Documentació sobre la polèmica fotografia
de Damià Huguet al camp de futbol
de ses forques (8-10-72)
Montserrat Alcaraz Vich

“... i la fosca provoca
una ràbia que dura, una claror amb aucells
trencada inútilment, inútilment molt meva.”
Damià Huguet.
Propòsit
L’objectiu d’aquest treball és donar a la llum uns documents recentment apareguts
de forma fortuïta i que han arribat a les meves mans relacionats amb la figura de
Damià Huguet. Concretament fan referència a la polèmica fotografia que l’octubre
de 1972 va capturar una escena de violència futbolística en el camp de futbol de Ses
Forques mentre es disputava un partit entre el Campos i el Murense. La fotografia
parla per ella mateixa però ens hem engrescat a reflexionar un poc al seu voltant.
Per molts de campaners el qualificatiu de mítica, a part de polèmica i espectacular,
escau sens dubte a aquesta fotografia perquè entorn seu, en un primer moment
sobretot, es varen generar gran quantitat de comentaris, acusatoris molts i de
lloança alguns. També actuacions en detriment del seu autor que en sortí bastant
malparat de tota la sèrie de dinàmiques que s’anaren generant a partir d’aquella instantània que reflectia impulsos tan primaris. En conjunt l’accident crèiem que depassa amb escreix la categoria de l’anècdota i aquesta fotografia, i les seves
conseqüències, permeten donar llum sobre la situació sociocultural de la vila i del
grau d’incomprensió que han de patir sovint les persones que sobresurten de la seva
normalitat -o mediocritat?-. Intentar contextualitzar la situació hauria de poder, ja
desapassionadament, fer un petit exercici de reparació moral d’un poble envers un
intel·lectual i artista com va ser-ho Huguet i, al mateix temps, fer una mirada retrospectiva a la realitat social de Campos en els darrers anys de la dictadura franquista.
A més a més, ens podem assabentar de com eren les condicions de la pràctica esportiva en aquells anys on a vegades els partits acabaven essent una excusa per alliberar ràbies i indignacions acumulades durant tota la setmana. El futbol com a
còmplice amb el poder, com a futbolina, un opi social que ens fa estar entretinguts
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mentre els poderosos fan i desfan?. És així encara avui en dia? És el futbol encara
l’esport on es produeixen o consenten aquestes conductes de hooligans i violència
als camps? Hem de recalcar que malgrat la fotografia mostra una escena de gran
violència ningú sortí ferit d’aquella encalçadissa. Tal vegada l’única víctima de tot
plegat va ser el mateix autor a qui varen acusar de ser un mal campaner. En definitiva
pot ser que, imaginant-nos la situació que patí Huguet, es pugui establir un cert
paral·lelisme amb els arquetipus literaris d’intel·lectuals incompresos com el cas
del personatge Stockmann de l’obra Un enemic del poble d’Ibsen o el Foraster d’Aigues encantades de Joan Puig i Ferreter. Damià Huguet pràcticament va abjurar de
tota aquesta història i sembla que hi llançà sobre una llosa de silenci . Però sobretot
gens de rancúnia baldament n’ hagués estat, com dèiem, la víctima. En un poble
on el victimisme per part de molts dels seus representants polítics ha estat una obsessió - per exemple quants de pics sentim i hem sentit : no ens han deixat desenvolupa turísticament , patim la lacra del mediambientalisme, etc...- persones com
Huguet que no en feren exhibició i demostraren sempre un esperit crític parell a una
immensa generositat tenen més vàlua encara.
