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1. Introducció  

L’objectiu bàsic d’aquest Treball de Fi de Grau és realitzar un reportatge d’investigació sobre la 

guerra d’Ifni de 1957. He escollit un treball en forma de projecte i no un treball teòric perquè 

crec que és una bona manera de posar en pràctica tots els coneixements adquirits al llarg del 

grau de periodisme. A més, donat que hi ha la necessitat de realitzar una recerca profunda, el 

gènere que més li escau és el periodisme d’investigació, com explicarem més endavant. 

La intenció d’aquest treball és realitzar un reportatge d’investigació en format paper (diaris o 

revistes) així com en format online. El reportatge explicarà què va ser la guerra d’Ifni, i els 

motius pels quals avui en dia es considera una guerra oblidada.   

1.1 Què és la guerra d’Ifni? 

La guerra d’Ifni és l’última guerra colonial que va lliurar Espanya. Va començar la matinada del 

23 de novembre 1957, quan l’Exèrcit d’Alliberació marroquí ataca Sidi Ifni, la capital d’Ifni, i 

tots els destacaments que hi feien frontera. El conflicte va durar aproximadament 8 mesos, 

provocant 198 morts, 574 ferits i 80 desapareguts espanyols però, tot i això, no va ser fins al 30 

de juny de 1969 que Espanya va cedir Ifni al Marroc.  

La guerra no va ser mai declarada oficialment, és per aquest motiu que les dates concretes en 

què comença i s’acaba són diverses segons els diferents autors. La premsa espanyola del 

moment va maquillar i deformar aquesta breu guerra i la posterior democràcia la va enterrar 

de tal manera que, avui en dia, molt poca gent la coneix i són molts militars els que des de fa 

anys reclamen el seu reconeixement per aquella guerra que sembla que no hagi existit. 

1.2 Elecció del tema 

Podríem dir que el tema em va trobar a mi i no al revés. Tenia present que volia fer algun tema 

relacionat amb la guerra i el periodisme. Les guerres són esdeveniments que sempre m’ha 

agradat estudiar, sobretot des d’un punt de vista social. Tot i tenir clar l’àmbit, no sabia 

exactament amb què em podia centrar. 

El meu interès per la guerra d’Ifni va aparèixer quan li vaig preguntar a l’Antonio Baquero, 

periodista a El Periódico, si em podia posar en contacte amb algun periodista especialitzat en 

conflictes, ja que volia fer un treball relacionat amb aquest tema. Ell em va proposar un tema 

més original: una guerra que es va desenvolupar al Marroc als anys 50 – 60 i de la qual 

pràcticament no n’havien parlat els mitjans.   
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Així doncs, vaig començar a buscar per Internet “guerra d’Ifni” i el tema em va captivar. La 

informació que vaig trobar al principi apareixia a articles de diaris actuals on s’explicava com va 

ser el conflicte en línies generals, i posaven especial atenció en que va ser una guerra oculta. 

Per aquest motiu nombrosos autors i experts l’anomenen actualment “La guerra Oblidada”. 

Sempre he tingut un interès especial per la llibertat d’informació i com ens arriben les idees i 

les informacions a través dels mitjans. La capacitat de manipular avui en dia encara existeix i 

potser existirà sempre, però ara en l’actualitat també tenim altres fonts d’informació, diaris, 

televisions i ràdios de diferents ideologies, revistes, i sobretot Internet i les xarxes socials. 

Gràcies a aquests podem comparar i contrastar els inputs que ens arriben i podríem dir que la 

societat actual, gràcies a poder estar més informada, ha esdevingut més crítica. Tot i això, fa 

50 anys, la situació social, econòmica i sobretot política, feia que el panorama fos molt 

diferent.  En el moment de la guerra d’Ifni, era complicat que la població espanyola sabés què 

passava amb exactitud.  

La importància que té la llibertat d’informació en l’actualitat és molt diferent de la que tenia fa 

només 50 anys. Actualment la manera d’informar i ser informats ha esdevingut una cosa 

totalment diferent. Amb Internet i les xarxes socials, resulta complicat que s’amaguin segons 

quines informacions. Però, abans, existia un fet si realment ningú l’havia explicat? Ifni i les 

seves condicions precàries es van quedar entre els seus combatents, i només el pas dels anys 

ha permès que se’n faci recerca i que els presents expliquessin la seva història. Tot i això, com 

dèiem, són pocs els que la coneixen actualment.  

Partint d’aquesta base és per on es va iniciar la recerca que més endavant s’anirà modificant i 

reformulant.  

1.3 Passos seguits per l’elaboració del treball 

Una vegada “descobert” el tema, comença el procés d’aprenentatge, en que s’ha hagut de 

comprendre de què tracta el conflicte, en quin context es situa, etc. Al ser un tema totalment 

desconegut la fase d’aprenentatge ha durat força temps, ja que s’havia de començar tota la 

investigació des de zero.  

Com en tots els reportatges, hi ha hagut una tasca d’investigació darrere, per tant creiem que 

és important comentar que la recerca ha estat exhaustiva, no només en llibres, sinó també per 

Internet, hemeroteques... i que en el resultat final, tant en el treball com en el reportatge, 
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només es pot apreciar un resum de tots els documents, articles, llibres o reportatges llegits, 

perquè pugui ser clar i entenedor per al lector.  

Una vegada llegit i entès, hem pogut posar-nos en contacte amb les persones que hi van 

participar així com amb els experts sobre el tema, per a poder realitzar qüestionaris adequats i 

que proporcionin una informació útil. 

A partir de totes les fonts trobades i les entrevistes realitzades, s’ha redactat un document, 

inclòs en aquest treball, que s’ha convertit en el document base on està explicada què va ser la 

guerra d’Ifni, i és a partir d’aquests document, amb una informació cronològica, clara i 

ordenada, que s’escriu el reportatge. 

Considerem que aquest reportatge té un interès social, que segons Grijelmo (2001) es podria 

definir com el que afecti al funcionament dels serveis o a la cultura d’una comunitat, així com 

un interès noticiós, és a dir, aquelles peces relacionades amb un fet concret, hagi passat el 

mateix dia o en dates anteriors, ja sigui recollit en el seu moment com a notícia o no. 

1.4 Reportatge d’investigació 

Al llarg del procés d’elaboració del treball, ens vam formular una pregunta: es tracta realment 

de periodisme d’investigació el que pretenem fer? Aquest dubte apareix perquè en el treball i 

reportatge no descobrim cap fet nou ni que estigui estrictament amagat. La guerra d’Ifni es pot 

conèixer fent una simple recerca a Internet.  

El manual de la UNESCO, La investigación a partir de historias: manual para periodistas de 

investigación (2013: 8), ens ajuda en aquesta qüestió fent les següents diferenciacions entre 

periodisme convencional i periodisme d’investigació: 

“El periodismo convencional depende en gran medida (y en ocasiones totalmente) de 

materiales producidos por otros (como la policía, gobiernos, empresas, etc.), por lo que es un 

periodismo fundamentalmente reactivo, cuando no pasivo. El periodismo de investigación, por 

el contrario, depende de material recolectado o generado a partir de la iniciativa del propio 

periodista (y por esta razón a menudo se lo conoce como “periodismo emprendedor”)” 

Les característiques principals del periodisme d’investigació es podrien resumir de la següent 

manera (Hunter, 2013): 
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- La informació si no està completa no es pot publicar. En el cas de la guerra d’Ifni, no 

és possible publicar cap material si no s’entrega tota la informació sencera, ja que fer-

ho d’una altra manera no tindria cap sentit. 

- En periodisme d’investigació, la recerca pot continuar una vegada conclosa la història 

i inclús després de la seva publicació. La investigació durant aquest treball ha estat 

exhaustiva, però es podria continuar, ja que es tracta d’un tema molt extens que es 

podria estudiar des de molts punts de vista. 

- La història pot ser molt extensa i es basa en la màxima informació que el periodista 

pugui aconseguir. La definició s’adapta perfectament al cas que estem tractant, ja que 

tot i tractar-se d’una guerra que va durar uns 8 mesos aproximadament, ens trobem 

davant d’una història molt extensa i amb molts matisos. 

- Es necessita documentació que recolzi o contradigui la informació de les fonts. Com 

es mencionarà més endavant, les diverses fonts consultades en molts casos es 

contradiuen i difereixen en dades importants per a aquesta guerra. Normalment en 

periodisme d’investigació es deu a la voluntat d’ocultar algun fet o mentir per a 

protegir alguna cosa o algú. En aquest cas no és així. La fiabilitat de les fonts és 

qüestionable perquè hi ha diverses hipòtesis que expliquen el perquè va ser una 

guerra oblidada o ignorada  i, per tant, es necessita usar altres documents per a 

recolzar o refutar la informació de les diverses fonts. 

- Quant als resultats, en periodisme d’investigació, el periodista ha de denunciar la 

situació, implicar-s’hi personalment i ha d’exposar la valoració personal i veredicte 

sobre la història en qüestió. El que s’està denunciant en aquest treball és que sigui 

una guerra que s’hagi oblidat i posteriorment, al acabar la recerca, s’obtindrà un 

veredicte i valoració sobre aquesta guerra. 

Per tant, sí, podem afirmar després de totes aquestes característiques, que la nostra proposta 

és periodisme d’investigació 

1.5 Objectius  

S’han dividit els objectius en dos grups diferents ja que no considerem que el treball i el 

reportatge tinguin les mateixes finalitats. 
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1.5.1 Objectius del treball 

- Elaborar una peça periodística de qualitat, clara i concisa. 

- Aprendre a filtrar totes les informacions provinents de les diferents fonts, de manera 

que només en restin les essencials. 

- Conèixer, valorar i aprendre a criticar la veracitat de les diferents fonts 

- Escriure i explicar un fet d’una manera curosa i veraç, no falsejar dades ni fets, 

recolzant-se en tot moment en les fonts utilitzades. 

- Aprendre a gestionar el temps en un projecte d’investigació. 

- Que la recerca i resultat d’aquest Treball de Fi de Grau serveixi per a futures. 

investigacions. 

- Estudiar la manera que tenien d’informar els mitjans de comunicació dels anys 60. 

1.5.2 Objectius del reportatge 

- Donar a conèixer un fet relativament desconegut a partir de la redacció d’una peça 

periodística. 

- Explicar els seus antecedents, desenvolupament i desenllaç amb una redacció clara i 

concisa, que sigui comprensible per aquella gent que no tingui coneixements sobre el 

tema que s’està tractant. 

- Recuperar les memòries d’aquelles persones que van viure aquella guerra. 

- Que el resultat final serveixi com a un petit homenatge per a totes aquelles persones 

que van lliurar la guerra i que no han rebut el reconeixement adequat. 

- Aconseguir captar l’atenció dels lectors de la publicació pertanyent amb una redacció i 

presentació atractiva. 
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2. Presentació formal del projecte professional 

En aquest apartat s’explicaran detalladament els criteris i tècniques usats per a dur a terme 

aquest projecte, el seu resultat final, així com un estudi de mercat per a saber on es podria 

vendre i quin preu s’hauria de posar. 

2.1 Criteris metodològics 

Tal i com hem explicat anteriorment, el nostre punt de partida era el que ens havia dit un 

periodista: que als anys 50 hi va haver una guerra a Ifni de la qual no se sap gran cosa 

actualment. Per a començar la investigació es va haver de decidir en primer lloc si aquesta 

guerra era un fet investigable. Amb aquesta finalitat es va realitzar una recerca inicial a Google 

amb la paraula “Guerra d’Ifni” i es van poder trobar varis articles, llibres i algunes associacions. 

Per tant a partir d’aquí ja teníem assegurades les fonts i sabíem que el fet era investigable. 

En un primer moment, es va decidir estudiar el conflicte i informar-nos-en plenament abans de 

realitzar cap entrevista, d’aquesta manera les preguntes serien més precises i adients. Una 

vegada es coneix la realitat del conflicte, ja es va passar a la següent fase, la de contactar amb 

veterans de la guerra i experts en el tema. Cal destacar que la majoria de veterans amb qui 

s’ha contactat han tingut molt bona disposició i les seves entrevistes han resultat molt útils per 

a realitzar el reportatge. 

Arribats a aquest punt i, tal i com diu Rodríguez, (1994: 48) “deberá intentarse obtener una 

primera confirmación de la validez de las informaciones recogidas y de las fuentes empleadas”. 

És a dir, una vegada es va recórrer a fonts personals es va haver de contrastar la informació, i 

modificar i corregir altres informacions que es donaven per verdaderes. Com veurem més 

endavant, s’ha hagut de passar per un procés de valoració de la credibilitat de les fonts, ja que 

no totes coincidien en fets o dades. 

Per altra banda, com s’afirma en el llibre Periodismo de investigación técnicas y estrategias 

(1994) també ens vam haver de replantejar la investigació, la seva orientació, límits, 

possibilitats i altres aspectes.  

Finalment, una vegada redactat tot el conflicte en sí a través de les diferents fonts, es va 

començar a elaborar la peça periodística amb la intenció de publicar-la als mitjans de 

comunicació. 
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2.2 Fonts consultades 

2.2.1 Fonts documentals actuals 

La guerra d’Ifni-Sàhara és un conflicte poc conegut actualment, però tot i això, avui en dia 

podem trobar una gran quantitat de documents que expliquen aquesta guerra i les seves 

característiques. Si bé no es poden trobar amb una simple recerca al Google, si es realitza una 

recerca més profunda, i amb l’ajuda de persones que coneixen el tema, es pot accedir a moltes 

fonts d’Informació. Les fonts d’informació per a realitzar el Treball de Fi de grau han sigut les 

següents: 

2.2.1.1 Llibres 

Els llibres han sigut la base per a poder comprendre el conflicte. Al ser totalment desconegut, 

primer hi ha hagut un procés d’adaptació i comprensió del tema, que s’ha fet a partir dels 

llibres, que expliquen detalladament què va ser el conflicte. Els llibres narren amb precisió i 

exactitud els fets i contrastant i comparant els uns amb els altres s’ha pogut redactar el treball 

i el que serà posteriorment el reportatge. 

Però trobar els llibres no ha sigut una tasca fàcil. A les llibreries, els llibres que tractaven aquest 

tema s’havien de demanar amb antelació per poder disposar-ne. Es va buscar per algunes de 

les llibreries més grans de Barcelona i va ser força complicat trobar un exemplar que expliqués 

el tema. Nomes se’n va trobar un, el qual parlava d’aquest conflicte únicament en un breu 

capítol.  

En la majoria de biblioteques, per exemple, molts exemplars tampoc hi eren. Només a la 

Universitat Autònoma de Barcelona és on hi havia la majoria de llibres pertinents al tema, és 

partir d’aquí, que vam poder obtenir els llibres necessaris que es llistaran posteriorment en la 

bibliografia per a realitzar aquest treball. 

2.2.1.2 Ràdio 

Quant a ràdio, s’ha usat un reportatge de l’any 2008, emès per RNE, anomenat La guerra de 

IFNI-SAHARA (1957-1958), en el que hem pogut trobar observacions d’experts en el tema i 

vivències personals de soldats que van combatre a la guerra, que s’han citat en molts 

moments. 

2.2.1.3 Premsa actual 

Hem pogut trobar en força diaris digitals (El Periódico, El Confidencial, La Razón, ABC...) 

articles, entrevistes i reportatges actuals que expliquen el conflicte o que estaven relacionats 
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amb aquest. No amb molta profunditat, però sí que expliquen a grans pinzellades què va ser la 

guerra d’Ifni, les característiques i algunes vivències. En molts casos han sigut d’utilitat, perquè 

la redacció era més clara i resumida que en els llibres. La nostra intenció és realitzar una peça 

periodística semblant a aquestes, que sigui breu i clara i que qui s’ho llegeixi pugui entendre 

què va ser el conflicte en sí. 

2.2.1.4 Articles 

Hem pogut trobar bastants articles científics que expliquen diversos episodis de la guerra. Ja 

sigui des d’un punt de vista polític o social. Cal afegir que els veterans de la guerra també ens 

han facilitat articles escrits per ells on es narren alguns episodis. Aquests articles han 

esdevingut clau per entendre moltes situacions que resultaven confoses i poder-les. Podríem 

posar com a exemple el cas de l’article La guerra de Ifni y la falsa culpabilización al comunismo 

internacional por parte del régimen franquista (2006) de Guadalupe Pérez,  que ens ha servit 

per a entendre un moment concret de la guerra. 

2.2.1.5 Internet 

Les pàgines web també han estat un gran “aliat” del nostre treball. Tot i que pot semblar que 

en un principi no apareix una gran informació, la recerca pacient i curosa ens ha demostrat que 

hi pot haver molta més informació d’aquesta guerra de la que sembla en un primer moment. 

Internet ha estat molt útil, ja no només per resoldre qüestions ràpides de context històric de 

les quals potser es dubtava, sinó per trobar articles de persones que han estudiat i investigat el 

tema, que en parlen i expliquen opinions diverses, causes i conseqüències.  

 

2.2.2 La premsa del moment 

Tots els articles i notícies que hem trobat de l’any 1957 provenen de les hemeroteques  digitals 

de l’ABC, i La Vanguardia ja que el seu accés és molt més senzill i al estar digitalitzades es 

poden incloure sense problemes al treball. Tot i això, també ens hem dirigit a l’hemeroteca de 

comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona per comprovar si podíem trobar 

informació d’aquesta guerra en altres diaris.  

Creiem que la inclusió d’aquests articles és una manera de contextualitzar i comprovar un dels 

nostres punts de partida, si realment se sabia el que passava en aquell territori, si els diaris 

n’informaven i com n’informaven. 
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2.2.3 Fonts personals 

2.2.3.1 Veterans de la guerra d’Ifni-Sàhara 

S’han realitzat entrevistes amb diferents veterans. Algunes d’elles a través del correu 

electrònic, ja que per localització geogràfica i per organització de temps era impossible 

realitzar-les d’una altra manera, i la resta en persona, les quals tenim enregistrades i arxivades. 

S’han seleccionat persones que haguessin estat tant durant la guerra, com en els anys 

posteriors a aquesta.  

Els criteris de selecció també s’han basat en la repercussió que hagin tingut en els mitjans, si 

han redactat articles o llibres sobre el tema, ja que vam partir de la base que aquest sector 

estaria més disposat a quedar amb nosaltres i explicar el conflicte detalladament.  

Els entrevistats han estat els següents: 

- Adolfo Cano 

Ex combatent de la guerra d’Ifni. Va servir a Tiradors d’Ifni nº 1. Va arribar a Ifni l’any 1956 un 

any abans que s’iniciés el conflicte. Va viure plenament aquesta guerra. Actualment és el 

president de l’Associació de Veterans del Levante espanyol. 

- Francisco Mérida 

Ex combatent de la guerra d’Ifni. Va ser destinat al territori durant els anys 1957 i 1958. Va 

viure l’assetjament de Tiliuin. 

- Manuel Jorques 

Va fer el servei militar obligatori en el Grup d’Ifni nº 1 durant els anys 1961 i 1962. És l’autor 

del llibre Ifni 1961.1962. Memorias de un soldado, llibre usat per a realitzar aquest treball, i 

també del llibre Historias secretas de Ifni. Hablan los soldados. 

- Miquel Querol 

Va ser destinat al cos sanitari de Sidi Ifni durant els anys 1962 i 1963. Actualment és el 

president de l’Associació Catalana de Veterans d’Ifni i està duent a terme diferents accions per 

tal que els ex combatents rebin un reconeixement pels anys passats a Ifni. 
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- Miquel Bolart 

Paracaigudista durant la guerra d’Ifni. Arriba a Ifni l’any 1957 i se’n va el març del 1958. Bolart, 

va realitzar el primer salt paracaigudista de guerra a Tiliuin. Va rescatar totes les posicions 

assetjades al llarg de la guerra.  

