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Historiador

Al primer ter~ del segle
XX, es Castell era un
poble sense una dife-

renciaci6 social molt marcada.
Predominaven els treballadors de
la construcci6 i la industria, men-
tre eren relativament pocs els
pagesos. Per la proximitat a Ma6,
nombrosos obrers anaven a treba-
lIar a la ciutat venia (a La
Industrial Mahonesa 0 a la fabri-
ca Coda), 0 feien feina al poble
per compte de mestres maonesos
(era el cas de la majoria dels
sabaters). El poble comptava
amb poques industries; aixf, al
1933 sols hi havia dos tallers de
sabates i dos d'espardenyes, quan
a tota Menorca eren 106 les fabri-
ques i tallers de sabates i 4 els
d'espardenyes.

Es Castell te una llarga tradici6
sindical, aixf els sabaters ja esta-
yen associats al 1872. A comenc;a-
ments del segle XX, l'agost de
1901, en un ambient de crisi
economic a i atur a conseqtiencia
de la perduda de Cuba, es crea al
poble l' Associaci6 Oficial de
Sabaters "El Primer Paso", d '0-

rientaci6 anarquista, ideologia que
era predominant entre els obrers
des Castell. Despres els obrers
s'integraren en la Federaci6
d'Obrers de Menorca, i quan
aquesta es dissol, en la Federaci6
Obrera de Menorca, tambe de
tendencia anarquista. Quan al
1930 la Federaci6 Obrera ingressa
ala UGT, els obrers anarquistes en
surten i creen una secci6 local de
la CNT, anomenada "Sindicat
d'Oficis Varis des Castell". Aquest
sindicat, al setembre de 1936, era
dirigit per Marcel Manent, Josep
Man i Josep Carreras.

El partit republica estava orga-
nitzat as Castell des d' almenys el
darrer terc; del segle XIX, quan
funciona el Club Democratic

Republica Federal (1871-1874) a
l'immoble que actualment ocupa
la Unitat Sanitaria. Uns anys des-
pres, a comen~aments del segle
XX, hi trobam el Centre Republica
(1899-1904) del partit Uni6
Republicana, allocal del caITer de
1'Esglesia, on poc despres (1909)
s'instaHa I' Ateneu. L' Ateneu
estava situat a l'edifici que despres
ocupara la farmacia i on avui hi ha
un restaurant i local de menjars
preparats. Durant el segle XX, fins
a la dictadura de Primo de Rivera,
as Castell predominaren els con-
sistoris regits per alcaldes republi-
cans, com Casimiro de Cossio
Cuenca (1894-1897 i 1902-1907)
o Josep Ripoll Marf (1913-1923),
ambd6s ma~ons. Eis republicans
s'inclinaren progressivament cap
alleITouxisme petit burges de cen-
tre-dreta (hem de recordar que al
1931 l' ajuntament republica dedi-
cad un caITer a Alexandre
LeIToux). No sera fins a la guena
civil, al gener de 1937, quan es
crea l' Agrupaci6 Municipal
d'Izquierda Republicana des
Castell, rom pent amb ellerrouxis-
me dreta.

Eis conservadors 0 monarquics
havien govern at el municipi
durant els darrers anys del segle
XIX, destacant el batlle Josep Vila
Preto (1885-1894, 1897-1902,
1909-1912), que alternava 1'alcal-
dia amb el carrec de jutge munici-
pal, pero, com ja hem dit, al segle
XX perderen influencia, fins a la
dictadura de Primo de Rivera,
quan presidf l'ajuntament, entre
d' altres, el propietari rural
Francesc E. Girnier Sintes (1924-
1930). Durant la Segona
Republica, el Cine Espanya es
convertira en el centre social de les
dretes.

