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Annual, 1921
Es compleixen 100 anys de l’anomenat 

“desastre d’Annual”, la batalla en la 
qual els combatents del poble marroquí del 
Rif, sota el comandament d’Abdel-Krim, 
van derrotar i pràcticament van aniquilar 
a un contingent espanyol molt superior en 
nombre. En la seva Història de la Incompe-
tència Militar, Geoffrey Regan explica com 
les tropes espanyoles van patir una aclapa-
radora derrota davant d’unes forces militars 
rifenyes  7 vegades inferiors a les seves.

En la gestació del desastre militar van in-
fluir molts factors, però el més determinant va 
ser, sens dubte, la incompetència dels coman-
daments militars i la corrupció generalitzada 
dels mateixos. El diputat socialista Indalecio 
Prieto, enviat al Marroc pel diari El Liberal, de 
Bilbao, escrivia que la Comandància militar de 
Melilla era “una bassa pestilent formada per 
tota mena de immoralitats i vicis”. I citava les 
paraules d’un comerciant local intentant vendre 
un teixit luxós: “aquí només el fan servir les 
dones dels militars del cos d’Intendència”.

A més, cal assenyalar el paper del rei 
Alfons XIII incitant al cap de les tropes, el ge-
neral Silvestre, a avançar imprudentment en un 
territori hostil. Pocs dies abans del desastre 
militar, davant el sepulcre del Cid, a la catedral 
de Burgos, Alfons XIII va pronunciar un entu-
siasta discurs on es manifestava radicalment a 
favor de seguir amb la “croada” al Nord d’Àfri-
ca. El Rei prometia que amb les conquestes 
africanes tindria Espanya “bastant per figurar 
entre les primeres nacions del món”. Al rei li 
obsessionava la pretensió de refer l’imperi co-
lonial a costa de terres africanes. En aquest 
discurs va dir que “Espanya no sent cobdícia 
de béns aliens; en té prou amb el propi solar i 
amb els territoris que legítimament li correspo-
nen més enllà de l’Estret “. En aquesta línia, i 
saltant-se la cadena de comandament, el rei 
animava per telegrama a Silvestre a arribar a 
Alhucemas el 25 de juliol, dia de Santiago, pa-
tró d’Espanya, i aplaudia les seves suposades 
gestes dient “olé els homes”.

Animat pel rei, Silvestre va actuar de ma-
nera temerària i cometent un error darrere l’al-
tre. Com establiria l’informe de la comissió 
d’investigació formada després de la derrota, 
les línies militars eren d’excessiva extensió en 
relació amb les forces disponibles. L’avanç es 
va produir de forma temerària, no es va tenir 
en compte la possibilitat d’un contraatac del 
poble del Marroc. Les cabiles (tribus marroqui-
nes) suposadament amigues situades a rere-

guarda van romandre armades quan la seva fi-
delitat a Espanya era molt dubtosa. El territori 
pres va quedar defensat per posicions disperses 
mal proveïdes i organitzades, el que les feia 
difícilment defensables davant d’un atac ene-
mic. No es van preveure línies esglaonades de 
suport ben dotades en rereguarda per organitzar 
una retirada si aquesta era necessària. I, un cop 
iniciat l’atac rifeny es van enviar totes les tropes 
disponibles a Annual, deixant la ciutat de 
Melilla i la rereguarda desguarnida.

Tot això va acabar amb les tropes espan-
yoles acantonades en una posició avançada,  
amb Igueriben, tan mal plantejada que estava 
a cinc quilòmetres de l’aiguada més propera, 
a la qual calia accedir sota el foc dels comba-
tents marroquins, i una segona posició, a 
Annual, en una fondalada dominada per les 
altures ocupades pels lluitadors rifenys. L’atac 
de les forces marroquines va portar a la cai-
guda d’Igueriben i una fugida descontrolada 
de les tropes acantonades a Annual, castigades 
per la set i perseguides implacablement pels 
combatents d’Abd el-Krim. Angoixant fugida 
relatada magistralment per Ramón J. Sénder 
en la seva novel·la Imant.

La comissió d’investigació, presidida pel 
general Juan Picasso González, va elaborar un 
voluminós informe ple de dades i termes mili-
tars, però que deixava sense tocar les responsa-
bilitats polítiques i de la Corona. Segons l’Ex-
pedient Picasso, la derrota va costar 13.363 
morts (10.973 espanyols i 2.390 indígenes). El 
nombre de baixes rifenyes és desconegut. Hi 
havia tants cadàvers que es deia que, del segon 
dia en endavant, els voltors només menjaven “de 
comandant cap amunt”. A les pèrdues humanes 
es van afegir les de material militar (20.000 fu-
sells, 400 metralladores, 129 canons, a part de 
municions i pertrechos).

Dotze dies abans d’obrir-se a Corts el debat 
sobre l’expedient, el rei va animar el cop de 
Primo de Rivera, evitant així un debat públic que 
hagués posat al descobert les responsabilitats del 
rei i la podridura del règim de la Restauració.

La colonització espanyola del Marroc
Encara que nominalment Espanya exercia un 
“protectorat” al nord del Marroc que incloïa el 
Rif, el 1921, bona part del territori encara no 
estava sota el seu control. D’aquí l’expedició 
de Silvestre. Només es va controlar de manera 
efectiva el territori després de la campanya 
militar iniciada amb el desembarcament d’Al-
hucemas, al setembre de 1925, quatre anys 

després d’Annual. Aquesta campanya militar 
es va dur a terme a sang i foc, incloent bom-
bardejos de la població civil amb armes quí-
miques. Tot i això, la ferotge resistència dels 
rifenys només va ser vençuda després de la 
intervenció militar de França des del sud del 
Marroc. En aquesta guerra fan armes Francisco 
Franco i molts dels futurs colpistes de 1936.

