l’humorista Miguel Gila 

amb un grup de legionaris; 

la portada del diari ABC 

del 2 de gener de 1958 amb 

la imatge de Carmen 

Sevilla ballant amb un 

soldat dels Tiradors; i 

Carmen Sevilla, la madrina 

de la II Bandera de 

Paracaigudistes, amb un 

grup de paracaigudistes. 

En les imatges inferiors es pot observar a 

la cantant Marisol Reyes (dreta) i el cine 

Avenida (esquerra) on l’espectacle fou 

ofert al públic general. 
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Document 7: Fragments del missatge de cap d’any 1957 que Franco dirigí a tots els 

espanyols. En aquests fragments Franco fa al·lusió als militars destacats a Ifni i que, lluny de 

les seves famílies i llars, continuen servint Espanya en la defensa dels seus territoris, i en 

particular d’Ifni, la regió amb conflicte en aquell moment. 

Estudi del document: En aquests fragments del discurs de cap d’any, Franco fa al·lusió a 

l’agressió armada de Sidi Ifni. Franco explica que, d’acord amb els tractats internacionals 

firmats, no s’escatimarà ni econòmicament ni militarment en esforços per a vèncer a les bandes 

armades i sotmetre-les al poder del Sultà. Amb aquestes paraules (segon paràgraf del nostre 

text) Franco disculpà al rei del Marroc de les agressions patides, agressions originades per 

elements rebels a l’autoritat del rei Mohammed V. 

Franco fa al·lusió al sempre present reconeixement del Marroc com a país independent. 

Tanmateix explicita que hi ha homes polítics no lleials a la voluntat del poble marroquí que, 

amagats darrera la bandera de l’ imperialisme i governats per partits extremistes fomentats per 

l’estranger, intenten trencar la pau entre els països veïns atacant les possessions espanyoles 

d’Àfrica. De totes maneres Franco explica que al Marroc també li interessa acabar amb les 

bandes armades per poder restablir l’ordre i la sobirania estatal en les zones controles per l’E.L. 

Franco demana als espanyols que no trenquin els llaços d’amistat amb els marroquins per 

culpa de l’actuació de les bandes armades i recorda especialment l’ajuda prestada durant la 

Guerra Civil de diverses unitats mores. Ja acabant, Franco exalta l’Exèrcit espanyol i les 

joventuts que mouen el país i que estan lluitant lluny de casa en temps de reunió familiar i 

acaba dirigint el missatge als militars destacats que defensen la sobirania espanyola en terres 

espanyoles. 

Fragments del discurs: 

No podríamos cerrar esta oración sin centrar en 

su verdadera dimensión ante los españoles el 

hecho insólito de la agresión armada a Sidi Ifni. 
(…) 

Fieles a nuestros compromisos internacionales y a 

la misión que se nos había encomendado en 

tierras de Marruecos, no regateamos jamás ni 

nuestra sangre ni los sacrificios económicos de la 

Nación para someter a la autoridad del Sultán 

extensos territorios que secularmente habían 

permanecido alejados y fuera de su autoridad, 

liberando al país de sus luchas intestinas y de la 

anarquía. (…) Y cuando, por causas a nosotros 

ajenas, se precipitó el momento de la 

independencia, la reconocimos lealmente, con la 

elegancia que España sabe poner en el 
cumplimiento de sus deberes.(…) 

 

 

 

 

En la imatge de la dreta podem observar un fragment de la 

portada del diari La Vanguardia Española del 31 de desembre de 

1957 amb motiu del Nadal dels soldats destinats a Ifni als quals 

Franco s’havia dirigit la nit anterior. 
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Pero a esta conducta, ampliamente reconocida por todos, y muy particularmente 

por el mismo pueblo marroquí y sus gobernantes, no correspondió la lealtad 

obligada de una parte de sus hombres políticos, ya que desde los primeros tiempos 

hemos venido sufriendo las campañas insidiosas y demagógicas de los partidos 

extremistas, bajo la artificiosa bandera de una ambición imperialista reivindicatoria 

entre media África de nuestras posesiones seculares, que fomentada por el 

extranjero, constituyó bandas armadas irregulares que tenían como fin principal 

mediatizar la autoridad real, encender la infiltración y alteración de la paz en los 

territorios vecinos y que forzosamente había de terminar en la agresión armada y 
alevosa a nuestro territorio de Ifni. (…)  

Importa tanto o más que a España a la nación marroquí que esto se repare, pues 

cuando un atentado de esta naturaleza tiene lugar contra el derecho de los otros y 

se registra una subversión de funciones, se está barrenando y está en juego el 

acatamiento al poder de derecho, peligra la efectividad real del Estado y hasta la 

existencia misma de ese pueblo como comunidad política verdaderamente 
soberana. 

Yo pediría al pueblo español que no se deje llevar por las reacciones naturales ante 

la alevosa agresión sufrida, y teniendo en cuenta que el pueblo marroquí es un 

pueblo sencillo y noble que repugna la deslealtad y la traición, y que nada tiene que 

ver con esas bandas irregulares armadas que, en servicio del extranjero, unos 

aventureros de la política propulsan, con perjuicio y descrédito para la propia 

nación, no liquide el afecto fraternal nacido en una convivencia leal tan dilatada. No 

quedan tan lejos aquellos días en que un contingente importante de marroquíes 
luchó en este solar español en defensa de la civilización occidental. 

Esta descabellada aventura de la agresión armada contra Sidi Ifni ha ofrecido nueva 

ocasión para que se pusieran de relieve las virtudes de nuestros Ejércitos y el 

caudal de generosidad de nuestras juventudes, desde las universitarias a las 

artesanas y campesinas, que se mantienen al máximo nivel. Todos se han batido 

con heroísmo en Sidi Ifni. Honor a los muertos y a los que, lejos de sus hogares y 

en esta noche en la que las familias españolas se reúnen en torno a los que son 

tronco y cabeza de estirpe para conmemorar el nacimiento de Dios hecho hombre, 

montan la guardia a nuestra Bandera. Para ellos el mensaje más cálido de su 
Generalísimo y Jefe de Estado. (…) 
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12) El nou any: de la defensiva a l’ofensiva 

12.1) El Aaiún: defensa i la batalla d’Edchera: 

Com a conseqüència de l’atac de les bandes armades a la ciutat, port i carretera d’enllaç 

entre la platja i el nucli urbà de El Aaiún, el comandant de l’Agrupació A, encarregat de 

la regió de l’Aaiún, el coronel Mulero, dictà una nova Ordre General de Defensa (la 

segona) per tal de reorganitzar la defensa de la ciutat el 1 de gener de 1958. En ella 

s’estimava que al voltant del nucli urbà hi havia uns 600 membres de l’E.L.. Amb els 

nous reforços disponibles, el coronel encarregà al batalló Extremadura 15 la missió de 

protegir la ciutat, tancant les penetracions del riu Saguia, de les dunes del desert i de la 

carretera a Villa Bens. Una companyia de la IV Bandera s’encarregaria de la defensa de 

l’aeròdrom, i una altra de la mateixa Bandera seria la responsable de la defensa de la 

platja. La resta de forces, la XIII Bandera, les altres companyies de la IV Bandera i 

altres tropes com els sanitaris, les transmissions o els sapadors, serien els encarregats de 

defensar les vies de comunicació entre el poblat i la costa, d’efectuar contraatacs o de 

realitzar reconeixements en direcció est a Messeied o nord a Daora. 

El dia 11 de gener, diversos grups de bandes armades atacaren les defenses de El Aaiún 

sent repel·lits sense problemes. El dia 13 s’organitzà una columna militar de 

reconeixement en direcció est pel riu Saguia formada per la XIII Bandera, la 1
a
 

companyia de la IV Bandera, un destacament de policia, una secció d’automobilisme i 

tropes de Transmissions. A 22 km de El Aaiún, a la zona d’una població coneguda amb 

el nom d’Edchera, la 2
a
 companyia de la XIII Bandera, que anava a l’avantguarda, fou 

disparada des del riu, descendent cap a la mare (vorera) del riu per eliminar la 

resistència. Llavors l’enemic amenaçà amb desbordar el flanc esquerre de la companyia, 

per la qual cosa s’envià la 3
a
 companyia augmentant el front d’atac (mapa 18A). 

Mentrestant la resta de la XIII Bandera intentà un assetjament pel sud de les tropes 

rebels. El terreny, format per dunes i petits pujols, feia idònia la defensa d’experts 

tiradors indígenes, per la qual cosa avançar sense baixes era pràcticament impossible. 

Tanmateix, l’absència d’artilleria pesada i el confús combat que va fer que un avió 

Heinkel 111 no conegués les posicions a bombardejar, tampoc varen ajudar a eliminar la 

resistència. 

Les primeres forces de combat, que se situaren a menys de 300 metres de l’enemic, no 

varen complir l’ordre de replegament. El capità D. Agustín Jauregui Abellás mantingué 

la 2
a
 companyia al front per tal d’evitar l’assetjament per part de les tropes de l’E.L. de 

la XIII Bandera i de permetre’n la seva retirada (mapa 19B). Aquest acte, que atragué el 

foc de les bandes armades sobre la seva companyia, li costà la vida però en salvà moltes 

altres dels seus companys de Bandera. Durant la nit es reorganitzà l’atac però el 14 pel 

matí, les bandes havien desaparegut. Tot i que les primeres comunicacions del coronel 

Mulero al general Zamalloa indicaren que l’enemic amb 20 camions havia estat assetjat 

i destrossat, la realitat aparegué el 14 al matí. Les bandes armades no havien intentat 

mantenir el terreny, sinó causar el màxim de baixes possibles en les línies espanyoles. 
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Mapes 18A i 19B: En aquests mapes de la batalla 

d’Edchera es mostra els moviments de les tropes 

espanyoles i dels rebels. 

En el mapa A les tropes arribaren a la zona d’Edchera 

amb la 2
a
 companyia de la XIII Bandera a l’avantguarda 

(1). Al rebre trets acudí per eliminar als rebels (2) creant 

un front d’atac. Quan altres bandes intenten envoltar la 

companyia pel flanc dret (3), la 3
a
 companyia acudí a 

l’ajut augmentant el front d’atac (4). Mentrestant, les 

altres dues companyies de la XIII Bandera intenten 

envoltar les bandes pel sud d’Edchera (5). 

En el mapa B, les companyies espanyoles reberen l’ordre 

de retirar-se per les grans baixes (1) però la 2
a
 

companyia es quedà per a fer possible la retirada de les 

altres companyies, sent atacada per totes les bandes 

armades. (2). 

Ja reagrupades (3), les tropes espanyoles planejaren 

l’atac del dia 13 de gener tot i que al matí les bandes ja 

havien fugit.  

B 

A 

Aquestes dues fotografies de Legionaris morts després de 

la batalla d’Edchera simbolitzen una raó principal més 

per a començar l’eliminació de les bandes armades de 

manera contundent. 

* elaboració pròpia / font de consulta: llibre “la última Guerra 

colonial de España” de  J. R. Diego Aguirre 
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El resultat de la batalla, una de les més sagnants de tota la guerra, fou de 42 morts 

espanyols (incloent al capità Jauregui i 30 morts de la XIII Bandera) i 55 ferits. Pel que 

fa a les bandes armades, les xifres oficials parlaren de 142 morts rebels, 20 camions 

requisats i la destrucció d’una base enemiga fortament organitzada. 

12.2) Aargub, última acció ofensiva de l’E.L.: 

Més al sud, després que el 24 i 25 de desembre fos atacat el perímetre defensiu de 

Villacisneros, el Batalló Castilla 16 i el 4
t
 grup de policia indígena foren enviats a 

reocupar la població d’Aargub. El dies 2 i 3 de gener foren atacats per una partida de 

guerrillers causant diverses baixes. Llavors des de Villacisneros fou enviat un avió de 

reconeixement Junker Ju-52 que observà la partida en retirada cap a l’interior del 

territori. Immediatament fou enviada una columna motoritzada que després d’entaular 

combat hagué de retirar-se al veure’s superada en número quan altres bandes armades 

acudiren a l’encontre. Gràcies a la rapidesa d’un Heinkel 111 que bombardejà 

l’avantguarda enemiga, les tropes espanyoles pogueren retirar-se amb tan sols 3 morts i 

4 ferits per part del batalló Castilla 16, 3 morts i 5 ferits per part del Batalló disciplinari 

de Cabrerizas (desplaçat de Villacisneros a la defensa d’Aargub dies abans) i 3 morts 

del Grup de Policia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquestes foren les ultimes accions de l’E.L. com a força ofensiva, ja que a partir de 

llavors s’inicià la col·laboració hispano-francesa després de les reunions de Las Palmas 

i Dakar.  

En aquestes imatges es pot observar 

la guarnició d’Aargub. A la fotografia 

esquerre podem observar que la 

fortificació disposava d’un petit moll. 

A la fotografia inferior es poden 

observar les cotxeres i la Residència 

dels oficials a la guarnició. 
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12.3) El  canvi d’organització territorial: 

El dia 10 de gener de 1958, la Presidència del Govern dictà un Decret pel qual l’A.O.E. 

es dividia en dues províncies espanyoles. (mirar document 8). Una, el Sàhara, quedà a 

mans del tinent general de cavalleria Héctor Vázquez, mentre que l’altra, Ifni, quedava a 

mans del ja governador Zamalloa. Ambos, però, continuaven depenent del Capità 

General de Canàries. A partir de llavors els ifnenys enviaren els seus representats a les 

Corts Franquistes, separadament que els representant del Sàhara. Aquest acte fou un 

acte de reafirmació dels territoris colonials com a territoris de sobirania espanyola. 

El Marroc havia d’entendre que Espanya no cediria una província, una part del territori 

nacional, per molt que les bandes armades o l’exèrcit marroquí ataquessin. Tanmateix, 

un atac a la província d’Ifni seria interpretat com un atac a Espanya. 

D’aquesta manera s’intentà esquivar el comitè de descolonització de l’ONU. 

 

Document 8: Fragment publicat per la Presidència del Govern al Boletín Oficial del Estado 

(BOE) número 12 el 14 de gener de 1958 en el qual es pot llegir el Decret dictat de la 

provincialització de l’Àfrica Occidental Espanyola (A.O.E.). 

Estudi del document: Després d’una introducció en la qual s’especifiquen les causes per les 

quals se separa l’A.O.E. en dues províncies diferents, que no són altres que la diferència de 

gents, costums, d’organització social dels habitants i de característiques naturals i 

geogràfiques, s’especifiquen les clàusules del Decret que disposa el cap de l’Estat, Francisco 

Franco, després d’haver deliberat en el Consell de Ministres, el qual presidia ell mateix. A més, 

en la mateixa introducció s’aclareix que els centres de direcció militar i logística continuaran a 

les Canàries. 

Els mateixos articles especifiquen que, tot i la divisió de l’AOE en dues províncies, el 

comandament dels exèrcits correspon al Capità General de Canàries, igual  que l’ordre polític 

(operacions policials) tot i que en aquest segon, serà el Govern a través del Ministre de l’Exèrcit 

qui orienti les decisions a prendre. Així mateix, també s’especifiquen les funcions del 

Governador de cada província, escollit pel Consell de Ministres entre els generals de Brigada o 

de Divisió de l’Exèrcit de Terra, que són l’administració i govern dels territoris, el comandament 

de les tropes en les seves demarcacions i la conservació de l’ordre en tota la regió que els hi 

correspon.  

Amb 10 articles, el Decret conclou amb l’ordre de derogació de les disposicions que s’oposin al 

mateix firmant el cap de l’Estat i president del govern, Francisco Franco, i el Ministre 

Subsecretari de la Presidència del Govern, D. Luis Carrero Blanco. 

 

 

 

 

 



70 
 

Publicació del Decret de provincialització d’Ifni al B.O.E.: 
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13) Nou any, noves relacions 

 

Tot i que durant l’any 1957 la cooperació hispano-francesa es limità a intercanvi 

d’informació i a suport aeri francès a operacions espanyoles, les accions combinades 

d’ambos exèrcits no arribarien fins a 1958, ja que entre altres coses, eren necessaris 

acords polítics entre Madrid i Paris. 

El 30 de desembre de 1957 se celebrà a París una reunió de part del Consell de 

Ministres amb els alts caps de l’Àfrica Occidental Francesa on Gaston Cusin, Alt 

Comissari de l’AOF exposà la situació: l’amenaça d’atacs contra Mauritània per part de 

les forces de l’E.L. s’havia agreujat a l’ocupar aquestes els poblats i guarnicions 

abandonats per l’exèrcit espanyol i el govern maurità exigia de França el compliment 

del seus compromisos de defensa. Tanmateix, als propis natius hi començava a haver-hi 

un sentiment de cansament cap a les bandes armades fins a tal punt que hi hagueren 

durant el desembre diversos caps de cabiles que havien sol·licitat protecció francesa a 

Fort Trinquet. A més a més, el general Bourgund ja havia estudiat la possibilitat de 

netejar la zona de Rio de Oro de bandes armades gràcies a l’operació Ouragan, tenint ja 

els mitjans per dur-la a terme i l’autorització del comandament militar espanyol de la 

zona. Tot i això, però, no serviria de res si les forces espanyoles no netejaven els llunys 

nuclis de Saguia el Hamra, ja que les bandes armades escaparien de l’operació francesa 

i tornarien quan aquesta acabés.  

Tot i que inicialment el Ministre d’Assumptes Exteriors francès s’hi oposà ja que 

l’acció suposaria malmetre les relacions amb el Marroc, i que el Ministre d’Ultramar 

tenia els seus dubtes (tot i que finalment decidí donar-li suport de manera reservada), 

finalment es donà el vistiplau a l’operació. Ja només faltava l’aprovació de Madrid. 

Els esforços per convèncer als espanyols de la necessitat de dur a terme l’operació 

conjuntament començaren el 31 de desembre quan l’ambaixador francès a Espanya, 

Guy de Tournelle, fou rebut per Castiella per mantenir una conversa durant la qual 

l’ambaixador preguntaria si Espanya volia recuperar els seus territoris, obtenint una 

resposta afirmativa del Ministre d’Assumptes Exteriors d’Espanya. Tanmateix, el 

general Challe i el coronel Rocaboy, cap de l’Exèrcit del Marroc de Bourgund, varen 

intentar convèncer als Ministres espanyols de l’Exèrcit i també al propi d’Exteriors 

perquè obtinguessin una resposta afirmativa de Franco sobre l’inici de les operacions. 

Aquesta resposta arribà el 6 de gener del nou any, decidint dur a terme la intervenció. 

13.1) Reunions de Las Palmas i Dakar: 

El 14 de gener de 1958 es reuniren a l’hotel Santa Catalina de Las Palmas de Gran 

Canària el general Bourgund i altres comandaments francesos (inclòs el coronel 

Rocaboy ) amb el Capità General de Canàries López Valencia i altres comandaments 

espanyols. 