La ideologia dels grups politics
locals s'articulava al voltant de la
religi6, aixf es contraposa el cleri-
calisme militant caracterfstic dels
conservadors monarquics a 1'anti-
clericalisme dels sectors obrers i
del republicanisme petit burges.
L'intent dels conservadors d'im-

posar les celebracions religioses
(com processons 0 enteITaments)
originava fortes disputes, que
tenien la seva repercussi6 polftica.
En l'enfrontament pel poder muni-
cipal entre els conservadors i repu-
blicans es produ'ia la coHaboraci6
entre aquests darrers (els republi-
cans) i els obrers, pels qui la lluita
entre conservadors i progressistes
era en aquells moments mes
important que els conflictes de
classe. La coincidencia en alguns
dels objectius entre anarquistes i
republicans, pesava mes que les
diferencies ideologiques. No hem
d' oblidar que alguns dels mem-
bres del partit republica procedien
del sindicalisme anarquista.

Ala campanya d'abril de 1931
les forces estaven molt igualades,
pero el partit republica -candida-
tura que va comptar amb el suport
de socialistes i de molts sindicalis-
tes anarquistes- va obtenir una
lleugera majoria, que Ii va perrne-
tre obtenir l'alcaldia, arnb 6 regi-
dors per 4 els monarquics.

La situaci6 baratara una volta
assolit 1'objectiu de fer caure la
monarquia. Prest es van produir
desavinences entre els sindicats i
la petita burgesia, quan els obrers
van adonar-se que la Republica no
era la panacea de tots els proble-
mes economics i socials. Aixf, a
finals de 1931 es crea l' Agrupaci6
Socialista Obrera des Castell, i poc
abans del comen~ament de la
Guerra Civil les Joventuts
Socialistes i a comenc;aments de
1937 el partit Radio Comunista.

LA SEGONA REPUBLICA
L'establiment de la Republica

fou el resultat de les eleccions
municipals de I' abril de 1931, en
les que el bloc antimonarquic va
obtenir la victoria en gairebe totes
les ciutats importants de l'estat. El
nou regim va intentar impulsar la
democracia, la modernitat i el pro-
gres a la societat espanyola, en un
esfor~ decidit de convertir el pafs
en un estat europeu modern i pro-
gressista. Per aconseguir-ho es van



aprovar reformes importants com
la separaci6 de I' esglesia iI' estat,
1'establiment d'uns serveis publics
efica<;os, la reforma agraria, la
reforma de l'ensenyament, els
estatuts d'autonomia 0 el sufragi
femenf, per citar-ne algunes.

La Republica va dedicar un gran
esfor<;a millorar l'educaci6, creant
noves les escoles (com succei en el
nostre poble) i augmentat les
beques i les ajudes als estudiants
amb pocs recursos, fent possible,
durant uns anys, que anessin a
1'institut al·lots que mai ho haurien
pogut aconseguir sense l' ajuda
publica. Pero el projecte de la
Republica que es va veure truncat
per la crisi economic a i la Guerra
Civil.

LA POLITIC A MUNICIPAL
DURANT LA REPUBLICA

Josep FUX3 Prieto (es Castell,
1874-1950), comerciant, regenta-
va la merceria "La Modernista".
Va ser alcalde durant els cinc anys
de la republica del 17 d'abril de
1931 a15 d'agost de 1936. Abans,
entre 1909 i 1912, ja havia estat
elegit regidor de 1'ajuntament pel
partit republica. En aquells anys,
al 1909, va ser un dels impulsors
de la fundaci6 de l' Ateneu des
Castell, juntament amb Pere J.
Miquel Preto i Josep Manent, i va
entrar a formar part de la junta del
mateix Ateneu.

La proclamaci6 de la Republica
va coincidir amb la crisi economi-
ca mundial que va sobrevenir des-
pres del crac de la borsa de Nova
York a l'octubre de 1929. Amb una
conjuntura tan negativa es va pro-
duir l'enfonsament de les exporta-
cions de sabates, que era vitals per
a 1'economia menorquina. La pro-
ducci6 toca fons al 1931, i en els
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anys successius no es recupera.
Eis empresaris van intentar ser
mes competitius rebaixant els sala-
ris, pero amb aquesta mesura no
van aconseguir augmentar les
exportacions i van provocar un
increment dels conflictes laborals.

