
Prenent el sol en el curt estiu de l’anarquia.  

Breu memòria d’en Cristòfol Pons 
 

Per pura coincidència, en Cristòfol Pons Tortella va morir tal dia com avui, el 15 d'abril 

del 1998 a Andorra la Vella, és a dir ara fa gairebé vint anys.  

Quan vam conèixer en Tòfol Pons ell tenia 

vuitanta-set anys, i noltros quinze. Era l’època 

en què els dissabtes dematí trèiem un 

tenderol a Ses Voltes de Ciutadella amb 

llibres i revistes llibertàries. Així que un dia ell 

es va aturar, va mirar un poc el que hi havia 

damunt la taula i va dir: “Que sou 

anarquistes, voltros?”. Ens vam mirar com 

dient: “un altre iaio que ens fotrà el sermó, 

ara”, i li vam dir que sí que ho érem. “Jo som 

de les Joventuts Llibertàries” va dir, i tot d'una va aclarir que era “de les del 36”. 

En aquells moments en Tòfol Pons vivia a Mallorca, i havia vingut a Menorca a visitar la 

seva família. Des que havia arribat a Ciutadella, deia ell, havia vist moltes pintades a les 

parets, signades amb una A dins un cercle, i açò li havia fet pensar que “hi havia molts 

anarquistes a Menorca”. Molts idealistes, deia ell.  

Vivia en una caseta de pescadors que s’havia arreglat ell mateix dins el pinar de 

s’Estanyol, una platja situada a la costa sud-oest de Mallorca. I allà l’anaven a veure els 

de l’Ateneu Llibertari Estel Negre, del qual formava part des de la seva fundació, i també 

els de la CNT. L’Estel Negre, dit sia de pas, li van fer una entrevista el 1989 bastant 

extensa, i amb ella estan treballant ara els companys de Memòria Llibertària de Menorca 

per fer-ne un vídeo. Quan tenia temps, en Tòfol Pons es dedicava a escriure les seves 

memòries, cosa que li duia molts mals de cap; tants, que les havia arribat a cremar en 

una ocasió. 

Des d’aquell dia ens vam anar veient tant a Ciutadella com a s’Estanyol. Quan li 

demanàvem què creia que s'hauria de fer per continuar la lluita que ells havien emprès 



en els anys trenta, ell sempre responia que no en tenia ni punyetera idea, del que s’havia 

de fer, i que això només ho podíem saber noltros. Tanmateix, tenia molta curiositat per 

saber què es feia, quines activitats i accions es duien a terme, volia saber què passava 

amb el moviment d’insubmissió al servei militar, amb l’okupació i amb les lluites 

ecologistes. 

La seva biografia com a militant anarquista està plena de llacunes, d’anonimats, de canvis 

d’identitat que el fan especialment esmunyedís; quan te sembla que el tens ubicat se 

t’escapa de les mans. No és d’estranyar que fes servir diferents àlies al llarg de la seva 

vida, com per exemple El Rubio o Pelayo. I és que la seva identitat s’havia d’adaptar a 

una vida en la clandestinitat que en el seu cas va durar molts anys. 

D'entre les coses que se'n sap del cert és que se'n va anar a viure a Mallorca amb vint-i-

pocs anys, i que a començaments dels anys 30 era un dels membres més destacats de la 

CNT palmesana. De fet, el novembre de 1933, en el transcurs d'uns aldarulls al carrer 

Sant Miquel, a Ciutat, arran de la convocatòria de vaga general (ell era sabater de 

professió i en aquell moment era membre del Comitè de Vaga) va rebre un dispar de bala 

a l'estómac per part de la policia. Estigué convalescent durant varis mesos, segons 

contava ell mateix, al llindar de la mort, i en recuperar-se es va unir als grups d'acció 

directa. Com canten els Speereth, “els vostres cans em van mossegar, i ara em queda la 

ràbia”. En tost d'arronsar-se i d'acotar cap, quan van curar les seves ferides va ser ell qui 

va empunyar les armes. A més mar, més vela. 

Mentre això succeïa en els carrers de Palma, Francisco Franco havia sigut nomenat cap 

de la Comandància Militar de Balears per part del govern d'Azaña, el president del 

govern de la República. En Tòfol Pons, que formava part dels grups de defensa 

confederal, va participar en un atemptat frustrat a la Seu contra el futur caudillo, que no 

es va dur a terme perquè quan li anaven a disparar un fillet es va interposar entre ells i 

en Franco. 