72 
 

Entre aquests trobem el cap de la Flota, almirall Antúnez, el cap de la Base Naval de 

Canàries, Cervera, i el general de la Zona Aèria, Mata, els Governadors d’Ifni i Sàhara i 

els Estats Majors corresponents.  

En aquesta reunió, s’exposaren els límits de la intervenció conjunta: França no actuaria 

més allà del paral·lel nord 27
o
 40’, a l’antic Protectorat Sud espanyol,  ja que el Marroc 

el reclamava i França no volia malmetre les relacions amb dit país. Tanmateix es 

prepararen tàcticament les operacions militars que constarien de dues fases (la primera 

seria destruir l’estructura militar i política de l’enemic i al segona pacificar la zona) i 

s’establí que durant el temps de les operacions, Espanya hauria de tancar els passos del 

Dra que en deu dies tindria el caudal suficient com per no poder ser creuat.  

A més s’establí una cooperació aèria des del dia 18 mentre que la cooperació marítima 

no fou explícitament acordada ja que tampoc seria necessària al fer mal temps durant les 

operacions (que es durien a terme com a molt tard durant el febrer). 

Sense posar data a la intervenció acabà la reunió de Las Palmas. 

Més endavant, el 24 de gener, tingué lloc una nova reunió a Dakar. En aquesta es 

presentà un primer pla d’atac del que seria l’operació Écouvillon-Teide. Aquesta 

operació fou plantejada en 4 fases, una d’elles prèvia a l’inici de les operacions.. 

Aquestes fases són les següents: 

13.2) Pla d’atac: operació Teide-Écouvillon 

-Fase prèvia: les forces espanyoles ocuparien els passos del riu Dra 24 hores abans del 

començament de la primera fase. Tanmateix forces aèries espanyoles bombardejarien 

les posicions rebels de Tafudart i Edchera. 

-Primera fase: Es netejaria de bandes armades la regió de Saguia el Hamra. Per això es 

crearien 4 columnes militars, dues espanyoles i dues franceses. Les primeres operarien a 

l’oest del meridià 12
o
 mentre que les forces gal·les actuarien a l’est de la mateixa. 

La columna francesa de Fort Trinquet, anomenada Agrupació Grall, aniria cap a Smara 

i, després de deixar la columna del coronel Vidal que aniria a l’encontre amb els 

espanyols a Smara, es trobaria amb les tropes espanyoles a Sidahamed Larosi netejant la 

regió de forces de l’E.L. (entre els meridians 11
o
 i 12

o
). Mentre, l’altra columna gal·la 

sortiria de Tinduf i arribaria a El Farsia netejant dita zona d’enemics. Seguidament, 

l’Agrupació Grall enllaçaria amb la columna de Tinduf netejant la zona entre els 

meridians 10
o
 i 11

o
 de bandes armades. 

Pel que feia a les columnes espanyoles, la B sortiria de Villa Bens i actuaria en direcció 

Daora i Asatef per la banda nord del riu per tal de protegir el flanc dret de la columna A 

dels atacs de les bandes des de Hagunia. Mentrestant, la columna A espanyola partiria 

de El Aaiún i per la banda sud del riu marxaria cap a Edchera protegint el flanc esquerre 

dels atacs des de Rayem Mansur. D’aquesta manera s’envoltarien i destruirien  els 

nuclis d’Edchera primer, i després de Tafudart. 
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Seguidament la columna B es trobaria amb els francesos al Vèrtice Gaada-Sidahamed 

Larosi i la columna A es dividiria en la subagrupació 2A, que marxaria cap a Smara, 

sent aquesta població ocupada per una companyia paracaigudista, i la 1A, que marxaria 

cap a Chelua eliminant les bandes armades de la zona de Yereifia. 

-Segona fase: l’Agrupació Vidal retrocediria fins a Fort Trinquet des d’on partiria de 

nou cap a Guelta netejant la zona de bandes armades i ocupant la població. Mentre, la 

columna de Tinduf marxaria cap al sud de El Farsia eliminant les restes de les bandes i 

retornant a la capital d’Algèria i l’Agrupació Grall conclouria la tasca de pacificació de 

la regió de Saguia el Hamra.  

L’Agrupació Vidal progressaria cap a Bir Nazarán netejant la zona de membres de 

l’E.L. mentre dues noves columnes franceses sortirien de Port Étienne i Fort Gouraud 

en direcció Auserd per trobar-se amb tropes espanyoles procedents de Villacisneros, i la 

columna 1A espanyola de El Aaiún, eliminant de la regió Rio de Oro les bandes 

armades de l’Exèrcit d’Alliberació Saharià.  

-Tercera fase: totes les tropes franceses tornarien a Mauritània a excepció de les que 

estiguessin en combat 16 dies després d’iniciada l’operació, deixant a les tropes 

espanyoles el comandament dels poblats alliberats ja de les bandes armades. 

13.3) Preparació per a l’atac: 

Com a conseqüència de les reunions efectuades, Capitania General de Canàries dictà la 

Directiva General n.
o
1 el 26 de gener. En ella s’especificava que l’objectiu de les 

operacions eren restablir la normalitat en les províncies d’Ifni i Sàhara expulsat d’elles 

les bandes armades marroquines. Tanmateix s’especificava que en el dia D (encara per 

determinar) començarien les operacions indicades amb els francesos.  

Des de el Aaiún i Villa Bens sortirien dues columnes motoritzades que arribarien a 

Smara on es reunirien amb les dues altres columnes franceses sortides de Tinduf i Fort 

Trinquet. A Villa Bens restarien les companyies Tenerife 49 i Canarias 50 (tot i que 

finalment també hi restaria el batalló San Fernando 2) i a l’Aaiún es quedarien un 

batalló i unitats del III Tabor de Tiradors. 

Aquesta Directiva fixava una base logística a Las Palmas i dipòsits fixos a El Aaiún, 

Villa Bens i Villacisneros. En aquests dipòsits s’acumularia fins al dia D: 

- La munició: totes les armes havien de tenir 4 mòduls a excepció dels morters 

que en tenien que tenir 1. Tanmateix, les unitats amb 4 armes diferents tindrien 2 

mòduls i quart i els serveis tres quarts de mòdul. 
*nota (pg. 73)

 

- Rotllos de filferro, pales, pics i sacs de terra per a fortificar les posicions 

recuperades dels quals s’encarregaria el Servei d’Enginyers. 

- 15 dies de ració normal i 10 de provisió per individu tenint en compte que la 

ració normal és el ranxo (menjar d’un sol plat que es dóna als soldats) diari que 

es confeccionaria amb els queviures dels que la unitat disposés i que la ració de 

provisió  estava formada per 2 llaunes de carn i peix, 1 pastilla de xocolata i pa.  
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- 2 litres d’aigua per soldat en cantimplora tot i que cada unitat havia de garantir 

un dia d’aigua per individu (cada dia un soldat podia beure 5 litres d’aigua). 

- 15 dies de consum de carburants per a cada vehicle a utilitzar. Tanmateix cada 

vehicle portaria un dipòsit suplementari i cada unitat tindria un camió cisterna 

amb 8 dies de consum. 

 *nota: un mòdul era la munició a consumir per un arma en un dia de combat. Les quantitats es poden 

observar en el quadre següent: 

 

Cal destacar que l’acumulació d’aquest material condicionava la data del dia D, per la 

qual cosa encara no s’havia fixat. El problema més gran de tots fou l’aigua. S’havia 

d’abastir a uns 8500 militars i a 3500 civils i no hi havia suficients recursos per a fer-ho 

i encara menys per acumular-la per a operacions militars. 

Pel que fa a la part francesa es dictaren dues Directives per l’operació Écouvillon 

(anteriorment denominada Ouragan). La primera el 17 de gener després de la reunió de 

Las Palmas i la segona el 24 de gener després de la reunió de Dakar. Cal destacar que 

les forces franceses provenien de tot l’AOF i no només de Mauritània o Algèria. A més 

la força aèria francesa fou clau en les operacions. L’Exèrcit Francès al Marroc 

disposava per a les operacions de 24 avions T6, 10 Avions Marcel Dassault 315 i 10 

Boings B26 per a missions de bombardeig; 2 Broussard i 6 Tripacer ET de 

reconeixement i conducció d’operacions; 7 Nord Atlas 2501, 4 Junkers JU52 i 2 

McDonnell Douglas DC3 per a transport d’unitats; i 5 helicòpters Augusta Bell per a 

missions d’evacuació. Tots ells amb base a Fort Trinquet i Arar. Es calcula que la 

participació francesa fou de 5000 soldats i 70 aeronaus. 

 

 

 

 

 

Arma Munició d’una arma / 1 mòdul 

Fusell o mosquetó 180 cartutxos  

Fusell metralladora 3000 cartutxos 

Metralladora 6000 cartutxos 

Pistola 25 cartutxos 

Subfusell 1000 cartutxos 

Granada de mà 8 granades 

Morters de 50 mm. 150 projectils 

Morters de 81 mm. 220 projectils 

Canons sense Retrocés (CSR) 120 projectils 

En aquestes fotografies fetes durant la dècada dels cinquanta es mostren diversos avions que França 

utilitzava a la guerra d’Algèria, alguns models dels quals varen ser usats a la guerra del Sàhara. A la 

fotografia superior esquerre es pot distingir un Marcel Dassault, a la dreta i un DC3 militar a la 

fotografia de la pàgina següent. 

* elaboració pròpia / font de consulta: llibre “la última Guerra colonial de España” de  J. R. Diego Aguirre 
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Durant el mes de gener i els 

primers dies de febrer les tropes 

espanyoles foren reforçades des 

de la Península. El dia 9 de gener embarcà a Ceuta en el vaixell Virgen de África la IX 

Bandera del III Tercio de la Legió arribant a Villacisneros el 14 de gener. La nau 

desembarcà a El Aaiún una secció de Transmissions i a Villa Bens una altra de camions 

Ford K. El dia 30 i davant de l’amenaça d’un atac a Aaiún, la IX Bandera embarcà en el 

transport francès prestat a Espanya LST 1 “Odet” i fou transportada des de Villacisneros 

tot i que, per la mala mar, no pogué desembarcar fins el 7 de febrer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’altra banda, el mateix 9 de gener embarcà en el Dómine a València un batalló del 

Regiment Guadalajara 20 i a Alacant un altre batalló del Regiment San Fernando 11 i 

24 camions. Entre els dies 19 i 21 desembarcaren a Villa Bens. 

 

En la fotografia, els legionaris 

de la IX Bandera en un LST 

francès sent transportats a El 

Aaiún. 

En les fotografies superiors es pot observar un dels únics vaixells espanyols de gran tonatge descarregant 

les tropes al port de Las Palmas (a la dreta) i a una llanxa de transport K-2 (a l’esquerre). Tot i que 

inicialment fou construït com un vaixell de passatgers i correu que navegués per tots els territoris 

espanyols tant colonials com peninsulars, el 1958 fou requisat per al transport de tropes a l’Àfrica 

sahariana colonial espanyola. 
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Tanmateix el 19 de desembre de 1957 sortí d’Alcalà de Henares el grup expedicionari 

del Regiment de Cavalleria Santiago 1 que embarcà a Cadis en el vaixell Plus Ultra 

arribant a Las Palmas el 24 de desembre. Tot i així, fins a primers de gener la comissió 

francesa que vengué armes i blindats de procedència nord-americana a Espanya no les 

entregaren. El dia 13 sortí el material venut que corresponia al Regiment de Cavalleria 

Santiago 1 cap a Sevilla on embarcà amb el grup expedicionari del Regiment de 

Cavalleria Pavia 4 que havia partit d’Aranjuez. En el vaixell “Isla de Tenerife” també hi 

havia dues bateries d’obusos del Regiment d’Artilleria 19 de Carabanchel i forces de la 

Reserva General d’Automobilisme. Sortint el dia 17 de gener de Sevilla i arribant el 20 

a el Aaiún va tenir que dirigir-se a Las Palmas per descarregar 2000 bombes aèries. El 

dia 27 de gener per fi arriben totes les tropes del Isla de Tenerife a Aaiún a excepció del 

grup Pavia 4 que després de desembarcar a Las Palmas fou transportat en el vaixell 

Poeta Arolas arribant el 31 a Villa Bens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En les fotografies superiors es pot observar el vapor Isla Tenerife. De fet, tant el Plus Ultra com el Poeta Arolas 

també eren vapors que s’encarregaven de línies de transport entre diverses ciutats que foren mobilitzats per al 

transport de tropes. A la fotografia de la dreta, es pot observar un carro de combat M-24 del Regiment de Cavalleria 

Santiago 1, desembarcant a la platja de El Aaiún. 

En la fotografia superior, una llanxa de càrrega K-1 

desembarca camions, segurament de la Reserva 

General d’Automobilisme. A la fotografia superior 

dreta es pot observar una curiosa manera de 

traslladar els soldats del vaixell a les llanxes de 

càrrega. Mentre, el material anava acumulant-se a la 

platja de El Aaiún (imatge de la dreta). 
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A tot aquest contingent s’incorporà una secció d’artilleria antiaèria de 12,70 mm del 

Regiment 71 i una companyia reforçada d’Infanteria de Marina a Aaiún. Aquesta 

darrera rellevà a la companyia de la XIII Bandera que defensava la platja de Aaiún 

heretant la mateixa tasca. A principis de febrer arribà a Ifni per via aèria un Esquadró de 

Paracaigudistes de l’Exèrcit de l’Aire. 

Cal destacar que el transport de moltes d’aquestes unitats es dugué a terme amb naus 

mercants Transmediterrànies requisades amb prèvia autorització de Capitania General a 

causa de la manca d’unitats navals que poguessin cobrir les necessitats logístiques que 

plantejava l’operació.  

   

  

 

En el moment de començar les operacions, el repartiment de tropes era el següent: 

A Villa Bens hi havia un contingent total de 3260 efectius (incloent els batallons dels 

Regiments Guadalajara 20, San Fernando 11 i Pavia 4, les companyies Tenerife 49 i 

Canàries 50 i la II Bandera de la Legió. 

A Villacisneros hi havia un total de 2000 soldats (incloent els batallons Castilla 16 i el 

disciplinari Cabrerizas). 

A l’Aaiún hi havia un exèrcit de 4600 unitats preparades per a dur a terme la gran part 

de les operacions (incloent les Banderes de la Legió IV, IX i XIII, el batalló 

Extremadura 15, el Regiment Santiago 1, el III Tabor de Tiradors i la companyia 

d’Infanteria de Marina. 

A altres poblats com Bojador o Güera hi sumaven 490 efectius que defensaven les 

posicions.  

Al Sàhara hi havia uns 10300 soldats als quals s’ha de sumar les tropes de l’Exèrcit de 

l’Aire no incloses en les estimacions. 

En les fotografies superiors s’observen els vapors Poeta Arolas (esquerre) i Plus Ultra (dreta). 

Aquests dos vaixells foren requisats per a transportar tropes tot i que inicialment cobrien línies de 

transport de correu, passatgers, etc. entre diverses ciutats. 
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13.4) Operació Teide, Ordre d’operacions n.
o
 1 i Directives Generals n.

o
 2 i n.

o
 3: 

El 27 de gener de 1958 el Governador del Sàhara dictà l’operació Teide. No és encara 

una ordre d’operacions detallada però se’n desenvolupa una idea general. Les ordres 

d’aquesta directriu són les mateixes que es varen acordar en la reunió de Dakar del 24 

de gener i que s’han explicat anteriorment però només pel que feia a la part espanyola, 

no a la part francesa. Tanmateix, aquesta directriu organitzava les agrupacions de la 

primera fase així com exposava els enllaços acordats en la reunió: el cap de l’Exèrcit 

espanyol del Marroc, Sánchez Messeguer, seria enviat al Post de Comandament de 

Bourgund mentre que el coronel Rocaboy estaria al Post de Comandament espanyol. 

Així també hi hauria un oficial espanyol en cadascuna de les agrupacions franceses 

(Grall i Vidal). 

Aquesta directriu establia que les unitats deurien portar queviures, aigua i municions per 

a cinc dies per persona en vehicles que haurien de tenir benzina per a 600 kms. 

El 3 de febrer, el comandament del Sàhara dictà l’Ordre General d’Operacions n.
o
 1, 

directrius més detallades de la primera fase. Les agrupacions exposades eren les 

següents:  

L’Agrupació A, comandada pel coronel Mulero, sortiria de Aaiún i es dividiria en dues 

subagrupacions: la 1A, formada per les IV i XIII Banderes motoritzades amb 3 seccions 

de camions Ford K, el Regiment de Cavalleria Santiago 1 (format per una secció de 

CSR, un esquadró de jeeps i 10 Autometralladores-canó) i una secció de morters de 81 

mm del Regiment Extremadura 15; i la 2A, formada per la IX Bandera motoritzada, una 

bateria de 105/26 del Regiment d’Artilleria 19, 2 seccions de Transmissions, una secció 

de sapadors, una secció d’Intendència i una secció de Sanitat (totes motoritzades). 

   

 

 

En aquestes fotografies es pot observar una secció d’AAC M8 preparats per a passar revista (esquerre) i 

en plenes operacions al Sàhara (a la dreta). Les AAC són les Autometralladores-Canó, uns blindats que 

el Regiment de Cavalleria Santiago 1 usà durant la guerra del Sàhara. 
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Com a reserva, el coronel Mulero tindria un esquadró paracaigudista (a excepció d’una 

companyia) la subagrupació 2A quan aquesta arribà a Smara destruint el nucli rebel de 

Tafudart. 

L’Agrupació B partiria de Villa Bens i establiria la base de partida a Daora. Estaria 

formada per la II Bandera i el batalló Guadalajara 20, ambdós motoritzats; el grup Pavia 

4 (amb 10 carros M-24, un esquadró de jeeps, una secció de CSR i carriers de mitja 

cadena(tipus eruga)); una secció de morters de 81 mm del Regiment San Fernando 11 i 

una bateria de 105/26 del Regiment d’Artilleria 19; dues seccions de Transmissions, una 

de sapadors, una de Intendència i una de Sanitat (totes motoritzades). El comandament 

d’aquesta agrupació la tingué el coronel Campos. 

La directriu establia que les unitats de serveis portarien 2 racions de previsió cada soldat 

i en el tren de queviures es portarien dues racions normals i dues racions de previsió 

més. Tanmateix les seccions d’Intendència portarien dues racions normals per persona 

més. Pel que feia l’aigua, cada soldat portaria 2 cantimplores d’aigua i cada camió de 

transport en portaria 200 litres més. Pel que fa a la munició, aquesta nova directiva 

canviava respecte a la Directiva de Capitania que cada unitat portaria 1 mòdul i mig 

enlloc de 2. 