Referències prèvies
L’any 1998 sortia publicat el llibre “Damià Huguet home de call vermell” que juntament amb Biel Huguet, fill de poeta, vaig tenir la satisfacció de coordinar. En aquest
llibre, on surt reproduïda la fotografia després de molts d’anys de romandre dins un
calaix de l’arxiu personal del poeta, jo mateix faig aquesta afirmació en l’apartat en
el qual intentava fer una valoració del paper de la pintura i la fotografia en l’univers
creatiu del poeta : “...Damià Huguet probablement sigui l’únic mallorquí que ha estat
portada en el New York Times entre d’altres publicacions...”1. S’ha dit algunes vegades que aquesta fotografia havia donat la volta al món i s’hauria de poder documentar i precisar tal afirmació. Personalment les ocasions en què hem tengut accés a
l’arxiu del poeta ens ha estranyat que, pulcre, meticulós i organitzat com era en el
tema dels papers, no existís cap dossier sobre aquest cas a part d’un sobre amb la
foto. També és curiós que en d’exposicions que s’han fet sobre Huguet no hagi aparegut més informació al respecte si tanta repercussió mediàtica internacional l’havia
seguida. Si bé és possible que Huguet renuncies en aquells moments a fer un seguiALCARAZ VICH, M.: “Pintura i fotografía en Damià Huguet. Recorreguts paral.lels i camins complementaris.”, a HUGUET,G i ALCARAZ, M. (coord.) : Damià Huguet. Home de call vermell. Palma, 1998, p
108-109.
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ment donades les preocupacions i problemes que li estava ocasionat la fotografia i
tenint en compte la negativa possibilitat de beneficiar-se de drets d’autor. La disponibilitat d’hemeroteques digitals permetrà ampliar el coneixement de les seqüeles
informatives als investigadors que ho desitgin. Nosaltres, per raons d’espai i temps,
deixam de banda per ara aquesta tasca. El que si és més probable és que la foto
tingués una certa repercussió a nivell estatal a partir de revistes com Interviu tal com
hem pogut recollir de la veu de persones vinculades amb la premsa. Per exemple el
llucmajorer Joan Clar2, durant molts d’anys corresponsal de distints diaris mallorquins al seu poble, ens ha assegurat que la fotografia aparegué al setmanari humorístic La Codorniz. Ho recorda perfectament, encara que no ha pogut localitzar
l’exemplar, ja que el fet suposà una discussió familiar degut a que un parent de la
seva cunyada sortia encalçant el futbolista del murense. També va ser el mateix Joan
Clar qui ens esmentà el setmanari Interviu. Però és estrany que el recentment finat
Sebastià Verd no ens donàs més dades precises sobre la realitat i la llegenda de la
foto en el seu treball Periodista de primera mà publicat el 20073. En aquest text fa
un repàs i valoració de la vessant periodística i fotoperiodística d’Huguet d’una forma
sentida però també acurada. Abans d’entrar en el tema de la fotografia parla de
conflictes que les cròniques al Diario de Mallorca provocaven al seu corresponsal a
Campos que no era d’altre que Huguet des de 1968 a 1986. Per exemple, quan relatant la festa dels quintos en una de les seves cròniques primerenques, i comentant
que aquests havien fet cintes amb la bandera espanyola, va haver d’anar a la caserna
de la Guàrdia Civil que volia aclarir si s’havia produït alguna humiliació a símbol tan
consagrat per l’espanyolisme. Mostres d’un ambient provincià que arribaria al seu
zenit amb la polèmica foto o el boicot que la seva empresa va patir per mor de que
Huguet s’havia mostrat proper a postures ecologistes en el tema de la urbanització
de Es Trenc. Guillem Mas4, soci durant un temps i amic personal de Damià Huguet,
en ser preguntat sobre el tema de la foto ens contava que va presenciar un sèrie de
vegades com individus es presentaven a la fàbrica demanant per Huguet amb cara
de pocs amics. Aquestes visites obligaven al poeta a una prudent actitud de silencis
i dissimulacions. Nosaltres recordam també, ja més tardanament, quan havent publicat a la revista Ressò i posteriorment a Les Fites Netes, la bella remembrança d’un
Entrevista amb Joan Clar dia 2 de març de 2011.
VERD, S.: “Periodista de primera mà”, a PLANAS, A. (coord..): Damià Huguet. Palma 2007, p. 237238.
4
Entrevista amb Guillem Mas Forteza dia 2 de març de 2011.
