
Camp de concentracióSocietat

E
n els primers dies de juny de 
1814 entrava al port de Marsella 
una estranya flota de vaixells de 
càrrega, plens a vessar amb uns 

escassos 3.000 homes, verdaders es-
quelets vivents, que arribaven al seu 
país des de l’infern en el qual un mo-
nòlit de pedra gravada, col·locada el 
1847, encara els honora: “A la mémoi-
re des Français de Cabrera”. A ells, els 
supervivents, i, sobretot, als que allà  
moririen, més de 9.000. 

L’arribada. Seguint el relat que fan 
els periodistes Pierre Pellissier i Jé-
rome Phelipeau, autors del llibre Els 
veterans de Cabrera, en edició francesa 
d’Hachette, 1979, la primera victòria 
militar espanyola, el juliol de 1808, 
davant les tropes de Napoleó, en plena 
guerra del francès, a Bailén (Jaén), 
deixà 16.000 presoners. La previsió era 
que fossin baratats per captius espa-
nyols a França o a zones de la Península 
sota control enemic. Mentre arribava 
el moment, però, uns 9.000 van ser 
enviats a Cadis, on foren acaramullats 
en vaixells desarborats que servien de 
presidi. Allà s’estigueren els nou mesos 
següents, passant canusies de tot tipus. 
A principis d’abril de 1809 el governa-
dor rebé l’ordre d’embarcar-los cap a 
Marsella perquè a la fi s’havia pactat 
intercanviar-los. Una flota de 16 vai-
xells es féu a la mar. Amb la mala sort 
que una intensa tempesta la desvià fins 
al port de Palma. A la capital mallorqui-
na els generals foren desembarcats, per 
esperar una futura permuta amb iguals 
espanyols a les mans franceses. Un pic 
baixats els afortunats de les naus, els 
vaixells reberen ordre de salpar.

Els captius, en pèssimes condicions, 
com és fàcil d’imaginar, es pensaren 
que recuperarien rumb nord, cap al seu 
país. Quina no degué ser la seva amarga 
sorpresa en constatar que el prenien 
en sentit contrari. Resultava que les 
autoritats de la capital balear no havien 
confirmat el troc de presoners i, per tant, 
a l’espera que arribessin ordres de la su-
perioritat, enviaven aquells pobres des-
graciats a una presó. Això sí: peculiar, 
un presidi natural, una illa deshabitada, 
de 17 quilòmetres quadrats. Cabrera. 

Després d’una curta travessia, els 
francesos veren, bocabadats, la desti-
nació que els esperava. Roques, penya-
segats, poca vegetació, runes d’anti-

gues construccions, molt de sol, cap 
edifici... No s’ho acabaven de creure. 
Però les ordres no admetien dubtes: 
tothom a terra. 

El camp de concentració. Així va 
ser com uns 9.000 soldats francesos 
–amb algunes esposes que els acom-
panyaven, com era habitual en aquell 
temps en els exèrcits– es trobaren en 
una terra inhòspita, a l’espera d’un 
futur alliberament que ningú no els do-
nava cap seguretat de quan ocorreria. 

Els oficials intentaren mantenir un 
cert aire castrense d’organització i dis-

ciplina en aquella gernació de depau-
perats humans. Ordenaren la construc-
ció de fràgils cabanyes, amb branques 
seques i algunes pedres. Al cap d’un 
parell de setmanes els caps militars van 
ser enviats a Palma, per ser intercanvi-
ats. Tots excepte un, un tal capità Ar-
mand, que decidí quedar-se per com-
partir el destí dels seus subordinats. 
Aleshores, el comandament quedà a les 
mans d’una mena de consell de govern 
electe, format sobretot per suboficials. 
Sota les seves ordres s’organitzaren 
les cabanyes, excusats –en realitat: 
zones ad hoc una mica allunyades–, 
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Fa 200 anys es tancava el primer camp de 
concentració conegut: el de Cabrera, on moriren 
vora 9.000 dels 12.000 francesos allà confinats.

Un infern anomenat 
Cabrera
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