Aquesta directiva bàsicament es referia a les forces terrestres. Les directives de les 

forces aèries i navals serien la n.
o
 2 i n.

o 
3 respectivament.  

En la primera de les dues directives citades se senyalaven com a missions aèries, l’atac a 

transports i reforços rebels al voltant dels passos tancats del riu Dra (que eren 4: a 

Chammar, Tantan, Amotte i Tizguiremtz), el reconeixement fotogràfic d’Smara per a la 

missió paracaigudista, missions de foc de suport a més de missions de transport 

d’algunes unitats.  

Per a dur a terme aquestes missions l’exèrcit de l’aire disposava de 15 avions 

Messerschmitt C4K, 12 avions de reconeixement E16, 5 McDonnell Douglas DC3 (que 

havien portat tropes de Getafe), 29 Junkers Ju52, 30 Pedros (Heinkel B21), 6 avionetes 

Dornier més dues altres i 6 helicòpters Sikorsky H19. En total es comptava amb unes 

100 aeronaus entre l’Arxipèlag de les Canàries i les dues províncies africanes, a les 

quals s’havien de sumar les 70 franceses. 

En les imatges superiors es poden observar els avions denominats “Buchón” pel seu ampli 

morro. Aquests Messerschmitt 109G-2 construïts per la Companyia espanyola Hispano 

Aviación varen tenir les actuacions més importants durant aquest conflicte. 

http://1.bp.blogspot.com/_QaGbdMSDy_E/Sz0B2zc-uNI/AAAAAAAAAXM/VNQYgs1JpcE/s1600-h/avc_00142399.jpg
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En la Direciva n.
o
 3, s’establien com a missions per a l’armada la vigilància costera 

entre Villa Bens i Villacisneros i l’ajuda de foc de cobertura que podien oferir a Villa 

Bens, Aaiún i Bojador les diverses naus de guerra. Per a les operacions, la Base Naval 

de Canàries disposava dels minadors Neptuno, Júpiter i Marte, de la corbeta 

Descubierta, de llanxes K-1 i K-2 de desembarcament, dels remolcadors RA 1 i RA 2 i 

dels anomenats “aljibes A1, A4 i A6” (que eren naus de càrrega d’aigua que 

s’encarregaven del subministrament a les instal·lacions i unitats marítimes espanyoles 

de disseny i fabricació espanyola). 

   

 

 

 

 

 

 

 

En aquesta directiva del 8 de febrer en la qual s’estipulaven les missions de l’Armada 

també s’especificaven les operacions a la Regió Sud durant la segona fase de l’operació 

Teide-Écouvillon. Les ordres eren que una columna motoritzada sortiria de Saguia (al 

nord) i una segona de Villacisneros (al sud) avançant en direcció Bir Nazarán la primera 

i Auserd la segona, on establirien contacte amb les forces franceses que haurien sortit de 

Guelta, Fort Gouraud, Atar i Port Étienne. La duració de les operacions de la segona 

fase seria de 5 dies i els nuclis rebels que es trobarien no serien molt potents. 

La primera columna, l’Agrupació Lleugera V estaria formada per la IX Bandera 

motoritzada, un destacament de Cavalleria amb jeeps, Autometralladores-Canó i 

Canons Sense Retrocés, una secció d’Artilleria i seccions de Transmissions, 

Intendència, Sanitat, a més d’un destacament d’Automobilisme.  

En aquestes fotografies es poden observar els minadors Júpiter (superior esquerre) i Marte (inferior) que 

també disposaven de canons que oferiren foc de cobertura a les columnes motoritzades que avançaven per 

la costa durant les operacions. Tanmateix podem observar un aljibe (vaixell de càrrega d’aigua) a la part 

superior dreta. 

http://2.bp.blogspot.com/_bSGWCPBUkFY/RsnrruZATnI/AAAAAAAAAtI/BzOz88x9qDA/s1600-h/aljibe+1.JPG
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Minador-JUPITER-AD003761.jpg


81 
 

Es portaria benzina per a 600 kms, un mòdul de munició per persona i 6 racions de 

queviures entre normals i de previsió. El comandament el tindria el comandant Herrera i 

partiria de l’Aaiún. 

La segona agrupació, la C, sota el comandament del tinent coronel Patiño, estaria 

formada pel batalló disciplinari Cabrerizas, una secció d’Infanteria en jeeps i seccions 

de Sapadors, Intendència i Sanitat. El punt de partida seria Aargub. 

En el següent quadre es mostren les diverses agrupacions espanyoles de les operacions: 

Taula 2: 

*Elaboració pròpia a partir de les informacions obtingudes sobre l’operació Écouvillon. 

Cal remarcar que totes les agrupacions disposaven, a més, de seccions de 

Transmissions, Intendència i Sanitat. 

13.5) Col·laboració francesa al mar: 

Tot i que inicialment dita col·laboració es destacà com innecessària finalment fou una 

realitat. França cedí temporalment  un LST, un LSD i sis LCM3 per al transport de 

tropes i material de la península als territoris colonials. Tanmateix, les operacions 

franceses al mar impediren que, per exemple, arribés a Casablanca un vaixell iugoslau, 

el Slovenije, carregat amb armes el destí més probable de les quals serien les bandes 

armades; o que arribés un altre carregament amb armes de Iemen, del qual el Marroc 

se’n desentengué tot i que l’intermediari era el President de la Unió de Càmeres de 

Comerç de l’Istiqlal (i també membre de l’E.L.) A. Laraki. 

 Agrupació A Agrupació B Agrupació C Agrupació Lleugera V 

Comandament 

 

Coronel Mulero Coronel Campos Coronel Patiño Comandant Herrera 

Punt de 

Partida 

 

Aaiún Villa Bens Aargub Aaiún 

Unitats 

principals 

-IV, IX i XIII 

Banderes motoritzades 

- Regiment de 

Cavalleria Santiago 1 

-secció de morters de 

81 mm. 

-Regiment 

Extremadura 15 

 

-II Bandera  

-Batalló 

Guadalajara 20 

-Regiment de 

Cavalleria Pavia 4 

-secció de morters 

de 81 mm. 

-Batalló 

disciplinari de 

Cabrerizas 

-una secció 

d’Infanteria 

-IX Bandera de la Legió 

motoritzada 

-destacament del 

Regiment de Cavalleria 

Santiago 1 

-una secció d’Artilleria 

*(aquesta agrupació es 

formaria a partir de la 

Agrupació A quan 

aquella finalitzés les 

operacions). 

Missions 

principals 

Eliminar les bandes de 

la regió de Saguia fins 

a Smara.  

Eliminar les bandes 

del nord del riu 

Saguia el Hamra 

Eliminar les 

bandes de la regió 

sud de Rio de Oro 

fins a Auserd 

Eliminar les bandes de 

la regió nord de Rio de 

Oro fins a Tenuaca. 
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14) Operació Teide-Écouvillon (febrer de 1958) 

 

Tot i que l’inici de les operacions estava previst per al 8 de febrer, la data s’enrederí fins 

el dia 10 ja que l’acumulació espanyola de material no estava encara completada a causa 

del mal temps que feia que impedia el desembarcament de material. Tot i això quasi es 

suspèn després que una intervenció militar francesa contra independentistes algerins 

provoqués una pluja de crítiques des del Marroc fins als EUA i la OTAN.  

Finalment no fou així i el dia 10 de febrer (dia J1 per als francesos i D per als 

espanyols) s’inicià al matí l’operació Teide-Écouvillon. 

En aquests dos dies els francesos no varen perdre el temps. L’agrupació Grall ja havia 

partit el 8 de febrer de Fort Trinquet arribant sense entaular combat a Ergueiua i Bir 

Lehmar mentre que l’Agrupació Vidal també havia partit de Touradine (60 kms al sud-

est de Fort Trinquet) arribant a Timel-lusa. El dia 9, l’aviació francesa va bombardejar 

amb napalm (combustible semblant a la benzina però més durador) la regió de Tafudart, 

mentre Grall continua avançant per Uad Ratmia fins a Erjamia (70 kms al sud-est 

d’Smara) i Vidal rodejà Guelta pel nord arribant a Gor Mahyub. 

Mapa 20: moviments de 

les tropes franceses de 

Fort Trinquet als seus 

objectius. 

 

 

 

 

Per part espanyola les úniques accions realitzades fou el desplaçament de la base de 

partida de l’Agrupació B de Villa Bens a Daora, establint-se en dia 9 en dit poblat. 

El dia 10 de febrer de 1958 a les 7:30 del matí es posaren en marxa les tropes 

espanyoles.  

* elaboració pròpia a partir d’informació 

obtinguda a fòrums militars. 
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14.1) Fase 1: 

Des de El Aaiún l’Agrupació A progressà en direcció a Edchera. A l’avantguarda 

trobem al nord la XIII Bandera i al sud la IV Bandera, precedida pels reconeixements 

del Grup de Cavalleria. Sobre les 10 del matí les dues Banderes arriben a Edchera 

cercant a membres de l’E.L. que entaularen combat sent eliminats.  Després de deixar 

un companyia a Edchera, la XIII Bandera prosseguí el camí creuant el riu Saguia per 

unir-se a la resta de la agrupació A mentre la IV Bandera marxa pel sud del riu fins a 

Uad Jat on entaulà combat amb diversos rebels passant la nit a Hasi Lemlihas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mentrestant, l’Agrupació B avançà fins a Uad Uein Merad a mig camí en direcció 

Asatef sense entaular combat. Tot i això diverses partides rebels aconseguiren quedar a 

la reraguarda atacant el Aaiún la nit del 10 de febrer, tot i que foren repel·lides. 

Les forces franceses havien continuat, arribant la columna de Grall a Smara sense 

resistència, portant a l’avantguarda el destacament espanyol (format per 2 escamots de 

policia i una secció de la IV Bandera) sota el comandament de l’últim oficial en 

abandonar Smara, el capità Moyano. La companyia paracaigudista immediatament es 

posà en marxa llançant-se des del Nord Atlas a les 14:55 ocupant seguidament el poblat 

d’Smara. 

 

En aquestes fotografies podem distingir un carro M-

24 espanyol d’un dels Regiments de Cavalleria 

encapçalant una columna militar durant l’operació 

Teide (esquerre) i una columna militar de jeeps 

(segurament una Compañia de la Legió motoritzada) 

durant les operacions.  

Cal destacar que no hi ha fotografies franceses de 

l’operació ja que, després de l’incident a Algèria, el 

govern francès en prohibí la seva publicació així com 

l’explicació de l’operació als diaris. 
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Per altra banda l’Agrupació de Vidal reconegué la zona de Guelta sense trobar 

resistència mentre l’Agrupació de Tinduf arribà a El Farsia. Tanmateix durant el dia 10 

l’aviació francesa bombardejà les caravanes de camells en moviment al nord de Guelta 

així com les zones rebels de Raduat el Hach i, en zona espanyola, Hagunia. 

El dia 11 l’Agrupació A seguí, arribant a Al Fernan (zona de Itgui) mentre l’Agrupació 

B arribà a Asatef i passà fins al riu sense baixes. Pel que fa als francesos, l’Agrupació 

Grall rebé ordres de marxar sobre Sidahamed Larosi enviant un destacament que enllaçà 

amb una companyia paracaigudista arribant a S. Larosi i entaulant combat durant tot el 

dia considerant finalment el nucli rebel destruït. Mentre, l’Agrupació Vidal marxà cap al 

nord arribant a Smara a les quatre i mitja de la tarda.  

L’Agrupació Grall destruí el nucli de rebels de Sidahamed Larosi durant les dies 12 i 

13. La columna espanyola A arribà el 12 a Amuisirat ocupant la tomba del fill del sultà 

Ma El Ainin, Chej Marabbi Rebbu, arribant a Uad Imesleguen, mentre que l’altra 

columna espanyola aconseguí dominar la zona de Tafudart, trobant-se tropes espanyoles 

amb un batalló francès al penya-segat Lebtaina el dia 13. El mateix dia 12 s’ocupà el 

poblat de Tuifidiret on l’E.L. abandonà grans quantitats de queviures, munició i altres 

classes de recanvis.   

El dia 14 de febrer les operacions continuaren però sense intervenció aèria a causa del 

fort vent del sud-est. L’agrupació A arribà a Uad Tigsert mentre la B reconegué la zona 

de Gaada arribant a Anech. Pel que fa als francesos, Grall es reagrupà al nord de S. 

Larosi i marxà cap a l’est per a netejar la zona de Raduat el hach. L’Agrupació Vidal, 

mentre, consolidà la seva presència al nord de Guelta reunint-se amb tropes espanyoles 

al nord de Remz Elben. Al dia següent aquesta agrupació mantindria un combat amb un 

grup de bandes armades a la zona de Udei Sfa mentre Grall aconseguia dominar la zona 

de Raduat el Hach. Durant el dia 15, l’Agrupació A reconegué la zona sud entre els rius 

Uad Tigsert i Uad Aguechgal mentre l’Agrupació B (al nord del riu) ocupà Tagda 

Marada. 

El dia 16, l’Agrupació A continuà la netejà dels afluents del riu Saguia arribant a Smara. 

El mateix dia, i com així ho havia ordenat la Directiva n.
o
 4 de la Comandància de 

Tropes del Sàhara del 13 de febrer, l’Agrupació A substituí a la companyia 

paracaigudista de Smara per una companyia de la XIII Bandera, un escamot de 

metralladores, un altre de morters i una secció de Cavalleria amb dos 

Autometralladores-Canó, més els serveis. Tanmateix, fou enviada una companyia, un 

esquadró i una bateria a l’Aaiún per a les operacions de Hagunia. La resta de 

l’agrupació es concentrà a Remz Elben. Mentre, l’Agrupació nord B es dirigí a Ain 

Najla sense trobar resistència. Pel que fa als francesos, continuaren netejant la zona nord 

i est d’Smara (mapa 21). 
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Mapa 21: 

 

 

 

 

 

 

 

El dia 17 entraren en acció les Agrupacions franceses Picherit (de paracaigudistes en 

reserva) i Chaveriat (de Meharistes, tropes indígenes) amb la missió de netejar la zona 

sud de Smara de les bandes armades. Pel que fa a les tropes espanyoles, l’Agrupació B 

preparà les forces per a l’operació de neteja del dia següent a Hagunia (On s’havien 

refugiat els membres fugits del Saguia). Per això les dividí en tres nuclis. El primer al 

nord del riu Echdari i als altres dies al sud i al sud-oest.  

En aquest mapa de les operacions espanyoles a la regió de Saguia durant l’operació Teide es poden 

observar els moviments de les dues columnes espanyoles des de la partida el dia D (10 de febrer) fins al D+6 

(16 de febrer). A continuació es fa un repàs a l’operació:                                                    Les tropes surten 

de Aaiún i Daora (1) (ja que l’agrupació B havia sortit el 9 de Villa Bens) arribant a Edchera (i després a 

Lemlihas l’Agrupació A) i a Asatef (la B) (2). Seguidament l’Agrup. del sud marxà a Chej Merebbi Rebbu (3) 

netejant de bandes la regió entre els rius Tigsert i Aguechgal (4) mentre l’Agrup. del nord netejà la zona de 

Gaada (3) trobant-se al barranc de Lebtaina amb tropes de l’Agrup. Grall francesa (5). Seguidament, 

l’Agrup. B continuà fins a Anech (4) i l’Agrup. A, després de trobar-se amb els francesos a Remz Elben (5) i 

continuant fins a Smara (6) on ja anteriorment havia saltat una cia. de paracaigudistes (2 de Smara). 

* elaboració pròpia a partir d’informació obtinguda a fòrums militars. 
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Mentrestant, les forces que havien tornat a El Aaiún progressaven per la mare del riu 

Uad Marmuza per l’oest. Per completar el setge s’envià per via aèria al desert al nord 

del poblat una companyia paracaigudista. Tot i així, quan el dia 18 es llençà l’atac, les 

bandes ja havien fugit al Marroc i les tropes varen haver de replegar-se. El mateix 18 les 

unitats de l’Agrupació A varen incorporar-se a El Aaiún. Pel que fa a les tropes 

franceses, l’Agrupació Grall enllaçà amb l’Agrupació de Tinduf a Gleibat Achor (60 

kms a l’oest de El Farsia) sense trobar tropes enemigues. Mentrestant, el general Vidal 

preparà les tropes per a la fase 2 a la Regió Sur (mapa 22). 

Mapa 22: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El dia 19 es poden donar per concloses les operacions de la primera fase amb el retorn 

de l’Agrupació B a Villa Bens deixant dues companyies de la Legió a Hagunia. Al 

poblat de Guelta quedà una companyia reforçada de la Legió i a Daora s’enviaren dues 

companyies del regiment Canàries 50. 

En aquest mapa podem observar els moviments de les tropes franceses des del dia J1 (dia D   

per als espanyols) fins al dia J8. Aquests moviments foren els següents: 

L’Agrupació Grall sortí d’Erjamia arribant a Smara(1) (tot i que el poblat fou ocupat per una 

cia. Paracaigudista espanyola(2)). Seguidament eliminà les bandes armades de Sidahamed 

Larosi (3) enviant tropes per trobar-se amb els espanyols al barranc de Lebtaina (4). A 

continuació es dirigí a la zona de Raduat el Hach netejant la regió d’elements de l’E.L. (6) i 

finalment fou a l’encontre amb l’Agrupació de Tinduf (que anteriorment havia netejat la zona 

de El Farsia) a Gleibat Achor (7). 

Mentrestant, l’Agrupació Vidal tornà de Guelta arribant a Smara i netejant la regió sud de 

bandes armades (4). Seguidament s’encarregà de l’eliminació de rebels a Remz Elben on es 

trobà amb tropes espanyoles (5) i tornà a Guelta per començar la fase 2 (7). 

* elaboració pròpia a partir d’informació obtinguda a fòrums militars. 
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14.2) Fase 2: 

El dia 20 de febrer de 1958 partí al matí l’Agrupació V de El Aaiún a Cabo Bojador, 

camí durant el qual, al contrari del que es pensava, no es trobà resistència a excepció 

d’alguns trets aïllats. Mentrestant, l’Agrupació C progressà per la carretera d’Auserd 

aturant-se a Uad Ermima i Hasi Auhaifrit.  

Per altra banda, les forces franceses realitzaren dues missions. Mentre l’Agrupació 

Grall, fusionada amb l’Agrupació Picherit-Chaveriat, reconeixia la zona entre Smara i 

Tifariti (fins el 23 de febrer), l’Agrupació de Vidal partí des de Guelta el mateix dia 20 

fins a Sbaiera. Al dia següent arribà a Mednet Sedra (75 kms a l’est de Bir Nazarán).  La 

columna del sud ocuparia el mateix dia 20 Auserd entaulant combat el dia 21 a Yenna.  