Més endavant, quan els anarquistes es van veure venir el cop d'estat que va desembocar 

en la guerra civil, van concentrar les seves forces a la ciutat de Barcelona. A en Tòfol, des 

del sindicat de la CNT, que aleshores era hegemònic arreu de tot l'estat, li van demanar 

que anés cap allà i ell va acceptar. En arribar a Barcelona va crear un petit col·lectiu, 



juntament amb Antoni Gilabert, Justo Donoso, Francisco Sansano i altres, anomenat 

Grup 19 de Juliol i que es dedicava a l'acció directa. Amb ells va combatre a peu de carrer 

durant els primers dies de l'aixecament feixista, i el 20 de juliol del 36, el dia després del 

Alzamiento, va lluitar amb coneguts anarquistes com Francisco Ascaso, fins fer-se amb 

el control del quarter de Drassanes, on s'havien atrinxerat els militars colpistes.   

Un mes després, l'agost de 1936, Cristòfol Pons es va integrar en la famosa i desastrosa 

expedició del capità republicà Alberto Bayo, qui es disposà a anar a Mallorca amb milers 

de milicians per arravatar-los el control als militars feixistes. L'illa gran de les Balears 

havia quedat sota control dels franquistes, igual que Eivissa i Formentera, mentre que a 

Menorca els obrers i els soldats havien desbaratat el cop d'estat, i el govern de l'illa havia 

quedat baix domini de la República. 

L'expedició de Bayo, que fou de gran envergadura i mobilitzà milers de milicians, va 

acabar en un fracàs militar estrepitós. En Tòfol Pons participà d'aquesta aventura, per bé 

que ho va fer dins l'anomenada Columna Roja i Negra, formada per uns quatre-cents 

anarquistes que no reconeixien l'autoritat dels militars republicans i que actuaven per 

lliure, encara que coordinaren esforços amb ells. Quan l'expedició republicana va  acabar 

amb la resistència feixista d'Eivissa i Formentera, se'n van anar amb una barca de pesca 

cap a l'illa de Cabrera, a Mallorca, des d'on volien agrupar forces per començar una 

guerra de guerrilles per enderrocar els feixistes a Mallorca. Bayo els donà instruccions 

per a fer una maniobra de distracció a l'illa de Dragonera, però els anarquistes no hi van 

accedir. 

Un mes després del desembarc, els milicians se'n van anar amb la cua entre les cames. 

No només havien perdut la vida centenars de combatents, sinó que el moviment feixista 

havia reagrupat forces, i l'aviació italiana finançada pel banquer March havia establert 

una base aeronaval des de la qual atacar la costa de Llevant de dalt a baix. Després del 

fracàs se'n tornà a Barcelona, on es centrà en la labor constructiva de la revolució social 

que s'estava duent a terme allà, essent nomenat comissari del Ram de la Pell de la CNT. 

La seva història, en certa manera, es podria veure com una derrota política rere l'altra, 

però a ell no li va sobrevenir mai aquest sentiment de vençut. Més bé al contrari, sabia 

del potencial que tenia la classe obrera quan s'organitzava, i cada vegada que topaven 



amb el mur de la reacció, ja fos feixista, democràtica o més tard nazi, s'aixecaven amb 

més força per tirar-lo enterra. 

La vida d'en Cristòfol Pons, tanmateix, no és la d'un innocent. Es va tacar les mans de 

sang durant la guerra, va veure morir molts dels seus companys, i també va ser testimoni 

de com els caps militars del seu bàndol ordenaven executar joves soldats, injustament 

acusats de traïció dins les seves pròpies files. De manera que el testimoni d'en Tòfol Pons 

no hauria d'idealitzar-se.  

Moltes vegades s'ha associat l'anarquisme a dues idees oposades: la ingenuïtat política 

d'una banda i el terrorisme de l'altra. L'anarquisme ha servit de contenidor en què s'hi 

ha abocat tot tipus de merda per part dels corrents ideològics dominants, tant si aquests 

eren feixistes com democràtics o comunistes. El cas de Tòfol Pons desmenteix aquestes 

dues visions caricaturitzades de l’anarquisme. El seu recorregut vital és el d'un home 

d'acció que formava part d'un corrent polític que aspirava a destruir el sistema capitalista 

i que no esperava a què arribés el dia de la revolució, sinó que la posaven en pràctica en 

el dia a dia, amb totes les contradiccions que això implica.  

Un tindria la temptació de demanar-se què en queda, ara, d’aquella revolució social. 

Quaranta anys de repressió i trenta de continuïsme democràtic semblen haver esborrat 

les seves empremtes. Però la lluita dels anarquistes dels anys trenta, ben igual que la 

dels resistents de totes les èpoques, creen forats en el temps, obren galeries subterrànies 

que es comuniquen entre si i que enllacen el passat amb el present.   