-Josep María Cantijoch 

Oficinista a l’Estat Major del General-Governador Mariano Zamalloa. Va arribar a Ifni l’abril de 

1957 i va viure plenament tota la guerra. Actualment és el vicepresident de l’Associació 

Catalana de Veterans d’Ifni i ha escrit diversos llibres sobre el tema. 

2.2.3.2 Experts 

Per a poder conèixer millor el conflicte també hem parlat amb persones que coneguessin el 

conflicte de primera mà o que dominessin el context històric de l’època i ens poguessin donar 

una resposta precisa i veraç sobre les preguntes que ens sorgien al llarg de la recerca, i de les 

quals no trobàvem resposta en cap de les altres fonts. 

 

-Pablo Vázquez 

Creador i webmaster del “Rincón de Sidi Ifni” - pàgina web molt usada en aquest treball i que 

ha proporcionat una gran quantitat d’informació- i enginyer industrial per la ETSII (Escuela 

Técnica Superior de Ignenieros Industriales) de Las Palmas de Gran Canaria. Pablo va néixer a 

Sidi Ifni i és un gran coneixedor del tema i, per tant, s’ha convertit en el que Rodríguez (1994) 

anomena font assídua, és a dir, la que té un contacte més o menys continuat amb el 

periodista.  

 

-Joan B. Culla 

Historiador i professor d’història a la Universitat Autònoma de Barcelona. La seva entrevista 

ens ha resultat molt útil a l’hora de comprendre el context històric del franquisme i alguns fets 

puntuals que quedaven incomplets. 

2.2.4 Credibilitat de les fonts 

Moltes de les fonts consultades es contradeien, cosa que ha provocat en moltes ocasions no 

saber exactament quin eren els successos reals. Per una banda, la valoració de la credibilitat de 

la informació provinent de documents o llibres no ha sigut una tasca difícil. La major dificultat 

que se’ns ha presentat a l’hora de valorar la credibilitat de les fonts documentals han sigut les 

http://www.etsii.org/
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dates exactes i alguns temes que quedaven “penjats”. A tall d’exemple, els llibres i articles als 

que hem recorregut aportaven informació molt dispersa de la relació que mantenia EUA amb 

Espanya durant aquella època i va ser molt complicat esbrinar quin va ser el motiu pel qual es 

va prohibir usar l’armament. Finalment consultant diversos documents que tractaven 

expressament les relacions d’Estats Units amb Espanya i també preguntant a l’historiador Joan 

B. Culla es va poder obtenir una resposta satisfactòria.  

A més, alguns dels autors d’articles breus que podíem trobar a diaris online es referien a la 

guerra de Sidi Ifni, aquest és un terme que està mal utilitzat, ja que aquesta guerra no és la 

guerra de Sidi Ifni, és la guerra d’Ifni-Sàhara, o en tot cas la guerra d’Ifni. Tot i que és 

comprensible que si no es coneix hi hagi errors i confusions pel que fa al territori, alguns dels 

articles llegits no acaben de cenyir-se al que podríem dir que són els fets reals. Tot això només 

ho vam poder saber parlant amb fonts que estiguessin informades correctament sobre el tema 

i que fossin totalment fiables. 

 Per altra banda, també vam valorar la credibilitat de les fonts, en aquest cas una mica més 

complicat. Rodríguez explica en el seu llibre Periodismo de investigación técnicas y estrategias 

(1994) com detectar una font que està mentint al periodista. En aquest cas, el nostre camp de 

treball és diferent. Els veterans, que són els que més dades imprecises ens van aportar, no 

pretenien amagar res ni enganyar en cap moment. Ells explicaven la seva versió dels fets, i la 

seva opinió sobre el que havia passat, intentant donar resposta a totes les preguntes que es 

feien, però des del seu punt de vista subjectiu, que és el que els vam demanar des d’un primer 

moment. 

2.3 Estudi de mercat 

En aquest apartat tindrem en compte les característiques del reportatge creat per a oferir-lo 

als mitjans de comunicació. S’estudiarà el cost que ha tingut i a quin preu es podria vendre i 

finalment es proposaran un seguit de mitjans susceptibles de publicar el reportatge que 

presenta aquest projecte  

2.3.1 Pressupost 

Si l’objectiu final és vendre el reportatge, primer haurem de desglossar els diferents costs que 

pot produir  tenint en compte els desplaçaments per a realitzar, les entrevistes o les trucades 

telefòniques, entre d’altres. 
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El llibre Periodismo de investigación técnicas y estrategias (1994) realitza una divisió que ens 

ha sigut molt útil sobre els costos que pot comportar un reportatge d’investigació: 

- Valor econòmic de la informació: “Es el dinero que hay que pagar para acceder a 

alguna información. Este pago puede segmentarse en tres apartados diferentes (…): el 

coste debido a los gastos de trabajo (desplazamientos, dietas, comunicaciones), los 

costes originados en sobornos o propinas, y los costes de la compra de documentos o 

paquetes documentales más o menos elaborados.” (Rodríguez, 1994: 90) Així doncs, 

en el primer apartat hauríem d’incloure tots els desplaçaments que s’han fet per a 

realitzar entrevistes; del segon apartat, queda clar que no s’ha subornat ningú, ja que 

es tracta d’un altre tipus d’investigació probablement no tan secreta; i del tercer 

apartat hem de sumar els documents comprats. 

- Valor instrumental: “Parcela de prestigio, autonomía o instrumentalización en general 

(...) que un periodista está dispuesto a arriesgar con tal de lograr la colaboración 

informativa de la fuente interesada” (Rodríguez, 1994: 93). En aquest cas, aquest valor 

el podem passar per alt, ja que no hi ha fonts interessades en què el reportatge surti 

d’una manera o d’una altra.  

- Valor afegit: “Toda carga que pueda lastrar el proceso del trabajo del periodista” 

(Rodríguez, 1994: 94) Podria ser per exemple el risc que es pot córrer en realitzar una 

investigació, el temps de dedicació i les renúncies personals que implica la investigació, 

els problemes professionals que pot causar o inclús jurídics. En aquest cas, sobretot 

parlaríem del temps de dedicació que implica un reportatge d’aquestes 

característiques i les renúncies personals, quant a la resta, no hi poden haver més 

problemes. Segons Rodríguez, aquests factors també s’acaben traduint en diners. 
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Així doncs, segons els costos originats el reportatge el vendríem a un preu d’entre 135 i 220 

euros aproximadament. 

 

2.3.2 Mitjans de comunicació on es podria vendre 

Una vegada acabat el reportatge s’ha d’estudiar a quins mitjans de comunicació es podria 

vendre. Com s’ha explicat anteriorment aquest reportatge està pensat per paper o format 

digital, per tant entrarien dintre dels suports escollits la premsa ja sigui diària o no, les revistes, 

i el format online d’un diari o una revista. 

Al voler publicar el reportatge en premsa diària, ja partíem de la base que l’espai que podrien 

assignar-li seria força breu, és per aquest motiu que la peça elaborada no té una extensió molt 

llarga. Per altra banda, si es vol publicar el reportatge en una publicació no diària, “en lo 

relativo al espacio, aunque no puede decirse que se nade en la abundancia, suele ser más 

generoso que en la prensa diaria. De todas formas, la actual y preocupante imposición de la 

Tipus de 

valor 

Concepte Explicació Cost 

Valor 

econòmic de 

la informació 

Viatges Els viatges realitzats amb transport públic per a fer les 

entrevistes així com els realitzats amb cotxe. 

50 - 70 € 

Trucades Gratuïtes de fix a fix, però en aquest cas s’han realitzat 

per telèfon mòbil. Tot i això el preu al que pujarien 

seria molt baix. 

5 - 10 € 

Material 

documental 

La majoria de llibres s’han adquirit de la biblioteca, 

però concretament se n’han hagut de comprar dos. 

30 - 40€ 

Valor afegit Temps de 

dedicació 

Aquest valor tracta sobretot del temps d’aprenentatge 

per entendre la guerra i tot el que això comporta, és a 

dir, tot el temps que hi ha darrere de la investigació i 

que tot i que no queda marcat a l’hora de publicar el 

reportatge, acaba tenint també un valor econòmic, ja 

que són moltes hores de dedicació. 

50 - 100€ 

  TOTAL 135 - 220€ 
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superficialidad informativa en las redacciones (que, en consecuencia, impide en buena medida 

los trabajos de investigación), está reduciendo sensiblemente el espacio informativo que 

puede dedicarse a cada tema.” (Rodríguez, 1994: 237). Per tant, ens trobem també amb que 

l’espai en aquest cas no pot ser molt més que en la premsa diària. Quant a l’espai en digital, 

seria el mateix que en els altres dos. Tot i això, el format online presenta l’avantatge que s’hi 

poden incloure enllaços, per tant si el lector vol saber més sobre el tema hi podrà accedir molt 

fàcilment. 

Segons Rodríguez (1994) hi ha un seguit de factors determinants de cada mitjà que poden 

incidir en la presentació d’una feina d’investigació: 

- L’elecció del mitjà adequat. 

- L’objectiu de la publicació. En aquest cas l’objectiu d’aquest reportatge és periodístic, 

és a dir, segons Rodríguez (1994), informar d’unes dades trobades en el transcurs del 

treball. 

- Llenguatge (estil) del mitjà. També s’ha hagut de contemplar l’estil i caràcter de cada 

un dels mitjans, només s’han seleccionat, com es veurà, aquells que s’adequaven a les 

característiques del reportatge. 

- La qualitat del receptor de la informació. Òbviament cada lector és diferent i cada 

mitjà té un públic divers. En aquest cas el nostre lector mitjà seria una persona de 

mitjana edat interessada per la història o per la guerra, que es comprés revistes o llegís 

articles relacionats amb aquest tema. Però ja que la nostra intenció també és la 

publicació en premsa diària, ens dirigim també a un públic més ampli, ja que com hem 

dit anteriorment busquem un format de reportatge atractiu que pugui interessar a 

aquell lector que llegeix cada dia el diari. 

- La construcció de la informació. S’ha intentat realitzar un reportatge amè, que interessi 

a més d’un grup de persones, que sigui breu i concís i que expliqui els fets que van 

succeir a Ifni d’una manera més aviat breu, però clara i veraç, i si algú vol ampliar la 

informació pot dirigir-se a aquest Treball de Fi de Grau on hi ha l’explicació pertinent i 

detallada o a la seva bibliografia. 
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Per tant, amb tots els condicionants que acabem d’explicar, els mitjans de comunicació on es 

podria publicar aquest reportatge serien1: 

Revistes  

 Sapiens 

Revista mensual de divulgació històrica, líder a Catalunya, que ens aproxima als 

principals esdeveniments del nostre passat i de la història universal. 

 La Aventura de la Historia 

La Aventura de la Historia es una publicació espanyola de caràcter mensual per a la 

divulgació de les ciències històriques.  

 Historia National Geographic 

Publicació del grup RBA Revistas que tracta pràcticament tots els episodis de la 

història. 

 Historia de Iberia Vieja 

Historia de Iberia Vieja és l’única revista especialitzada en historia de Espanya que es 

comercialitza al país. Inclou relats dels passatges del nostre passat i present. 

 Franquisme & transició : revista d'història i de cultura 

Anuari especialitzat que neix amb el propòsit de publicar recerques innovadores sota 

dos objectius principals: en primer lloc, ampliar la recerca sobre el període franquista i 

la transició democràtica, en segon lloc, promoure les línies d’investigació centrades en 

l’anàlisi del període a Catalunya, sense perdre de vista els marcs espanyol i europeu 

 Hispania. Revista Española 

Hispania. Revista Española de Historia es una publicació quadrimestral dedicada a 

l’estudi de las societats en les èpoques medieval, moderna y contemporània. Les seves 

pàgines estan obertes a investigacions originals compreses en aquests tres amplis 

                                                           
1
 Les definicions dels mitjans de comunicació que s’esmenten en aquest apartat en estat extretes de la 

seva pàgina web. 
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estrats cronològics, sense limitacions quant a la seva temàtica específica ni al seu 

àmbit geogràfic. 

 Aportes 

Aportes és una publicació científica dedicada a l’estudi de l’Espanya contemporània. En 

les seves pàgines tenen cabuda totes les investigacions que aportin fets pel millor 

coneixement dels successos del país a partir del regnat de Carles IV. 

Diaris i suplements 

 El Periódico de Catalunya: El Periódico de Catalunya és un diari d'informació general 

de pagament i distribució matinal, editat a Barcelona amb doble versió catalana i 

castellana. És el diari de Catalunya més venut. Pertany al Grup Zeta. Té uns 5.000 

subscriptors. 

 

 El Quadern (Suplement d’El País) 

L'edició d'El País Catalunya publica els dijous aquest suplement cultural en català. 

Quadern conté reportatges d'actualitat, crítiques de les principals disciplines, des de la 

televisió als grans clàssics literaris, sense oblidar les ressenyes de llibres, 

d'arquitectura, d'art i de cine. 

Online 

 El Periódico de Catalunya. Aquest diari ja ha publicat anteriorment temes relacionats 

amb aquesta guerra i els podria resultar d’interès. 

 El País. Aquest diari ja ha publicat anteriorment temes relacionats amb aquesta guerra 

i els podria resultar d’interès. 

 

2.4 Resultat de la investigació 

Com s’ha explicat en l’apartat de criteris metodològics, va arribar una fase en la qual ens vam 

haver de replantejar l’orientació d’un dels punts clau del projecte: 

Una vegada ja havíem avançat força en el treball i fet les investigacions pertinents, ens vam 

adonar d’un fet que va resultar molt important per la resta del desenvolupament del treball: 

En un principi partíem de la base que els mitjans de comunicació havien ocultat aquesta 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Premsa
http://ca.wikipedia.org/wiki/Barcelona
http://ca.wikipedia.org/wiki/Catalunya
http://ca.wikipedia.org/wiki/Grup_Zeta
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guerra, de tal manera que en l’actualitat ningú la coneixia. És a dir, atribuíem la causa del 

desconeixement d’aquesta guerra directament als mitjans de comunicació i a la censura 

franquista. Però a mesura que anàvem llegint i trobant diaris de l’època, vam poder veure que 

els espanyols sí que estaven informats del conflicte. Una simple recerca a l’hemeroteca digital 

de l’ABC o La Vanguardia entre els anys 1957 i 1958 amb la paraula clau “Ifni” ja ens va 

proporcionar un gran nombre de resultats. A mesura que vam anar llegint vam veure que 

apareixien diàriament notícies dels successos d’Ifni, la gent sabia que alguna cosa hi passava. 

La informació sempre es presentava d’una manera superficial, maquillada i distorsionada, però 

es presentava. Si algú volia saber el que passava a Ifni, es podia saber. 

Tot i això, els mitjans de comunicació van atribuir molta menys importància a la guerra de la 

que realment tenia. Els ex combatents ens han explicat molts episodis que demostren que va 

ser una guerra dura i complicada, on ho van passar realment malament, i els mitjans només 

mostraven un breu conflicte, no indicaven les dades reals o les ometien, afirmaven que 

l’Exèrcit d’Alliberació eren “simples bandes de rebels” i no un exèrcit organitzat, etc.  

Així, davant la pregunta: “Per què la guerra d’Ifni es considera una guerra oblidada?” els 

nostres entrevistats seguien contestant que era a causa de la dictadura, però la nostra 

conclusió, com explicarem més detalladament al final d’aquest projecte, és que va ser la suma 

de tres factors: El franquisme, que va intentar disminuir-ne la importància i la va deformar; la 

transició, que la va enterrar; i finalment el desinterès de les persones per a un territori que 

queda lluny i una guerra que va ser molt breu i que ja queda molt enrere. 

Així, a partir d’aquest moment es van pausar les recerques als diaris,  perquè es va arribar a un 

punt en què totes les notícies es podien analitzar pràcticament de la mateixa manera i cada 

vegada tenia menys sentit estudiar aquestes notícies que resultaven repetitives. 

2.5 Elaboració del reportatge 

Una vegada realitzades totes aquestes tasques i fases es pot elaborar el reportatge. Només es 

pot crear un reportatge d’aquestes característiques quan ja es té tota la informació del 

conflicte, es coneixen antecedents, les causes i les conseqüències i es té una idea general del 

que va passar. És per això que aquest ha estat l’últim pas a realitzar. A continuació mostrem la 

peça elaborada. 
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Ifni: la guerra oblidada 

"La societat espanyola va saber molt poca cosa dels incidents i res de la situació prebèl·lica de 

la guerra. El correu va estar sempre censurat i se'ns advertia que anéssim amb compte amb el 

que s'escrivia a la família i amics. A més, sabíem que els nostres familiars patirien molt si 

sabien la realitat dels fets tan durs que estàvem vivint i els explicàvem moltíssimes mentides” 

recorda Manuel Jorques, soldat d’Ifni. 

 

 

Què passa quan una guerra no és notícia? Què passa quan els seus successos, víctimes i ferits 

tampoc ho són? Si els mitjans de comunicació no fan ressò d’un fet es pot arribar a saber la 

completa veritat del que esta passant? 

La guerra d’Ifni-Sàhara comença el 23 de novembre de 1957 i és l’última guerra lliurada per 

Espanya. En l’actualitat, completament desconeguda per una gran part de la població 

espanyola, cosa que l’ha convertida en el que molts anomenen “la guerra oblidada”.  

Les guerres oblidades han existit sempre i estan estretament lligades als mitjans de 

comunicació. Mentre els titulars només mencionen els conflictes més grans – o els que més els 

interessen – hi ha desenes de guerres a tot arreu que s’han traslladat al món de l’oblit. 

Aquestes només apareixen als mitjans de comunicació quan es passa de petits episodis de 

violència, a una massacre i s’informa de manera puntual i descontextualitzada. Les guerres 

Soldats d’Ifni 

 

Font: Manuel Jorques 
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s’han convertit per televisions, ràdios i premsa en un espectacle, en el que només té premi la 

situació més dramàtica. 

És innegable la influència que exerceixen els mitjans en la societat actual, ells decideixen si un 

fet és o no mereixedor de ser notícia, tenen aquest pes a les seves mans. Per desgràcia hi ha 

moltíssims fets que han quedat lluny de la mirada del món, però actualment podem informar-

nos per altres vies, internet i les xarxes socials han canviat la manera de comunicar-nos. L’any 

1957, quan comença la guerra d’Ifni, l’única opció que tenien els espanyols si volien saber què 

passava, era llegir el diari o escoltar la ràdio – ambdós controlats per la dictadura franquista – i 

aquests, com bé sap tothom, exercien una manipulació exagerada. 

La premsa espanyola, censurada per la dictadura, va maquillar i deformar aquesta breu guerra. 

Però, censurada o no, Ifni, al contrari que les guerres oblidades actuals, apareixia als diaris. Se 

sabia que alguna cosa succeïa en aquell territori. És el posterior procés de transició el que va 

enterrar de tal manera aquesta guerra que, avui en dia molt poca gent la coneix i són molts els 

militars que des de fa anys reclamen el seu reconeixement per un conflicte que sembla que no 

hagi existit. 

Però posem-nos en situació: Ifni és un 

territori del sud-oest de Marroc d’uns 54 mil 

habitants actualment, 75 km de costa i 20 km 

cap a l’interior. Al 1934 el coronel Osvaldo 

Capaz ocupa aquell territori, i poc a poc, s’hi 

comença a construir una ciutat que rebrà el 

nom, per respectar les tradicions locals, de 

Sidi Ifni, que traduït significa aproximadament 

Senyor de la Llacuna. Al 1946 es converteix, 

juntament amb el Sàhara, en el que 

s’anomenarà Àfrica Occidental Espanyola 

(A.O.E.)  

Els anys van anar passant en aquell territori, 

però l’exèrcit espanyol es va trobar amb un 

problema. Els nadius d’Ifni volien la 
Font: Pablo Vázquez 

Àfrica Occidental Espanyola 
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independència i la van començar a reclamar a la força. Els espanyols es comencen a inquietar 

davant dels freqüents incidents i altercats a diferents llocs d’Ifni, provocats per l’Exèrcit 

d’Alliberació que es va convertir símbol de la independència.  