Mentrestant, el dia 21 l’Agrupació V arribà a Chelua i continuà sense oposició fins a Bir 

Nazarán, ocupant el poblat el dia 22. L’altre columna espanyola prosseguí la marxa fins 

que a 30 km a l’oest de Auserd fou atacada (a l’alçada de Heidebet Ed Delim). 

El dia 22, l’Agrupació C acudí a Yenna per ajudar la columna francesa del sud, la qual 

havia enviat un destacament cap a Baggari per ajudar l’Agrupació de Vidal que havia 

entaulat combat.  

El dia 23 les tropes havien creat un setge al voltant de les restes de les bandes que 

havien pogut escapar dels enfrontaments i que s’havien agrupat a Tenuaca. L’Agrupació 

C, després d’eliminar les bandes de la regió de Yenna, es dirigí cap a Tenuaca pel sud, 

on també es dirigí l’Agrupació V (pel nord-oest)  que havia enviat forces a Baggari per 

enllaçar-se amb l’Agrupació Vidal (al nord i nord-est). La columna francesa del sud, 

després dels combats de Yenna, acudí a Tenuaca pel sud-est (mapa 23). 

Durant els dies 23 i 24 els combats foren força durs ja que les forces de l’E.L. ja no 

podien escapar al Marroc. Es patiren moltes baixes i les més significants foren les del 

batalló espanyol de Cabrerizas. El 24, després que les forces espanyoles s’enllacessin, 

aquestes perseguiren els grups que havien escapat per les muntanyes de Negyir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

L’aeroport de Villacisneros serví com a base d’operacions de la força 

aèria espanyola durant la segona fase. En la fotografia inferior un 

helicòpter Sikorsky H19 enlairant-se a l’aeroport de Villacisneros, la 

torre de control del qual es pot observar a la fotografia de la dreta 

(tot i que és de 1959, la torre de control no varià). 

http://imageshack.us/
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Mapa 23: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.3) Tercera fase: 

El dia 25 de febrer acabà oficialment l’operació Teide-Écouvillon. Les tropes franceses 

tornaren a Mauritània a excepció d’una part de l’Agrupació Vidal que es dirigí a Aargub 

per a embarcar en naus de la marina francesa. L’Exèrcit d’Alliberació Saharià fou 

eradicat del Sàhara i amb ell, l’amenaça que suposava tenir bandes armades rebels en 

territoris colonials. 

Les baixes de les operacions segons el document Acciones en el África Occidental 

Española de Capitania General, foren 9 morts i 65 ferits. Les baixes franceses no foren 

anunciades al públic a causa de l’oposició que hi havia a França a les guerres colonials.   

14.4) La Directiva General n.
o
 5: 

El 26 de febrer de 1958, acabades les operacions al Sàhara, Capitania General dictà la 

Directiva n.
o
 5 que reorganitzava militarment la defensa del Sàhara. A partir de llavors, 

com l’ordre especificava, les línies bàsiques d’actuació havien de ser la detenció o 

expulsió del territori espanyol dels marroquins i la creació d’un cens de nòmades que 

permetés depurar als natius.  

En aquest mapa de la regió espanyola de 

Rio de Oro es poden observar els 

moviments de les tropes hispano-franceses 

durant la segona fase de l’operació Teide-

Écouvillon. Els moviment són els mateixos 

explicats anteriorment en el text. 
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De fet, aquesta directiu era l’ordre per dur a terme la reorganització d’unitats 

especificada a l’Ordre d’Operacions n.
o
 2 del Govern del Sàhara. 

S’havien de reconstruir els posts recuperats fortificant-los de manera adequada per a un 

control permanent. Tanmateix, el territori quedava controlat per destacaments 

motoritzats acompanyats per policies la missió dels quals era controlar els pous i les 

pistes caravaneres així com començar un treball de captació política de la població. 
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15) Operacions a la província d’Ifni 

 

Les operacions que es varen dur a terme a Ifni tenien com a missió l’establiment d’un 

perímetre defensiu “sòlid”. Com s’ha explicat, ja n’hi havia dos d’ establerts: al nord (el 

centre de resistència A) i al sud-est (el centre de resistència B), però les bandes podien 

penetrar per altres punts. Per això es modificà la línia defensiva originant uns altres 

punts de resistència que havien de ser ocupats. 

15.1) Operació Diana: 

Per això es planejà l’operació Diana, l’objectiu de la qual devia ser ocupar l’est (el 

centre de resistència E) i un altre punt al sud-est (el centre de resistència D). L’operació 

es dugué a terme durant el 31 de gener. Per a recuperar-los de l’enemic s’organitzaren 

les forces en dues columnes. Les ordres havien estat enviades el 28 pel Govern General 

de la província d’Ifni. 

La primera columna sortiria del nord i estaria formada per la I Bandera (l’objectiu de la 

qual era Id Mehas)  i el IV Tabor de Tiradors (l’objectiu del qual era Xaraffa), mentre 

que la segona, formada per la II Bandera Paracaigudista, la VI Bandera de la Legió i els 

batallons Soria 9 i Belchite 57 marxaria pel sud. A més l’operació comptaria amb el 

suport de l’aviació, d’una bateria del 105/11 i d’una companyia de morters de 81 mm. 

El dia 31 de gener començà l’operació. La I Bandera aconseguí arribar a Id Mehas 

després d’entaular combat amb rebels a la cota 243, els quals causaren un ferit. El IV 

Tabor arribà a Xaraffa desprès d’haver 

entaulat combat a la cota 249, la qual fou 

ocupada causant 4 morts i 8 ferits. 

Seguidament ocuparen (per la tarda) la 

posició de Id Mehas. Aquesta unitat, 

reforçada amb un escamot de CSR del 

Regiment Soria 9, seria l’encarregada de 

la defensa d’aquest nou centre de 

resistència, l’E a l’est (mapa 24). La I
a
 

Bandera restaria com a unitat de reserva a 

Bentaqui. 

 

 

 

 

Mapa 24: En aquest mapa es poden observar 

els 5 centres de resistència establerts després de 

l’Operació Diana. Cal destacar la presencia 

d’un centre F, que correspon al mont Buyarifen. 

Com es pot observar, els centres E i D variaren 

de posició respecte el lloc on havien de ser 

establerts. Això es degué a la rectificació de la 

línea defensiva enviada de Madrid. 

http://imageshack.us/
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Pel que fa a l’altra columna, la II Bandera hagué de suspendre el seu llançament 

paracaigudista sobre Alat Ida Usugún pel fort vent. Així que hagué de caminar entaulant 

combats esporàdics amb l’enemic i arribant per la tarda al peu de l’altiplà amb les cotes 

que l’envoltaven ocupades per companyies de la mateixa Bandera. L’ocupació de 

l’altiplà de Alat Ida Usugún costà la vida a un soldat i originà tres ferits. La 6
a
 

companyia de la II Bandera Paracaigudista fortificà les cotes amb escamots reforçats 

amb una metralladora tenint com a reserva les restes de la companyia al poblat. Així 

aparegué el centre de resistència D, al sud-est. 

La operació acabà amb 5 morts i al menys 11 ferits entre les tropes espanyoles  (tot i 

que aquestes xifres varien segons les fonts).  

15.2) Problemes i defensa immediata: 

Només 3 dies desprès de l’ocupació, uns 300 homes de l’E.L. atacaren el punt de 

resistència D, defensat per escamots i una metralladora cada cota. De fet, la retirada 

espanyola al poblat es produí ja que les metralladores no funcionaven. La causa era que 

el fort vent del sud-est (xaloc) havia aixecat sorra que havia entrat dins les armes 

inutilitzant-les.  

Després de conquerir les cotes, les bandes armades atacaren el poblat de Alat Ida 

Usugún on la 6
a
 companyia (uns 80 homes) resistiren l’atac i el repel·liren sense 

reforços. Cal a dir que l’escamot de la cota 295 s’amagà de l’enemic fins que els 

tingueren a distància d’assalt llançant llavors les granades de mà, cosa que va fer fugir 

els membres de l’E.L. que ocupaven la cota.  

Al matí següent les posicions foren recuperades de nou amb l’ajuda de la resta de la II 

Bandera Paracaigudista, la qual restablí l’ordre i repel·lí els atacs dels següents dies de 

febrer. 

15.3) Operació Siroco: 

El 10 de febrer de 1958 tingué lloc l’operació Siroco (coincidint amb l’inici de 

l’operació Teide-Écouvillon al Sàhara). Una columna militar formada per la I Bandera 

Paracaigudista, el batalló Soria 9 i una bateria de 105/11, amb suport aeri (que a més 

aconseguí destruir alguns camions enemics), realitzà aquest missió de reconeixement de 

la zona entre Sidi Ifni i el zoco de Arba el Mesti.  

L’objectiu d’aquesta missió fou bàsicament distraure l’atenció de les bandes armades 

que estaven al nord del riu Dra (al sud del Marroc i al territori d’Ifni) per tal d’impedir 

la marxa d’aquestes cap al Sàhara.  

Així doncs durant el dia 10 s’ocuparen el zoco de Arba Mesti, el poblat de Sidi 

Mohamed Ben Daud i la cota 407. Per la tarda les tropes es reagruparen i tornaren a Sidi 

Ifni amb només 5 ferits. 
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15.4) Operació Pegaso: 

El dia 19 de febrer s’inicià l’operació Pegaso. Per a dur-la a terme s’organitzaren dues 

columnes militars. La primera agrupació seria l’Agrupació M i estaria formada per la II 

Bandera Paracaigudista, una companyia de la VI Bandera de la Legió, una secció de 

sapadors i una secció de morters de 120 mm.   La segona agrupació seria l’Agrupació C 

i estaria formada per la I Bandera Paracaigudista, una companyia de fusellers, un 

escamot de morters de 81 mm. i una secció de metralladores, a més d’una secció de 

sapadors, sanitat i automobilisme. La missió d’aquesta agrupació era saltar sobre la 

població. 

L’objectiu de la missió era fer un atac curt però demolidor sobre la població de 

Tabelcut. Per a aquesta operació es tindria el suport del creuer Galicia i del destructor 

Almirante Miranda i una bateria de 105/11. 

El dia 19 partí l’Agrupació M de Sidi Ifni amb la missió de netejar el camí entre Ercunt 

i Sidi Yusef però ja des del primer dia trobaren una potent resistència. Les baixes eren 

de 7 morts i 6 ferits sense arribar encara a Ercunt. 

Tot i que inicialment llavors s’anul·là el salt de paracaigudistes, finalment s’enviaren a 

atacar per l’esquena a les bandes armades que resistien a l’Agrupació costera terrestre. 

Per això s’envià la 1
a
 companyia de la I Bandera Paracaigudista a saltar sobre Ercunt. El 

mateix dia 19, 13 Junkers JU-52 enlairats a Sidi Ifni llançaren a la companyia 

paracaigudista del capità Pedrosa i a la secció de metralladores que també hi havia a 

l’Agrupació C. 

 

 

 

 

 

 

En aquestes fotografies es poden observar accions o persones referents 

del salt d’Ercun. En la fotografia superior esquerre observem 

l’aeròdrom de Sidi Ifni on els paracaigudistes espanyols embarcaren 

en 13 Junkers Ju-52. A la fotografia inferior es pot observar un grup 

de paracaigudistes en l’avió llestos per a ser llançats. A la fotografia 

superior dreta es pot observar una fotografia del capità Prudencio 

Pedrosa, capità de la 1
a
 Companyia de la I Bandera Paracaigudista i 

el primer en saltar dels Junkers sobre Ercunt. 
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A les 3 de la tarda reconquistaren el poblat de Ercunt quasi sense oposició ja que els 

seus defensors rebels fugiren i els pocs que varen quedar-se disparant i que causaren 2 

morts foren abatuts per la secció de metralladores.  

Després del salt, la secció de paracaigudistes es dirigí a enllaçar-se amb l’Agrupació M i 

varen fer fugir o eliminar els membres de l’E.L. que disparaven (mapa 25). Es varen 

mantenir diverses posicions sense arribar a Tabelcut i finalment totes les tropes tornaren 

a Sidi Ifni. 

Mapa 25: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El dia 20 de febrer es va fer el recompte de baixes. En total foren 10 morts i 21 ferits. 

Després d’aquella operació, el dia 23 de febrer hi hagué un nou repartiment de medalles 

i condecoracions als paracaigudistes. Entre les medalles es repartí La Creu Vermella al 

mèrit militar. 

En les tres operacions havien mort 15 soldats espanyols i 40 (amb una forquilla d’entre 

37 i 70 homes) estaven ferits.  

En aquest mapa es poden observar els 

moviments de les tropes espanyoles en 

l’operació Pegaso. Per culpa de l’enorme 

resistència trobada pel camí, el cap de 

l’operació, tinent coronel Crespo del 

Castillo, es veié obligat a reduir 

l’envergadura de la missió arribant 

únicament a Ercunt, poblat que fou ocupat 

per tropes paracaigudistes, la missió de 

les quals canvià d’haver d’ocupar 

Tabelcut a haver d’ajudar a la columna 

terrestre atacant la reraguarda de 

l’enemic. 

*elaboració pròpia / font de consulta: llibre 

“Paracaidistas del ejército: 50 años de historia” del 

Ministerio de Defensa. 
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16) El final del conflicte d’Ifni-Sàhara (març 1958) 

 

El 3 de març de 1958, Capitania General de Canàries dictà la Directiva n.
o
 6. Aquesta 

nova directiva reorganitzava la línia defensiva de Sidi Ifni reduint els centres de 

resistència a 4 punts, més el batalló de reserva immediata.  Durant aquest temps el 

Marroc concentrà tropes regulars per a pacificar la zona sud del seu país establint un 

període d’estabilitat que Espanya no pensà en trencar emprenent accions importants al 

territori d’Ifni, ja que a més semblava com si les bandes haguessin renunciat a 

l’ofensiva. 

El dia 7 del mateix mes, Franco donà per finalitzada la campanya amb una felicitació a 

les tropes que participaren en la guerra. 

Tanmateix, tot i que les escaramusses i atacs sorpresa continuaren sense gran 

transcendència durant els següents mesos, el dia 23 de juny de 1957 Capitania General 

envià un telegrama al Governador d’Ifni en el qual s’ordenà als tropes que no 

contestessin al foc enemic, una ordre de difícil compliment sobretot si disparaven contra 

un mateix. 

Després d’intenses negociacions oficialment amb les forces de l’E.L. (extraoficialment 

amb Rabat), el 30 de juny de 1958 conclogué de manera formal l’anomenada guerra 

d’Ifni amb l’alto el foc quan el Governador de la província d’Ifni i heroi de la División 

Azul D. Mariano Gómez de Zamalloa rebé el telegrama anunciant-ho. (mirar document 

9). 

 

Document 9: Telegrama enviat des de Madrid per Francisco Franco al Governador 

de la província d’Ifni, la número 51, el general Mariano Gómez de Zamalloa amb 

motiu del final de l’anomenada “Guerra d’Ifni”. 

Estudi del document: Aquest telegrama representava el fi de les hostilitats entre els 

espanyols i l’anomenat “Exèrcit d’Alliberació” format per guerrillers marroquins. 

Com es pot observar, lluny de ser un telegrama sonor com el que concloïa la 

Guerra Civil Espanyola aquell 1r d’abril de 1939, aquest missatge més confús i 

menys grandiloqüent donava per conclosa uns actes qualificats d’incidents pel 

règim de Franco, el règim que mai parlà de guerra, que mai escrigué aquesta 

paraula amb les províncies d’Ifni o el Sàhara.  

Aquest escrit confirmà la importància de la diplomàcia durant tot el conflicte: el 

temor a un conflicte obert amb el Marroc que portà a una actitud passiva, 

l’advertència de França de no actuar amb els espanyols més enllà del paral·lel 27o 

40’ que deixà a Ifni en una província controlada per l’E.L. derrotat, la prohibició 

americana d’usar material de guerra de dita procedència en el conflicte colonial que 

deixà a l’exèrcit espanyol armat amb maquinaria antiga, o la negació de Madrid de 

col·laborar amb els francesos per a operacions militars en el Sàhara per vells recels 

són alguns dels exemples de com la guerra d’Ifni. 
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Així doncs, lluny de ser una guerra normal entre tropes regulars espanyoles i 

unitats rebels marroquines, fou un embolic polític i diplomàtic. 

Telegrama: 

“Representante bandas armadas asegura a partir 12,00 horas día 30 junio harán 

alto el fuego ese sector. Observe cuidadosamente actitud enemigo, extremando 

precaución. Fuego propio totalmente prohibido. Aviación no debe volar”. 
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III. Després de la guerra 

1958-1969, victòria en el conflicte i entrega de la regió 
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17) El Sàhara acabades les operacions 

 

Quan les operacions militars acabaren al Sàhara el 3 de març de 1958 (data en la qual 

les úniques accions dutes a terme foren la reorganització de la línia defensiva de Sidi 

Ifni), les bandes armades havien estat eliminades de la província del Sàhara Espanyol 

tot i que a la província d’Ifni hi estaven presents en tot el territori a excepció de la 

capital, que continuava essent un lloc de força en quant a la presència espanyola en la 

zona, ja que tampoc s’havia intentat recuperar-lo. 

17.1) L’E.L. després del conflicte: 

Les bandes armades, al Sàhara, havien estat destruïdes fugint alguns dels seus membres 

cap al Marroc (quan les operacions es dugueren a terme a la regió de Saguia, ja que a 

Rio de Oro no tingueren dita oportunitat) i resultant morts o ferits i capturats d’altres. 

De fet, el que importava de les operacions era “desmuntar” l’organització militar que 

havien constituït des de Rabat certes autoritats que mai s’involucraren directament però 

que armaren i dirigiren les operacions a territori espanyol. A més, durant tot el conflicte 

varen ser constant les provocacions a la radio d’Allal el Fassi i dels líders de l’Istiqlal, 

incitant a la rebel·lió i al combat a les poblacions del territori espanyol. 

Cal dir que el 25 de febrer de 1958, quan acabà l’operació Teide-Écouvillon, el rei del 

Marroc, Mohammed V es traslladà al sud del país (prop de la frontera amb l’Algèria 

francesa, a l’oasi M’Hamid) on pronuncià un discurs en el que per primera vegada la 

corona admetia el seu acord amb les tesis expansionistes de l’Istiqlal. En aquest discurs, 

el rei del Marroc, conscient que la via revolucionaria (les bandes de l’E.L.) havia 

fracassat, volia deixar clar el seu interès en el Sàhara Occidental i el seu suport a 

qualsevol rebel·lió nacionalista de tribus que es trobessin sota l’ocupació colonial (com 

els Erguibat al Sàhara, els Tekna al nord del Sàhara espanyol o els Chinguetti al nord de 

Mauritània). Tanmateix, en aquest discurs quedà clar que la batalla militar que el 

Marroc havia perdut donava pas a una batalla diplomàtica. 