Amb aquesta conjuntura la
situaci6 economic a i social del
poble des Castell era dificil.
L'ajuntament no comptava amb
uns ingressos suficients, i a causa
de l' atur hi havia moltes families
necessitades. Per a<;o la principal
preocupaci6 del consistori era
aconseguir diners amb els que
finan<;ar obres publiques amb les
que pal·liar la miseria dels obrers
desocupats. El consistori soHicita-
va subvencions i inversions a la
diputaci6 provincial i a diferents
ministeris, i quan no s'aconseguia
res es recorria a la subscripci6
popular entre els veins del munici-
pi,o al credit i 1'endeutament de la
hisenda municipal, tot fos per
obtenir diners amb que finan<;ar
les obres.

Aquestes consistien principal-
ment en la reparaci6 de camins i
carrers, com era ja costum dels
ajuntaments en temps de la monar-
quia per combatre l'atur. El proble-
ma consistia en el fet que no hi
havia la possibilitat de contractar
tots els treballadors que sol·liciten
feina. La beneficencia del cons is-
tori mitigara els casos mes greus
de les fanu1ies sense recursos.

L'ajuntament va anar aplicant la
legislaci6 de la Republica encami-
nada a crear un estat laic, irnpulsa-
da pel regidor Antoni Puig
Carretero. La primera passa fou la
secularitzaci6 dels cementiris
(1931), unificant els dos recintes,
Civil i Catolic, i baratant el nom
del cementiri "Catolic" per
"Municipal". S'encarrega un pro-
jecte d'ampliaci6, que no es dugue
a terme, sols es va fer una fa<;ana
nova, que es l'actual que tots
coneixem.

Durant el mandat de Josep Fuxa
es faran obres publiques com l'e-
difici del nou escorxador (al
1934), que substitueix 1'anterior
totalment insuficient, i es comen<;a

a construir el grup escolar (al
1935), amb la voluntat de dotar es
Castell d'un coHegi adequada a
les necessitats educatives de la
poblaci6, segons el projecte realit-
zat per l' arquitecte Francesc
Femenias.

LA POLITIC A MUNICIPAL
DURANT LA GUERRA CIVIL

EI 19 de juliol el general Bosch,
comandant militar de Menorca,
proclamava l'estat de guerra a l'i-
lla. Els militars rebeHats contra el
govern legalment establert van
ocupar els centres neuralgics
(ajuntaments, correus i telegrafs,
fabriques d'electricitat, etc.) i pro-
cediren a empresonar els liders
dels partits politics d' esquerra. Al
dia segiient Ma6 quedava paralit-
zat per la vaga general. A la tarda,
una volta assabentats del fracas a
Barcelona de la rebeHi6, els sotso-
ficials de la guarnici6 de Ma6
detingueren als caps i oficials
insurrectes. Seguidament es nome-
naren noves autoritats civils i mili-
tars, i foren empresonats els ofi-
cials rebels i els civils que es con-
sidera contraris a la Republica.

El Front Popular des Castell
elegi alcalde a Miquel Amantegui
Albis (es Castell, 1904-1995)
sabater, va ser alcalde del 5 d'a-
gost de 1936 a I'll de setembre de
1937. Havia regressat de l'Havana
al1933, on havia emigrat al 1924.
Des de l'arribada a l'illa desenrotlla
una intensa activitat politica. Quan
militava a les Joventuts Socialistes
fou detingut per participar en la
revoluci6 d'octubre de 1934 con-
tra el govern republica de dretes,
que a Menorca va consistir en
alguns desordres i un intent de
vaga general que fou desbaratada
per la rapida repressi6 governa-



mental. Va intentar organitzar el
partit comunista as Castell sense
massa exit fins al gener de 1937,
quan fou el secretari politic del
partit Radio Comunista. El toma-
ren a detenir els militars rebels el
19 de juliol de 1936. Ocupara l'al-
caldia durant el primer any de la
guerra, de la que dimitid por
incompatibilitat, segon la Llei
Municipal, en ser anomenat
Comissari Politic del Regiment
d'Artilleria de Costa mimero 4.