El 23 de novembre de 1957, gràcies a la confidència d’un soldat àrab de l’exèrcit espanyol, es 

va poder saber que el pla de l’Exèrcit d’Alliberació era atacar simultàniament totes les 

posicions que feien frontera amb Sidi Ifni, la capital. A Sidi Ifni, la situació es va poder 

controlar. Miquel Querol, president de l’Associació Catalana de Veterans de Sidi Ifni explica: “A 

la capital tots els oficials de l’Exèrcit vivien en cases, i cada matí a les 6 marxaven i no tornaven 

fins la nit. Doncs bé, a la porta de cada casa d’aquests oficials, hi havia dos moros que els 

esperaven i que els havien de matar quan sortissin. (...) Sort del soldat que va avisar i aquell dia 

els militars no es van quedar a casa, van dormir al “cuartel” i es va augmentar la defensa del 

polvorí”.  

La capital se’n va salvar, però per les 

altres posicions que hi havia a Ifni –

sobretot les que no comptaven amb una 

defensa gaire gran- era massa tard. “Hi 

va haver posicions en les que els 

passaven directament el ganivet, en 

algunes els soldats apareixien amb els 

testicles a la boca”, les altres, 

defensades per més soldats van quedar 

assetjades durant dies fins que van 

arribar reforços per a rescatar-los.  

Aquest primer episodi, que dura fins a 

mitjans de desembre, va representar no 

només un gran nombre de vides 

perdudes, sinó també una derrota total 

pels espanyols, ja que tots els 

destacaments van quedar en mans de 

l’Exèrcit d’Alliberació, i únicament es mantenia al control a la capital. Aquells territoris ja els 

havien perdut per sempre. 

Font: Pablo Vázquez 

Atacs simultanis de l’Exèrcit d’Alliberació 
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Però aquest no era l’únic problema dels 

espanyols. L’armament del que disposaven els 

soldats els proporcionava un clar desavantatge: 

Estats Units, en els tractats realitzats amb 

Espanya l’any 1953 d’ajuda econòmica, tècnica i 

militar els va entregar material i armament 

modern però els va prohibir usar-lo en cas de 

guerra colonial i, per tant, tot el material del 

que disposava l’exèrcit a Ifni estava obsolet 

(datava de la guerra civil o la segona guerra 

mundial). No és estrany, doncs, que el 

excombatents expliquin que molts fusells ni tan 

sols funcionaven i que alguns els explotaven 

abans de ser disparats. 

 

Però no era únicament l’armament el que 

estava en patètiques condicions, l’organització i 

l’estat de l’exèrcit durant la guerra d’Ifni va 

deixar molt a desitjar: De cada 10 bombes, 

n’explotaven 4 i va arribar un moment en què al 

quedar-se sense bombes es van començar a 

fabricar de manera “casolana”; En molts casos 

els soldats es van trobar amb què les bales que 

els entregaven no eren de la mateixa mida que 

les que corresponien al fusell. Els soldats anaven 

amb espardenyes en un terreny de sorra i 

pedres, on hi havia la possibilitat que els piqués 

qualsevol tipus d’animal verinós. Quan hi havia 

alguna baixa, s’enviava una carta als familiars en 

què s’informava que si volien el cadàver l’havien 

d’anar a buscar ells mateixos a Ifni, és per 

aquest motiu que molts dels soldats que van 

perdre la vida estan enterrats a Ifni, ja que les 

Font: Manuel Jorques 

Font: Manuel Jorques 

Soldats en període d’instrucció 

 

Soldats menjant al terra 

 

Paracaigudistes de l’Exèrcit de Terra 
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famílies no disposaven de mitjans per anar a recuperar el cos.  

Querol recorda: “Jo estava molt bé, però la major part dels meus companys estaven a la 

muntanya, sota terra, en unes trinxeres. Sense aigua, sense llum, sense res... els hi tenien que 

portar cada dia el menjar i l’aigua i dormien en unes lliteres amb escarabats, rates, escorpins… 

Inclús un dia vaig arribar a les muntanyes i em vaig trobar un company que s’estava afaitant 

amb el cafè!” 

L’organització era tan pèssima que l’exèrcit espanyol va bombardejar els seus propis soldats en 

diverses ocasions a causa de confusions. Miquel Bolart, paracaigudista durant tot el període de 

guerra, recorda: “Vam rebre un atac [de l’Exèrcit d’Alliberació], i vam comunicar a Ifni que 

vinguessin a bombardejar a les 9.30 del matí. A les 13.30h encara no havien arribat, així que el 

capità ens va donar l’ordre de pujar a un turó. Cap a les 14.30h vam veure avions, de sobte 

veiem com deixen anar una bomba directe cap a nosaltres! Per sort no van matar a ningú, però 

ens van espantar a tots.” 

Són moltes les històries que descriuen un exèrcit que no estava preparat per aquella classe de 

conflicte i demostren les penúries que van viure tots els soldats, no només durant els mesos 

que va durar la guerra, sinó durant tota l’ocupació del territori. 

Però què en sabia l’opinió pública espanyola de tots 

aquests fets? Si la guerra comença el dia 23 no se’n 

publica cap referència a la premsa fins al dia 27, 

quatre dies després. Franco s’havia de pensar com 

presentar el conflicte. El perquè? Molt senzill: la 

premsa portava molts mesos proclamant la gran 

amistat que mantenia Espanya amb Marroc i lloant la 

‘gran tasca’ que Espanya estava realitzant a l’Àfrica, i 

ara, de sobte, ha d’explicar que Marroc no era tan 

amic com semblava i que tenia un problema greu 

entre mans. Si afegim les penúries que encara estava 

passant Espanya i com n’havia quedat de marcada 

després del desastre d’Annual, el resultat ens dóna 

quatre dies de silenci.  Font: Hemeroteca digital de La Vanguardia 

 

Retall del diari La Vanguardia dia 27 de 

novembre de 1957 
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Així, totes les notícies que arribaven a Espanya eren plenament optimistes i ocultaven el 

llastimós estat de l’exèrcit i les condicions en què vivien els soldats. En cap moment s’usa la 

paraula ‘guerra’ i titllaven l’enemic de simples bandes armades per a restar-li importància. Els 

mitjans de comunicació van minimitzar el conflicte, el van manipular i transformar, en un 

discurs ple d’incongruències, en el que Franco no va atacar mai directament el Marroc com a 

enemic, i inclús va arribar a culpar el comunisme, sempre buscant el suport d’Estats Units. 

Els dies anteriors a Nadal, es va deixar d’informar dels successos d’Ifni, els diaris incloïen 

propaganda demanant que s’enviés menjar, calçat o roba als soldats. Però aquests van veure 

pocs regals ja que, tenint en compte l’estat de la xarxa de transports de l’època i l’agilitat 

logística de l’exèrcit, el que no es va quedar en mans d’algun intermediari, els va arribar al cap 

de tres mesos. 

Adolfo Cano, excombatent,  recorda: “El dia de Nadal, ens van baixar perquè havia arribat a 

Sidi Ifni Carmen Sevilla i Miguel Gila. Gila ens va explicar els seus acudits que eren molt 

semblants al que estàvem passant nosaltres i 

Carmen ens va ensenyar les seves boniques 

cames, feia mesos que no en vèiem, i ens va 

pujar la moral. Ni torró ni beguda. Al dia següent 

un altre cop a la muntanya.”  

Al gener es van realitzar diverses operacions 

destinades a augmentar el perímetre de defensa 

de la capital, ja que estava totalment rodejada 

per l’Exèrcit d’Alliberació. Una vegada 

realitzades amb èxit, la calma va començar a 

tornar a Ifni, cada vegada hi havia menys 

activitat, les accions es van limitar a intercanvis 

de trets i les baixes van disminuir  

considerablement. Ifni comença a desaparèixer 

dels mitjans de comunicació. 

 

Finalment, l’abril de 1958 Espanya i Marroc firmen el tractat de Cintra, en el qual Marroc 

promet la pau i Espanya li entrega els territoris de Cabo Juby, avui en dia Tarfaya. Aquí s’acaba 

podríem dir de manera ‘extraoficial’ la guerra d’Ifni-Sàhara, tot i això no es rep l’ordre de fer 

Font: ABC 

Carmen Sevilla amb els militars d’Ifni durant la seva 

visita el Nadal de 1957 
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un alto el foc fins al dia 30 de juny en què es rep un telegrama que diu: “Representante bandas 

armadas asegura a partir 12.00 horas día 30 harán alto el fuego ese sector. Observe 

cuidadosamente actitud enemigo, extremando precaución. Fuego propio totalmente 

prohibido. Aviación no debe volar”.  

D’aquesta manera es posa punt i final a una guerra no declarada i deformada per la premsa. 

Tot i això, el territori d’Ifni no es cedirà a Marroc fins a l’any 1969.  

Els espanyols es van passar 11 anys més en aquell territori. Quin sentit tenia seguir a Ifni? 

Josep Maria Cantijoch, ex combatent, ens explica: “Els soldats eren allà ‘per guardar la cara’. 

Oficialment la guerra d’Ifni la va guanyar Espanya pel fet que el marroquins no ens van tirar al 

mar com era el que pretenien en la invasió feta a la japonesa. Altra cosa fou la realitat ja que 

d’un territori de 1.500 km2, només en va quedar un centenar en mans dels espanyols”.  

De fet, si Marroc hagués volgut, hauria pogut fer fora els espanyols al 1958 mateix, però tot i 

això es van passar 11 anys més a ifni, una zona on no es produïa res i d’on no s’obtenia cap 

tipus de benefici. Ifni no sortia rendible per cap banda, ni econòmicament, ni militarment. 

L’orgull del cabdill no podia permetre retirar-se d’aquell territori ja que seria com reconèixer 

una derrota, reconèixer que tota la campanya d’Ifni havia sigut inútil. Ifni es mantenia 

únicament perquè Marroc ho permetia i perquè als militars els convenia, ja que cobraven un 

sou més alt dels militars que eren a Espanya. 

Poden els excombatents rebre algun reconeixement per haver lluitat a una guerra que no va 

existir? “Vaig rebre el document acreditatiu de la medalla de campanya Ifni-Sàhara. La 

medalla, si la volia, l’havia de comprar. Per dignitat, no ho vaig fer”. I com ell, la majoria de 

soldats s’han negat a pagar per un honor que els pertany. Els veterans d’Ifni porten molt temps 

esperant un reconeixement. Al cap dels anys i després de realitzar diverses accions han 

aconseguit una mica d’atenció. Miquel Querol és un dels veterans que més esforç ha invertit 

en què el servei militar de tants milers d’espanyols no quedi en l’oblit: “Al final vam aconseguir 

que a la nova llei de la carrera militar, que es va aprovar l’any 2007, s’hi va afegís una 

disposició final novena”. Segons aquesta llei, als veterans d’Ifni se’ls reconeix el seu servei i 

teòricament s’elaborarà una llista de combatents en la guerra per estudiar posteriorment un 

reconeixement nominal, però ja fa més de set anys d’aquesta llei i encara no s’ha aplicat.   

Ifni i les seves condicions precàries es van quedar entre els seus soldats, i només el pas dels 

anys ha permès que se’n faci recerca i que els presents expliquin la seva història. Però la 
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guerra d’Ifni compta amb una gran diferència respecte a les altres guerres oblidades: mentre 

durava la guerra, s’informava del conflicte. Es minimitzava, es maquillava i s’usava un discurs 

optimista, però si el lector sabia llegir entre línies, podia veure què passava en aquell territori. 

S’ha convertit en una guerra oblidada sobretot pels anys posteriors a aquesta. De cop, a l’abril 

de 1958, Ifni va desaparèixer dels diaris, ja no era notícia, ja no interessava. I així va seguir fins 

al cap de 30 anys quan els soldats van començar a explicar les seves vivències i es va començar 

a investigar l’assumpte. Tot i així, quanta gent coneix l’última guerra lliurada per Espanya? 

La força que tenen els mitjans comunicació i el poder polític pot arribar molt lluny. Pot fer que 

conflictes molt més llargs i cruents que aquest quedin totalment amagats. Han aconseguit que 

ja ningú no recordi aquesta guerra i que el seus soldats encara no hagin pogut tancar del tot 

les ferides. Com tantes altres coses a Espanya, la guerra d’Ifni és un dels temes pendents de la 

transició democràtica en aquest país. 
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3. La guerra d’Ifni 

3.1 Antecedents de la guerra d’Ifni 

El territori d’Ifni, la capital del qual és Sidi Ifni, es troba a la costa atlàntica del Marroc. A finals 

de 1950 la seva població era aproximadament de 50 mil habitants, dels quals un 18% eren 

europeus. La resta eren Baamrani, la tribu majoritària d’Ifni, que pertanyen al tronc bereber, 

no a l’àrab.  

La guerra d’Ifni es va desenvolupar des del novembre de 1957 fins al juny 1958, entre els 

soldats de l’Exèrcit d’Alliberació Marroquí i l’exèrcit espanyol. Tot i que es consideri que l’any 

1958 s’acabés el conflicte, Espanya no va cedir la totalitat del territori fins a l’any 1969, fins 

aquell moment, els soldats espanyols continuaven arribant a Ifni, vivint un estat permanent 

d’alerta de guerra. 

El sultà de Marroc era en el moment de la guerra Mohamed V, que va exercir el seu mandat de 

1927 a 1953, posteriorment va haver d’exiliar-se, però va continuar el seu càrrec al seu retorn, 

de l’any 1955 a 1961. 

Cal destacar que en aquest treball ens centrarem en la guerra que es va desenvolupar a Ifni i 

no al Sàhara. La guerra d’Ifni i la del Sàhara es van desenvolupar a la vegada, però amb 

operacions, accions i unitats militars totalment independents i diferents. Tot i això es faran 

referències al Sàhara ja que ambdós territoris constituïen l’A.O.E (Àfrica Occidental Espanyola) 

i estan estretament lligats, per tant per a poder entendre plenament el conflicte d’Ifni, el 

nostre objecte de treball, també hem hagut d’estudiar i llegir la situació que es vivia al Sàhara i 

per tant, se’n parlarà breument. Però és molt important remarcar la diferència entre tots dos 

territoris (distanciats per uns 400 km) ja que molts autors no ho han sabut distingir i són 

conceptes que causen confusió.  

 

Context històric 

La Guerra Civil Espanyola va causar un gran impacte econòmic a Espanya, i al 1939 era un país 

arruïnat. A més, el recolzament que va oferir durant la Segona Guerra Mundial a les potències 

de l’Eix va provocar que fos condemnada per l’ONU, exclosa del Pla Marshall i aïllada dels 

països occidentals. 
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La solució que va donar el règim de Franco a la penúria econòmica va ser l’autarquia, una 

política basada en la recerca de l’autosuficiència econòmica i la intervenció estatal. El 

franquisme intentava imitar els règims feixistes perquè compartien el somni de 

l’autosuficiència econòmica i no volien recórrer a la importació.  

L’any 1945 Franco és l’únic supervivent dels dictadors feixistes d’Europa. Al 1948 Franco 

s’haurà transformat en el pioner de l’anti-comunisme. Entre 1945 i 1948 l’Aliança es trencarà i 

es formaran dos bàndols: el capitalista amb França, Gran Bretanya i EUA, i el comunista amb la 

URSS. És així com comença la Guerra Freda l’any 1946. 

La dècada dels anys 50 és quan es consolida la dictadura franquista. Una època on es 

produiran una sèrie de canvis que tindran conseqüències en el futur.  És important destacar 

que Espanya és finalment acceptada com a membre de la ONU, i per tant es comença a divisar 

la fi de l’aïllament econòmic. És en aquest moment, en què poc a poc el règim surt de la 

misèria i Espanya comença a aixecar el cap després d’una postguerra massa llarga, que 

comencen els conflictes al protectorat espanyol d’Ifni. Un moment on a Franco li interessa per 

una banda mantenir relacions internacionals i, per l’altra, mantenir l’opinió pública contenta 

després de les penúries que havien passat durant la postguerra, i que encara seguien passant. 

La seva intenció era mostrar com el franquisme era un règim ideal i com teòricament sortíem a 

marxes forçades de la crisi i els mitjans de comunicació, com veurem més endavant, eren el 

millor instrument per fer-ho. 

L’any 51 Carrero Blanco és nomenat Ministre de la presidència i d’ell depèn la Direcció General 

de Marroc i Colònies sota la que es troba L’A.O.E. 

 

Presència espanyola a Ifni 

La presència espanyola a Ifni es remunta a l’any 1476 i queda estretament lligada al Mar 

Menor de Barbería, situat entre les Canàries i les costes d’Ifni. Al segle XV comença la 

conquesta de Canàries per la Corona de Castella. Aquesta expansió va fer que, volent 

assegurar-se ambdues costes del Mar Menor de Barbería, els mariners castellans 

s’aventuressin cap a la costa africana i creessin un petit poble que van batejar amb el nom de 

Santa Cruz de Mar Pequeña. Al cap dels anys aquelles quatre cases que constituïen el poble 

van ser abandonades i serien pocs els que recordarien aquell poble (Vidal Guardiola, 2006). No 

va ser fins a mitjan segle XIX, en plena època de la febre colonialista, que Espanya va tornar a 

mostrar interès per aquell territori. 
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L’any 1860 i com a conseqüència del final de la 

“Guerra d’Àfrica”, es firma a Tetuán el Tractat de 

Pau i Amistat entre Espanya i Marroc, on, entre 

altres acords, Espanya rebia el territori on havia 

estat Santa Cruz de Mar Pequeña per establir-hi una 

fàbrica pesquera. El propòsit fonamental, més que la 

pesca, era tenir un establiment que els servís pels 

interessos econòmics canaris.  

Posteriorment l’any 1912, una vegada van estar fixades i reconegudes les fronteres en els 

tractats hispano-francesos de 1904 i 1912, Ifni va quedar definit com una regió en forma de 

mitja lluna amb 70 km de llarg i 25 d’ample. Es va establir, doncs, el protectorat espanyol. 

Però Ifni no era part del protectorat espanyol. El protectorat s’estableix l’any 1912 i el 

conformen la Zona Nord del Marroc i la Zona Internacional del Tànger. Ifni era una sobirania 

que havia estat cedida per Marroc en el tractat de 1860, perquè l’havien identificat com el lloc 

de Santa Cruz de Mar Pequeña.  

El territori on es trobava aquesta fàbrica no va ser ocupat definitivament per Espanya fins el 

1934 (tot i que els intents d’assentar-se en aquell territori ja havien sigut varis fins al moment). 

A finals del 1933 la Direcció General de Marroc i Colònies del Govern de la Segona República 

prepara un informe explicant que l’ocupació es deu a tres motius: els recursos naturals que 

posseeix Ifni, la situació geogràfica respecte les Canàries, i al banc pesquer pròxim. També 

s’argumentava que si Espanya no es decidia aviat l’ocuparien França o Itàlia. (Vidal Guardiola, 

2006) 

Finalment, i de manera pacífica els espanyols l’ocupen al 1934 perquè el govern es va veure 

obligat a implantar allà la seva sobirania abans que ho fes França o Itàlia. L’encarregat en cap 

d’aquesta operació va ser el coronel Fernando Osvaldo Capaz, africanista expert. Va ser ell qui 

va escollir on s’havia d’aixecar la ciutat –a causa de tot el temps que havia passat, els 

espanyols no sabien on estava localitzat exactament el petit poble de Santa Cruz de Mar 

Pequeña, i van haver de triar un lloc aproximat – que al cap de poc temps es converteix en la 

Font: Pablo Vázquez 

Ubicació de Santa Cruz de Mar Pequeña 
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capital del que els espanyols anomenaran 

l’Àfrica Occidental Espanyola (A.O.E)2. (Segura 

Valero, 2006)  

Quan es va ocupar aquell territori, el govern 

Espanyol va haver d’escollir una denominació a 

efectes legals per aquell lloc. Primer es van 

decantar per Santa Maria del Mar Pequeña, 

però al final es va decidir seguir la tradició local 

i el van anomenar Sidi Ifni, la traducció del qual 

seria aproximadament Senyor de la Llacuna. 