2
3
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pagès que vivia al seu carrer i cada dia entrava la seva vaca dins la casa per dur-la al
corral després de pasturar, va rebre la visita d’uns familiars que, tots irats, recriminaven a Damià que hagués presentat el seu avantpassat com un deixat de la mà de
Déu. Sens dubte Huguet patí molt interiorment aquestes mostres d’incomprensió i
en poemes com Febrer en punt inclòs dins el poemari Guarets a l’alba -segons molts
un dels millors poemes de Damià- el que estaria fent és sublimar aquests desenganys. 5
Tornant a la fotografia i a les informacions publicades per Sebastià Verd ens comenta
que en Damià com a bon aficionat al futbol i corresponsal feia la cobertura dels partits tant per escrit com amb fotografies. O sigui que no era un fet aïllat que en Damià
fos allà el dia que es produïren els aldarulls. Verd continua:
“La fotografia era magnifica: un dels perseguidors era a punt de copejar el
futbolista amb una cadira. El conjunt formava una coreografia que ni feta
aposta, de manera que a la redacció del diari, quan varen veure la fotografia,
no tenguren el més mínim dubte d’on s’havia de publicar: a portada. I tant
que ho era de portada! La fotografia va ser publicada a la primera plana de
tots els diaris espanyols, i a França, a Gran Bretanya... A Amèrica. Arreu del
món. Fins i tot el prestigiós setmanari París Match li va fer una oferta per publicar no només la foto sinó tota la seqüència, però la va rebutjar”6.
Una dada interessant que s’assenyala en aquest text -llàstima que no sigui més concreta- és que Damià Huguet hauria rebut, arran de la fotografia, el premi de l’Associació de Fotògrafs de Premsa en mostra de solidaritat i reconeixement. Certament,
si bé al seu autor la consideració com a periodista se li veié reconeguda positivament, aquesta anava a caure en un fort sotrac pel que feia a un nombre important
dels seus conciutadans. Un bon nombre de campaners el veieren com una mena
de cueta, d’acusador irresponsable i mal campaner per haver-los mostrat in fragantti perpetrant un acte indecent i covard. I consideram apropiat el qualificatiu
de covard perquè són al manco 11 les persones que encalcen el futbolista del murense . Com que la Guàrdia Civil no va intervenir al·legant en el seu informe que el
qui havia de posar ordre dins el camp era l’àrbitre, i com que la foto mostrava a les

Fotograﬁes del mateix rodet que la que fou famossa.

El poeta llucmajorer Miquel Cardell, coneixedor de l’obra d’Huguet i amic personal seu, ha esmentat
diverses vegades l’actitud de certa hostilitat que Campos hauria pogut mostrar amb posicionaments
cívics del poeta. Sobretot el cas de la urbanització d’Es Trenc a la primeria dels vuitanta hauria suposat
un boicot d’empresaris de la construcció campaners envers el negoci familiar de Damià. S’ha de dir que
molts de clients de la fàbrica eren santanyiners.
6
VERD,S. “Periodista de primera...” p.237
5
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clares que encalçaven el jugador fora del camp, Huguet també hagué d’anar a declarar davant les forces d’ordre. Sebastià Verd continua explicant que “Damià es va
haver d’excusar dient que no havia volgut fer mal a ningú, la qual cosa era absolutament certa, però que tampoc no podia tancar els ulls. Damià guanyà molts de
punts com a periodista, però el preu que va haver de pagar fou car: molts de campaners deixaren de saludar-lo i fins i tot alguns vells clients de la fàbrica deixaren de
fer-li comandes durant un temps”.7 Així com en el llibre d’homenatge pòstum del
1997 Damià Huguet. Home de call vermell havia sortit la fotografia en aquest DH
Damià Huguet del 2007 es reprodueix acompanyant el text de Sebastià Verd la portada del Diario de Mallorca del 10 d’octubre de 1972 . Altre cop tornà a sortir a la
llum la fotografia amb un fons retocat de color com a il·lustració que marca el començament de l’article esmentat. Tanmateix el 2003 la famosa fotografia havia
il·lustrat el cartell del muntatge “Esquena de Ganivet” dirigit per l’actor teatral Pep
Tosar i el cineasta Miquel Àngel Raió. Aquest darrer, per cert, fa un temps ens va
manifestar la seva intenció de fer un documental sobre aquest succés que ens ocupa.