EI va succd Vicent Rosello
Bonet (Palma, 1905 - Caracas,
Venec;;uela1950), sabater. Alcalde
de 1'11 de setembre de 1937 al 17
de juny de 1938. Va passar la seva
vida entre Cuba i Menorca, on
retoma a comen~aments de 1933.
Vicent Rose1l6 formara part de
totes les corporacions de l' ajunta-
ment des Castell durant la Guerra
Civil. Era membre de l'executiva
local del partit Radio Comunista,

ideologia que compartia amb la
seva esposa, Maria Ferra, la qual
formava part de la Junta d' Abastos
des Castell.

Fou substitult per Bartomeu
Huguet Carreras (Mao,
1888-1969), pages, l'amo de sa
Torrevella del Rei. Alcalde del 17
de juny de 1938 a 3 de febrer de
1939. Persona de confian~a del
Front Popular, fins al punt que va
formar part de tots els consistoris
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des Castell entre el 5 d' agost de
1936 i el 9 de febrer de 1939,
encara que no tenim constancia
que milites a cap partit 0 sindicat.

I finalment Vicent Marl Marl
(es Castell, 1899-1974), gravador
i bijuter. Alcalde del 3 de febrer de
1939 a 9 de febrer de 1939. La
seva trajectoria politica comen~a
als darrers temps de la dictadura
de Primo de Rivera, en que va ser
regidor (del febrer de 1930 fins
I' abril de 1931), seguidament va
ser elegit regidor en les eleccions
d'abril de 1931 per la Uni6
Republicana (fou primer tinent de
batlle del consistori) i una volta
esclata la Guerra Civil el Front
Popular el nomena president de la
Junta d'Abastos local, carrec
aquest de responsabilitat. Fou el
darrer alcalde republica del poble
des Castell, durant sis dies.

LA POLITICA MUNICIPAL
DURANT LA GUERRA CIVIL

Ve condicionada pel fet que les
juntes gestores sorgides en els
mesos de juliol i agost de 1936 per
fer-se carrec dels ajuntaments
estaven formades en bona part per
sindicalistes amb empenta i gents
d'esquerres sense experiencia com
a regidors, que van anar aprenent a
mesura que s' enfrontaven ales
dificultats del seu carrec. Amb la
substituci6 de les gestores pels
Consells Municipals (a comen~a-
ments de 1937) la llei municipal
feia incompatible l' exercici de
carrecs municipals amb el servei
militar, encara que fos com a
tropa, el que limitava les possibili-
tats de trobar regidors.

El problema de l'atur, que havia
estat la principal preocupaci6 del
consistOli en els anys anteriors,

perd intensitat. Es van demanar
voluntaris per a l'exercit amb un
sou diari de 10 pessetes, una xifra
important en l'epoca, el que va fer
que molts d'aturats si allistessin.
Es va considerar que no era sufi-
cient amb els voluntaris i a finals
de 1936 cridaren for~osa la quinta
de 1937. No obstant a~o, els sol-
dats amb ofici pages tenien una
dedicaci6 flexible a l' exercit i
quan era necessari retomaven ales
feines del camp. I el mateix passa-
va amb alguns pescadors des
Castell. EI que no barataran s6n les
constants dificultats financeres de
la hisenda municipal, agreujades
per la cntica situaci6 de la indus-
tria i el comer~ de Menorca durant
la guerra.

A partir d'aquells moments, tota
I' activitat gira al voltant de la
defensa i l'abastiment de la pobla-
ci6. Inicialment continuaren les
obres de l' escola, i fins i tot s' a-
corda soHicitar un prestec per aca-
bar -les, pero la manca de materials
de construcci6 (ciment) i la mobi-
litzaci6 general dels treballadors
van interrompre definitivament la
feina als pocs mesos. Sobre l'esco-
la hem de dir que despres de la
guerra els ajuntaments franquistes
no tingueren cap interes en conti-
nuar les obres, i finalment al 1958
es va cedir l' edifici a un industrial
local, per instaHar-hi una fabrica
de plastics, a canvi del solar de
l' actual escoleta.