Tornant a la vida d’en Tòfol Pons, a l'acabament de la guerra va viure el llarg periple de 

l'exili a França, on va conèixer gairebé totes les platges de la Cote d'Azur. No va anar allà 

per fer-hi turisme, sinó per sobreviure a dures penes en els camps de concentració que 

els van preparar el democràtic govern francès. Argelers, Le Barcarés, Saint Cyprien, 

Colliure formaven part de la geografia de la ignomínia democràtica. Aquestes platges 

foren convertides en camps d'extermini per als exiliats espanyols, d'una manera que 

recorda molt la situació en què es troben ara, en ple 2017, els refugiats sirians que fugen 

de la guerra en el seu país. 

Escapat de diferents camps, cada vegada que fugia era capturat per les autoritats 

franceses i conduït a un nou centre de reclusió. I així va seguir, ben igual que milers de 



refugiats republicans, durant uns anys, fins que a mitjans dels 40 es van integrar en la 

Resistència antinazi. 

A l'acabament de la Segona Guerra Mundial la seva vida va entrar dins una altra 

dimensió. Va recuperar el carnet de treballador de la sabata i es va establir primer al sud 

de França i més tard a Andorra la Vella, ciutat on va morir molts anys més tard, el 1998, 

a l'edat de noranta-un anys. 

Tòfol Pons va participar de forma més o menys activa en la lluita antifranquista. Segons 

explicà en una ocasió, quan va morir Franco el seu grup es va reunir per decidir què feien 

amb les armes que encara tenien. Al final van decidir donar-les al “grup de bascos aquells 

que estaven pigant tirs per allà dalt”. Tot i que, com va afirmar quan vivia a s'Estanyol, 

en vista del que va fer després ETA, quan es dedicà a assassinar polítics, no ho hauria fet. 

Solia dir que les coses s'havien de fer quan n'hi havia necessitat. Agafar les armes quan 

no hi ha més remei, okupar cases quan no hi ha cap més manera possible d'aconseguir 

un sostre digne, no fer-ho perquè sí. 

Pel que s'ha dit al principi sobre la difuminació de la identitat d'en Tòfol Pons, les seves 

històries no sempre són comprovables històricament. Per a qui li interessi saber més 

sobre ell, trobarà referències a molts llibres d'història contemporània, com per exemple 

el de David Ginard El moviment obrer de Mallorca i la Guerra Civil; també se’l cita en 

l’obra de Massot i Muntaner La guerra civil a Mallorca.  

Com diu el col·lectiu llibertari d'escriptors italians Wu Ming, les històries són destrals de 

guerra, són tomahawks que es desenterren per a continuar la lluita, una lluita que no 

s'ha extingit mai, encara que hagi pres diferent formes al llarg del temps. 

I dels relats d'en Tòfol Pons, el que en queda és l'esperit ingovernable de rebel·lia. Les 

històries són fetes del mateix aire que respira la boca que les pronuncia. Van i vénen com 

la tramuntana que les transporta a la consciència que les vulgui escoltar, i serveixen com 

exemple d'una forma d'organització social, l’anarquista, que no es deixa governar per la 

por, que defuig tota forma d’autoritat imposada per la força i que no espera res de la 

utopia, perquè les seves realitzacions han de tenir lloc aquí i ara.   

El testimoni d'en Pelayo no hauria de servir per a enaltir la figura d'un heroi èpic, d'un 

home extraordinari i fora del comú. La seva figura no es pot aïllar del context social en 



què es va moure i del qual formava part. Ell era un més dins una gran moguda col·lectiva 

d'homes i dones anònims que van arribar a albirar, encara que fos durant uns pocs 

mesos, una societat que funcionava sense amos ni patrons, sense Església i gairebé sense 

Estat. La seva biografia no tindria cap raó de ser sense el col·lectiu humà i sense l'escenari 

que li donà un temps i un espai en què desenvolupar-se. 

Els últims anys de la seva vida els passà, com s’ha dit ja, en una caseta de pescadors a 

s'Estanyol, enmig de la naturalesa. En el menjador de la caseta hi tenia penjades cinc 

imatges de sengles animals. D'aquests animals, deia ell, sempre hi havia coses per 

aprendre, i eren la serp, el cavall, el falcó, la guineu i el dofí.  

Tanmateix, la seva relació amb l'anarquisme no va ser tant a través dels llibres ni de la 

ideologia com de la pràctica, d'una certa manera d'entendre la vida, de gaudir-la i de 

prendre d'ella tot allò que ens permet desenvolupar-nos com a persones, sigui quines 

siguin les condicions adverses que t'hagin tocat viure. 

El seu esperit llibertari consistia a entendre la vida no com una forma d'obediència, de 

fer feina i callar i sotjar, sinó com una voluntat de mantenir-se dempeus, d'obeir la pròpia 

consciència i a la vegada conservar una visió ampla al costat dels altres éssers que 

l'habiten. 

 

Musa al-Menurkí 

 

 

 

 

 