Fragment del discurs de Mohammed V traduït al català: “Que els presents 

informin als absents de la nostra decisió de seguir treballant amb tota la nostra 

força per a recuperar el nostre Sàhara i tot el que pertany al nostre Regne, d’acord 

amb la història i el desig dels habitants”. 

Les pèrdues de l’E.L. durant el conflicte foren considerables. Tot i que els morts, ferits i 

capturats comptabilitzats per ambdues parts (espanyola i francesa) no superaven els 250, 

l’ambaixada francesa a Madrid, en les seves avaluacions presentades, variava les xifres 

segons altres paràmetres com els morts pel foc de l’aviació i pel foc naval. Fos com fos, 

el 18 de març de 1958 l’ambaixador francès envià al Ministre d’Afers Exteriors 

espanyol l’avaluació de les operacions realitzades, fent notar llavors que l’E.L. havia 

patit per part francesa 132 morts, 37 ferits i 51 presoners.                                       
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Tanmateix s’especificava que segurament una quarta part dels rebels havia fugit cap al 

Marroc mentre que d’altres membres es quedaren als poblats saharians com a simples 

civils. 

Les pèrdues de material foren molt elevades: 20 tones de queviures més uns altres 20 

camions plens amb municions, vestuari, medicaments i més queviures, nombrós 

material que l’E.L. abandonà a les bases principals dels nuclis eliminats en les 

operacions (com als poblats de Sidahamed Larosi o Chelua) així com armes i vehicles 

destruïts o capturats. 

 

 

 

   

17.2) Els aliats després la guerra: 

Les baixes totals de la guerra per part espanyola foren manipulades moltes vegades per 

Ministeri de l’Exèrcit. Tot i així, el 13 de març de 1958 Capitania General de Canàries 

feu públic el recompte de baixes, recompte que es va fer més específic el 30 de juny del 

mateix any quan el Govern General d’Ifni envià al Comandant cap del Exèrcit un 

document amb les baixes en la província espanyola. 

Segons aquests documents hi hagué un total de 152 morts (dels quals 83 caigueren a 

Ifni), 518 ferits (dels quals quasi la meitat es produïren a Ifni, 251) i 53 desapareguts 

(incloent els pilots aeris i els presoners de guerra). És Clar que aquestes xifres variaren 

ja que hi hagueren ferits que moriren i 

desapareguts (presoners que tenia el 

Marroc) que es recuperaren. Cal destacar 

que altres documents, però, parlen de 198 

morts, 574 ferits i 80 desapareguts. 

 

En aquestes fotografies es poden observar diversos presoners de l’E.L.  fets per les tropes espanyoles 

després de les operacions a Ifni i al Sàhara. Ja el NO-DO de l’època informava sobre la “crisi” d’Ifni i 

l’origen dels membres de l’E.L.: cap parlava espanyol i la majoria eren d’edat avançada ja que segons 

el Noticiari franquista eren més fàcils d’enrolar o més fanàtics. Així mateix, s’assegurava que cap dels 

presoners pertanyia als baamarins propis d’Ifni. 

La majoria dels ferits foren traslladats per via 

aèria cap a Canàries o la península després de 

haver estat atesos a l’hospital de Sidi Ifni.  

http://imageshack.us/
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D’altra banda els francesos tan sols comptaren (en el seu període d’operacions) 7 morts 

i 32 ferits. A més, aquesta intervenció francesa consolidà l’Estat maurità ja que va posar 

de manifest que el Marroc no es beneficiaria d’un aixecament antifrancès pro-marroquí 

que no es produí, per la qual cosa Mauritània podria néixer com un estat independent. 

Pel que fa a Ifni, Espanya no intentaria recuperar aquelles zones de la província a mans 

de l’E.L. ja que llavors es produiria el perill d’un enfrontament directe amb el Marroc, 

cosa que Franco volia evitar. Tot i així, s’hi produí una depuració en l’exèrcit espanyol i 

en la població de la capital ja que part d’aquests dos sectors començaven a mostrar-se 

partidaris de la integració del territori al Marroc, gràcies als esforços de l’Istiqlal. Així 

doncs, la política de repressió que el règim dugué a terme acabà amb 37 detinguts del 

Grup de Tiradors i 46 detencions entre la població civil. Estava clar que si es perdia la 

capital es perdria definitivament el territori d’Ifni, i els Comandaments no estaven 

disposats a entregar la província d’Ifni. 

Tanmateix, dita política de depuració també arribà la Sàhara on es produïren 64 

detencions militars i 151 detinguts civils. Tot i que cal dir que d’aquestes detencions 

només el 50 % aproximadament pertanyien a ètnies saharianes, la resta (102 detinguts) 

eren membres de tribus marroquines properes al riu Dra (frontera entre el Marroc i la 

província del Sàhara Espanyol). La majoria d’aquests detinguts foren conduits fins a 

Fuerteventura on s’establí un camp de concentració. Durant l’any de 1958 foren 

alliberats 55 d’ells, i durant el 1959 la resta, tot i que 26 foren processats per agressió a 

les forces armades, deserció, etc.). 

El 30 de maig de 1959 el camp de concentració es dissolgué quedant lliures tots els 

processats. Cal destacar que tres setmanes abans, el dia 5 de maig, el Govern marroquí 

alliberà a 40 presoners espanyols procedents d’Ifni i de Cabo Bojador (on fou 

segrestada la família del faroner i el propi faroner) en un acte a Casablanca, rebent-los 

de mans de Ben Hammú el sultà Mohammed V, qui els entregà a les autoritats 

espanyoles. 

17.3) Les tropes espanyoles, retorn, relleu i reorganització: 

Després de l’entrega de Tarfaya (de la qual es parlarà més endavant) immediatament es 

començà la retirada de tropes i el relleu de les mateixes segons la instrucció 358-14 del 

Exèrcit del Marroc i Colònies del 24 de maig de 1958. 

Així foren repatriats durant els mesos de maig, juny i juliol els batallons San Fernando 

11, Guadalajara 20, Castilla 16 i Extremadura 15, així com els grups de Cavalleria 

Lleugera Santiago 1 i Pavia 4, la secció d’AAA i el grup d’Artilleria 19. 

Tanmateix es produïren relleus en les companyies de Sapadors, Sanitat, Transmissions i 

Intendència. Pel que fa al Batalló disciplinari de Cabrerizas, fou rellevat el contingent 

56 pel contingent 57. Les noves tropes que rellevaven a anteriors arribaren entre el 20 i 

30 de juny. 



100 
 

Pel que fa a les Banderes de la Legió i als comandaments, s’aplicà la instrucció general 

158-102 que fou emesa el 28 de juliol de 1958 i que reorganitzà la defensa i 

comandància del Sector del Sàhara. 

Pel que feia a la comandància, aquesta instrucció deixava el comandament de les tropes 

del Sàhara a un general de Divisió que depenia de Capitania General de Canàries. 

Alhora, el Sector del Sàhara es dividia en uns altres dos Subsectors, el de Rio Rojo al 

nord (regió de Saguia), i el de Rio de Oro al sud; ambos sota el comandament d’un 

coronel. 

Pel que feia a les Banderes, aquesta instrucció originà els Tercios Saharians que 

incorporaven les Banderes d’Infanteria, una Bateria Transportada d’Artilleria i un grup 

Lleuger Blindat de Cavalleria. D’aquestes Tercios se n’organitzaren dos:  

El Tercio Don Juan de Austria n.
o
 3 format per les Banderes IV, VIII i a partir de l’1 

d’octubre VII (que era l’antiga II Bandera). La VI Bandera (que també formava part 

d’aquest Tercio) fou dissolta, tot i que els seus membres foren incorporats al mateix 

Tercio a les altres Banderes. Aquest Tercio s’instal·là a l’Aaiún (Rio Rojo). 

El Tercio Alejandro Farnesio n.
o
 4 que es mantingué sense canvis amb les Banderes X, 

XI i XIII. Aquest Tercio s’instal·là a Villacisneros (Rio de Oro). 

A finals d’octubre de 1958 el Subsector de Rio Rojo comprenia un total de 4279 

efectius mentre que el Subsector de Rio de Oro tenia 2127 soldats, amb un total d’uns 

6400 efectius al Sàhara. 

17.4) Defensa del territori: 

Tot i que els bandes armades havien estat eliminades del Sàhara, petits grups de 

membres continuaven latents a la zona menys controlada per les tropes espanyoles 

(zona est del Sàhara).  

Durant l’estiu, els francesos varen dur a terme reconeixements de dita zona per a 

prevenir possibles concentracions de rebels i tenir certa seguretat fronterera. 

Mentrestant, els espanyols continuaren ocupant poblats de l’est del Sàhara, així doncs, 

una secció de la VIII Bandera de la Legió ocupà el post de Hausa el 30 de novembre. 

Tanmateix s’organitzava la defensa dels poblats col·locant mines i filferros al seu 

voltant. (Cal destacar que dites mines a vegades provocaren fets infortunats com 

l’explosió al pas de vehicles de reconeixement espanyols causant diversos morts i 

ferits). 

El 23 de juliol el Governador Héctor Vázquez fou substituït pel general de Divisió 

Mariano Alonso, qui tenia com objectiu debilitar tot el que pogués a l’E.L. 

A finals de setembre hi havia possibilitats d’un nou atac ja que s’havien detectat grups 

de membres de l’E.L. de més de 100 individus a Tantan, Hasi Bujcheiba, Messeied del 

Dra, Assa o a Fum el Hassan.  
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De fet, els combats entre francesos i forces de l’E.L. continuaven al sud d’Algèria. Tot i 

així mai atacaren de nou als espanyols, ja fos per falta de recursos o pel temor que 

inspirava el més que reforçat dispositiu espanyol que ja no es podia sorprendre com el 

1957. 

Tot i que els membres de l’E.L. no passaren a l’ofensiva, si que ho va fer l’exèrcit 

espanyol. Durant els dies 14 i 24 de novembre, el Governador Alonso amb el Capità 

General organitzaren una columna motoritzada que recorregué, atacant als pocs nuclis 

reagrupats que hi havia al Sàhara anteriorment citats, la ruta des de Aaiún fins a Hausa 

passant per Messeied, Smara, Tifariti i El Farsia. 

Aquesta acció afeblí als pocs membres reorganitzats de l’E.L. tot i que a finals d’any la 

sublevació dels Erguibat a Tarfaya encara els debilità més. L’arma que el Govern 

marroquí intentà usar contra els espanyols es tornà en contra d’aquests: el nacionalisme 

saharià tingué el gènesi en aquestes sublevacions. (mirar annex). 

17.5) L’acord d’Angra de Cintra (abril de 1958): 

Després del conflicte d’Ifni, el desig de normalitzar les relacions amb el Marroc portà a 

Espanya a entregar el Protectorat Sud, una regió d’uns 25000 km
2
 compresa entre el riu 

Dra (frontera natural i històrica entre Espanya i el Marroc) al nord, i el paral·lel 27
o
 40’ 

al sud, on habitaven uns 6000 natius majoritàriament de la ètnia Tekna. 

L’entrega d’aquest territori, considerada moltes vegades un regal d’Espanya al Marroc, 

es degué a la firma del Tractat de Fez el 27 de novembre de 1912 segons el qual 

Espanya i França es repartiren el territori marroquí, país que havia perdut la seva guerra 

d’independència anticolonial.  

Llavors, França pressionà per incloure un clàusula segons la qual s’establia un 

protectorat sud espanyol al Marroc, la zona de Villa Bens, i Espanya accedí. Aquesta 

clàusula era com si el territori de Villa Bens es considerés marroquí sota sobirania 

espanyola quan en realitat el regne alauita no havia administrat mai en la història dita 

regió. 

El 1 d’abril de 1958 començà a Cintra (Portugal) una conferència entre el Ministre 

d’Assumptes Exteriors espanyol D. Fernando María Castiella, el Ministre d’Assumptes 

Exteriors marroquí D. Ahmed Balafrej, el Subsecretari d’Exteriors marroquí Sr. Bucetta 

i els ambaixadors d’Espanya a Rabat i del Marroc a Madrid, en la qual s’acordà la 

transferència del antic Protectorat Sud Espanyol a partir del 10 del mateix mes al regne 

del Marroc.  

Espanya no havia cedit abans el territori ja que al·legava que el Marroc no controlava la 

zona, controlada pels rebels de l’E.L. i que, per tant, Espanya no cediria un regió que 

pogués perjudicar encara més la situació de la província del Sàhara espanyol en quant a 

seguretat. Arran de les operacions d’eliminació i pacificació del Sàhara de febrer, ja no 

hi havia motiu per no regalar la zona de Tarfaya al Marroc, com així ocorregué l’1 

d’abril de 1958. 



102 
 

18) Tarfaya: cessió i acolliment als marroquins (abril de 1958) 

 

18.1) Villa Bens es transforma en Tarfaya: 

Els marroquins no foren ben acollits entre els natius de l’antic Protectorat Sud 

Espanyol. De fet el nomenament com a Governador de la nova província marroquina ja 

anà carregat de polèmica. El nou Governador fou Ali Boaida, un antic comerciant que 

participà activament amb les forces de l’E.L. i que fins i tot havia estat processat per 

Capitania General de Canàries per promotor i organitzador de sublevacions 

anticolonials pro-marroquines dels natius. Es diu que aquest càrrec li fou atorgat com a 

reconeixement als serveis prestats a l’E.L.. L’entrega d’aquesta regió fou presentada 

com un triomf de la monarquia alauita, la qual havia assumit les tesis expansionistes de 

Allal el Fasi. 

Per a la cessió del territori el Govern marroquí preparà una sèrie d’actes, alguns d’ells 

tant polèmics que obligaren a preparar tropes espanyoles per a una possible intervenció 

si es violava la sobirania espanyola de la província del Sàhara. 

Els actes que havien de tenir lloc el 10 d’abril a Villa Bens, ciutat que canviaria el nom 

per Tarfaya, havien d’estar presidits pel príncep Muley Hassan. Anticipadament, però, 

s’enviaria una Comissió formada pel general Mizzian (que havia fet la carrera militar a 

l’Exèrcit espanyol), Abdelkebir el Fasi (cosí del dirigent de l’Istiqlal), el Governador 

d’Agadir i 2 membres del Ministeri d’Assumptes exteriors marroquí, més uns 1000 

efectius de les FAR. 

A més, el Govern marroquí pretenia que aquesta comissió partís de Tantan (que llavors 

seria guarnició en territori marroquí) i es desplacés per la carretera que s’endinsa en 

territori espanyol, passant per Hagunia i arribant a Villa Bens. Aquesta acció seria un 

acte de propaganda de la voluntat marroquí d’annexionar el Sàhara espanyol, cosa que 

Espanya no estava permesa a acceptar. 

A aquesta pretensió el Govern espanyol respongué de manera contundent. Les tropes 

espanyoles atacarien a qualsevol marroquí que travessés la frontera del paral·lel 27
o
 40’. 

Tanmateix, el Capità General organitzà les forces espanyoles al nord del riu Saguia per 

evitar qualsevol penetració.  

La II Bandera de la Legió es trobava a Hagunia, reforçada amb un esquadró del Grup de 

Cavalleria Pavia 4, mentre que a l’Aaiún hi havia un esquadró d’avions T-6 preparats 

amb coets per a actuar. Es decidí enviar a la carretera que travessava la frontera (al post 

de Sequera) a al 7
a
 companyia de dita Bandera reforçada amb una secció de 

metralladores i una secció de Cavalleria. 
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Davant aquesta negatiu del Govern espanyol, el Govern marroquí suspengué el viatge a 

Villa Bens del príncep tot i que les FAR continuaven tenint l’ordre de rendir homenatge 

a l’hereu del tron.   

18.2) El conflicte dels actes, a la frontera: 

El dia 10 es presentaren al post de Sequera 70 camions amb uns 1500 homes comandats 

pel comandant Ufkir. Immediatament el Governador Vázquez fou informat, donant 

ordres de impedir l’entrada a territori espanyol de les tropes marroquines i originant 

l’Operació Cepo. 

El dispositiu de dita operació fou el següent: a la frontera esperava un jeep amb el tinent 

Ballarín (oficial d’enllaç amb les tropes marroquines), un conductor, un guia saharià i 

un operador de ràdio. A la reraguarda hi ha les tropes de la 7
a
 companyia de la II 

Bandera reforçada a Sequera, i com a reforç hi ha les tropes de Hagunia.  

A més, es podia disposar de dues Banderes més, el grup de Cavalleria Santiago 1, un 

esquadró de carros de combat i altres unitats. 

A primeres hores de la tarda del dia 10 d’abril arriba la columna militar marroquina a la 

frontera amb el territori espanyol. El tinent Ballarín informà al comandant Ufkir que el 

Govern espanyol no havia autoritzat l’entrada de la columna militar marroquina a 

Espanya, qui en resposta argumentà que ell tenia ordres de passar per aquella carretera 

fins a Villa Bens, que segons ell estava en la zona que Espanya entregava al Marroc 

(mapa 26). 

Després de diverses discussions entre el tinent espanyol i el comandant marroquí i de 

missatges enviats al i, en resposta, pel capità Escribano (cap de la 7
a
 companyia) sobre 

les ordres a seguir, Ufkir intentà contactar amb al príncep Muley Hassan i amb el 

general Mizzian.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mapa 26: En aquest mapa es pot observar la carretera que portava per territori espanyol 

de El Jalua a Villa Bens directament. El Govern marroquí pretenia que les seves tropes 

passessin per aquesta carretera fins a Tarfaya violant la sobirania espanyola, cosa que 

el Governador i Capitania General no acceptaren, preparant a l’exèrcit per a un possible 

combat. 
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A les 8 del dia 11 d’abril el tinent Ballarín comunicà que la columna marroquina 

pretenia passar per la força tot i que el general Mizzian informà a Ufkir que no creués la 

frontera sota cap concepte; immediatament es reberen ordres de preparar els avions i les 

tropes per a aturar l’ofensiva. El pla era deixar que les forces marroquines marxessin 

dins del territori espanyol fins que trobessin un contingent de tropes com el que hi havia 

a Hagunia que els aturés. Mentre, l’aviació debilitaria l’avantguarda de l’enemic. Quan 

aquest es retirés llavors actuaria la Cavalleria eliminant els elements derrotats. 