Però Espanya no era l’única que estava 

assentada a Marroc. La presència de França es 

remunta també al segle XIX, però no serà fins al 1912, sota el tractat de Fez, que Marroc cedeix 

una part del territori a França. El protectorat francès ocupava des de Fez i Rabat, s’estenia cap 

al sud fins Mogadar i cap a l’est fins a la Cordillera de l’Atlas (Canales i del Rey, 2006). 

Molts dels natius de la zona volien la independència, i poc a poc, l’independentisme es va 

convertint en un moviment recolzat per més persones, fins que al desembre de 1943 es funda 

el partit Istiqlal, que es va convertir en la principal força política que lluitava per la 

independència.  

Quan l’agost del 1953 els francesos destitueixen el sultà Mohamed V i el desterren a 

Madagascar s’obre un període de violència que va començar al setembre i que va significar 

centenars de morts, revoltes, i atemptats. Això va crear un clima de certa inquietud a Ifni, els 

espanyols van començar a preocupar-se, tant pels rumors que venien de França com per la 

propaganda del Istiqlal que havia instal·lat emissores de ràdio molt properes al protectorat 

espanyol. l’Istiqlal anava realitzat algunes accions per la independència a Ifni breus i sense 

importància, però unides als rumors van fer que les autoritats es comencessin a preocupar. 

El Yeicht Taharir (Exèrcit d’Alliberació) neix l’any 1955, els seus membres provenien del partit 

nacionalista Istiqlal. Aquest exèrcit es va convertir en el símbol de la independència del 

Marroc. Al principi les seves accions eren purament contra els francesos. El seu dirigent, Ben 

                                                           
2
 El 20 de juliol de 1946 es declara per Decret, el Govern de l’A.O.E (Àfrica Occidental Espanyola) que 

comprenia els territoris d’Ifni i el Sàhara. 

Font: Pablo Vázquez 

Africa Occidental Espanyola i protectorat francés al Marroc            
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Hammu, mostrava amistat amb els espanyols i els oferia el seu recolzament per poder seguir 

atacant contra els francesos.  

Relació EUA i Espanya 

Com hem esmentat anteriorment Espanya està passant per una fase d’aïllament. Estats Units 

va decidir donar suport, en aquells moments molt important i necessari, a Espanya i el 26 de 

setembre de 1953 es van firmar els convenis hispano-nordamericans d’ajuda econòmica, 

tècnica i militar al Palau de Santa Cruz a Madrid. En aquests tractats, es realitzaran una sèrie 

d’acords, que com veurem més endavant, resultaran claus per a la guerra d’Ifni.  

“Las razones del acercamiento norteamericano a España fueron el apogeo de la Guerra Fría y 

su situación estratégica en la entrada del Mediterráneo, que favorecía la política 

estadounidense de crear bases militares para impedir la expansión de los países comunistas” 

(PIÑIERO, 2006: 175) 

A nivell general segons aquests convenis, EUA reforçaria els mitjans de les forces militars 

espanyoles. Ell, a canvi, obté la concessió de bases aèries y navals. Segons Piñiero (2006), en 

aquest pacte hi havia força ambigüitat, ja que no es precisava quin era el material de guerra 

que rebria Espanya. 

Tot i això, Espanya no rep el suport necessari d’Estat Units durant la guerra d’ifni. Tot i que 

sobre el paper semblava que hi hagués una molt bona relació, la realitat era una altra, a Estats 

Units no li interessava que Espanya estigués en guerra amb el Marroc.  

En aquest tractat de l’any 1953, hi havia una clàusula que causaria molts problemes a tots els 

soldats d’Ifni, on es deia que en cas de guerra colonial, Espanya tenia prohibit usar l’armament 

donat. “Estats Units encara als anys 50 tenien molt interioritzada la idea que ells eren 

anticolonialistes (...) des dels anys 40, durant la Segona Guerra Mundial, comencen una política 

de descolonització i té la seva lògica que no els permetin utilitzar les armes en un conflicte 

colonial” (Culla, 2015) 

És a causa d’aquest veto d’Estats Units, que el material i armament d’Ifni estaven tan antiquats 

i eren tant precaris. 
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La premsa espanyola del moment  

Ifni era un destí molt cobejat per als militars perquè era una via ràpida per ascendir i els sous 

duplicaven els dels militars que restaven a Espanya. “Se quiere hacer ver y convencer a la 

gente de que España cuida y protege a sus súbditos, de que el protectorado español es lo 

mejor para el progreso y el desarrollo de Marruecos.” (Vidal Guardiola, 2006: 22) A la premsa 

apareixia un anunci recurrent, cridant a l’allistament a la Legión, on es prometien ràpids 

ascensos, un bon sou, bona alimentació, etc.  

Durant els anys anteriors al conflicte, els articles que mostraven els francesos com a l’enemic 

eren molt corrents. Els mitjans de comunicació es van reduir a fer una campanya 

“antifrancesa”, criticant totes les seves accions i mostrant-los com a “opressors” del Marroc. 

Mentre afirmen que França era l’enemic que calia fer fora d’aquell territori, presentaven a 

Espanya com un gran aliat del món àrab en general i del Marroc en particular. 

L’objectiu principal d’aquests articles era mostrar que Espanya estava al costat del sultà 

Mohammed V, però també demostrar que els espanyols recolzaven l’independentisme, per 

atraure una part de la població marroquí. 

La premsa espanyola manté una visió quasi idíl·lica de l’acció colonitzadora portada a terme 

per Espanya a Àfrica. Una visió que també tenien els militars espanyols del protectorat: la 

majoria estaven convençuts que només una minoria dels agitadors desitjava realment la 

independència i que una gran part de la població marroquí preferia seguir unida a Espanya. 

(Vidal Guardiola, 2006: 29) 

Franco creia que acostant-se als països àrabs aconseguia entrar en escena internacional 

(recordem que Espanya passava en aquell moment per un aïllament), i de pas desplaçar 

França. Però s’equivocava. 

Es volia fer veure a la població que si hi havia algun conflicte a la zona del protectorat espanyol 

eren fets sense importància portats a terme per una minoria.  

La independència de Marroc 

El 2 de Març de 1956 el Marroc va obtenir la independència de França. A causa de totes les 

revoltes que va originar l’exili de Mohamed V, la situació francesa es va tornar molt 

complicada en els anys que van prosseguir, i per tant es va decidir que tornés del sultà de 

Marroc, obrint-se així les negociacions que van conduir al final del protectorat. 
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Espanya es va veure contra les cordes, el govern es va 

adonar que si no cedia una part del seu territori, l’objectiu 

dels atacs podrien començar a ser ells i no els francesos. Així, 

l’abril de 1956 el sultà Mohamed V va anar a Madrid, i 

Espanya i Marroc van firmar un protocol que reconeixia la 

independència de Marroc i que es va fer oficial en el tractat 

que van firmar Franco i Mohamed V a El Pardo el 12 de febrer 

de 1957. Finalitzen d’aquesta manera els protectorats 

exercits per França i Espanya. 

Espanya només cedeix els territoris que pertanyien al 

protectorat que va aconseguir l’any 1912, i per tant, va 

conservar tots aquells territoris que no entraven dins del 

pacte i que consideraven que els pertanyien de molts anys 

enrere: Ceuta i Melilla, el Sàhara Oriental, Tarfaya i per 

suposat, Ifni: “El hecho de que no se firmara un tratado de límites en 1956, determinó un 

inmediato conflicto en torno a la interpretación de cuál era “la unidad territorial del 

Imperio (marroquí) que garantizaban los tratados internacionales”, según los términos de 

dicho acuerdo. Pero la parte española no lo estimó necesario, dado que consideraba 

territorios de soberanía propia (según se reconocía en acuerdos internacionales), Ifni y 

Sahara (no así la Zona Sur del Protectorado o Tarfaya), aparte de Ceuta y Melilla, lo que 

chocó de inmediato con las reivindicaciones nacionales del nuevo estado. Desde 

Marruecos, la reclamación se basaba en que toda el área estaba habitada por gente de su 

mismo origen, lengua y religión; además de que, antes de la ocupación española, la zona 

había sido administrada en nombre del estado marroquí, cuyo monarca había ejercido 

autoridad religiosa sobre el territorio (no control político temporal). España se atuvo al 

derecho internacional y siempre desestimó la argumentación marroquí” (Pardo, 2006: 

199) 

A partir d’aquest moment la intenció del sultà Mohammed V va ser descolonitzar les 

possessions espanyoles. “El ejército de Liberación no quería solo la independencia si no la 

completa expulsión de los europeos del Norte de Africa” (Canales i Del Rey 2006: 34). Tot i que 

les intencions dels marroquins eren clares, des del govern espanyol no volien veure el conflicte 

que tenien pràcticament a sobre.  

Font: Hemeroteca digital de La Vanguardia 
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Sobre el paper, l’Exèrcit d’Alliberació i el govern Marroquí no tenien cap relació. Com ja hem 

dit, els diaris proclamaven constantment la gran amistat que hi havia entre els dos països i per 

tant no s’esperava cap intent d’atac per part de Marroc. Tot i això, quan Mohamed V es fa amb 

el poder de Marroc al 1956, crea les Forces Armades Reials, un enorme exèrcit al servei del 

monarca que, per una banda, intenta acabar amb l’Exèrcit d’Alliberació, però per l’altra el 

deixa actuar, sempre i quan limitin la seva zona d’actuació al territori espanyol (Ifni i Sàhara) i 

francès (Mauritania) (Alcojor, 2006). Veurem més endavant com els òrgans de la dictadura 

intentaven desmentir totes les notícies que afirmaven una relació directa amb el govern de 

Marroc i l’Exèrcit d’Alliberació, però la realitat era que Mohamed V estava d’acord amb totes 

les accions que poguessin fer fora tant Espanya com França del Marroc.  

Com més s’acostava el novembre més es temia l’atac per part de l’Exèrcit d’Alliberació, i és 

que, al 1957, al protectorat espanyol els incidents amb bandes armades eren constants. Al 

setembre es comencen a realitzar cada vegada amb més freqüència accions antiespanyolistes, 

sobretot al Sàhara. Veient com estava la situació comencen els intents per apropar-se als 

francesos. Però tot i que els militars residents allà desitjaven la col·laboració dels francesos, 

per part del govern s’anava retardant aquesta col·laboració. Òbviament, Franco i les autoritats 

espanyoles no volien demanar ajuda a aquell país que havien estat considerant l’enemic 

només uns mesos enrere. 

Amb la independència del Marroc, els espanyols s’adonen que potser no tot es tan idíl·lic com 

s’explicava a la premsa i com ells mateixos volien creure, i per por de possibles atacs, es pot 

veure com al llarg de 1957 el to que usava la premsa cap als francesos va canviant. Ja no els 

tracten com a uns “opressors”. Comencen a ser més comprensius amb França i es comença a 

desconfiar més dels marroquins independents. 

Poc a poc els militars espanyols perdien més soldats, tots ells natius que desertaven per anar a 

l’Exèrcit d’Alliberació. Hi havia cada vegada més manifestacions per la independència, 

incidents i atemptats que s’emportaven algun ferit o inclús algun mort. La situació es 

complicava inevitablement.  

L’11 d’agost de 1957 és quan es considera que comencen les hostilitats per part de l’Exèrcit 

d’Alliberació (Canales i Del Rey, 2006). Aquell dia, un destacament del Yeicht Taharir que 

s’havia infiltrat al territori espanyol, va atacar una patrulla que s’havia apropat a Id Aisa per 

reparar el cable telefònic. Les tropes espanyoles van repel·lir l’agressió abatent a un insurgent 

de les bandes, però perdent, probablement per deserció, a un soldat natiu. Els espanyols es 
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Destacaments i poblacions que feien frontera 

amb Sidi Ifni l’any 1957 

 

van prendre aquell episodi com un insult molt greu, ja que a part que els havien atacat, 

l’agressió s’havia produït dins de la zona de la sobirania espanyola. És per això que es va 

prendre la decisió de respondre amb un atac aeri. Però el bombarder Heinkel He-111 que 

havia d’efectuar la missió de represàlia es va estavellar, i va morir tota la seva tripulació (entre 

ells el comandant Álvarez-Chás, un gran coneixedor de la regió i apreciat pels Baamrani) 

Podem veure que la situació a Ifni era complicada, hi havia un ambient de tensió. A més, les 

forces espanyoles eren inferiors a les de l’Exèrcit d’Alliberació. Al 1957 les forces franceses 

tenien, segons Casas de La Vega (1985), 4.200 homes aproximadament repartits entre els 

diferents territoris, homes que anirien molt bé a l’exèrcit espanyol.  Per tant, si es volia fer fora 

l’Exèrcit d’Alliberació els espanyols havien de pactar amb França d’alguna manera.  

És per aquest motiu que s’organitza la Conferència de Dakar, desenvolupada entre el 20 i el 24 

de setembre. “Su finalidad es el estudio de los problemas generales de una cooperación militar 

dirigida a oponerse a la agitación de los elementos del Ejército de Liberación marroquí en los 

territorios del África Occidental Española, de Mauritania y de Argelia’” (Casas de La Vega, 

1985: 186). Finalment, després de pràcticament dos mesos, les dues parts accepten les 

condicions i es produeix l’acord franco-espanyol. Es decideix fer accions conjuntes al territori 

del Sàhara, però França es nega a entrar a Ifni i només hi aportarà informacions de caràcter 

militar.  

S’inicia el conflicte 

És important repetir que mentre succeïen tots aquests 

fets el poble espanyol en vivia totalment aliè. El règim va 

ser molt escrupolós en guardar silenci sobre aquest 

assumpte. Franco no volia que res del que estava passant 

o podia passar en aquell territori sortís a la llum, i menys 

quan aquella era una època molt dura i complicada pels 

espanyols. Els incidents a Ifni eren cada vegada més 

sovint, els militars veien a venir  que alguna cosa havia de 

passar. I això es va fer realitat la matinada del 23 de 

novembre de 1957, quan el Yeicht Taharir va atacar Ifni. 

L’atac es va fer de manera simultània a totes les 

poblacions que fan frontera amb Sidi Ifni (Tiugsa, Tennin 
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d’Amelú, Telata de Isubñia, Tiluin, Tamucha, Bifurna, Jameiduc, Tabelcut, Mesti, Sidi Boira, Sidi 

Uarsig i Ug Gug). 

 A Ifni es va poder controlar ja que hores abans d’aquest atac, els militars van estar informats a 

través d’un soldat àrab de l’exèrcit espanyol. Tot i això als destacaments anomenats les coses 

van resultar diferents a causa dels pocs militars que hi havia i la baixa protecció del territori 

que això significava. 

Però com poden explicar els mitjans de comunicació a la opinió pública, que Marroc, a qui 

acabàvem de donar gentilment la independència, el nostre gran aliat i amic, ens traeixi 

d’aquesta manera? Si el conflicte comença el dia 23, 

no n’apareixerà cap notícia al respecte fins al dia 27. 

Quatre dies després, en forma de nota del ministeri 

de l’Exèrcit, sense destacar, i en alguns casos no 

apareixerà ni en portada. La nota deia el següent: 

“El Ministerio del Ejército, con el fin de tener 

debidamente informada a la opinión pública de los 

hechos acaecidos durante las últimas cuarenta y 

ocho horas en el territorio español' de Sidi Ifni, ha 

facilitado la siguiente nota: Hace ya algunos meses, 

la paz y el orden en nuestros territorios de Sidi Ifni 

y Sahara vienen siendo alterados por la presencia, 

en las inmediaciones de sus fronteras con el 

territorio marroquí, de bandas armadas del llamado 

Ejército de Liberación, que por todos los medios vienen intentando perturbar la paz y el orden 

entre los indígenas, lo que obligó a las autoridades españolas a plantear al Gobierno marroquí 

la necesidad de que impusiese su autoridad en los territorios inmediatos a nuestras fronteras, 

alejando estas bandas armadas y substituyéndolas por fuerzas del Ejército Retal. Ante la falta 

de un resultado práctico de estas gestiones y los actos de violencia y terrorismo que venían 

cometiéndose contra algunos indígenas leales y la agresión a los puestos de policía de 

frontera, se reforzaron las fuerzas de guarnición de aquellos territorios, así como las aéreas del 

archipiélago canario, intensificándose la vigilancia sobre aquellas costas por conocerse la 

relación de estas bandas con al elementos extranjeros venidos del exterior Cuando parecía que 

las reclamaciones hechas en Rabat tenían favorable acogida y disminuía la tensión, el sábado 

Font: Hemeroteca digital de La Vanguardia 
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23 fueron cortadas sistemáticamente y durante la noche las comunicaciones telefónicas de 

Sidi-Ifni con los puestos situados entre tres y cuatro kilómetros de la frontera y pocas horas 

después numerosas bandas armadas infiltradas en nuestro territorio de soberanía durante 

toda la noche, atacaron simultáneamente las posiciones y puestos aislados que protegían los 

principales poblados, a la vez que intentaban un golpe de mano sobre los depósitos de 

municiones establecidos en las afueras de la pequeña ciudad de Sidi Ifni. La reacción de 

nuestras tropas fue rápida y enérgica, causando al enemigo importantes pérdidas […] El 

espíritu de los mandos y tropas de los tres ejércitos es excelente” 

 

Analitzarem únicament els trets més distintius d’aquesta nota, i es podrà veure com la resta de 

notícies que apareixen als diaris més endavant tenen unes característiques molt similars. 

En primer lloc es diu: “amb la finalitat de tenir ben informada l’opinió pública dels fets succeïts 

les últimes 48 hores”, podem deduir que el govern va tardar tant a donar la informació perquè 

havia de pensar com explicava el que havia passat. 

Per altra banda el principi de la nota diu: “fa ja alguns mesos, la pau i l’ordre en els nostres 

territoris de Sidi Ifni i el Sàhara venen sent alterats, per la presència (...) de l’Exèrcit 

d’Alliberació”. Aquesta afirmació deixa entreveure que ja fa mesos que els mitjans anuncien 

que els territoris espanyols estaven sent atacats. I en aquest cas, és la primera vegada que 

s’afirma. A tots els espanyols els havien dit que els atacs anaven únicament dirigits al 

protectorat francès.  

Per últim també ens agradaria destacar l’última frase on diu: “La reacció de les nostres tropes 

va ser ràpida i enèrgica, causant a l’enemic importants pèrdues […] L’esperit dels 

comandaments i tropes dels tres exèrcits és excel·lent”. Per una banda aquesta frase no parla 

dels morts o ferits del bàndol espanyol, fent només referència a les pèrdues de l’enèmic. I per 

altra banda continua utilitzant aquest recurs optimista que tantes vegades veurem al llarg dels 

mesos següents, afirmant que l’exèrcit estava d’un humor excel·lent i explicant que tot anava 

bé, quan la realitat és molt diferent. Tots els destacaments que feien frontera amb Sidi Ifni 

estaven cercats i això significarà bastants morts i ferits.  

Podem veure també que en aquesta nota no s’esmenta en cap moment la paraula “guerra”, 

tot i això, a Ifni ja havia començat una guerra que duraria 7 mesos i tindrà nombroses 

conseqüències tant per Espanya com per Marroc.  
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3.2 1957 – 1958: La guerra d’Ifni 

El primer atac no hauria d’haver estat una sorpresa per les autoritats espanyoles, de fet, feia  

temps que Franco rebia informes sobre activitats antiespanyolistes al Marroc i hostilitats a Ifni. 