L ‘ “obra” d’Espanya al Marroc va deixar 
pocs avanços. El més destacable són moltes 
casernes, com la que encara eleva les seves 
ruïnes sobre Tetuan, i una carretera sinuosa, 
que travessa el Rif per la part alta de les valls, 
per raons militars.

Les organitzacions obreres espanyoles van 
ser contràries a la colonització. Citem, per 
exemple, la posició del PSOE davant el desas-
tre d’Annual. El 4 d’agost de 1921 es va pot 
llegir a El Socialista destacat tipogràficament: 
“La veu del poble arriba demanant: càstig als 
responsables, repatriació de l’exèrcit, abandó 
total del territori marroquí”.

No obstant això, cal recordar com va abor-
dar la II República la qüestió del Marroc. Els 
treballadors i el poble del Marroc veien en el 
moviment revolucionari espanyol un punt de 
suport per a la seva lluita pels drets socials i 
nacionals. El 3 de maig de 1931, a Tetuan, es 
van declarar vagues de diferents sectors dema-
nant que se’ls apliqués la legislació laboral 
espanyola que anunciava el nou ministre de 
treball, Largo Caballero. El cap militar del pro-
tectorat, el futur colpista general Sanjurjo, va 
declarar l’estat de guerra. Hi va haver un mort 
i diversos ferits entre els manifestants. A tot el 
Marroc espanyol es van multiplicar les peti-
cions de llibertats democràtiques, d’escoles 
d’ensenyament primari, préstecs agrícoles per 
al pagès, igual salari que el dels espanyols, 
ajudes socials, augment de les institucions sa-
nitàries ... Però de cap manera va admetre la 
República, ni amb els governs de dretes ni amb 
el Front Popular, concedir la igualtat jurídica 
entre espanyols i marroquins. Per exemple, al 
juny de 1931 el primer Alt Comissari per al 
Marroc que no era militar, Luciano López 
Ferre, deia al diari El Sol que el problema del 
Marroc no era més que d’ordre i pau, i que 
“existia certa agitació nacionalista, que amb 
bones tropes ell s’encarregava que hi hagués 
calma “. Al desembre de 1931 el govern Azaña, 
publica un decret de reordenació administrati-
va del protectorat, sense respondre a cap de les 
peticions de la població.

A La Gaceta d’Àfrica, òrgan oficial de l’Alt 



Comissari, el govern de Front popular recorda 
el 3 de juny de 1936 que al Marroc no està 
reconegut el dret de vaga, amb aquestes parau-
les: “entenem que les circumstàncies econòmi-
ques, socials i polítiques del Marroc espanyol 
no aconsellen, ni molt menys, donar pas a la 
legislació del Protectorat un dret tan discutit i 
perillós com la vaga. Aquesta és un perill real 
per a la pau i la seguretat pública a la zona “.

A l’esclatar la revolució obrera a 1936, els 
independentistes marroquins van oferir: si la 
República declara la independència del Marroc, 
nosaltres aixequem el Marroc privant l’exèrcit 
de Franco de la seva rereguarda. La delegació 
marroquina, concertada amb la CNT, algun 
trotskista i altres republicans van acudir a 
Barcelona aconseguint el suport de totes les 
forces obreres i republicanes, però el govern 
central es va negar, preferint no enemistar-se 
amb França, que era neutral, en aquest sentit 
pressionava Stalin.

La classe treballadora espanyola pagaria 
molt cara aquesta decisió. Tropes marroquins 
van actuar en la repressió del moviment revo-
lucionari d’Astúries en 1934. En la guerra civil, 
Franco va comptar amb la rereguarda magribí, 
més de 75.000 marroquins van lluitar a les files 
de Franco. La majoria eren rifenys.

Cent anys després
En el centenari d’Annual, l’exèrcit espanyol 
segueix ple de colpistes. Les revelacions sobre 
l’origen de la fortuna del rei emèrit aporten un 
escàndol rere l’altre (nous comptes a Suïssa, 
tràfic d’armes ...), mentre es nega la creació 
d’una comissió d’investigació en Corts.

Al mateix temps, avui, el poble marroquí 
no ha recuperat encara la seva plena sobirania. 
L’Estat espanyol s’aferra a la defensa dels úl-
tims bastions colonials a Àfrica (Ceuta, 
Mel i l la ,  e ls  penyals  i  a lgunes  i l les) . 
Mentrestant, prop d’un milió d’immigrants 

marroquins viuen a Espanya, treballadors que 
pateixen una terrible explotació (en 2019, 
menys de 250.000 estaven donats d’alta en 
Seguretat Social).

La solidaritat amb els treballadors i el po-
ble del Marroc i els treballadors marroquins a 
Espanya ha de presidir l’acció de tot militant 
obrer. Els militants internacionalistes espan-
yols lluiten perquè el Marroc recuperi la seva 
integritat territorial sense ingerències imperia-
listes i són solidaris amb el moviment obrer 
marroquí i les seves exigències democràtiques 
i socials. Mentrestant, el govern “progressista” 
de la Monarquia contínua amb la tradició del 
Front Popular que va negar la independència 
al Marroc, ara amb els enclavaments de Ceuta 
i Melilla i les seves sagnants tanques, i donant 
suport contra el poble al règim monàrquic sot-
mès a l’imperialisme. Aquesta política reforça 
a Espanya a les multinacionals, al militarisme 
i les bases, i a la Monarquia.
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