El dia 11 fou una jornada tensa durant la qual Ufkir contactà amb Tarfaya (general 

Mizzian) i Rabat, retirant-se finalment la columna marroquina i obrint durant el dia 12 

un pas per l’interior del nou territori marroquí fins a Villa Bens arribant el dia 17 al 

nucli urbà.  

De fet, el mateix dia 17 d’abril, la columna hissà la bandera marroquina a Villa Bens, 

quedant les tropes espanyoles (batallons San Fernando 11 i Guadalajara 20 més 

seccions de Transmissions, Intendència i Sanitat) al seu campament, sota el 

comandament del tinent coronel Adolfo Artalejo. 

L’acte oficial de l’entrega, per tant, s’aplaçà fins el 20 de maig de 1958 després que 

durant els primers dies de maig es retiressin els avions espanyols de l’aeròdrom i els dos 

batallons citats a Las Palmas. 

El dia 20 de maig, el tinent coronel A. Artalejo entregà oficialment al general Mizzian 

la regió de Villa Bens 42 anys després que el capità Francisco Bens l’ocupés, acabant 

així amb la presència espanyola al país tekna de Tarfaya. 

18.3) La població nativa amb la presència marroquina: 

La repercussió que tingué l’entrega entre els natius fou negativa, ja fos per l’enemistat 

coneguda entre els saharians i els marroquins o pels inexplicables actes diplomàtics que 

portaren a entregar una regió d’Espanya al Marroc després de guanyar la guerra contra 

l’E.L. 

De fet, a finals d’any es produïren una sèrie de sublevacions dels Erguibat que 

debilitarien la ja quasi inexistent presència de l’E.L. al Sàhara espanyol i que serien 

l’origen del nacionalisme saharià que tants problemes internacionals dóna avui dia al 

Marroc. (mirar annex). 
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Annex: els natius durant i després el conflicte 

 

Els territoris que comprenien les províncies del Sàhara Espanyol i Ifni no establien les 

fronteres entre les diverses tribus natives que existien abans de l’arribada dels espanyols 

a dits territoris el 1934.  

Les tribus del Sàhara espanyol: 

Les tribus al Sàhara, com a tot arreu, les podríem dividir en nòmades i sedentàries. 

Mentre que les primeres es desplaçaven sense tenir en compte les fronteres polítiques 

entre els territoris espanyols i els territoris francesos o marroquins, les segones són les 

que trobem permanentment a la regió donant vida a una terra desèrtica que sinó, estaria 

deshabitada. Quan es parla de permanents s’entén que les tribus es desplacen dins un 

territori determinat per buscar aigua, aliments o zones de cultiu. 

Així doncs, les principals tribus permanents al Sàhara eren: 

- Els Erguibat: una tribu guerrera que englobava dues agrupacions, els Erguibat de 

Sahel (situats a l’oest) i els Erguibat de Charg (que habitaven a l’est). Aquesta 

tribu la trobàvem al sud del Sàhara espanyol i al nord de Mauritània i es el grup 

natiu que s’imposà als altres. 

- Els Ulad Delim: una tribu que estava formada per unes 200 jaimes i que ocupava 

la regió d’Auserd al sud del Sàhara Espanyol, a la província de Rio de Oro. 

- Els Ulad Tidrarin: una tribu formada per unes 250 jaimes que es desplaçaven per 

la regió central i costera d’Imirik-li (al centre-oest del Sàhara)  

- Els Aarosien: una ètnia que habitava les zones sud del Sàhara Espanyol i nord de 

Mali i Mauritània. 

- Els Tekna: una tribu guerrera que ocupava el nord del Sàhara Espanyol i el sud 

del Marroc i que, anys abans de la guerra controlava les rutes terrestres de 

comerç d’Àfrica que passaven per la seva antiga zona de control. 

(mapa 27) 

Tanmateix, la tribu que habitava la regió d’Ifni era la tribu Ait Baamaran, els individus 

de la qual formaven part dels Grups de Tiradors d’Ifni, unitats que havien participat al 

bàndol nacional durant la Guerra Civil i que s’encarregaven de la seguretat de les 

regions on es trobaven.  

Cada tribu es dividia en faccions i una facció estava formada per diverses famílies de 

diverses classes i era regida per un Chej escollit per tota la facció. 

Durant la guerra d’Ifni, les tribus que habitaven els territoris espanyols varen romandre 

en general tranquil·les, sense protagonitzar revoltes o insurreccions contra la presència 

espanyola.  
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Tot i així, després que l’Alta Comandància espanyola decidís retirar les tropes als 4 

nuclis urbans més grans de la costa, les bandes de l’E.L. varen envair molts dels poblats 

habitats per natius obligant a aquests, ja fos per por o per convenciment ideològic 

gràcies als membres de l’Istiqlal, a enrolar-se en les pròpies bandes i a proporcionar 

queviures o allotjament als membres de la banda. 

Mapa de l’AOE amb les diverses tribus que trobàvem: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 27: En aquest mapa de l’antiga Àfrica Occidental Espanyola es poden observar les 

zones de moviment de les diverses tribus saharianes. Així trobem els baamarins a la zona 

de la província d’Ifni o al poble guerrer Tekna a la zona del Protectorat Sud Espanyol 

(Província marroquí de Tarfaya). Hi havia tribus com les Aarosien que ocupaven grans 

zones interiors desèrtiques ja que el seu desplaçament es duia a terme buscant aliment i 

aigua. 

*Elaboració Pròpia  
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Els natius a l’exèrcit espanyol: 

Alguns membres de les tribus natives del Sàhara varen incorporar-se a les files 

espanyoles. Així, es crearen els Tabors de Tiradors formats en la seva majoria per 

indígenes. 

Al juny de 1957, el Governador Zamalloa proposà i realitzà la depuració de l’exèrcit de 

natius, substituint-los en molts casos per europeus. El que buscava el general amb 

aquesta acció era evitar possibles insubordinacions i no permetre l’expansió d’un grup 

terrorista anomenat Fedai format per Tiradors natius que sabotejaven la seguretat dels 

nuclis urbans des de dins. 

Quan a finals de juliol es produí la reagrupació de tropes com establia el Plan Madrid 

per tal de protegir els principals nuclis urbans del territori, en les diverses guarnicions i 

poblats del Sàhara Espanyols es deixaren grups d’homes natius (dels Grups de policies) 

sota el comandament d’oficials europeus. Així, quan els bandes armades assetjaven i 

envaïen els poblats, molts d’aquests policies varen passar-se als rebels entregant la 

guarnició directament (com Smara) mentre que d’altres defensaren les seves posicions 

mostrant una absoluta fidelitat a l’exèrcit al qual pertanyien. 

Així, cal destacar les accions ocorregudes el 18 de gener de 1958, quan la guarnició 

nativa espanyola de Tizguiremtz es presentà a Tinduf demanant ajuda als francesos. 

Durant les missions de 1958, la majoria de les unitats formades per natius restaren als 4 

nuclis urbans més grans del territori realitzant tasques de seguretat i defensa mentre que 

les tropes que duien a terme les operacions eren bàsicament europees. De totes maneres, 

cal destacar la presència de tropes natives en les línies franceses que col·laboraren 

activament amb les columnes de Tinduf (20 natius) i Fort Trinquet (60 indígenes) 

durant l’operació Écouvillon. 

 

 

 

 

En aquestes fotografies es poden observar natius 

saharians a l’exèrcit espanyol. En les dues imatges de 

dalt es poden observar els Tiradors d’Ifni que, com es 

pot observar a la fotografia de l’esquerre, té com a 

oficials  persones europees.  

A la imatge de sota es poden observar tropes nòmades 

a camell. 
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La població nativa durant el conflicte: 

Els constants atacs i sabotatges de l’E.L. originaren que l’aviació espanyola i a vegades 

francesa, bombardegessin  posicions enemigues que no sempre ho eren. Aquests actes 

només ajudaven a les bandes rebels a captar seguidors, natius que ho havien perdut. 

Tanmateix, el tancament de la frontera amb el Marroc arran dels primers incidents 

originà el bloqueig de les tradicionals rutes caravaneres tampoc ajudà a la situació.  

Alguns caps de cabiles varen proporcionar ajuda a les bandes, cosa que no facilità 

l’eliminació de les bandes armades de territori espanyol. La majoria, però, no 

acceptaven a les bandes armades ni s’incorporaven a les seves files. Així, cal destacar 

que el dia 27 de desembre de 1957 el Chej d’un facció de la tribu Erguibat es presentà a 

Fort Trinquet per informar del trencament de relacions amb les bandes marroquines i 

per sol·licitar la pau de França amb la seva facció i la d’altres Chej de l’ètnia Erguibat. 

Tanmateix, aquest Chej de la facció Boihat, Jatri uld Said uld Yumani, donà informació 

sobre la invasió de les bandes armades. El Chej informà que una facció procedent dels 

baamarins (natius d’Ifni) amb grups de l’ètnia Tekna eren els que havien ocupat Smara. 

Aquest acte mostrà dues coses: que l’antagonisme entre les tribus del Sàhara i les 

marroquines era un fet; i que les ètnies d’Ifni eren més semblants en quan a aspectes 

culturals als natius del Rif, que tantes baixes havien causat entre les files espanyoles a 

començament de segle, que als natius saharians. 

La informació proporcionada pel Chej d’una facció de natius fou transmesa als 

espanyols, mentre que els indígenes foren tractats en l’A.O.F. com ciutadans espanyols 

refugiats. Tanmateix foren enviats el Delegat de la regió Centre, comandant Murillo, i el 

capità Moyano a Fort Trinquet per tal de legalitzar la situació dels natius tal i com 

França havia demanat. Els espanyols acceptaven la submissió a França de la tribu 

Erguibat tot i que es reservaren el dret a exigir d’aquells natius l’acompliment de les 

lleis de la seva sobirania, Espanya. De fet, els Erguibat no varen donat suport a Espanya 

ja que temien que aquesta cedís tot el territori al Marroc davant la incapacitat de 

mantenir la sobirania en el seu territori. Per això molts membres d’aquesta tribu, així 

com de l’ètnia Ulad Delim, varen demanar protecció a França ingressant alguns dels 

seus membres en l’exèrcit francès i participant en l’operació Teide-Écouvillon ajudant a 

l’ocupació de poblats com Bir Nazarán o Aargub. 

La població indígena després del conflicte: 

Pel que fa al procés de pacificació i adhesió ideològic iniciada pel Govern espanyol, els 

natius saharians varen col·laborar totalment en l’elaboració del cens que impulsava la 

Directiva General n.
o
 5. 

Tanmateix, entre el 20 i 25 de juny tingué lloc una reunió dels notables de la tribu dels 

Erguibat en la qual s’expressà la voluntat de dita tribu de romandre sota la protecció 

espanyola.  
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Com és de suposar, la inactivitat de les bandes armades al Sàhara Espanyol no fou total. 

Durant el mes de maig es detectà la penetració d’elements rebels a la zona d’Afra (al 

nord-est del riu Saguia) que foren atacats per grups indígenes d’Erguibat previstos 

d’armes per la policia espanyola. Aquests actes reafirmaven el bon acolliment dels 

natius a la presència espanyola i allunyaven cada vegada més la possibilitat de revoltes 

pro-marroquines anticolonials.  

Tot i que els intents per part del Marroc d’atreure ideològicament als Chejs de les 

principals tribus indígenes del Sàhara espanyol, les cabiles varen resistir lleials a 

Espanya en quant a reaccions per sentiments nacionalistes ja que a excepció de 

l’adhesió d’alguns membres de les ètnies citades, mai protagonitzaren una rebel·lió 

anticolonial fins la dècada dels 70. 

Sublevacions natives a la presència marroquina (desembre de 1958): 

Quan el 20 de maig DE 1958 fou arriada per sempre la bandera espanyola a Villa Bens 

per cedir la regió al Marroc, els natius ja no varen acollir bé els nous dominadors, els 

marroquins.  

L’origen de la revolta l’hem de cercar al nord el riu Saguia, en territori espanyol, a prop 

de la frontera amb el Marroc, al santuari espiritual dels saharians on hi ha enterrat el seu 

avantpassat Sidi Ahmed Erguibi. 

El 5 de desembre de 1958 varen assistir a la concentració anunciada a la tomba de Sidi 

Ahmed Erguibi uns 700 natius Erguibat del Sàhara espanyol i Mauritània. Els dies 6 i 7 

es varen captar diversos missatges de l’E.L. segons els quals es comunicava que s’havia 

produït una sublevació d’uns 200-400 Erguibat a Tantan (llavors ja un poblat en territori 

marroquí) amb armes i municions. El dia 7 el poblat de Tantan i els afores del nucli 

urbà estaven dominats pels natius Erguibat, mentre els comandaments estaven assetjants 

demanant ajuda al Governador Ali Boaida. Aquest demanà forces de les FAR per acabar 

amb la insurrecció. 

L’objectiu de la revolta era sacsejar els comandaments marroquins de l’E.L. i provocar 

l’oposició d’alguns membres de les tribus que participaven en les bandes armades per 

no haver aconseguit el que demanaven: terres al sud del Dra. 

El 19 de desembre, més de dues setmanes iniciada la revolta, els membres de l’Erguibat 

sortiren de Tantan amb vehicles, munició i queviures, sense oposició. El dia 24 es 

coneix ja que hi ha dos grups de sublevats, el de natius Erguibat conegut, i un segon de 

natius Tekna. La situació al sud del riu Dra (província marroquina de Tarfaya) en 

general estava dominada per dits revoltats que, a més, lluitaven contra les tribus 

marroquines invasores. 

Finalment aquesta sublevació acabà amb la disgregació d’aquests grups que tornaren a 

les zones inicials sense que poguessin ser reduïts per les FAR. Aquests actes 

demostraren que l’E.L. havia perdut tot el suport per part dels natius. 
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La resistència dels Erguibat a ser integrats al Regne marroquí fou l’origen de l’aparició 

d’un nacionalisme saharià amb líders de la mateixa tribu (com Bassiri o Lulei) que avui 

dia continua lluitant per la independència de l’antic Sàhara espanyol com a estat separat 

del Marroc. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En les fotografies es mostren a l’esquerre el líder nacionalista saharià 

Mohamed Basiri, desaparegut des de 1970 quan fou detingut pels 

marroquins, i a la dreta es pot observar al “general” del Front 

Polisari El Uali, més conegut com Lulei, primer president de la 

República Sahariana i fundador del Front guerrer.  

En la imatge de l’esquerre es pot 

observar la portada del diari La 

Vanguardia Española del 7 de 

desembre de 1957 en la qual es 

presenten en un reportatge els 

habitants natius de la regió 

espanyola d’Ifni: els baamarins. En 

les imatges de la mateixa es poden 

distingir: de dalt a baix i d’esquerre 

a dreta, tropes de Tiradors de 

l’Exèrcit es`panyol, Sidi Ifni a 

l’horitzó, una festa nativa sahariana 

en el poblat i el portabandera d’una 

companyia indígena.  



111 
 

19) La guerra d’Ifni, una guerra silenciada 

 

Des del començament dels incidents, la censura imposada pel règim de Franco evitava 

que les informacions sobre el que estava succeint al Sàhara fos transmès a la població.  

Molts historiadors coincideixen en que la guerra d’Ifni fou una guerra més que ocultada 

o desconeguda, una guerra minimitzada fins a tal punt de parlar d’incidents amb alguns 

rebels marroquins, alhora que també fou deformada. De fet, es podria dir que el règim 

de Franco inclús utilitzà aquests incidents com a instrument patriòtic per a la defensa 

dels territoris de la pàtria. Durant tota el conflicte, el règim utilitzà la premsa i els 

mitjans de comunicació per a transmetre una certa imatge magnificada de l’exèrcit 

espanyol, sense citar les grans carències que patia.  

Analitzant l’actuació del règim més a fons pel que fa a les relacions internacionals és 

fàcilment visible com s’intenten conservar les línies diplomàtiques inicials (de l’inici 

del conflicte) durant els anys d’operacions. 

Així es pot destacar la política de recels cap a França, país que després de quasi 20 anys 

de la guerra civil, encara es presenta com un enemic aliat de la República vençuda que 

conspira contra el govern espanyol. Com s’ha demostrat, la cooperació hispano-

francesa, tantes vegades oferta pel país gal, fou derogada i aplaçada fins que la situació 

ja quasi era desesperada. De fet, acabada la guerra, dita cooperació no fou mai 

publicada en els diaris tot i que la victòria fou festejada per tots els mitjans de l’època. 

És més, a vegades fins i tot es negà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En aquest article del diari ABC del dia 26 de febrer de 1958 es diu ben clar que 

les operacions de neteja de els bandes de l’E.L. al Sàhara espanyol les han dut a 

terme només tropes espanyoles. Si es llegeix es pot observar que el diari 

madrileny ho recull del diari francès Le Fígaro, i es que a França tampoc li 

interessava que se sabés que l’exèrcit francès havia ajudat a l’espanyol en 

operacions militars procolonials, ja fos per la repercussió internacional o per 

temor a l’augment de l’oposició que llavors ja era molt crítica amb les guerres 

colonials.  
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Pel que fa a la diplomàcia cap al Marroc, aquest país apareixia difusament en els pocs 

documents que el règim entregava. Sempre que s’anomenava a dit país es feia de 

manera moderada i sense donar-li les culpes de la presència d’elements que foren 

presentats com rebels a l’autoritat espanyola i a l’autoritat del sultà del Marroc. 

Tanmateix aquests rebels foren exposats com membres terroristes que actuaven al servei 

del comunisme internacional i de la URSS en contra dels països occidentals, i en aquest 

cas, en contra de l’Espanya de Franco. 

Pel que fa a l’actuació del règim en quant a informació ciutadana del conflicte s’ha de 

destacar, com ja s’ha dit, l’ús de dit conflicte que no fou mai qualificat de guerra com a 

eina per a cridar a la defensa patriòtica de la sobirania nacional.  

A continuació s’anomenaran algunes posicions de diaris o revistes de l’època: la 

Revista África, que era la revista dels assumptes colonials del règim conservava la idea 

de “mantenir l’Imperi” exaltant l’obra civilitzadora realitzada i exculpant a la població 

nativa dels atacs. En aquesta revista participaven tres dels quatre periodistes destacats al 

Sàhara: Tomás Borrás, García Figueras o Ramiro Santamaría, els quals intentaven 

justificar la intervenció militar espanyola. 