Ja uns mesos abans el general Zamalloa, que havia substituït el general Pardo de Santayana 

com a governador General del AOE, es reuneix a Madrid amb Franco, Carrero Blanco i Barroso, 

explicant que la situació és diferent de la que ells es pensen, i que necessita urgentment reforç 

de tropes i material.  

Així, com hem esmentat, gràcies a la confidència d’un soldat àrab de l’exèrcit espanyol es van 

saber les intencions del Yeicht Taharir d’atacar els territoris d’Ifni el dia 23 de novembre, i la 

capital, Sidi Ifni, va poder estar mínimament preparada. La resta de posicions del terriotri no 

van tenir la mateixa sort, sobretot els que estaven protegits per pocs soldats. 

El pla que havia formulat l’Exèrcit d’Alliberació consistia en primer lloc en destruir tots els 

polvorins situats a la capital, Sidi Ifni, i fer-se amb els dipòsits de municions. Miquel Querol 

(2015), president de l’Associació Catalana de Veterans d’Ifni, explica: “A la ciutat tots els 

oficials de l’exèrcit vivien en cases, i cada matí a les 6 marxaven i no tornaven fins a la nit. 

Doncs bé, a la porta de cada casa d’aquests oficials, hi havia dos moros que els esperaven i els 

havien de matar quan sortissin. (...) sort del soldat que va avisar i aquell dia els militars no es 

van quedar a casa i van dormir al “cuartel” i es va augmentar la defensa del polvorí”.  

En segon lloc l’Exèrcit d’Alliberació havia d’ocupar, a la vegada, tots els destacaments situats 

en llocs estratègics del territori, eliminant els oficials espanyols i, aprofitant que a l’exèrcit 

espanyol hi havia una gran quantitat de soldats natius, aquests havien d’eliminar els seus caps 

a l’hora exacta que comencés la invasió. Però el pla no va sortir bé: una gran quantitat de 

soldats natius van desertar per unir-se a l’Exèrcit d’Alliberació, però molts altres es van 

mantenir fidels a Espanya. A partir d’aquell moment, la majoria de soldats d’origen natiu del 

bàndol espanyol van ser destinats a fer tasques administratives i van ser desposseïts de 

qualsevol arma per precaució. 

L’atac a la capital va ser un fracàs, però es van produir combats als seus voltants i la ciutat va 

quedar rodejada durant unes nits. Adolfo Cano, excombatent de la guerra d’Ifni, recorda en el 

seu article Ifni-Sahara, Cronología de una guerra (2014): “Pensé que debía tratarse de un 

simulacro por ver cómo reaccionaba la tropa, pero(…) algo gordo estaba ocurriendo. Salimos 

del cuartel en estricto silencio. Mi compañía, la 23 al mando del capitán Rosaleny, nos 
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dirigimos a la zona del polvorín y una parte de la compañía subimos al Bulalaam (monte 

paralelo a la costa que domina la ciudad de Sidi Ifni). 

El Ejército de Liberación tenía fijado un día D, el 23 de noviembre, y una hora H, las 6:30 h, 

hora en que la "guagua" desde el pueblo distribuía a los oficiales a sus puestos, a los que 

tenían que matar, e inmediatamente después entrar en los acuartelamientos y pasar a cuchillo 

a toda la "soldadesca", que estaríamos durmiendo. Hubiera sido una verdadera masacre. 

Nunca lo he entendido ni lo entenderé, como ni siquiera los oficiales de alto grado, sabiendo 

algo, no estaban preparados.  

 

Había, no obstante, que estar de guardia permanente en la montaña, a "pelo", sin alambradas, 

sin campos de minas y haciendo guardia nocturna en solitario a 50 m de la primera línea 

establecida, con el moro a pocos metros. En estos casos el miedo es superior al miedo, 

"durmiendo" dos horas y dos horas guardia. Así estuvimos intercambiándonos algún que otro 

mortero y algún disparo cuyas balas "llegaban muertas".” (Cano, 2014: 11) 

Però l’atac no va ser només a la capital. L’Exèrcit d’Alliberació va tallar tots els cables telefònics 

de manera que els destacaments no es 

poguessin comunicar entre ells i tampoc 

amb la capital. Tots els destacaments que 

feien frontera amb Sidi Ifni també van ser 

atacats de manera simultània: Tiugsa, 

Tennin d’Amelú, Telata de Isubñia, Tiluin, 

Tamucha, Bifurna, Hameidusch, Tabelcut, 

Mesti, Sidi Boira, Sidi Uarsig i Ug Gug.  

Tiugsa, Tennin d’Amelú, Telata de Isubñia, 

Tiluin només van ser rodejades ja que 

tenien una guarnició suficient. En canvi, la 

resta de destacaments esmentats van ser 

presos per la força, que era molt superior, 

matant a tots els components o fent-los 

presoners. 

 “Las noticias que llegaban a la capital 

desde aquellos fuertes aislados eran Font: Pablo Vázquez 

Atacs simultanis de l’Exèrcit d’Alliberació. 
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alarmantes. Hameidusch había caído y su jefe, un sargento, había sido fusilado delante de sus 

hombres. Bifurna había sido tomado y nada se sabía de sus cinco defensores. En Tabelcut, un 

teniente, un cabo, un guardia civil y cinco soldados eran dados por desaparecidos. En Tiugsa, 

que soportaba un duro asedio, los rebeldes habían asesinado a un tendero español y le habían 

vaciado los ojos. En Tamucha, el teniente que se hallaba al mando había muerto de un tiro en 

la cabeza. En Tenín había caído un soldado. Telata de Isbuía, al sur del territorio, se hallaba 

bajo fuego de mortero y varios de sus defensores estaban gravemente heridos. Ésas eran las 

noticias cuando los guerrilleros comenzaron a cortar los cables del tendido telefónico y, uno 

tras otro, los puestos fueron quedándose mudos” (Bárbulo, 2007) 

Més concretament, els destacaments vivien la següent situació: 

- Bifurna: Aquesta guarnició estava massa allunyada per a poder-la socórrer. Estava 

defensada per un caporal i quatre soldats indígenes. Segons Canales i del Rey (2006) 

Bifurna es va rendir el mateix dia 23 i mai s’ha sabut si hi va haver o no resistència 

armada. 

- Hameidusch: José Osorio era el sergent que estava al cap d’un petit escamot de 

tiradors a Hameidusch. Els soldats van aguantar l’assalt d’una força deu vegades major 

fins el dia 28 en què, ja sense municions ni menjar, es van rendir. I el sergent Osorio va 

ser assassinat davant dels seus soldats. 

- Tamucha: En aquesta zona la situació era pitjor. La defensa estava organitzada en 2 

posicions, una al cap del tinent Gonzalo Fernández i l’altra al cap d’un sergent, Juan 

Isaac Rosa. Les dos posicions van quedar aïllades entre elles. El dia 25 el Yeicht Taharir 

va aconseguit entrar i tan el tinent com el sergent van ser assassinats. 

- Zoco Arba el Mesti: En aquest destacament la guarnició era més forta, comptaven amb 

28 soldats europeus i quatre indígenes de Tiradors d’Ifni, recolzats per un petit grup de 

policia. Van aguantar la pressió de l’Exèrcit d’Alliberació durant varis dies, hi van haver 

lluites però no es va patir cap baixa, fins al dia 1 de desembre, quan els van alliberar. 

- Tiugsa: Aquesta zona estava dividida en dues unitats: una de policia i una altra de 

tiradors. El fet d’estar dividits en dos destacaments impedia que es recolzessin 

mutualment i des del 23 la situació va ser complicada, ja que rebien constants atacs 

per ambdues bandes. Van estar assetjats fins al dia 7 de desembre. En total, a Tiugsa, 

entre la unitat de policia i la de tiradors, va haver-hi quatre morts i sis ferits. 
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- Telata:  Tot i que a Telata els assetjats van rebutjar amb èxit tots els atacs i els dos 

destacaments existents (de policia i de tiradors) van aconseguir mantenir les seves 

posicions, els combats van ser intensos els dies 24 i 25.  

Va ser a causa dels conflictes que hi havia a 

Telata que es va posar en marxa una operació 

molt criticada tant per autors com per 

combatents: Zamaolla, després de les 

informacions que va rebre sobre aquest 

territori, va donar l’ordre de socórrer la 

guarnició. L’operació se li va encarregar al 

tinent Ortiz de Zárate al comandament de la 

3ª secció de la 7ª Companyia de la 2a bandera 

Paracaigudista de l’Exèrcit de Terra. Els 

components eren nois d’entre 18 i 20 anys 

amb poca experiència. Quan es dirigien cap a 

Telata a alliberar els seus companys van patir 

una emboscada per un grup de l’Exèrcit 

d’Alliberació. El dia 26 van començar un 

combat i enmig d’aquest, el bàndol espanyol 

va aconseguir enllaçar amb una vella ràdio 

per a demanar suport aeri. Quan l’aviació  va arribar, els va donar suport llençant 

menjar i aigua, però només van poder recuperar alguns dels paquets, i es va afegir el 

problema de la gana i la set, un problema que va arribar a ser molt recurrent en els 

combats. En aquesta operació van morir 5 espanyols, entre ells el comandant en cap 

de la secció, el tinent Ortiz de Zárate. Aquesta operació va ser glorificada per tots els 

mitjans i a Zárate el van tractar com un heroi.3  

Així doncs es va posar en marxa una altra operació per a rescatar aquesta companyia. 

Finalment, el 2 de desembre la 21ena companyia de Tiradors d’Ifni va aconseguir 

contactar amb la secció assetjada. Així, els soldats de la 21ena companyia com els 

assetjats es van dirigir finalment a Telata. Els supervivents de Telata i els 

paracaigudistes estaven el dia 5 de desembre de tornada a Ifni.  

                                                           
3
 Annexos pàgina 71 i 72 

Font: forodeculturadedefensa.blogspot.es 

Memorial a Ortiz de Zárate 

 



46 

 

- Tiliuin. Al igual que molts altres territoris, Tiliuin tenia dos destacaments, un de policia 

i l’altre de tiradors. El dia 23 van quedar cercats, i aquest territori tenia dos problemes: 

Per una banda, era inaccessible per via terrestre, per tant s’hauria de fer un salt 

paracaigudista, i per l’altra, estava molt a prop d’una de les principals bases del Yeicht 

Taharir. L’operació de rescat d’aquest destacament es va anomenar “Pañuelo”, la qual 

explicarem posteriorment. 

- Tenín de Amel-lu. A Tenín d’Amel-lu es va crear una defensa improvisada però ben 

organitzada que va originar que només es produís una baixa. Aquest destacament va 

ser l’últim de tots a ser alliberat. L’operació de rescat s’emmarcava dins de l’operació 

Gento, i com veurem més endavant, els van aconseguir alliberar el dia 7 de desembre 

- Les altres posicions que van ser atacades (Sidi Borya, Sidi Mohammed ben Daud Sidi 

Uarsig i Ug-gug) eren més petites i no comptaven amb més de dos o tres homes. 

Segons Casas de La Vega, tots ells figuren com desapareguts en la relació de baixes del 

Grup de Policia (Casas de la Vega, 1985). 

Atac simultani a Ifni 

Font: Pablo Vázquez 
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Les operacions de L’exèrcit espanyol 

Des de l’exèrcit espanyol es van idear un seguit de missions amb l’objectiu d’alliberar els 

destacaments i socórrer als assetjats.  

L’operació “Pañuelo” 

La primera de les operacions va ser l’anomenada “Pañuelo”, que consistia en el llançament 

d’una companyia paracaigudista a l’aeròdrom de Tiliuin perquè auxilies als assetjats mentre 

s’obria pas fins a Tiliuin una columna d’evacuació. Com hem mencionat anteriorment, davant 

les dificultats que presentava aquesta zona el millor era realitzar una operació amb 

paracaigudistes. Així, el 29 de novembre, la 7a Companyia de la II Bandera Paracaigudista, al 

comandament del capità Juan Sánchez Duque, realitza el primer salt de guerra, i aconsegueix 

entrar a Tiliuin sense cap baixa.  

 

 

Als dies següents els components de la guarnició i els paracaigudistes van seguir rebutjant els 

assalts de l’enemic. El 3 de desembre són alliberats per membres de la VI Bandera de la Legió, i 

el 4 de desembre abandonen finalment Tiliuin. “Se recibe la orden de abandonar el puesto, 

destruyendo todo lo que no pueda llevarse. La guarnición y sus liberadores se retirarán hacia 

Telata y, tras destruir también este puesto, emprenderán camino hacia Sidi Ifni” (Bosque, 

1992: 18) Fins que el dia 5 de desembre tots els grups van aconseguir la seva missió i van 

arribar a Sidi Ifni.  

Font: forodeculturadedefensa.blogspot.es 

Dibuix de Tiliuin 

http://es.wikipedia.org/wiki/Legi%C3%B3n_espa%C3%B1ola
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L’operació “Netol” 

L’objectiu de la següent operació que es va portar a terme a principis de desembre, l’operació 

Netol, era trencar el cèrcol de la secció del tinent Ortiz de Zárate i alliberar Zoco Arba el Mesti. 

El coronel Felix López Maraver era l’encarregat d’aquesta missió. Amb el IV Tambor de Tiradors 

d’Ifni, la VI Bandera de la Legió, la I bandera Paracaigudista, el Batalló Expedicionari Soria 9, 

una secció de sapadors de la Companyia Expedicionària del Regiment d’enginyers numero 6 i 

destacaments d’automobilisme i sanitat. L’1 de desembre després de varis combats es va 

aconseguir alliberar el Zoco de Arba el Mesti. Com hem explicat amb anterioritat, el dia 2 de 

desembre la 21ª companyia de Tiradors d’Ifni va aconseguir alliberar la guarnició assetjada a 

pocs kilòmetres de Telata. A nivell general l’operació “Netol” va sortir bé. 

L’operació “Gento” 

Finalment la última operació era l’anomenada Gento: l’objectiu d’aquesta era alliberar Tiugsa i 

Tenin d’Amel-lu. El coronel en cap d’aquesta operació era Crespo del Castillo, encarregat de la 

II Bandera paracaigudista (sota el nom d’agrupació Crespo), la VI bandera de la Legió, el II 

Tambor de Tiradors d’Ifni i una secció de morters de l’Escamot Expedicionari de Soria 9, 

destacaments de transmissions, automòbils i sanitat.  

La matinada del dia 5 de desembre dos companyies de l’agrupació Crespo van caure en una 

emboscada, les baixes van ser molt nombroses. Per donar suport l’Alt Comandament va 

decidir enviar la I Bandera Paracaigudista. L’operació es va realitzar en dos grups diferents per 

poder anar a buscar els dos objectius: Tiugsa i Tenin d’Amel-lu. L’agrupació Crespo es va dirigir 

cap a Tiugsa i i la II Bandera paracaigudista cap a Tenin d’Amel-lu. El dia 7 es va alliberar la 

guarnició de Tiugsa. El migida del mateix dia es va alliberar Tenin de Amel-lu, que portava 

assetjada des del 23 de novembre rebutjant els atacs de l’Exèrcit d’Alliberació. 

A nivell general les operacions “Pañuelo”, “Netol” i “Gento” van tenir èxit. Es va aconseguir 

alliberar les guarnicions i replegar-se a la capital. Però cal tenir present que tot i això, havien 

perdut els territoris i ja no els tornarien a recuperar mai més. En aquells moments Espanya 

només tenia el control a la capital, Sidi Ifni. 
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L’estat de l’exèrcit  

Quan es va saber la situació l’Alt Comandament va enviar reforços i ajuda moral a tot Ifni. A 

finals de novembre comencen a arribar a Ifni efectius militars procedents de la Península, 

Ceuta, Melilla i les Canàries. Entre els dies 27 i 30 de novembre van desembarcar dues 

companyies del batalló Fuerteventura, els batallons de Cádiz 41, Soria 9  i Pavía 19. També va 

arribar a Ifni la primera Bandera Paracaigudista, i també la “Legión” representada per la seva 

6ena Bandera al complert. 

També els van enviar material i armament, però no era suficient. L’exèrcit espanyol estava en 

patètiques condicions, la falta de material i mitjans adequats es va convertir en un problema 

greu. Estats Units havia privat a Espanya usar material i armament nou i per tant tot el material 

del que disposava l’exèrcit a Ifni estava obsolet i en unes condicions pèssimes. 

L’estat del material de l’exèrcit espanyol ha sigut un dels fets més comentats per tots els 

autors que han tractat aquesta guerra, a mode d’exemple, l’article de El Mundo Ifni la Guerra 

Secreta, afirma:  “Resultó que aquel glorioso ejército carecía de casi todo: los aviones eran 

antiguallas de los años treinta; los Junkers que Alemania había enviado a comienzo de la 

guerra civil, a falta de bombas lanzaban bidones de gasolina provistos de un sistema de 

explosión artesanal ideado por un teniente; a los soldados se les entregaban hasta cinco viejos 

fusiles Máuser, con la esperanza de que algunos funcionaran cuando tuvieran que dispararlos; 

los legionarios calzaban alpargatas para combatir en un terreno abominable de arena y 

piedras; cargaban todavía con una manta y su ración alimenticia se reducía muchas veces a un 

chusco y una lata de sardinas; para socorrer a los asediados se les lanzaba el agua dentro de 

neumáticos de camión, a falta de envases mejores, que reventaban al llegar al suelo; la 

puntería de los aviadores era tan mala que disparaban contra soldados propios que salían 

desesperados de los fortines en busca de agua y comida”4 

L’exèrcit estava mal organitzat per combatre en aquella guerra: “La miseria en que se hallaba 

la tropa ha quedado reflejada en un informe redactado por el jefe de la II Bandera Paracaidista 

en septiembre de 1957, sólo un mes antes del estallido de la guerra: El traje de faena comienza 

a deteriorarse, especialmente en aquellos que sólo tienen un traje de faena, por no haber 

podido entregar el segundo reglamentario por falta de existencias. En lo que se refiere al 

calzado (…), se encuentra francamente deteriorado en general. (…) Estas necesidades se han 

                                                           
4
 http://www.elmundo.es/larevista/num137/textos/ifni1.html  

http://www.elmundo.es/larevista/num137/textos/ifni1.html
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tenido que solucionar permitiendo que los legionarios compraran en el comercio de Ifni calzado 

no reglamentario y dando orden para que toda clase de servicios e instrucción (…) se realizaran 

en alpargatas." (Bárbulo, 2007) 

Així doncs, els militars anaven pel mig del desert amb unes espardenyes que es desintegraven 

cada dia i a sobre, a falta d’un equipament millor, havien de passar les altes temperatures amb 

roba d’hivern.5 

També els veterans ens han explicat el mal estat del material: “Els dies de l’entrenament em va 

explotar un fusell a la cara que portava aquesta divisa dalt “el pont”: “Generalitat de 

Catalunya-Conselleria de Defensa- any 1938”, un arma procedent de la requisa de la guerra 

civil” (Cantijoch, 2015), així com la pèssima organització que tenia l’exèrcit durant la guerra: 

“Recibimos un ataque [de l’Exèrcit d’Alliberació], y comunicamos a Ifni que vinieran a 

bombardear a las 9.30 de la mañana. A las 13.30h aún no habían llegado. Subimos a una colina 

y a las dos y media vimos aviones (…) y resulta que nos soltaron la bomba a nosotros, no 

mataron a nadie, pero nos asustaron a todos.”(Bolart, 2015) 

Què se’n diu a Espanya? 

Mentre a Ifni s’estava vivint una guerra, la informació que rebia Espanya a través dels mitjans 

de comunicació arribava maquillada i distorsionada. Ens hem de situar en un moment en què 

se’ls havia venut a tots els espanyols que Espanya era la millor amiga del Marroc, el Règim 

intentava fer veure que eren nacions germanes. De sobte, després del desastre d’Annual, 

Espanya es veu abocada a combatre de nou a Àfrica. Així, al no saber com mostrar als 

espanyols aquest “problema”, la notícia tarda 4 dies a aparèixer en les portades. I apareix, com 

hem vist anteriorment, com una peça breu i en forma de nota del Ministeri de l’Exèrcit. 