Entre les obres defensives que es
realitzaren al poble, hi ha la cons-
trucci6 dels tunels de l'Esplanada.
Va ser una iniciativa de Miquel
Amantegui, quan ja era comissari
de guerra. Hi treballaven els sol-
dats de la guamici6, feia de mestre
Joan Capella Oleano, i dirigia les
obres l' aparellador Serafi Alzina,
junt amb un capita d'enginyers.

La Junta d' Abastos des Castell
estava formada per Vicent Man
Marl, president, Maria Ferra Preto
i Elena Carreno Cardona, pero
hi tenia un gran pes Carles Horns,
el secretari i administrador de la
Junta (significada persona de dre-
tes que l' alcalde Miquel
Amantegui va treure del vaixell



"Atlante" i va nomenar per aquest
carrec). L'esglesia fou destinada a
magatzem d'abastos i la capella de
les carmelites a diposit de grans.
Es duia un control ferri dels abas-
timents, no exempt de critiques
sobre la gesti6 que s'hi feia, com a
tots els pobles de Menorca.

La junta d' Abastos tenia una
certa independencia de l'ajunta-
ment. Estava sota el control de la
Comissi6 Central d'Abastos, que
obligava a vendre tota la produc-
ci6 ales comissions municipals.
Igualment la Comissi6 Central
disposava dels anomenats zeladors
del camp que vigilaven l'activitat
dels pagesos. Ravia una estreta
vigiUmcia de les collites, per evitar
el mercat negre de queviures, el
que era gairebe impossible.

Es van produir el racionament
dels aliments basics, i malgrat les
dificultats l'illa no va quedar sense
subministres, les comunicacions
maritimes amb els ports de
Marsella i Alger van permetre
importar els productes basics que
es necessitaven i fins i tot fer algu-
na exportaci6 de sabates.

Es va produir la confiscaci6 d'u-
nes quinze finques nistiques, moti-
vada no tant per donar feina als
aturats 0 per posar en practica la
reforma agraria, com per tenir un
major control sobre la producci6
d'aliments, que era una de les prin-
cipals preocupacions dels regi-
dors. S'hi van realitzar importants
inversions (com per exemple
canals de regadiu), sense que els
rendirnents obtinguts justifiques-
sin les despeses que s'hi van fer.

LA REPRESSIO POLITICA
Seguint l'exposici6 que fa

Francisco Sanllorente en l'obra
«La persecuci6n econ6mica de los
derrotados. EI tribunal de respon-
sabilidades polfticas de Baleares
(1939-1942)>>,constatam que hi va
haver una repressi6, militar i juri-
dica, organitzada per part de l'estat
franquista des dels seus inici. Al
principi de la guerra va ser brutal,
i moltes vegades aleatoria, contra
les persones 0 institucions que
s'havien oposat a la rebeHi6, 0 que
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es pensava que podien oposar-se.
Despres es va aplicar una repressi6
organitzada, amb gairebe nuHes
garanties juridiques, que tenia per
objectiu castigar ales persones
que havien participat en la vida
polftica, sindical 0 social durant
els anys de la II Republica, per
crear un estat de por coHectiva
que impedis la restauraci6 de la
democracia.

Amb aquest objectiu es va pro-
mulgar la Llei de Responsabilitats
Polftiques el 9 de febrer de 1939,
que recollia totes les disposicions
repressives anteriors. Es podia
obrir expedient a una persona pel
sol fet d'haver militat a un partit
polftic 0 a una logia ma<;onica, 0
haver ocupat carrecs de responsa-
bilitat en partits, sindicats 0 fins i
tot associacions culturals que es
consideraven afins al Front
Popular, i tot a<;o amb caracter
retroactiu a octubre de 1934. Des
de setembre de 1936 es van decla-
rar il·legals, a la zona controlada
pels insurrectes, la major part de
partits, sindicats i associacions
culturals, i es va procedir a l'in-
cautament dels seus bens i arxius.