Tanmateix trobem com a diaris peninsulars l’ABC, que envià com a corresponsal de 

guerra a D. Toruato Luca de Tena, fill del fundador del diari. En els articles publicats 

pel diari, no s’abandonà la línia monàrquica exculpant sempre de l’origen del conflicte  

al sultà Mohammed V i culpant a l’enemic comunista internacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En aquest article del 8 de març de 

1956 al diari ABC es pot observar 

com la culpabilització dels incidents 

previs a la guerra a l’enemic 

comunista de l’URSS és un fet als 

mitjans de comunicació. 
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També trobem la revista de publicació setmanal al territori africà A.O.E., la qual tot i les 

facilitats que tenia per la seva proximitat a les autoritats militars i a les accions sobre el 

propi terreny es limità a seleccionar i publicar parts favorables a Espanya sent la 

cobertura de la guerra quasi nul·la. (Per exemple, la revista no publicà l’inici “oficial” 

de les hostilitats fins a 7 dies després de declarat). 

Un dels seus escriptors era el periodista de la Direcció General de Places i Províncies 

Africanes i corresponsal del diari Arriba, el qual publicava segons la voluntat del règim, 

D. Ramiro Santamaria Quesada.  

Pel que fa a la propaganda audiovisual trobem els Noticiaris Cinematogràfics NO-DO, 

l’estratègia propagandística del qual no fou donar al culpa al comunisme, sinó la 

d’ometre amb elements evasius l’enemic atacant exalçant les gestes i accions de 

l’exèrcit nacional. Així, el NO-DO que el règim utilitzà durant la dictadura se’n feia eco 

dels mèrits aconseguits pels soldats. 

 

 

 

 

 

 

 

L’actuació del règim durant el conflicte fou molt cautelosa. La discreció i el secretisme 

amb els que el règim informà dels “incidents” serví perquè avui dia la guerra d’Ifni 

sigui un conflicte desconegut per a la majoria dels ciutadans. 

De fet, hi ha familiars de militars que afirmen haver conegut més de la guerra per les 

cartes que els seus soldats enviaven que pel que el règim anunciava de manera oficial.  

Les causes per les quals el Govern no donava dita informació foren, entre d’altres, el 

temor a que es repetís una guerra tant sagnant com la del Rif de principis de segle, cosa 

que podria no tan sols minvar l’inici de l’obertura de les relacions internacionals 

d’Espanya sinó també provocar certs disturbis de la població que podrien afectar a la 

imatge del ja més que consolidat règim de Franco. 

 

 

   

En la imatge la típica capçalera que 

precedia a la matèria en sí del 

Documental Cinematogràfic del NO-

DO. 
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20) Inversions a les províncies espanyoles de l’antiga AOE 

fins la cessió d’Ifni 

 

20.1) La carrera petrolífera, inversió al Sàhara: 

Una de les causes per les quals el Marroc volia augmentar el seu territori era per tenir 

possessió de mines, llavors de minerals i metalls. Tot i això, al Sàhara algerià ja 

s’havien trobat pous bosses de petroli, per la qual cosa el Marroc començà a investigar 

sobre la presència d’aquest recurs a la província de Tarfaya. 

Al Sàhara espanyol, al desembre de 1958 ja s’aprovà la Llei d’hidrocarburs per la qual 

es tenien en compte la presència d’indicis favorables a trobar pous de petroli. De fet, a 

finals de 1960 ja foren assignades a diverses empreses petrolíferes internacionals les 

zones (108 quadrícules) on era probable trobar dit producte. 

El 26 de febrer de 1961 Muley Hassan substituí al seu pare, després que aquest morís, 

amb el nom de Hassan II. Sabent la implicació de l’antic príncep en el control de les 

bandes armades, l’11 de març foren segrestats al Sàhara 3 nord-americans, 2 canadencs, 

1 francès i 5 espanyols quan estaven a un campament petrolífer a 25 kms de Hagunia.  

En aquesta article publicat a La Vanguardia el 15 de març de 

1961 es pot observar com es recollí i s’informà als espanyols 

sobre la noticia del segrest de tècnics petrolífers per part de 

marroquins d’uniforme (soldats del Marroc). Com es pot 

observar, el règim ja no censura els atacs directes contra el 

Regne veí per la seva implicació en les bandes armades rebels. 
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Tot i les constants amenaces de segrests les companyies internacionals no es marxaren 

del territori espanyol obtenint protecció militar en cada campament petrolífer per part 

d’aquest a partir del 12 de març. 

 

 

 

 

 

 

 

20.2) Noves tensions, una segona guerra del Sàhara? (març de 1961): 

Immediatament es posaren en marxa les ambaixades d’EUA, de França i de Canadà, 

que juntament amb el Ministeri d’Assumptes Exteriors espanyol per a l’alliberació. 

Segons es pogué comprovar amb els presoners, les bandes de l’E.L. eren un grup de 

soldats de les FAR que els portaren fins al Governador de Tarfaya, després a un barranc 

en mig del camp per portar-los finalment a Egleimin, Agadir i Rabat. 

El 15 de març es produí la reivindicació oficial 

dels presoners al Marroc a l’ONU denunciant la 

relació entre l’E.L., les FAR i Rabat. La 

comissió espanyola també advertí que prendria 

les mesures necessàries per repel·lir qualsevol 

agressió. 

6 dies més tard Hassan II entregà els presoners 

als respectius ambaixadors, intentant glorificar 

l’acció realitzada per patriotes que lluitaven per 

l’alliberació del Sàhara amb un discurs molt 

polèmic davant el qual el Govern espanyol 

protestà. La resposta fou que el Marroc no 

abandonaria les seves reivindicacions 

territorials, per la qual cosa les relacions entre 

els dos països varen empitjorar greument.  

 

 

 

En la imatge es poden observar 

unes instal·lacions mineres 

franceses. El territori nord 

africà era ric en molts metalls i 

minerals, per això el Marroc 

volia expandir-se. 

En la imatge de l’esquerre es pot observar el titular amb el 

que obria la portada La Vanguardia Española el diari del dia 

22 de març de 1961: l’alliberació dels 11 tècnics segrestats 

per “forces de l’E.L.” que com comunicaren els llavors 

alliberats havien estat tropes marroquines amb uniforme 

militar. 
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Immediatament s’enviaren reforços al Sàhara, durant els finals de març, (la I i II 

Banderes Paracaigudistes, el batalló Fuerteventura LIII, el Batalló Canàries 50 i el 

batalló Tenerife 49: uns 3500 homes) per evitar la penetració de dues columnes de 

l’E.L. localitzades a Tarfaya d’uns 2000 homes. 

El 29 de març es produeix el primer combat causant 2 morts i 1 ferit espanyols, 

repel·lint la columna que es retirà de nou al Marroc i fent presoner a un suboficial de les 

FAR que posava de manifest la complicitat del Govern de  Rabat. 

Durant l’abril arribaren nous reforços (batalló Castilla 16, cia expedicionari de 

Transmissions, de Sapadors i d’Intendència i un batalló de Sapadors: uns 2000 homes) 

ja que tot indicava una segona guerra colonial com la primera, tot i que l’exèrcit 

espanyol ja estava en millors condicions.  

Durant els següents mesos es produïren diversos incidents fronterers amb trets i alguns 

morts i ferits tot i que ja eren les últimes intervencions de l’E.L., que ja només 

conservava el nom ja que es tractava de membre de les FAR dirigides des de Rabat. 

20.3) La ciutat de les flors, inversió a Ifni: 

Durant la dècada dels 60 el règim franquista invertí moltes pessetes en remodelar la 

ciutat de Sidi Ifni. A aquest nucli urbà se l’arribà a anomenar “la ciutat de les flors”, ja 

que en mig del desert es trobava una ciutat amb carrers amples dibuixats per enginyers 

militars plens de parterres florits. 

Durant els 11 anys que Ifni fou província espanyola, el règim franquista invertí a la 

única ciutat dominada en el territori. Així, s’asfaltaren els carrers, es construïren nous 

barris europeus, es varen repintar les cases i sobretot es construí un nou port, 

construcció que resultà una inversió milionària per la necessitat de ser un port especial 

que arribés més enllà de la vorera de la platja perquè els vaixells poguessin atracar i 

embarcar o desembarcar sense necessitat de les llanxes de càrrega K-1  i K-2, que eren 

les úniques que podien arribar a terra sense encallar-se per la poca profunditat.  

 

 

 

 

En aquesta imatge es pot observar el 

“nou” port de Sidi Ifni i les 

instal·lacions portuàries espanyoles 

abandonades. El port espanyol 

consistia en dos illots de ciment 

units a la costa per un telefèric de 

1400 metres de recorregut. El port 

tenia capacitat per a desembarcar 

tonada i mitja. 
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Els militars que estaven allà cobraven una paga que era el triple que la dels soldats 

destacats a altres destins. A l’aeròdrom arribaven vols d’Iberia i a la ciutat s’obriren 

nous comerços, hotels i clubs socials. Es construïren un casino, una piscina, un parc 

zoològic, un parc botànic, una església catòlica i fins i tot una mesquita que mostrava la 

bona relació de convivència existent entre espanyols i natius. 

 

 

 

 

 

 

En la imatge superior es pot veure el port espanyol que era una plataforma al mig del mar comunicada per un 

telefèric (imatge de la dreta) que fou inaugurat el 10 de juny de 1967. La grandària de la instal·lació es pot 

comparar amb el cotxe que hi ha sota el telefèric de la imatge de l’esquerre. 

En les imatges que veiem es pot observar l’aeròdrom 

de Sidi Ifni amb un avió d’Iberia enlairant-se 

(superior esquerre), el club esportiu de la ciutat 

(superior dreta) i l’entrada al parc municipal 

Gobernador Bermejo (esquerre). 
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Tot i així els privilegis no eren només per als espanyols. Els natius també disposaven 

d’hospitals, escoles i fins i tot de beneficis socials que en alguns llocs de la península 

encara desconeixien. 

La inversió franquista a Ifni fou una inversió a vegades fins i tot descontrolada per a una 

ciutat que al final passà a mans dels marroquins.  

20.4) Entrega d’Ifni (1960-1969): 

Durant la dècada dels 60, la pressió internacional dirigida pel comitè de descolonització 

de l’ONU sobre la devolució d’Ifni al Marroc culminà amb l’entrega de dit territori al 

país nord africà després de llargues negociacions que sobre el paper composaven les 

resolucions plantejades per les Nacions Unides. 

El 14 de desembre de 1961 i després que aquell any hagués tingut lloc el segrest de 

diversos tècnics petrolífers al Sàhara suposadament per forces de l’E.L. que el Govern 

Marroquí aprofità per fer notar la seva voluntat d’adquirir els territoris espanyols a 

l’Àfrica, s’aprova la resolució 1514. En aquesta resolució l’ONU proclamava la 

necessitat de descolonitzar els territoris i pobles que es trobessin sota poder estranger i 

que qualsevol negació a dita alliberació estaria en contra de la Carta de les Nacions 

Unides per anar en contra dels drets humans fonamentals dels pobles. 

Punt número 7 de la resolució 1514 sobre la descolonització de territoris 

sota autoritat estrangera: Todos los Estados deberán observar fiel y 

estrictamente las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas, de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos y de la presente Declaración sobre la 

base de la igualdad, de la no intervención en los asuntos internos de los demás 

Estados y del respecto de los derechos soberanos de todos los pueblos y de su 

integridad territorial 

A causa de les pressions no tan sols internacionals sinó també veïnes (per part del 

Marroc) de descolonitzar la província número 51 d’Espanya, l’ambaixador espanyol a 

l’ONU, D. Félix de Lequerica declarà en la quarta reunió del Comitè de Descolonització 

de l’ONU que territoris com el Sàhara Espanyol, Ifni o Guinea eren territoris no 

autònoms i no províncies com assegurava el Govern espanyol. A partir de llavors 

s’inicià un sèrie de contradiccions que mostraren la feblesa de la diplomàcia espanyola: 

mentre el Govern espanyol s’aferrava a la provincialització dels territoris, el Ministeri 

d’Assumptes Exteriors es comprometia a la seva descolonització. 

Així, dita contradicció fou aguditzant-se amb el temps fins el 1965. Durant el desembre 

de 1965 es reuní a Nova York la XX Assemblea de les Nacions Unides en la qual es 

tractà el problema de la descolonització dels territoris espanyols d’Ifni i del Sàhara. El 

dia 16 de desembre l’Assemblea aprovà la resolució 2072. (mirar document 10). 

La resposta espanyola a la resolució (en la qual es lamentava el retard d’Espanya en 

aplicar la declaració d’independència dels territoris africans) fou altre cop 

contradictòria.  
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Mentre el Delegat espanyol respongué que Espanya estava treballant per acomplir les 

resolucions de l’ONU, el Govern espanyol en seguia negant la seva independència ja 

que, com manifestà el portaveu del Pardo, l’Almirall Nieto Antúnez, dita resolució, al 

igual que les actituds dels Delegats espanyols anaven en contra del IV principi del 

Movimiento Nacional: “La unidad entre los hombres y las tierras de España es 

intangible. La integridad de la Patria y su independencia son exigencias supremas 

de la comunidad nacional. Los Ejércitos de España, garantía de su seguridad y 

expresión de las virtudes heroicas de nuestro pueblo, deberán poseer la fortaleza 

necesaria para el mejor servicio de la Patria.” 

Durant els següents anys es fonamentà la línia d’actuació de les Delegacions 

espanyoles: la defensa dels territoris nacionals; i alhora es proclamaren dues resolucions 

més sobre la qüestió. La resolució 2229 de 1966 fou el començament jurídic i 

diplomàtic de la fi de la sobirania espanyola sobre la província d’Ifni. En aquesta se 

separava la descolonització d’Ifni, territori que seria cedit al Marroc, de la 

descolonització del Sàhara, territori en el que s’hauria de dur a terme una consulta 

d’autodeterminació a la qual el règim s’oposà. I la resolució 2354 de 1967 en la qual es 

parlava de la necessitat del referèndum d’independència  al Sàhara espanyol a partir de 

la qual Espanya creà una assemblea representativa i consultiva sahariana coneguda com 

Yemah. 

El 1967 es creà una comissió interministerial entre Espanya i Marroc per a trobar una 

sortida al problema d’Ifni acordant finalment el traspàs de la província espanyola al 

Marroc, fet materialitzat a l’acord de Fez del 4 de gener de 1969 que firmaren el 

Ministre d’Assumptes Exteriors marroquí Laraki i l’ambaixador espanyol a Rabat.  

Com a contrapartida es firmà un tractat pesquer que s’havia de revisar cada 10 anys 

gràcies al qual els espanyols podrien pescar en les noves aigües marroquines, tot i que el 

1972 (3 anys després) al Marroc abolí dit tractat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al text de l’esquerre es pot 

distingir la introducció i els 2 

primers articles del tractat de 

retrocessió d’Ifni al Marroc 

firmat el 4 de gener de 1969. 
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Immediatament començà el trasllat del cementiri de Sidi Ifni a Las Palmas o a la 

península segons la voluntat dels familiars, si n’hi havia, i de les 1018 famílies 

espanyoles que habitaven a la ciutat així com l’extracció de mines i filferros de la 

defensa, tot i que quedà ben clar que el Govern marroquí no pagaria res per les enormes 

inversions en infraestructures realitzades per Espanya a Ifni.  

Cal destacar que informes de l’època indiquen que si s’hagués realitzat una consulta 

entre la població, una majoria aclaparadora hauria optat per continuar sota la sobirania 

espanyola. 

El 30 de juny de 1969 al matí es firmà el document de traspàs de poders. Per part 

espanyola firmà el llavors nou Governador de la província, el general José Miguel Vega 

Rodríguez qui després de signar digué: “Hemos dejado lo mejor de España”, i per part 

marroquí el llavors ministre de l’Interior, el general Ufkir.  

A les 12:35 hores, amb dues seccions de la Legió Espanyola i una secció del Grup de 

Policia d’Ifni formades a la plaça de l’Ajuntament, el General Vega arrià definitivament 

la insígnia espanyola del balcó de l’Ajuntament. Així desaparegué la província 

espanyola número 51 defensada per tants espanyols acomplint el seu deure al servei de 

la pàtria.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

En aquestes imatges es pot observar la firma 

del document de traspàs de poders amb el 

general Vega a l’esquerra amb ulleres 

(superior esquerre), la revista a les tropes 

formades a la Plaça d’Espanya davant de 

l’Ajuntament (superior dreta) i l’arriada de la 

bandera espanyola definitivament d’Ifni 

(inferior). 
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Document 10: Resolució de les Nacions Unides número 2072 aprovada per l’Assemblea 

General el 16 de desembre de 1965 per la qual l’ONU, considerant els informes i altres 

resolucions sobre l’aplicació de la Declaració sobre la concessió d’independència als països i 

pobles colonials referents a Ifni i al Sàhara Espanyol del Comitè de Descolonització, instà a la 

descolonització del Sàhara espanyol i d’Ifni per part d’Espanya. 

Estudi del Document: En aquesta declaració l’Assemblea General de les Nacions Unides 

“lamentava” que Espanya no complís la resolució aprovada pel Comitè especial de 

Descolonització de dita Organització Internacional del 16 d’octubre de 1964 en la qual es 

pregava a Espanya que prengués mesures amb el propòsit d’aplicar plenament i 

incondicionalment les disposicions sobre l’atorgament de la independència als països i pobles 

colonials. 

Per això l’Assemblea General aprovà les clàusules ja disposades en la resolució del seu 

Comitè especial i demanava a Espanya que adoptés les mesures necessàries per acomplir-les. 

Tanmateix ja s’insinuà l’inici d’unes negociacions sobre la sobirania de dits territoris colonials 

(ja que tot i que no s’especifica el Marroc ja estava realitzant una campanya a l’ONU per a la 

cessió d’Ifni perquè s’incorporés al seu territori). 

Cal destacar que com s’ha explicat, la resolució de l’ONU fou resposta per la diplomàcia 

espanyola amb contradiccions. De fet, les negociacions amb el Marroc no s’iniciarien fins el 

1967, any en el que el ministre d’Assumptes Exteriors marroquí, Sr Laraki, anuncià a la pròpia 

Assemblea que s’havia arribat a un acord amb Espanya: Espanya cediria Ifni i a canvi el Marroc 

donaria uns drets pesquers en aigües marroquines als espanyols. 

L’escrit de l’esquerre 

correspon a la carta de 

felicitació enviada pel 

general Vega per l’ordre i 

promptitud amb les que han 

dut a terme les ordres les 

tropes sota el seu 

comandament. 
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Resolució de l’ONU 2072: 

La Asamblea General. (…) 

1. Aprueba lo dispuesto en la resolución referente a Ifni y al Sáhara español 

aprobada el 16 de octubre de 1964 por el Comité Especial encargado de 

examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la 

concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales.  