Els dies posteriors a la primera notícia, podem veure que els diaris informen d’Ifni diàriament, 

però totes les notícies, com sempre, es passaven prèviament pel filtre del Règim. La fase que 

hem descrit anteriorment, el rescat dels destacaments assetjats, es va convertir en una fase 

molt dura i costosa, és per això que des del govern es decideix que les notícies que arribin als 

ciutadans siguin plenament optimistes i ocultin les penúries que patien les tropes espanyoles. 

“Hay que ofrecer a la gente el mensaje de que todo marcha bien, de que nuestro ejército es el 

“glorioso” ejército español de siempre y que la victoria es indudable” (Vidal Guardiola, 2006: 

104) 

                                                           
5
 http://pirineosenguerra.blogspot.com.es/2014/03/segura-valero-en-ifni-combatimos-con.html  

http://pirineosenguerra.blogspot.com.es/2014/03/segura-valero-en-ifni-combatimos-con.html
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Així doncs, a continuació analitzarem alguns dels articles que sortien a la premsa en aquelles 

dates: 

El 28 de novembre apareix als diaris aquesta notícia, posarem l’exemple en aquest cas de 

l’ABC, però apareix a diversos diaris més com La Vanguardia, La Información... 

 

Podem veure en aquest article, que els diaris no menteixen, simplement oculten una part de la 

veritat. L’article confirma que “no hi ha cap novetat digna de menció”, i eren justament aquells 

dies en què hi havia destacaments en perill, homes que estaven lluitant cos a cos i un bon 

nombre de morts, que la notícia no menciona. A més, acusa altres diaris estrangers de falsejar 

les xifres de les baixes, però en cap moment es diu quants morts hi ha hagut, o quines xifres 

són les falses i quines les reals. Sí que informen del conflicte, però d’una manera superficial i 

sempre en segon pla. 

El dia 29 de novembre La Vanguardia publica: “Felicitación del Generalísimo a las guarniciones 

de Ifni y Sahara” Aquest article segueix la mateixa línia que l’anterior i que la que seguiran els 

propers. En aquest podem llegir les felicitacions que envia Franco als soldats d’Ifni i el Sàhara. I 

continua, com la majoria d’articles, amb un comunicat del Ministeri de l’Exèrcit que diu el 

següent:  

Font: hemeroteca digital del diari ABC 

Fragment de la portada del diari del 28 de noviembre de 1957  
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La realitat és que aquest 

missatge de felicitació no anava 

dirigit a la gent d’Ifni, sinó als 

espanyols en general perquè 

tothom veiés que els espanyols 

eren uns herois. La veritat era 

que sí, per força, els soldats 

d’Ifni havien de ser herois, 

perquè no els quedava un altre 

remei (Segura Valero, 2006). A 

més, es diu que la situació 

estava avançant favorablement 

per als espanyols i que les 

guarnicions de l’interior 

resistien amb excel·lent esperit. 

Aquestes afirmacions són una 

manera de maquillar el que 

estava passant i sempre fer-ho 

amb un to d’optimisme, perquè els espanyols creguin que les decisions preses per Franco són 

les correctes i que a Ifni no hi havia tants problemes com els que podria semblar o els que la 

premsa estrangera relatava. Però justament el dia 29 de novembre hi havia molts soldats que 

ho estaven passant molt malament. 

El 4 de desembre La Vanguardia publica: “se liberó el importante nudo de comunicaciones de 

Telata, tomando contacto con su guarnición, a la que se encontró con un magnifico espíritu 

tras los brillantes combates que han mantenido durante los pasados días. Esta zona ha sido 

totalmente limpiada de rebeldes. Continúa apreciándose una disminución del espíritu 

combativo de las bandas rebeldes, a causa del duro quebranto que se  viene sometiendo por 

nuestras tropas. En las anteriores acciones se les recogieron nueve muertos y se les hicieron 

varios prisioneros. Nuestras fuerzas no sufrieron bajas. Otra de nuestras columnas que operan 

en el territorio estableció contacto con una sección de paracaidistas que llevaba combatiendo 

nueve días contra bandas muy superiores en número.- Su jefe, el teniente Ortiz de Zarate, 

había sucumbido heroicamente junto con otros cuatro legionarios paracaidistas y catorce de 

éstos se encontraban heridos. Pese a ello, esta unidad había venido avanzando varios 

Font: Hemeroteca digital de La Vanguardia 

Retall de La Vanguardia del 29 de noviembre de 1957 
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kilómetros, batiéndose brillantemente y defendiéndose cuando no podía avanzar hasta que en 

esta situación y con un espíritu elevadísimo fue liberada por nuestras columnas. Al cadáver del 

teniente Ortiz de Zarate se le- ha impuesto la Medalla Militar por orden superior”.  

Una vegada més, veiem com les notícies volen ser optimistes i mostrar “el magnífic esperit” de 

l’Exèrcit espanyol.  

No inclourem totes les notícies dedicades a informar sobre el rescat dels diversos 

destacaments, ja que podrien resultar repetitives i l’anàlisi de totes elles és pràcticament el 

mateix, les notícies respectives al rescat dels destacaments es poden trobar als Annexos 

d’aquest treball6. A nivell general totes les notícies de novembre, desembre i gener expliquen 

episodis heroics, i mostren com els atacants d’Ifni i el Sàhara són simples grups de bandolers. 

Però aquí ja podem veure algunes de les contradiccions: Si estem parlant simplement d’uns 

bandolers com podem explicar les nombroses baixes de l’exèrcit espanyol? Si només són unes 

bandes de “malfactors” hauria de ser un tema que es solucionés bastant ràpid. Les notícies 

passades pel filtre de la censura pretenien ser menys greus i mostrar com es tenia el control 

total de la situació.  

 

El motiu que titllessin a l’Exèrcit d’Alliberació de bandolers o bandes armades era senzill: 

“Franco no puede admitir que Mohamed V le ha timado. Después de concederle la 

independencia sin prácticamente ningún tipo de problemas ni contraprestaciones, después de 

contribuir gentilmente a adiestrar y armar al Ejército Real Marroquí, después de todo eso le 

devuelve el favor atacando Ifni. Franco estaba muy dolido y decepcionado, pero en ningún 

caso reconocería abiertamente que en el tema de Marruecos se la habían jugado. Seguirá, por 

ahora defendiendo públicamente al rey marroquí i eximiéndole prácticamente de toda 

responsabilidad en lo que a los sucesos de Ifni se refiere con la clara de demostrar a todo el 

mundo que su apuesta en Marruecos fue acertada y que el Caudillo nunca se equivoca en sus 

decisiones. Por ello lo que realmente piensa de la actitud de Marruecos sólo lo podrán 

expresar poniéndolo en las páginas de periódicos extranjeros7, encontrando en estos una 

válvula de escape perfecta para dejar salir por ella la auténtica opinión del Régimen en torno a 

lo que ocurre en Ifni y en el Sáhara.” (Vidal Guardiola: 2006, 152) 

Per tant, en els diaris espanyols de l’època mai s’arribarà a “atacar” al veritable enemic. 

Guadalupe Pérez García, autora d’una tesi doctoral sobre l’últim període colonial a l’Àfrica 

                                                           
6
 Annexos pàgines 72, 73 i 74 

7
 Annexos página 75 
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Occidental Espanyola, explica a RNE8: “La guerra de Ifni es uno de los casos de propaganda más 

curioso porque en ningún caso se demoniza al enemigo”. 

Tot i que la premsa era l’instrument principal de propaganda, el NO-DO també tenia un paper 

important. El NO-DO, de la mateixa manera que els articles dels diaris espanyols, “minimizó la 

relevancia de los acontecimientos bélicos y transmitió una imagen de eficacia y organización 

del ejército que distaba (…) de responder a la situación real de unas tropas mal equipadas y 

con serios problemas logísticos. El NO‐DO justificó la presencia española en los territorios 

africanos aportando razones históricas y pruebas de la labor colonizadora desarrollada por 

España a favor de la población indígena.”(González Sáez, 2013: 71) 

Però no només usaven aquesta tàctica, sinó que van buscar un altre culpable: el comunisme. 

La premsa i els alts càrrecs del govern insistien constantment en que era la Unió Soviètica i el 

comunisme els que estaven darrere de L’Exèrcit d’Alliberació, al qual finançaven i entrenaven. 

“Ante la imposibilidad de realizar un ataque frontal a Marruecos y dados los intereses 

económicos y estratégicos que aún se mantenían en el antiguo protectorado, los medios 

españoles recurrieron a enrevesadas estrategias, que pasaron por la rentabilización de un 

antiguo enemigo: el comunismo internacional.” (Pérez García, 2006: 6) 

L’“excusa” comunista serà molt recurrent entre tots els alts càrrecs del govern, apareixerà 

constantment en els mitjans de comunicació, fins que poc a poc, al veure que aquestes teories 

no encaixaven deixaran d’aparèixer gradualment als diaris. 

Relació EUA – Espanya – Marroc  

A Franco li interessava molt tenir a EUA com a aliat i va buscar totes les tàctiques possibles per 

a no trencar aquella amistat. Era important mantenir-la perquè els acords polítics firmats l’any 

1953 havien permès que Espanya tornés a entrar a l’escena internacional i trencar l’aïllament 

al que havia estat sotmesa des de 1945. 

Franco estava convençut que EUA els recolzaria en aquesta guerra. Però a EUA, al cap i a la fi, 

els hi interessava més tenir Marroc com amic, ja que aquest li podia oferir més coses. Si tenia 

al Marroc com a aliat, per una banda, ja gaudia d’una situació estratègica important al nord 

d’Àfrica que, en plena guerra freda, li era molt útil. I per altra banda, aconseguia tenir encara 

més controlada l’entrada al Mediterrani. Estats Units ja no necessitava a Espanya i és per 

aquest motiu que l’anirà pressionant perquè es retiri del Marroc. 

                                                           
8
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Per altra banda, també és important destacar que la situació del govern de Marroc era força 

favorable. Pel sultà Mohammed V aquell conflicte era ideal: “Sucediese lo que sucediese, a 

partir de ese momento, para el sultán y su mirífico hijo, todo eran beneficios: si echaban a los 

españoles, amén de ampliar su patrimonio con aquel secarral inhóspito, recibirían un triunfo 

sobre el infiel con el que envolverse carismáticamente ante su pueblo; Pero si Ben Hammú 

fracasaba, se le rebajarían de golpe los humos al Istiqlal y, en consecuencia, sus ardorosos 

combatientes serían pasto del desprecio popular, algo que, bien mirado, tampoco sentaba mal 

a su satrapía, todo lo contrario, les limpiaba la corte de ideólogos ególatras y de héroes 

incómodos. (Segura Valero, 2006: 245). És a dir, si l’Exèrcit d’Alliberació expulsava els 

espanyols, el sultà tindria un regne més gran, i per altra banda, en cas de derrota, podia dir 

que l’Exèrcit d’Alliberació s’escapava del control reial i a la vegada també es desprenia d’ells, 

cosa que li anava molt bé. 

 

El 21 de desembre es reuneixen Foster Dulles, secretari d’estat nord-americà, i Franco. El tema 

de fons era la relació Espanya-Marroc. Dulles pressionarà perquè Espanya alenteixi el conflicte, 

amb la voluntat que els espanyols només portin a terme les accions necessàries per mantenir 

el que ha quedat d’Ifni.  

La necessitat de Franco de deixar el règim consolidat a nivell internacional era urgent, i per 

tant, no podia plantar cara als EUA. Per Franco, Estats Units havia de ser un gran aliat i després 

dels acords que van portar a terme l’any 1953, Franco sabia que no podia negar-se a la 

demanda de Washington.  

De cara a l’opinió publica ja es comença a parlar més de la implicació marroquí en la guerra, 

tot i que no s’admet obertament que és Marroc el que esta darrere de l’atac a Ifni,  alguns 

diaris ja apunten en direcció l’Istiqlal com a responsable del conflicte i a la vegada s’intenta 

convèncer el lector que existeix un poble marroquí “autèntic” que estima Espanya i que no 

manté cap classe de relació amb les bandes que han atacat Ifni. 

Els últims dies de desembre la situació a Ifni semblava més calmada, però tot i que els combats 

havien baixat la intensitat, aquests continuaven, i el so dels trets al voltant dels territoris 

espanyols era habitual.  

Els diaris espanyols publicaven noticies explicant la tranquil·litat que es vivia als territoris, a 

mode d’exemple, el dia 24 de desembre el diari ABC publica: “Desde el pasado día 12 no se 

han registrado actividades de importancia en nuestros territorios de la costa occidental de 
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África. Solamente en Ifni, algunos tiroteos contra las partidas a las que se ocasionaron bajas.”9 

D’aquesta manera el règim ocultava que els destacaments d’Ifni ja no estaven sota control 

espanyol, i que l’únic que es posseïa ja d’aquell territori era la capital.  

Com podem veure, regnava molta confusió, sobretot en les notícies, que eren contradictòries i 

normalment no precisaven res, ocultaven fets i canviaven d’hipòtesis molt ràpidament. 

“Durante la guerra de Ifni-Sahara las referencias de los noticiarios resultan confusos. No se 

cumple, como era de esperar, la alusión directa al comunismo internacional como propulsor 

del Ejército de Liberación, sino que se recurre a la ambigüedad y a eludir la explicación de la 

procedencia de las bandas armadas” (Pérez García, 2006: 189) 

Nadal de 1957 i inici de 1958 

Adolfo Cano, ens explica el Nadal del 1957: “Como 

ya habían llegado refuerzos  y nosotros (Tiradores 

de Ifni) estábamos en la montaña  desde el primer 

día, nos bajaron al Grupo de Tiradores (el cuartel) 

donde pudimos asearnos y comer algo (no 

mucho). En poco tiempo habían enviado 8.000 

soldados, pero mucha tropa y poca comida. Nos 

bajaron porque había llegado a Sidi Ifni Carmen 

Sevilla y Gila. Gila nos contó sus chistes de guerra 

que eran muy semejantes a lo que estábamos 

pasando nosotros y Carmen nos enseñó sus 

hermosas piernas que hacía meses que no 

veíamos y nos subió la moral. Ni turrón ni bebida. 

Al día siguiente de nuevo a la montaña.”  (Cano, 

2015) 

Durant els dies de Nadal, es va produir una pausa en els combats, perquè el comandament va 

decidir retardar les següents operacions previstes i l’Exèrcit d’Alliberació va aprofitar per rebre 

un nou equipament i cobrir les baixes.  

Però a part d’explicar la tranquil·litat d’Ifni, les notícies durant tot el mes de desembre es van 

centrar sobretot en els enviaments de roba, calçat, menjar, tabac i dolços nadalencs i també 
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Carmen Sevilla amb els militars d’Ifni durant la seva 

visita el Nadal de 1957 
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en el viatge d’algunes celebritats a Ifni com Gila o Carmen Sevilla. Aquesta última es va 

convertir en la madrina dels soldats i fins fa poc encara recordava el conflicte al programa de 

RNE10. Les seves actuacions van ser àmpliament seguides pels mitjans i van omplir minuts del 

NO-DO, en tots s’intentava mostrar els soldats espanyols feliços i alegres. Així, els diaris 

estaven plens d’anuncis on es demanava que s’enviés menjar, roba i altres objectes que els 

poguessin ser útils mentre, alhora, els diaris seguien magnificant la tasca civilitzadora 

d’Espanya en aquelles terres. 

Però tot i la propaganda que es va realitzar dels regals de Nadal, aquests no van arribar fins al 

cap d’un temps ja que tenint en compte l’estat de la xarxa de transports de l’època i l’agilitat 

logística de l’exèrcit, era complicat que arribessin quan tocava. “Lo poco que no se perdió en el 

camino o entre manos interesadas, se repartió en el mes de marzo, polvoriento o podrido”11  

Passats aquells dies, va arribar la fi de l’any 1957 i en el missatge de cap d’any, Franco, 

intentant, una vegada més amagar la realitat del conflicte, es va disculpa al Govern del Rabat 

pels esdeveniments que havien succeït, i va seguir acusant al comunisme internacional d’estar 

darrere del Yeicht Taharir, recolzant-los i finançant-los.  

 

Poc a poc, una vegada passat el Nadal, el conflicte va començar a decaure quant a premsa es 

refereix. Les notícies cada vegada eren més distanciades fins que Ifni va tornar a caure en 

l’oblit informatiu. Les notícies de principis de 1958 volien mostrar la tranquil·litat que es vivia a 

Sidi Ifni i com tenien el territori totalment sota control. Semblava que ja no hi hagués guerra i 

que la tranquil·litat fos permanent, es va deixar d’informar d’enfrontaments, baixes i ferits. Es 

volia adormir el conflicte, sobretot a causa de la pressió que estva fent Estats Units. 

Els diaris, com sempre, deixaven la veritat a mitges. Sí que era cert que la que la situació a la 

capital estava controlada i el perill d’un atac sorpresa era poc probable, però tot i això 

s’intenta posar punt i final al conflicte. Però cal recordar que si bé la situació a la capital està 

controlada, encara es realitzen operacions bèl·liques en aquelles dates: 

 

 

  

                                                           
10

 Documentos RNE: La última guerra de España: Ifni – Sáhara 1957- 1958 – 14/04/08 
11

 http://www.elmundo.es/larevista/num137/textos/ifni1.html 

http://www.elmundo.es/larevista/num137/textos/ifni1.html
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Operació “Banderas” i “creació” de les províncies 

L’objectiu era l’establiment dels centres de resistència  “D” i “E”12. Però a l’últim moment la 

operació es va suspendre: “La razón de este cambio de planes es una decisión al más alto nivel 

del mando para separar los territorios del África Occidental Española, en dos partes: Ifni por un 

lado, y el Sahara por el otro.” (Casas de la Vega, 1985: 342) 

Per tant, el 10 de gener de 1958, un Decret de la “Jefatura del Estado” disposava una 

reorganització completa de l’Àfrica Occidental Espanyola, que convertia a Ifni i al Sàhara en 

províncies amb dos governs generals, quedant el general Zamalloa en la primera i sent 

nombrat per la segona, el general José Héctor Velázquez. 

Aquest decret ha portat molta controvèrsia al llarg dels anys, com és normal en l’època, el 

Règim “feia i desfeia” com li anava bé i en aquell moment era convenient que Ifni i Sàhara 

fossin dues províncies. L’ONU pressionava a Espanya perquè descolonitzés Ifni, i una bona 

manera per a poder mantenir el territori era convertir-la en província. “Un escrito secreto del 

Alto Estado Mayor titulado ‘El Sahara español y los territorios vecinos’, fechado en abril de 

1960, consideraba que la provincialización de Ifni y el Sahara era una medida artificial hecha 

‘de modo unilateral y sin contar con la población indígena que no está asimilada y sin existir 

asentada una minoría española que pudiera justificarlo’” (López García, 2013: 69) 

Un anàlisi realitzat per Manuel Jorques, demostra que realment Ifni i Sàhara mai van ser 

províncies i que es tractava purament d’una “fal·làcia jurídica”, ja que, entre d’altres motius, 

“para la creación de nuevas provincias es necesario modificar la Ley de 1833 (o derogarla), 

originaria de la división territorial de provincias, subsistente a día de hoy” (Jorques, 2014: 23). 

No profunditzarem més en el tema perquè no és el que estem tractant, i pot arribar a ser molt 

extens. Només és un apunt per demostrar la manipulació a la que podia arribar el Règim per 

mantenir el territori d’Ifni, en el que poc a poc hi anava tenint menys sentit la presència 

espanyola. 

L’Operació “Banderas” es va continuar a mitjans de gener i es va anomenar Operació “Diana”. 