A Menorca hi va haver 1.495
processats per motius politics
(5.669 al conjunt de les Illes
Balears), i un milenar d'encausats
per la justfcia militar, xifra petita si
tenim en compte que el nombre de
presos se situava entre 4.000 i
5.000, pocs mesos despres de 1'0-
cupaci6 franquista de 1'illa.

Eis Tribunals de Respon-
sabilitats Polftiques podien proce-
dir a 1'embargarnent de bens del
processat fins a la resoluci6 de la
causa, i aquesta podia tardar anys.
Imposaven sancions economiques
(en proporci6 al patrirnoni del pro-
cessat), penes d'inhabilitaci6,
estranyament, desterro i en casos
especials perduda de nacionalitat i
de tots els seus bens. La gran
majoria dels encausats eren obrers,
pero tambe hi trobam algunes per-
sones amb un nivell economic ele-
vat, afins als partits republicans. A
Menorca la persona amb major
patrimoni processat fou l'industrial
ciutadellenc Pere Pons Menendez,

multat amb 25.000 pts. D'altres
van patir l'embargament dels seus
bens, com Francesc Carreras
Reure, maones i exdiputat repu-
blica al parlament espanyol (1931-
1933), que no en va poder disposar
del seu patrimoni fins a 1'any 1954.

Quan les Autoritats Militars, que
tenien la barra d'acusar d'auxili a la
rebeHi6 0 d'adhesi6 ala rebeHi6 a
persones que, tot al contrari, s'ha-
vien oposat a la insurrecci6 fran-
quista, ido als condemnats per
Consell de Guerra el Tribunal de
Responsabilitats Polftiques es
limitava a aplicar-Ios una sanci6
economica. No tots els que es van
veure sotmesos a un Consell de
Guerra van ser processats per res-
ponsabilitats polftiques.

LA REPRESSIO DELS
REGIDORS DES CASTELL
La sort dels alcaldes des Castell

va ser diversa una volta acabada la
Guerra Civil. Josep Fuxa no va
patir represalies ni durant ni des-
pres de la Guerra Civil, era un
home respectat i no fou molestat.

Miquel Amantegui abandona
Menorca el 9 de febrer de 1939 a
bord del vaixell britanic
Devonshire, que va conduir a
Fran<;a uns centenars de refugiats.
No se Ii va fer Consell de Guerra al
estar absent. Acusat de ser respon-
sable directe dels assassinats del
vapor "Atlante" a Cala Figuera
(Ma6) fou condemnat al 1940 a
quinze anys d'estranyament i
inhabilitaci6, a l'embargament de
tots els seus bens, i tambe es va
soHicitar la perdua de la naciona-
litat espanyola pel Tribunal de
Responsabilitats Polftiques. Eis
feixistes frustrats per la seva fugi-
da descarregaren la seva irnpoten-
cia sobre els familiars que restaren
a Menorca.

Vicent Rosell6 Bonet va ser con-
demnat en Cons ell de Guerra a
vuit anys de pres6, dels que va
complir tres anys a la Mola. En
sortir de la pres6, va emigrar a
Caracas (Vene<;uela), on va poder
refer la seva vida, pero la seva
salut estava molt malmesa pels
patiments soferts a la pres6 i va



morir als pocs anys.
Bartomeu Huguet Carreras va

estar empresonat a 1'Hospital de
Sang i a Sant Felip. Una volta alli-
berat, va patir les represalies dels
propietaris que no el volien de
pages ales seves terres. Amb el
temps va entrar de mitger a Son
Vilar, i despres a l'Hort d'en
Blanc, tots dos llocs del terme des
Castell.