2. Pide encarecidamente al Gobierno de España, como Potencia 

administradora, que adopte inmediatamente todas las medidas necesarias 

para la liberación de los territorios de Ifni y del Sáhara español de la 

dominación colonial y que, con ese fin, emprenda negociaciones sobre los 

problemas relativos a la soberanía presentados por estos dos Territorios. (…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge de la resolució completa. Com es 

pot observar al final de l’escrit, la resolució 

2072 fou aprovada el 16 de desembre de 

1965 en la 1398ª sessió plenària de les 

Nacions Unides. 
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21) Entrevista al comandante de la reserva D. Ventura Ramos 

Sánchez: 

 

Actualment, el Sr. Ventura Ramos Sánchez és 

comandant de la reserva de paracaigudistes de 

l’exèrcit de terra. Un dels conflictes militars en els que 

participà fou la guerra d’Ifni i no precisament com a 

organitzador de les operacions al post de 

comandament. 

La següent entrevista tingué lloc el passat dia 20 de 

novembre de 2010*. El Sr. Ventura Ramos Sánchez, 

tot i els seus 74 anys, recordà durant uns moments 

aquells dies que passà, com a membre de la secció del 

tinent Ortiz de Zárate, entre trets i patiments assetjat 

per membres de l’Exèrcit d’Alliberació.   

 

 

 

 

¿Me podría explicar brevemente su historia hasta entrar en el ejército? 

Nací el 4 de noviembre de 1936 en la pedanía de Cabezuela de Salvatierra (Salamanca) 

en una casa de campo. El 2 de noviembre del mismo año mi padre marchó a la guerra, al 

Frente de Extremadura, en el bando nacional. En dicha localidad cursé los estudios 

primarios desplazándome quilómetro y medio hasta el colegio 4 veces al día.  

¿En qué año entró en el ejército? 

En el 56, con 19 años. Concretamente el 26 de julio. Fui voluntario a la base aérea de 

Alcantarilla, en Murcia, para ingresar en el cuerpo de paracaidistas del ejército de tierra 

y a partir de entonces he sido militar de profesión. 

¿De qué unidad formó usted parte? 

Yo era un soldado raso de la 7
a
 compañía de la II

a
 Bandera Paracaidista del ejército de 

tierra. A nosotros nos destinaron a Ifni entre principios de 1957 y mayo de 1958. 

Antes de iniciar la guerra, ¿Cómo cree que estaba el ejército en aquel momento en 

cuanto a equipo, condiciones de vida, etc.? 

La Brigada Paracaidista en aquel momento estaba muy disciplinada. En cuanto a equipo 

estaba mal armado todo el ejército en general ya que era el momento de estar mal, no 

había medios para modernizarlo. Luego ya nos equiparon con material más moderno a 

algunas secciones que se consideraban las llamadas secciones avanzadas. 

El soldat Ventura Ramos Sánchez amb la 

Boina negra típica dels Paracaigudistes. 

*Entrevista realitzada el dia 20 de novembre de 2010 amb el suport d’unes memòries sobre el conflicte 

escrites però no publicades pel Sr Ventura Ramos Sánchez. 
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Y en cuanto a condiciones de vida… 

Hombre, nosotros teníamos nuestro cuartel, las camas donde dormíamos eran bastante 

incómodas y duras ya que básicamente eran tablas con una colchoneta de paja encima.  

¿Y el ambiente que había con los indígenas cómo era? 

Yo creo que era malo, siempre había problemas y malos modos con ellos básicamente 

porque eran caracteres distintos que chocaron. El día 16 de agosto del 57, por ejemplo, 

comenzaron los tiros contra mi compañía en el zoco Arba (Arba el Mesti). Hubo ya un 

herido nuestro que murió después. El Istiqlal ya estaba tratando de ganarse a la 

población y cuando nosotros fuimos al zoco a hacer acto de presencia nos encontramos 

que el tiroteo.  

¿Cómo vivió el inicio de la guerra? 

Pues bien, el día 23 de noviembre de 1957 a las 11 de la noche escuchamos los primeros 

disparos des del cuartel donde estábamos. Poco después una sección de nuestra 

compañía fue enviada al depósito de agua ya que parte de un Tabor se había revelado y 

controlaba el único nacimiento de agua potable de la región. El enfrentamiento causó 

tres bajas nuestras pero recuperamos la posición. Cuando regresó la sección el ambiente 

era de pura excitación. A las 11 de la mañana siguiente nos relevaron y fuimos a dormir. 

Pero según he leído el día 24 de noviembre ya partió su sección, ¿no? 

Efectivamente. A las seis de la tarde nos dieron la orden de levantarnos y equiparnos 

con el traje de campaña. Inmediatamente después formamos en el patio esperando al 

teniente. Cuando éste apareció nos leyó la misión que debíamos de efectuar según los 

planes de la Alta Comandancia.  

Seguidamente subimos en tres camiones seguidos de una ambulancia. Nos 

acompañaban una escuadra de ametralladoras, un mortero pequeño i hombres de 

Transmisiones.  

¿Qué me puede contar de la famosa frase del teniente: “Entraremos en Telata o en 

el cielo”? 

Bueno, antes de partir vino a despedirnos el gobernador Zamalloa seguido por el 

Comandante Pallás, jefe de mi Bandera, i por el capitán Sánchez Duque, jefe de mi 

compañía. El Gobernador llamó al teniente y le recalcó la importancia de la misión: 

llevar las medicinas al puesto sitiado de Telata. Entonces fue cuando mi teniente dio un 

taconazo en el suelo y le contestó con la célebre frase que has citado antes.  Después 

subió al primer camión, donde yo estaba por pertenecer al primer pelotón i marchamos 

hacia el fuerte. 
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¿Cómo fue el viaje hasta que les atacaron? 

Lo que recuerdo de aquel viaje es que tomamos unas copas de coñac que había sobrado 

de la noche anterior. Así recorrimos unos 25-30 quilómetros, cantando canciones típicas 

de los Paracaidistas hasta que se hizo de noche. La carretera tenía muchos desniveles y 

el terreno árido y seco favorecía el levantamiento del polvo. Cuando se fue el sol el 

teniente ordenó parar para no ser sorprendidos por los rebeldes. Mi escuadra reconoció 

el terreno y después se instaló. Así, a la mayoría nos tocó hacer guardias con un 

compañero.    

Y por la mañana continuaron el viaje… 

Sí,  cuando amaneció nos pusimos en macha. Curiosamente encontramos un desertor 

del E.L.. Queríamos saber lo que nos quería contar y suerte tuvimos que en la 

ambulancia había un árabe que nos tradujo sus palabras. Nos informó sobre la presencia 

de dos grupos de rebeldes en los montes hacia los que nos dirigíamos. Uno tenía unos 

30 hombres y no iba a disparar. Aún así, nos contó que mas adelante había otro grupo 

de unos 200 hombres que sí abriría fuego contra nosotros.  

¿Y qué pasó con el desertor? 

El Teniente le extendió un documento para que lo presentara en Ifni donde sería 

apresado hasta nuestro regreso. Nunca supimos nada más de él.               

Y continuaron su marcha… 

Sí  claro, nosotros teníamos que cumplir las órdenes por muchos moros que hubieses en 

nuestro camino. Llegó un momento en que el desnivel de la carretera era tan grande que 

tuvimos que bajar y continuar andando protegiendo los vehículos que iban a paso de 

tortuga. Así nos tiramos una mañana entera sin recorrer más de 5 kilómetros hasta que 

pudimos subir de nuevo a los camiones (mapa 28). En la cima del monte, y justo en la 

curva donde el moro nos había dicho que nos atacarían, recibimos los primeros 

disparos.  

¿Cómo hicieron frente a los disparos? 

Pues inmediatamente nos bajamos de los camiones y nos protegimos detrás de las rocas. 

Suerte del teniente quien dispuso el contraataque. Piensa que nos disparaban con armas 

automáticas, seguramente ametralladoras, por los dos flancos. 

¿Y qué ordenó el teniente? 

Mi teniente dispuso el ataque dividiendo las fuerzas. El primer pelotón se tenía que 

ocupar de neutralizar el fuego de los montes de la izquierda; el segundo tenía que 

ocupar los montes de la derecha; y el tercero tenía que ocupar una posición dominante 

delante de los camiones.  
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La verdad es que el flanco derecho logró controlarse y nosotros (el primer pelotón) 

logramos contener el ataque por la izquierda. El teniente ordenó subir a los camiones y 

continuar mientras los motores funcionasen pero ya pasada la cima que el tercer pelotón 

había despejado las rocas situadas en medio de la carretera por el enemigo hacía 

imposible el paso, con lo que tuvimos que parar i defendernos de nuevo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 28: Al mapa de 

l’esquerre es pot observar 

el viatge descrit a 

l’entrevista de la secció 

d’Ortiz de Zárate. 
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¿Cómo fue esta segunda defensa? 

Peor que la primera. El mortero entró en acción pero se averío al disparar la octava 

granada. El tirador fue herido antes de poder neutralizar la ametralladora que nos 

disparaba y el segundo pelotón estaba atrás en el monte derecho sin protección alguna.  

Su pelotón continuaba disparando… 

Sí, igual que los moros, hasta que el teniente ordenó a nuestro pelotón tomar el monte 

izquierdo. Nada más empezar a subir, una bala me pasó rozando la cabeza e 

inmediatamente me eché al suelo. Fui hacia donde se había disparado el arma pero al 

llegar no había nadie.  

¿Todo su pelotón estaba al suelo? 

No, iba más avanzado que yo y tuve que correr un poco para alcanzarlo. Ya reunidos 

todos los moros abrieron fuego desde la cima del monte y tuvimos que ponernos a 

cubierto. De repente una bala impacto contra el pecho del sargento Civera, quién antes 

de morir dejó el mando al cabo Galay. 

¿Y continuaron avanzando monte arriba?  

Sí, sí. Después de disparar durante unos minutos y al oír que no había contestación 

enemiga subimos corriendo a la cima donde encontramos restos de comida, cenizas de 

un fuego, etc.  

A continuación i por error (al oír unos sonidos que el teniente hacía para llamar a cada 

pelotón) descendimos de nuevo encontrándonos con el segundo pelotón que también 

acudía. Al llegar tuvimos que volver a subir. 

Ya sin peligro… 

En absoluto. Cuando llegamos otra vez a la altura donde estaba nuestro sargento ya 

muerto recibimos otra vez disparos. Vimos que los moros habían sacado todo lo que 

tenía el sargento. De repente, y aunque el tercer pelotón había acudido a nuestra ayuda, 

una ráfaga de una ametralladora que apareció por encima de las piedras donde nos 

escondíamos mató a dos de mis compañeros, Aguirre y Matamoros. En aquel momento 

sentí mucho dolor y rabia.  

Finalmente vimos a los moros salir 

corriendo y nuestra ametralladora les 

alcanzó de lleno. Así logramos subir de 

nuevo a la cima del monte que ya había 

costado 3 vidas.  

 

 

A la imatge de l’esquerra es pot observar la 

cota 628 que la secció d’Ortiz de Zárate va 

conquerir i defensar durant una setmana 

sencera. 
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¿I una vez arriba?  

El teniente, que había subido detrás de nosotros con el resto de la sección que cargaba 

con todo el material posible, nos permitió fumar un cigarrillo mientras estábamos 

apostados en rocas que nos protegían de los ya lejanos tiros enemigos. Ordenó subir el 

resto del material de los camiones ya que pretendía pasar la noche allí. Mientras otro 

compañero y yo subíamos una pesada caja de municiones no empezaron a disparar. 

Inmediatamente vimos como un Junker lanzó encima de donde nos disparaban un bidón 

de gasolina que al impactar contra el suelo explotó dando en el blanco.  

Parece mentira pero en aquellas circunstancias a uno se le acababan hasta las ganas de 

vivir.  

¿Y al llegar arriba cuáles fueron sus órdenes? 

Nos tocó hacer una guardia conjuntamente. Durante aquella noche estuve recordando 

toda mi vida y como había ido a parar allí. Me acuerdo cómo el teniente cogió la radió y 

la tiró monte abajo ya que no funcionaba. 

Por la mañana estuvimos limpiando las armas. En el otro lado del monte oímos disparos 

y jamás nos imaginamos la gravedad de aquellas ráfagas. 

Ya por la tarde pasó el sargento Oliva con una muy mala noticia: el teniente había 

muerto en un intento de asalto por el otro lado del valle.  

¿Qué hicieron cuando se enteraron, los soldados? 

Continuar cada uno con lo suyo ya que la mayoría lo desconocían, así como los moros 

que des de los valles nos instaban a rendirnos. Le sustituyó el Sargento Montcada. 

Durante aquellos días, la alerta ante los ataques del enemigo y las constantes 

explosiones de granadas y bales  impidió que pudiera dormir durante muchas noches. 

Lo más pesado de aquellos días fue quizás la falta de agua que hacía que tuviéramos 

mucha sed durante aquellos calurosos días.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’esquerra trobem el tinent 

Antonio Ortiz de Zárate, a la 

dreta el sergent Juan 

Montcada Pujol, qui fos el seu 

successor al front de la secció. 
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¿Qué hicieron durante aquella semana sitiados en aquella cota, la llamada cota 

628? 

Sobrevivir como pudimos. Comíamos chumberas que nos producían dolores de 

estómago e intentábamos ahorrar todo el agua posible. Aunque con aviones nos 

lanzaban bidones de agua y cajas de munición los moros jugaban a darles para evitar 

que llegaran. Quizás lo que peor nos hacía sentir eran los quejidos de los heridos que 

situamos en el centro de aquel “campamento”.  

¿Le dispararon más veces? 

Sí. Durante la mañana ampliábamos el área de defensa para evitar que los morteros 

enemigos concentraran su fuego sobre un punto determinado del monte. Una de las 

mañanas, descendiendo, me dispararon sin darme. Afortunadamente, pude descubrir a 

los moros que nos disparaban y yo y mi compañero pudimos acabar con aquellos 

enemigos.  

Otro día, concretamente el día 29, cuando la desesperanza ya se había apoderado de 

nosotros volvieron los moros a atacarnos con morteros. Por suerte no hubo ni heridos y 

sobrevivimos a aquel nueve ataque.  

¿Cómo acabó todo? 

El día 1 de diciembre oímos nuevos tiros en el monte de delante. No hicimos caso al 

estar tan acostumbrados a sus sonidos pero de repente oímos los tambores de la Legión 

y supimos que aquellos días que creíamos que iban a ser los últimos llegaban a su fin. 

Por fin, a la mañana siguiente los legionarios y los tiradores rompieron el cerco y nos 

liberaron. A partir de entonces empezó una nueva odisea. No teníamos fuerzas ni 

siquiera para bajar el monte. Suerte tuvimos que nuestros liberadores nos ayudaron y 

conseguimos llegar a Telata. 

Al día siguiente (4 de diciembre) salió una caravana de vehículos del fuerte con destino 

a Sidi Ifni. Después de sufrir una emboscada sin consecuencias graves conseguimos, 

teniendo a veces que empujar los camiones, llegar a la capital. 

 

 

 

 

 

 

 

En aquesta fotografia es poden 

observar els supervivents de la 

secció. Dels 56 homes que 

formaren l’expedició,  
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¿Ha vuelto usted allí? 

Sí, 48 más tarde regresé para ver qué quedaba de aquello y la verdad, aquel desnivelado 

camino que recorrí en todoterreno  aún estaba peor que en el 57.  

¿Cuándo y cómo tuvo lugar su regreso? 

En mayo del 58 mi unidad fue enviada a Las Palmas de Gran Canaria. Y allí me quedé 

hasta que el 10 de agosto de 1960, ya como cabo, fui a Murcia para fundar la III
a 

Bandera Paracaidista.  

¿Podría citar algunas de las condecoraciones que les dieron? 

Sí, yo tengo de entonces la medalla militar colectiva (imagen), que es la segunda 

condecoración más importante de España, la medalla del sufrimiento por la patria, la 

medalla de campaña, la medalla al mérito militar y al mérito aeronáutico entre otras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En la fotografia superior, el llavors soldat 

Ventura Ramos Sánchez vestit amb un 

paracaigudes per a realitzar un salt. 

A l’esquerra es pot observar la Medalla 

Militar Colectiva obtinguda pels components 

de la 3
a
 Secció de la 7

a
 Companyia. 



131 
 

Conclusió 

Fa 50 anys començà una de les guerres més properes i alhora desconegudes per a la 

nostra societat: la Guerra d’Ifni. La presència espanyola al nord d’Àfrica durant més de 

5 segles no va impedir que tot i l’èxit de les operacions conjuntes hispano-franceses  

contra les anomenades bandes armades de l’Exèrcit d’Alliberació el gener de 1969 es 

cedís al Regne veí del Marroc la província número 51, la província d’Ifni. 

Per a una gran part dels espanyols el nom d’Ifni els hi és totalment desconegut i encara 

més la Guerra que tingué lloc allà i en la qual alguns dels seus avis, acomplint amb el 

Servei Militar Obligatori o per odres de la Comandància, podrien haver estat enviats a 

lluitar i protegir els territoris de la nació. 

Per a recordar a tots aquells espanyols que acomplint amb el seu deure acudiren a 

defensar els territoris espanyols és necessari fer aquest exercici que desgraciadament 

cada vegada va a menys: la memòria històrica. 

En aquest punt del projecte és fàcilment observable com els objectius inicials s’han 

acomplert totalment. L’exercici de memòria ens ha portat 50 anys enrere, quan tingué 

lloc una de les guerres més desconegudes per al nostre país.  

Estudiant els antecedents de la guerra des que els primers espanyols fundaren la 

pesqueria de Santa Cruz de Mar Pequeña al segle XV s’ha pogut observar com varen 

evolucionat les relacions amb aquells territoris. Tanmateix i amb les conclusions 

extretes del conflicte estudiat s’ha pogut entendre un problema molt recent actualment: 

el problema de l’emancipació sahariana, el qual tingué el seu origen en les 

conseqüències d’aquella guerra.  

 

 

 

 

Amb motiu del 50 aniversari del conflicte s’erigí 

aquest monument en memòria als combatents de 

la campanya d’Ifni-Sàhara a les Palmas de Gran 

Canària el 2007. 
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És curiós com avui dia és conegut per tothom el problema saharià al Marroc. Tot i així, 

qui diria que aquest problema tingué el seu origen en un conflicte qualificat 

d’“incidents” pel règim franquista i en el qual naixé la consciència de la nació sahariana 

que avui dia lluita per un Estat, conflicte que continuaria a aquest treball de recerca. Un 

conflicte que tingué el seu origen amb la independència del Marroc, un origen que mai 

hagués tingut lloc si el Marroc de les tesis d’Alal el Fasi no hagués volgut convertir-se 

en la nació hegemònica del Sàhara, un origen que trobem a la Guerra d’Ifni- Sàhara 

(1958-1959). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El dia 29 de juny de 1969 la província espanyola número 51, la província d’Ifni, 

territori colonial des de feia més de IV segles, visqué l’última posta de sol. 
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