 

 

                                                           
12

 L’estat Major va organitzar un seguit d’accions a realitzar al voltant de Sidi Ifni, per aquest motiu 
s’estableixen diferents nuclis o “centres” de resistència que s’havien de defensar. El centres  “D” i “E” 
estaven situats a les alçades d’Erkunt. 
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Operació “Diana” 

L’operació “Diana” es va iniciar el 31 de gener de 1958 i perseguia el mateix objectiu que 

l’operació “Banderas”; prendre els anomenats centres de resistència “D” i “E” per millorar així, 

el perímetre de defensa i bloquejar dos importants vies de penetració a l’Exèrcit d’Alliberació. 

L’operació Diana va resultar un èxit, el dispositiu de defensa de Sidi Ifni es va aconseguir 

ampliar en 6 km. Els comandaments de l’Exèrcit d’Alliberació eren conscients que aquesta 

vegada havien sofert un cop dur i a partir del tres de febrer, van llançar una sèrie d’atacs 

violents per reconquerir les parts de territoris perduts. La defensa d’aquestes accions, va 

costar en total, 4 morts i 23 ferits. 

Es pot veure que l’activitat que hi ha a Ifni no és nul·la. L’exèrcit segueix combatent i realitzant 

operacions i, alhora, cada vegada les noticies son més escasses, només arriben notícies 

positives i tranquil·litzadores.  

Operacions “Siroco” i “Pegaso” 

Durant el mes de febrer, l’Alt Comandament Espanyol va considerar oportú realitzar una sèrie 

d’accions de caràcter ofensiu a Ifni. Per tant, el 10 de febrer el general Zamalloa prepara una 

operació que es va anomenar “Siroco” i que consistia en un reconeixement ofensiu sobre el 

Zoco Arba El Mesti. Aquesta només dura un dia i perseguia unes finalitats molt limitades. 

L’operació va ser un èxit ja que es va aconseguir l’objectiu que es desitjava.  

No havien passat ni dues setmanes quan es va donar pas a la següent operació, la denominada 

“Pegaso”, l’objectiu de la qual seria Tabelcut, sobre el que es faria una altre incursió en 

profunditat. Es tractava d’una operació complexa, ja que l’objectiu no era només Tabelcut, 

sinó també volien “netejar” els territoris que hi havia al camí fins arribar a Tabelcut: d’Erkunt, 

Id Buchini. Però els soldats que van enviar per a realitzar aquesta operació es van trobar amb 

certes dificultats a la zona d’Erkunt, cosa que va provocar que s’haguessin d’enviar reforços i 

realitzar una de les operacions més famoses d’aquesta guerra: El salt d’Erkunt. 

El salt d’Erkunt 

Emmarcada dins de l’operació “Pegaso”, es va desenvolupar el segon salt de guerra de les 

Forces Paracaigudistes de l’Exèrcit de Terra a la localitat d’Erkunt. L’operació quedava 

encarregada a la 1a Companyia de la I Bandera Paracaigudista, al cap del capità Pedrosa 

Sobral. Es va decidir realitzar el salt perquè els enviats per l’operació Pegaso, la VI Bandera 
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Legionaria i la II Paracaigudista, estaven arribant al límit de les seves forces. Sobre les 2 de la 

tarda del dia 19 es va donar l’ordre que embarqués la companyia. 

El seu objectiu era assegurar la lliure disposició de la carretera costera que unia el territori 

d’Ifni de nord a sud, i posteriorment replegar-se a Sidi Ifni. L’ex combatent Juan Conejo, relata 

en el seu blog: “En la misión intervendría toda la I Bandera y tenía como objetivo ocupar y 

destruir un presunto puesto de mando y abastecimiento, que tenía el enemigo en una cabila 

(...) denominada Erkunt (...) a unos 30 kilómetros al norte de Sidi Ifni.”13  

Els paracaigudistes però, es trobaven en un problema: hi havia possibilitats que els combatents 

caiguessin al mar i no disposaven d’armilles salvavides. El paracaigudista Conejo ho recorda de 

la següent manera: “Preguntados sus mandos sobre la ayuda que en caso de caer un avión al 

mar nos podría prestar, por lo visto dijo que: No tenemos salvavidas suficientes, asi que ayuda 

moral toda, ayuda practica, casi ninguna” 

Les forces avançades de la VI Bandera van sentir disminuir la pressió de l’adversari gràcies al 

reforç que van representar els paracaigudistes: “En estas condiciones pudimos observar como 

a lo lejos (...) se estaban librando encarnizados combates entre nuestras unidades que 

avanzaban por tierra y las líneas de resistencia enemiga. Combates que cedieron al poco de 

haber saltado nosotros, pues el enemigo al verse sorprendido por nuestra acción se sintió 

atrapado entre dos fuegos, desmoronándose su resistencia, emprendiendo la huida en franca 

desbandada hacia el interior del territorio” El mateix dia a les 12 de la nit els paracaigudistes 

arriben a Sidi Ifni. I el dia 20 de febrer es comunica al capità general de les canàries que 

l’operació havia acabat. En tota l’operació Pegaso s’havien patit 7 morts i 15 ferits. 

El principi del final 

Així doncs, a Ifni aquesta estranya guerra s’estava acabant. Tot i que els espanyols encara 

conservaven la capital, aquesta estava totalment assetjada i l’enemic podia atacar quan li 

convingués. A més, la major part del territori ja estava en mans de l’Exèrcit d’Alliberació, i ja no 

tornarien mai més a estar en mans espanyoles. És cert que l’objectiu essencial marcat pel 

govern espanyol en les últimes operacions s’havia aconseguit, la línia de defensa de la capital 

s’havia allunyat suficientment de l’aeròdrom i del port, tot i això, és evident que els europeus 

continuaven aferrats a Sidi Ifni i als seus voltants, i així seguirien fins a 1969. 

                                                           
13

 http://relatosdelaguerradeifni.blogspot.com.es/2011/02/sidi-ifni-en-el-recuerdo.html 

http://relatosdelaguerradeifni.blogspot.com.es/2011/02/sidi-ifni-en-el-recuerdo.html
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Al Març de 1958 cada vegada hi havia menys activitat, les accions es van limitar a intercanvis 

de trets, considerant-se l’última baixa, segons Carlos Canales i Miguel del Rey (2006), la del 

soldat José Martínez Cortés, un tirador d’Ifni, el dia 19 de maig de 1958.  

 

L’abril de 1958, Espanya i Marroc firmen el tractat de Cintra a Portugal, ja que era un territori 

neutral. El Marroc promet la pau i Espanya li entrega els territoris de Cabo Juby, avui en dia 

Tarfaya. La conferència de Cintra va tenir lloc entre els dies 31 de març i 2 d’abril de 1958, 

entre les màximes mesures secretistes possibles. “Ningún representante extranjero fue 

invitado a participar o a ser observador en ella i los periodistas que cubrieron la información 

tuvieron serias dificultades para realizarla.” (Vidal Guardiola,2006:282) L’Acord de Cintra 

establia en el seu punt número 1 que: “El 10 de abril de 1958 España procedería a la entrega a 

las autoridades marroquíes de los poderes que han sido ejercidos por ella hasta esa fecha en el 

territorio del Tratado de 27 de noviembre de 1912 que ha señalado como zona sur del 

protectorado de España en Marruecos”. (Canales, Del Rey, 2006:200) 

A Ifni la posició segueix en peu durant els mesos següents sense que es produeixi un atac més 

seriós. Hi ha accions esporàdiques però això és tot, poc a poc, les baixes disminueixen: 

“Todavía en marzo tenemos cuatro bajas, un muerto y tres heridos; en abril, un herido y la 

tripulación entera de un Heinkel, que se estrella contra el suelo en las inmediaciones del 

Vértice Buyarifen; en mayo, un muerto y un herido” (Casas de la Vega, 1985: 528) 

Finalment, el dia 30 de juny es rep un telegrama que diu: “Representante bandas armadas 

asegura a partir  12.00 horas día 30 harán alto el fuego ese sector. Observe cuidadosamente 

actitud enemigo, extremando precaución. Fuego propio totalmente prohibido. Aviación no 

debe volar” (Casas de la Vega, 1985: 529) 

I després d’aquest telegrama és on nosaltres considerem que s’acaba la guerra. Tot i que els 

conflictes ja s’havien acabat feia dies, és l’únic document o avís oficial que trobem que pugui 

apuntar a la fi. Al ser una guerra no declarada és complicat posar-hi una data exacta. 

Com ja hem mencionat amb anterioritat, els autors difereixen respecte a la fi d’aquesta breu 

guerra. Alguns, com Casas de la Vega, diuen que es dóna per tancada quan es rep el telegrama 

el dia 30 de juny. Altres afirmen que s’acaba a l’abril de 1958, amb el tractat de Cintra i la 
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pèrdua del territori de Tarfaya, com Guadalupe Pérez García14. Alguns afirmen que la guerra es 

pot donar per acabada després del salt a Erkunt, com Carlos Canales i Miguel del Rey (2006), o 

Mariano Fernandez Aceytuno, excombatent d’Ifni
14

. És senzill de comprendre que tant autors 

com ex combatents difereixin sobre la guerra, ja que, al no haver-hi tractat de pau ni alto al foc 

oficial, és difícil posar una data concreta a la fi de les hostilitats.  

Presoners de guerra 

Però tot i que el conflicte ja es considerés acabat, ambdós bàndols seguien tenint presoners de 

guerra. És per això que des de l’abril del 1958 fins al maig del 1959, es procedeix a alliberar els 

presoners tan d’una banda com de l’altra. El 5 de maig de 1959 van ser entregats, als principals 

representants del govern espanyol, quaranta presoners de guerra, entre els que hi havia 

militars i civils (tres dones i dos nens), sent considerats com els últims presoners espanyols 

alliberats. Com a contrapartida, el bàndol espanyol entrega els últims 59 reclusos del camp de 

Fuerteventura al govern del Marroc. 

Alfonso Carlos Alsúa, va ser un d’aquests 40 presoners i explica en una entrevista a Diario 

Vasco: “Estuvimos seis meses encerrados sin ver el sol. Nos pegaban sin motivo. Nos hacían 

ponernos de puntillas junto a una pared con la cabeza apoyada. Cuando te caías, te golpeaban 

con la culata del fusil o a patadas. O te quitaban pelos del pubis y te los metían en la boca. 

Bebíamos una agua sucia caliente por la noche (...) Nos apuntaban con las armas haciendo con 

la boca ¡pum! para asustarnos.  

El día que nos liberaron era el 6 de mayo de 1959. Nos llevaron a un puesto y nos dieron una 

maleta vacía. No sabíamos qué pasaba, pero imaginamos que nos liberaban. Nos dijeron de 

ponernos un traje, de los cientos que había. Nos los probamos y nos llevaron en autobús a 

Rabat (…) Nos metieron al palacio del rey. Nos dijeron que estuviésemos callados y firmes. Nos 

pusieron por filas. Llegó Mohamed V con su hijo Hassan y otras autoridades, como el 

embajador español. El rey nos dio la mano, sin hablar con nadie”15. 

Tot i que tots aquests fets apuntessin a la fi d’aquest conflicte, i el que hauria de representar la 

retirada d’un territori on Espanya no hi feia res, Ifni, va seguir militaritzada fins que s’entrega 

11 anys després, al 1969. 

                                                           
14

 Documentos RNE: La última guerra de España: Ifni – Sáhara 1957- 1958 – disponible a : 
http://www.rtve.es/alacarta/audios/documentos-rne/documentos-rne-ultima-guerra-espana-ifni-
sahara-1957-1958-14-04-08/34715/  
15

 http://www.diariovasco.com/20071228/al-dia-local/ultimo-preso-sidi-ifni-20071228.html 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/documentos-rne/documentos-rne-ultima-guerra-espana-ifni-sahara-1957-1958-14-04-08/34715/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/documentos-rne/documentos-rne-ultima-guerra-espana-ifni-sahara-1957-1958-14-04-08/34715/
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El Sàhara  

Tot i que aquest treball es centra principalment en els successos d’Ifni i no en els del Sàhara ja 

que hem volgut acotar la recerca, no es pot parlar de la guerra d’Ifni sense parlar del Sàhara, 

perquè ambdós territoris estan estretament lligats, i per a entendre la situació d’un lloc hem 

hagut de buscar i entendre la situació de l’altre. 

Cal recordar que França era una aliada de l’AOE, però mentre que es negava a entrar a Ifni i 

només els prestava informacions de caràcter militar, sí que col·labora plenament al Sàhara. 

A la capital del Sàhara, l’Aaiún, de la mateixa manera que a Ifni, al novembre es vivia amb una 

tensió constant. A més, després dels successos d’Ifni el 23 de novembre, es va veure clar que 

s’havia d’anar preparant la defensa davant del Yeicht Taharir. 

Des del dia 25 de novembre fins a finals de desembre hi haurà diversos combats a la platja de 

l’Aaiún i també a Cabo Bojador. 

Els dies previs a Nadal, la banda armada de Tafudart decideix posar a prova les seves defenses. 

Es dirigeixen cap a l’est, a l’oasi de Messeid, en missió de reconeixement. Una vegada arribats 

en aquella zona es van trobar amb l’atac d’un grup de l’Exèrcit d’Alliberació. Els espanyols es 

van endinsar en una petita batalla que van guanyar amb molta facilitat, cosa que va fer que la 

moral dels espanyols s’elevés molt, pensant-se que s’enfrontaven a un grup de rebels sense 

capacitat de lluitar. Segons explica Casas de la Vega al seu llibre, La última Guerra de África 

(1985), s’estima que l’Exèrcit d’Alliberació va perdre entre 25 o 30 homes mentre que l’exèrcit 

espanyol va patir una baixa.  

La batalla d’Edchera 

Els dies posteriors a Nadal, a principis de gener, es va realitzar la batalla més cruenta d’aquesta 

guerra, la batalla d’Edchera. Els comandaments del Aaiún realitzen una incursió cap a la part 

de Edchera per reconèixer com estaven organitzats en aquell territori els membres de l’Exèrcit 

d’Alliberació i calibrar la seva fortalesa. Molt a prop d’Edchera van ser atacats i va començar un 

greu combat. Les baixes anaven augmentant, fins que després de varies hores de combat els 

enemics es van retirar, deixant enrere, segons Segura Valero (2006), 50 cadàvers. Però els 

espanyols no n’havien sortit millor parats: seixanta-quatre ferits, quaranta-set morts i un 

desaparegut.  
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El dia després del desastre d’Edchera es reunien a Las Palmas els estats majors de França i 

Espanya a Àfrica amb l’objectiu d’elaborar un plans que fessin del desert a l’Exèrcit 

d’Alliberació definitivament. Així, s’estableixen dues operacions: Els francesos realitzarien 

l’operació Écouvillon, que significa escombra, ja que la intenció era “escombrar” el Yeicht 

Taharir del desert, i els espanyols portarien a terme l’operació Teide. 

“La directiva general TMA nº1 establecía en lo referente al Sáhara que el objetivo era: Buscar, 

encontrar y aniquilar a los grupos de rebeldes situados al norte del Sáhara para 

posteriormente proseguir con la limpieza del centro y del sur del territorio” (Canales i Del Rey, 

2006: 154). 

Però com ja hem dit en nombroses ocasions l’exèrcit espanyol, es trobava en unes pèssimes 

condicions, no tenien aigua ni el material necessari i a més, la tropa estava molt poc 

preparada, molts soldats havien estat enviats sense la instrucció necessària i s’enfrontaven a 

persones que coneixien perfectament el territori: “No cabe duda de que el panorama en el que 

se encontraron era más duro, pues faltaba comida, solo tenían una cantimplora de agua para 

dos días y había que sufrir el rigor del clima, con un calor asfixiante durante el día y frío por la 

noche. La suciedad, falta de higiene y la molestia de las chinches, piojos y otras incomodidades 

como la falta de ropa y equipo adecuado, sobre todo el calzado, fueron una constante en toda 

la campaña, en la que las penurias del ejército español sólo se pudieron superar con esfuerzo y 

buena voluntad” (Canales i Del Rey, 2006: 158). 

A causa d’aquestes males condicions els francesos han de posar a disposició de les tropes 

5.000 soldats, 70 avions, mil tones de proveïments per via aèria i 1.500 per via terrestre. Com 

podem veure, la implicació francesa era plena. “Para comprender la implicación francesa es 

necesario tener en cuenta que sus tropas se están desangrando a Argelia (que logrará 

independizarse después de cuatro años de brutal guerra, en 1962) por lo que no puede 

permitirse perder también Mauritania, y está firmemente decidida a dejar bien claro su poder 

en esta colonia.” (Alcojor, 2006) 

La necessitat espanyola de disposar de recanvis, equips, reserves d’aigua i combustible i 

municions per garantir l’èxit de l’operació va fer que es retardés fins el dia 10 de febrer. Els 

francesos, en canvi, van entrar el dia 8 en acció. 

Es va decidir dividir les operacions: uns van actuar al nord i els altres al sud. En general les 

operacions van sortir bé, es van trobar amb un Exèrcit d’Alliberació dèbil i desmoralitzat, 
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patien una falta de resistència organitzada i els europeus es van imposar sense grans 

problemes. El dia 16 de febrer pot considerar-se el final de les accions per netejar las zona 

nord i centre del Sàhara. I el dia 25 es dona per tancada l’operació al sud. 

Una vegada concloses les accions militars i policials, només quedava avaluar la situació i 

preparar el Sàhara per un llarg període de pau i reconstrucció. 
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Desenvolupament de l’Àfrica Occidental Espanyola des de 1956 fins després 

de 1975. 

Font: Pablo Vázquez 

Desenvolupament de l’Àfrica Occidental Espanyola des de 1956 fins 

després de 1975. 

 

3.3 Final de la guerra  

Després de l’estiu de 1958 la calma va tornar a Ifni, poc a poc es va anar tornant a la normalitat 

i així es va seguir 11 anys. Durant aquell període es van dur a terme importants obres 

públiques i inversions que van millorar el nivell de les infraestructures. “Pero en esos últimos 

11 años, en los sesenta, la ciudad 

todavía asediada, brilló como un 

insólito paraíso. No había riqueza 

alguna, pero el gobierno asfaltó 

calles, levantó y pintó casas, 

construyó un extraño e ingenioso 

puerto a golpe de millones (puerto 

que los marroquíes abandonarían 

enseguida). Sidi Ifni floreció como 

nunca: los militares todavía salían a 

caballo a cazar gacelas, cobraban su 

salario hasta multiplicado por tres, 

paseaban con uniformes blancos, se 

casaban con gran boato, 

multiplicaban las fiestas, las partidas 

de póquer... Y los pocos civiles que 

completaban la población española 

vivían como en una película.”16 

És cert que els combatents que han 

estat a Ifni ens han dit que a la capital 

es vivia molt millor que a la resta de 

posicions, però no tots els soldats 

podien estar a la capital. Miquel 

Querol, militar a Ifni el 1962 i 1963, 

ens explica: “Jo estava molt bé, però 

la major part dels meus companys 

estaven a la muntanya, sota terra en 
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 http://www.elmundo.es/larevista/num137/textos/ifni1.html 

http://www.elmundo.es/larevista/num137/textos/ifni1.html
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unes trinxeres. Sense aigua, sense llum, sense res... els hi tenien que portar cada dia el menjar 

i l’aigua i dormien sota terra en unes lliteres amb escarabats, rates, escorpins… Inclús un dia 

vaig arribar a les muntanyes i em vaig trobar un company que s’estava afaitant amb el cafè 

amb llet que havia sobrat de l’esmorzar!”. Les condicions pels soldats no havien variat massa 

els anys després de la guerra, el material i l’armament del que disposaven els militars seguia 

sent antiquat.  

Els soldats durant els anys 60 estaven dins d’una “ratonera”, Ifni s’havia convertit únicament 

en la capital i cada vegada tenia menys sentit que els espanyols continuessin allà.  