Vicent Mari Man va estar tancat
5 mesos, primer a l'Hospital de
Sang i despres a Son Catlar
(Campos, Mallorca), on hi va fer
una setmana.

A gairebe tots els edils de l'ajun-
tament des Castell durant els anys
de la Guerra Civil, 21 de 24, se'ls
hi va obrir un expedient per res-
ponsabilitats poIitiques, i tambe a
tres del cinc regidors que exerciren
el seu carrec abans del comen<;;a-
ment de la guerra, Bartomeu
Villalonga Vidal, Vicent Bonet
Costa i Antoni Puig Carretero. El
proces dels dos darrers regidors
fou sobresegut, no obstant, Vicent
Bonet va complir dos anys i un
mes a la pres6 Modelo de
Barcelona i Antoni Puig vuit
mesos de pres6 a Ma6, i una volta
alliberat va perdre el seu lloc de
feina en el proces de depuraci6
-era empleat de telegrafs-, com
succei a nombrosos mestres d'es-
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cola (alguns tingueren pitjor sort i
foren afusellats, com el de l'escola
racionalista de Ciutadella, Angel
Muerza Esparza), funcionaris
municipals i empleats de diferents
serveis.

Desconeixem la resoluci6 de
l'expedient en la major part dels
casos i en d'altres sabem que l'ex-
pedient fou sobresegut. Tot sembla
indicar que la majoria dels regi-
dors tingueren la sort de no ser jut-
jats immediatament despres de la
guerra. Com el nombre de proces-
sats va ser tan elevat, les autoritats
comprengueren que era impossi-
ble poder fmalitzar tots els judicis,
i al 1942 es dicta una nova llei
suprimint els Tribunals de
Responsabilitats PoIitiques, i pas-
sat tots els expedients pendents a
l'Audiencia Provincial, alhora que
redu'ien les causes motiu de san-
ci6. L'Audiencia va decidir dictar
auto de sobrese'iment en tots els
casos pendents, i finalment la Llei
de Responsabilitats PoIitiques va
ser derogada al1945.

En els dos casos en els que
coneixem la sentencia del
Tribunal, aquesta recau sobre per-
sones que han fugit de l'illa abans
que es dictes sentencia, com es el
cas, ja esmentat, de l'alcalde
Miquel Amantegui i del regidor
Josep Diaz Victori. Diaz va ser

condemnat a 6 anys de des terra-
ment i 150 pessetes de multa, acu-
sat de ser regidor de l'ajuntament i
d'haver fundat al poble el partit
Izquierda Republicana, partit
burges que formava part dels sec-
tors mes moderats del Front
Popular. Altres regidors com Josep
Mari, Jaume Rotger, Jaume
Victori, Josep Vidal, i l'alcalde
Vicent Rosse1l6, foren acusats pel
fet d'haver format part de la corpo-
raci6 municipal. Pel que fa ales
sancions economiques, la major
que s'aplica as Castell va caure
sobre Marcel·Ii Diaz, germ a de
l'anterior, que fou condemnat a 12
anys i 4 mesos d'estranyament i a
8.000 pessetes de multa. Tambe
havia fugit.

Finalment, voldria afegir que
coneixem la condemn a que
aplica la Justicia Militar a
alguns edils: Josep Man (nou
anys), Jaume Rotger (sis anys) i
Antoni Moragues (cinc anys),
penes que no compliren integra-
ment en beneficiar-se d'indults.
D'altres estigueren empresonats
preventivament a l'espera de
judici, com Josep Vidal, que va
passar un any i deu mesos a
I'Hospital de Sang, per final-
ment ser absolt en el Consell de
Guerra i sobresegut el seu expe-
dient per l'Audiencia. •

1931-1936 1936-1939 Total
Rellidors batles Rellidors batle

No se'ls hi va obrir expedient 1 1 2 1 5
Expedient per responsabilitats poIitiques 1 -- 13 1 15
Expedient sobresegut 2 -- *4 1 7
Condemnats a desterrament -- -- I 1 2

Total 4 1 20 4 29
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