“El terreno era inhóspito, donde no podían vivir ni los lagartos, y los soldados tuvimos que 

pasar hambre, plagas de langosta, culebras, pulgas, chacales, sirocos. No había nada que 

justificase la presencia de los soldados españoles, no profesionales, que no obstante, en un 

alto porcentaje mantuvo alta la moral, convencidos -eficacia de la propaganda del régimen 

franquista― de que debíamos estar allí y cumplir nuestro deber. Estaba claro que aquello se 

mantenía porque Marruecos lo toleraba y porque a los militares profesionales y funcionarios 

civiles les iba bien, pues tenían ingresos tres o cuatro veces superiores a  que hubieran 

obtenido con sus empleos en la Península.” (Jorques, 2007: 225) “Al intentar reanudar la vida 

cotidiana, rota hacía año y medio, solo tus padres te escuchaban. Los demás ―familiares, 

amigos y compañeros― ni sabían dónde habías estado, ni que habías hecho, ni para qué había 

servido tu sacrificio personal. Algunos te identificaban por el sello de correos tan bonito que 

llevaba la carta que en su día les enviaste” (Jorques, 2007: 226) 

La gent no coneixia Ifni, ni sabien què hi passava. Preguntant als mateixos veterans si ells 

coneixen la regió o s’havien assabentat del conflicte abans d’anar-hi, tots ens responen que sí, 

que sabien que alguna cosa estava passant per aquell territori, però no li prestaven gaire 

atenció, únicament quan veien que els tocava anar a fer el servei militar a Ifni, es preguntaven 

on era aquell territori i què havia passat allà. 

Així els anys van anar passant, fins que el 4 de gener de 1969 es firmi, després d’un període de 

negociacions, el Tractat de Fez, segons el qual es retornava Ifni al govern marroquí. La decisió 

es va sotmetre a votació. Segons Pérez García (2003: 219) “tal decisión fue ratificada por las 

Cortes con desmedidas críticas para una Cámara no democrática, el 22 de abril del mismo año 

El resultado de la votación recogerá sorprendentemente 295 votos a favor frente a 66 en 

contra, 25 abstenciones y 150 ausencias. Para lograr el asentimiento de los sectores más 
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críticos, el gobierno español tuvo que desmantelar algunos de los pilares propagandísticos que 

hasta entonces habían justificado con firmeza la posesión del territorio colonial.”  

Què és el que el govern “desmenteix”? 

1. El govern es veu obligat a reconèixer que Ifni, després de ser reconeguda al 1958 com 

a província, era una província de naturalesa “funcional”. 

2. Afirma que el territori no té valor estratègic. 

3. A més, també es desmenteix la història que afirmava que a Santa Cruz de Mar Pequeña 

hi havia hagut pesqueries i que, per tant, el territori els era legítim. “Desmintió,  

[Fernando María de Castiella, ministre d’assumptes exteriors] por fin, la existencia de 

las antiguas pesquerías españolas de Santa Cruz de Mar Pequeña, puesto que, según 

su interpretación, se trataban de un fortín en la costa africana construido por Diego 

García de Herrera para comerciar y realizar razzias que obtendrían mano de obra para 

las azucareras canarias. Además, no constaba en ningún documento que tal 

emplazamiento se situara precisamente en el actual Ifni, sino quizás en las 

inmediaciones de Agadir. A su vez, la ocupación definitiva por el Coronel Capaz el 6 de 

abril de 1934 se había hecho de modo unilateral, sin contar con los franceses y con una 

extensión superior a la que correspondía.” (Pérez García, 2003: 220) 

A més també es van apuntar un seguit d’arguments militars, estratègics i econòmics pels quals 

Ifni no sortia a compte: 

- Les comunicacions amb la capital eren molt dolentes i, per tant, en el cas que hi 

haguessin hostilitats, les despeses, tant humanes com materials, del territori serien 

enormes.  

- L’embarcador i l’aeroport estaven en unes condicions deplorables i mal situats. 

- Econòmicament Ifni no sortia en absolut rendible: “Según Castiella, se trataba 

simplemente de «un gran almacén de municiones, provisiones y pertrechos», 

aludiendo así a que el único motor económico eran las fuerzas españolas y sus 

funcionarios. (…)El resto de recursos del territorio se limitaban a una fábrica de hielo, 

una de gaseosas y una agricultura de subsistencia”. (Pérez García, 2003: 220) 

Segons Miquel Querol (2015), Ifni costava 20 milions de pessetes al dia. 
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Font:Asociación de Veteranos de Ifni del Levante 

Español www.aviles.es 

 

Font: 
https://picasaweb.google.com/jomabase/IMAGENESDEIFNI 
 

Així podem veure com el govern espanyol havia utilitzat diverses estratagemes i mentides al 

llarg dels anys per a mantenir una província que no els sortia rendible per cap banda, ni 

econòmicament ni militarment. 

Tot i que alguns autors difereixen en aquest punt, ja que va ser un conflicte més aviat estrany, 

la guerra, sota el nostre punt de vista, va ser una derrota total. Més que una derrota, com 

afirma Miquel Querol, va ser un “despropòsit”. Es va convertir en una guerra i en una posterior 

ocupació que cada vegada tenia menys sentit i va costar la vida de més de 300 espanyols, 80 

desapareguts i més de 500 ferits.  

Els espanyols es van passar 11 anys més en aquell territori amb uns motius que són molt 

qüestionables. Josep María Cantijoch, ex veterà, ens explica: “Els soldats eren allà “per guardar 

la cara”. Oficialment la guerra d’Ifni la va guanyar Espanya pel fet que el marroquins no ens 

van tirar al mar com era  el que pretenien en la invasió feta a la japonesa. Altra cosa fou la 

realitat ja que d’un territori de 1.500 km2 que tenia Ifni, van quedar en poder dels espanyols 

tan sols un centenar formant un cercle llambrat a la capital (...)Si el van cedir fou amb 

l’aquiescència diplomàtica dels EUA. Que li convenia jugar la carta del nord d’Àfrica a favor 

dels marroquins (Cantijoch, 2015).  

 

Per altra banda, davant d’aquesta inquietant pregunta, l’historiador Joan B Culla ens respon: 

“Suposo que és per una qüestió d’orgull militar, per una qüestió de principis, i també pel 

Sàhara, crec que hi ha una relació molt estreta entre el Sàhara i Ifni. Al Règim li interessava 

més, estratègicament parlant, el Sàhara que Ifni, i un l’altre motiu, a banda de l’orgull 

Cinema Avenida, 1960 Cinema Avenida actualment 

http://www.aviles.es/
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franquista que no podia abandonar aquell territori amb el que estava tan compromès, era el 

Sàhara, el franquisme té por que si l’any 60 cedeix Ifni, el pròxim sigui el Sàhara.” (Culla, 2015) 

Actualment alguns dels veterans d’aquesta guerra retornen a Ifni per recordar vells temps i 

compartir aquestes experiències que tan poca gent coneix. A Sidi Ifni encara queden algunes 

de les marques de l’ocupació espanyola: Avui en dia una part de la població a Ifni parla 

espanyol i queden alguns edificis oficials construïts en aquella època. “La huella de España en 

esos 35 años sí se borrará fácilmente. España salió de Ifni corriendo, con prisas, llevándoselo 

todo y sin ganas de volver. La palabra “Ifni”, como estamos viendo, fue vetada en la prensa y 

también en el ideario colectivo de todo un país. Había que olvidar. Y se olvidó. España se olvidó 

inmediatamente de Ifni” (Vidal Guardiola, 2006: 335)  

Reconeixement dels soldats 

El que van rebre els soldats com a reconeixement d’haver estat a Ifni va ser únicament un 

diploma. Un fet que ha sigut molt criticat per tots els veterans, Adolfo Cano ens explica: 

“Recibí el documento acreditativo de la medalla de campaña Ifni-Sahara. La medalla, si la 

quería, la tenía que comprar. Por dignidad, no la compré”. I com ell, la majoria de soldats, 

negant-se a pagar per un honor que els pertanyia. 

Els veterans d’Ifni porten anys esperant un reconeixement i que aquesta guerra es doni a 

conèixer. Al cap dels anys i després de realitzar diverses accions han aconseguit una mica 

d’atenció. Miquel Querol, president de l’Asociació Catalana de Veterans d’Ifni és un dels 

veterans que més esforç ha posat en el reconeixement de la seva estança en aquell territori 

d’Àfrica i que el servei militar de tants milers d’espanyols no quedi en l’oblit: 

“Al final vam aconseguir que el Parlament i el Senat espanyol, l’any 2007, aprovessin una llei, 

una disposició final novena, a la nova llei de la carrera militar. És a dir, a la nova llei de la 

carrera militar que es va aprovar l’any 2007 s’hi va afegir aquesta disposició final novena, que 

deia el següent: 

Disposición final novena: Reconocimiento de servicios prestado en el territorio de Ifni-

Sáhara.  

Las cortes generales reconocen la entrega y sacrificio de los que cumpliendo el servicio militar 

obligatorio estuvieron integrados en unidades expedicionarias de las fuerzas armadas 
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destacadas en el territorio de Ifni- Sahara y participaron en la campaña de los años 1957 a 

1959.” 

Segons aquesta llei, als veterans d’Ifni se’ls reconeix el seu servei i teòricament s’elaborarà una 

llista de participants en la guerra per estudiar posteriorment un reconeixement nominal, però 

malauradament aquesta llei encara no s’ha complert: “Fa set anys d’aquesta llei i encara no 

s’ha aplicat. És per això que sovint estem fent gestions i enviant cartes perquè tinguem un 

reconeixement” 

Actualment, es poden trobar força articles de diaris digitals on s’explica la història d’Ifni i 

s’entrevista diversos veterans que reclamen el reconeixement per haver lliurat aquesta guerra, 

diaris com per exemple El Mundo17, La Razón18 o El Confidencial19, entre d’altres, han tractat 

aquest tema i han resultat d’utilitat per a comentar aquest apartat. 

Pel que respecte al territori del Sàhara, del qual considerem que també hem d’explicar el seu 

desenllaç, no va aconseguir la seva independència fins l’any 1975. Però a finals dels anys 60 

van començar a aparèixer diversos grups d’independentistes que anaven pressionant i 

organitzant diverses accions per aconseguir la independència. 

Així, el 6 de novembre de 1975 es va organitzar l’anomenada “Marcha Verde”, integrada per 

350.000 civils i 25.000 soldats, sota les ordres del rei Hassan II, en què demanaven la 

descolonització espanyola del Sàhara. Aquesta marxa va pressionar fortament a Madrid, que 

finalment va accedir a negociar la retirada de la colònia. I el 18 de novembre de 1975, dos dies 

abans de la mort de Franco, el govern espanyol va aprovar la descolonització del Sàhara 

Espanyol.20 

Després d’un lent procés que va durar més de 2 mesos, Espanya va anar retirant les seves 

guarnicions, i finalment, el 25 de febrer de 1976, es va arriar la bandera espanyola a l’Aaiún.  

Així, s’esborra oficialment el que va ser l’Àfrica Occidental Espanyola, i amb ell la guerra d’Ifni-

Sàhara, que amb el pas del temps es convertirà en la guerra “oblidada”. 

  

                                                           
17

 http://www.elmundo.es/elmundo/2011/02/19/espana/1298112287.html 
18

  http://www.larazon.es/historico/1450-sidi-ifni-la-guerra-olvidada-
OLLA_RAZON_288488#.Ttt1P1Drt8wscs5 
19

 http://www.elconfidencial.com/espana/2009-12-20/sidi-ifni-la-guerra-olvidada-de-espana_478060/ 
20

 Informació extreta de: http://www.rtve.es/rtve/20101006/35-anos-marcha-verde/359560.shtml  

http://www.elmundo.es/elmundo/2011/02/19/espana/1298112287.html
http://www.larazon.es/historico/1450-sidi-ifni-la-guerra-olvidada-OLLA_RAZON_288488#.Ttt1P1Drt8wscs5
http://www.larazon.es/historico/1450-sidi-ifni-la-guerra-olvidada-OLLA_RAZON_288488#.Ttt1P1Drt8wscs5
http://www.elconfidencial.com/espana/2009-12-20/sidi-ifni-la-guerra-olvidada-de-espana_478060/
http://www.rtve.es/rtve/20101006/35-anos-marcha-verde/359560.shtml
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4. Aportació final  

4.1 Perquè s’anomena “guerra oblidada”? 

Com hem mencionat amb anterioritat, es va haver de fer un replantejament de la idea inicial 

que eren els mitjans de comunicació dels anys 1957 i 1958 els que havien fet que aquesta 

guerra fos una guerra oblidada. Amb tota la investigació realitzada ens adonàvem que els 

diaris parlaven pràcticament cada dia sobre aquest conflicte. No l’anomenaven “conflicte” ni el 

titllaven de greu, però allà se sabia que alguna cosa passava. Inclús els propis ex combatents 

ens han explicat en més d’una ocasió, que sí que havien sentit a parlar del territori d’Ifni però 

que els quedava com una cosa molt llunyana: una guerra a l’Àfrica? Ells no hi tenien res a 

veure. Fins que els va tocar anar-hi. 

Així a mesura que hem anat llegint, hem entès que tot i que el franquisme i la dictadura, van 

ser una de les peces que va generar aquesta ignorància respecte a la guerra d’Ifni-Sàhara, la 

transició i el desinterès general de la societat han sigut, sota la nostra opinió, el factor principal 

pel qual aquesta guerra s’anomena actualment guerra oblidada, ignorada, oculta, silenciada, 

entre altres. 

La majoria de documents llegits afirmen que va ser el franquisme el que provoca aquesta 

desinformació, però tot i això hem trobat diverses fonts que expliquen que va ser més aviat la 

transició i els anys posteriors el que la van convertir en una guerra “oculta” o “oblidada”. 

Posem com a exemple el llibre Ifni: La prensa y la guerra que nunca existió o l’article del diari 

ABC Ifni: la guerra que España libró con Marruecos a sangre y fuego. Des de la nostra posició 

recolzem aquesta teoria.  

Una vegada el conflicte es va acabar, ja no va tornar a tenir cap tipus d’importància 

mediàticament parlant i els anys posteriors van anar fent que s’oblidés. En l’actualitat, és un 

episodi que ni tan sols es menciona en les classes d’història. El mateix Joan B. Culla, professor 

d’història a la Universitat Autònoma de Barcelona, ens comenta que no l’explica als seus 

alumnes de primer de carrera. El motiu? Té molt poques sessions i no va ser un conflicte prou 

important com altres de la història. 

Això ens porta al tercer motiu pel qual considerem que s’anomena guerra oblidada: El 

desinterès de la societat. La guerra d’Ifni va ser una guerra breu on tampoc hi van enviar 

centenars de milers d’espanyols com en altres guerres i, a més, estava situada al Marroc i la 
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majoria de persones amb prou feines sabia localitzar aquell territori en un mapa. Els anys han 

anat passant i aquest conflicte, tot i ser la ultima guerra colonial que va viure Espanya, s’ha 

quedat enrere i en l’actualitat resulta un tema d’interès per a poques persones. 

Així, podem concloure que la guerra té aquest sobrenom a causa dels tres motius explicats 

anteriorment i no exclusivament a causa dels mitjans de comunicació. 

4.2 Estudi dels mitjans de comunicació de l’època 

A partir de la recerca d’articles dels anys 1957 i 1958, i com s’ha anat explicant al llarg d’aquest 

treball, els mitjans de comunicació van manipular tota la guerra d’Ifni. Els diaris emetien notes 

del Ministeri de l’Exèrcit, idèntiques en tots els diaris, on només es donaven informacions de 

caire optimista. L’estudi de les notícies de l’època, ens ha permès fer-nos una idea del tipus de 

manipulació que vivia la premsa a Espanya. Al llarg del treball hem anat comparant fets 

concrets amb les notícies que apareixen als diaris i ens ha sorprès al veure fins a quin punt es 

maquillava la veritat. Mentre hi havia persones que perdien la vida, les notícies narraven el 

bon esperit dels soldats als territoris d’Ifni. 

Creiem que Franco va realitzar una estratègia internacional molt dolenta que queda reflectida 

en els mitjans de comunicació. En un primer moment es presentava com a aliat i millor amic 

del Marroc, una vegada començada la guerra – i sabent que el seu enemic principal era el 

Marroc- continuaven tractant-los molt benèvolament, mentre en publicaven articles de 

premsa estrangera que sí que els culpava directament. Després, es culpava al comunisme de la 

guerra, usant explicacions incongruents per intentar trobar el suport internacional (sobretot 

d’Estats Units). Es van passar mesos atacant als francesos en els mitjans de comunicació i 

posteriorment, una vegada van descobrir que els francesos els eren necessaris, els lloaven. Si 

es segueixen les notícies que parlaven de la guerra d’Ifni i dels possibles motius i orígens 

d’aquesta es podien veure moltes incongruències que demostraven que l’organització d’aquell 

territori era nefasta.  

Per tant, la lectura atenta de les notícies de l’època també ens ha fet veure com funcionava la 

política i què és el que li interessava al Règim en aquell moment. Franco i el seu orgull, van 

impedir que la realitat sortís a la llum, que no se sabés exactament qui era l’enemic, fins que al 

final Ifni va anar desapareixent dels mitjans de comunicació. 

Però a més, també hem descobert al llarg d’aquest treball que existeix un bon nombre de 

guerres oblidades en l’actualitat, guerres que segueixen latents a tot al món i que a causa dels 
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mitjans de comunicació sembla que no existeixin. Així doncs, també hem pogut reflexionar 

sobre la influència que exerceixen els mitjans així com el poder polític en la societat actual. Les 

guerres oblidades no són cosa només de fa 60 anys, per sort avui en dia tenim altres vies per a 

informar-nos, però abans no existia ni internet ni les xarxes socials i l’única informació que es 

rebia en temps de dictadura franquista no era molt objectiva. 

4.3 Valoració Personal 

Crec que La guerra d’Ifni, és una guerra que no té sentit. És una guerra que va ser inútil. Quin 

era el motiu real pel qual Franco va empènyer als espanyols a aquella guerra? No hagués sigut 

més senzill haver marxat directament i haver-nos evitat tants morts? L’orgull del cabdill no ho 

podia permetre. Ifni era un territori que no produïa res i del que no s’obtenia cap tipus de 

benefici, però hi vam estar des del 1934 fins al 1969. Els soldats vivien en unes condicions 

pèssimes, ja no només en els anys de la guerra, sinó també posteriorment. Coincideixo doncs 

en aquest punt, després d’haver realitzat tota la investigació pertinent, en el que ens va dir 

Miquel Querol, president de l’Associació Catalana de Veterans de Sidi Ifni, durant l’entrevista 

que li vam realitzar: La guerra d’Ifni va ser un “despropòsit”. 

Personalment, després d’haver realitzat treball, considero que tot i que la guerra d’Ifni no va 

ser una guerra molt gran, ni llarga, ni direm important per Espanya -perquè Espanya no tenia 

cap tipus de paper important en aquell territori i l’únic motiu pel qual hi restava era per l’orgull 

de Franco- no s’ha donat la suficient importància a una guerra que va ser real.  

Les guerres oblidades probablement existiran sempre, nosaltres hem intentat posar el nostre 

gra de sorra, perquè com a mínim una surti a la llum. Esperem que aquest treball serveixi com 

a petit homenatge a totes aquelles persones que hi van perdre la vida, als ferits i als 

supervivents, sobretot a aquests últims, ja que porten molts anys intentant fer-se sentir. 
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ANNEXOS 

3. Relat de la mort d’Ortiz de Zárate i notícies dels detacaments assetjats 
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6.  Notícies sobre els destacaments assetjats 
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7. Comentaris de la premsa estrangera sobre la guerra 

d’Ifni 
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9. Noticia del 24 de desembre sobre el territori d’Ifni 
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Fotografies d’Ifni al llarg de tot el període d’ocupació 
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