El penúltim poema del llibre Carn de Vas titulat Contrapoble8 fa referència directa
a la fotografia i en suposa un peculiar intent de catarsi. A hores d’ara és potser l’única referència que perdura del mateix poeta als esdeveniments que tractam. El
poema, en aquest cas concret i tal vegada en una de les dimensions de tota l’obra
huguetiana, ve a ser un exercici literari d’exteriorització, transformació i expressió
verbal de les situacions traumàtiques que generaven en la consciència i sensibilitat
del poeta la repressió i frustració que el seu context social propiciava tant . Les influències de César Vallejo i Blai Bonet són clares i contribueixen a que el poema no
esdevingui un relat clar dels esdeveniments. Els versos constitueixen més bé un
cúmul d’impressions i imatges que cerquen més l’impacte estètic que la comprensió
directe del succeït. Uns fets que el poeta empra com a pretext per experimentar
amb el llenguatge i la seva funció poètica. Abunden, en els quaranta tres versos del
poema, les referències a la tensió que es produeix entre la realitat i la mirada del
poeta que malgrat tot es sent arrossegat, en la seva contemplació , a tot el que l’envolta. Hi ha una mescla de rebuig i atracció pel que, per exemple, s’esmenta com
“acer espectacle de secs alens robusts, les suors velles que vessaven amb calls de
sang i una sabor molt agra”, o també quan diu : “La decisió eren cinc homes que enVERD, S. “Periodista de primera...” p. 238
Citam els versos d’aquest poema segons l’edició de les obres completes. HUGUET, D.: Poesia Completa.
I, Palma 2008. P 93-95
7
8
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tenien la llei des de les branques: els braons, la cara encesa...”
Ja en el segon vers de Contrapoble es refereix al pseudònim amb el qual signava les
seves fotografies; Klaus S.W. Russell:
“(...) Jo, Russell ànonim indecís, rovell de tanta mala bava,
parlava amb mi mateix. Pressentia, ferest d’ull, del gest la solitud;
xerec, però no massa. La passió eren els altres. El coratge
obrir els ulls damunt un camp esterrossat, el caminoi, la paret seca
que reverdia, verda i blava, part damunt el dos zero de la tarda”.
més avall, en el dotzè vers:
“Fora del camp la violència era i no era: es convertia en bella imatge.
Ho exigia el temps, la història del país, el sol i la guitarra.”
Mitjançant aquest poema ens assabentem de detalls com que el diafragma de la
càmera estava a 2,8 o que els esdeveniments de la fotografia es daten el vuit d’octubre de 1972
“Aquell vuit d’octubre del mil nou-cents setanta-dos era diumenge,
saliva d’ara. A contrapoble en mi, excusa pròpia, exacta,
jo era l’altre, aquell qui ho veu i ho calla.
Ho reconec, però des de la pell suada. El dolor creix:
El rancor, si és sincer, mai no s’acaba, exigeix com un home de batalla.”
Més que aventurar-nos a una interpretació completa del poema podem dir que després de la seva lectura hi percebem, sobretot als versos finals, un cert orgull del
poeta envers la valentia que va suposar haver de fer front als atacs que va rebre.
Tinguem en compte que el poemari en el qual s’ubica el poema està datat entre l’abril del 73 i l’octubre del 74, per tant en Damià ja tenia una cert cúmul d’experiències
i una certa perspectiva entorn els fets. En els versos 39 i 40 crèiem poder justificar
l’afirmació que hem fet:
“A contrapoble es veu el mar confús: la mà travada.
Mai no convé desdir-se, sinó obrir la veritat com s’obri un home
que ha comprès que la passió no és un obstacle: ho significa.”
Esmentant aquest poema pensam que hem recollit les referències publicades que
tenen a veure amb la fotografia. A partir del que segueix a continuació aportam informació inèdita que pretenem contribueixi a l’objectiu que ens hem fixat.

He treballat d’administratiu al DM des de 1957 fins a la jubilació. Confirm que la
foto va sortir a la portada de l’ABC, que com a mínim va tenir un ressò a nivell estatal. Comenta que els dilluns no sortia més que “La hoja del Lunes “ i que les repercusions començaren a partir de dimarts i dimecres.
Annex

El dossier “secuelas información incidentes Campos-Murense”
La descripció d’aquests documents és la següent: dues fotografies de 17cmX13 cm.
Una fotografia de 23’5cmX18. Tres quartilles mecanografiades amb capçalera im-
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ribar una publicació en la qual es reproduïa la foto de Damià Huguet encara que no
donava cap indicació respecte a l’autoria ni procedència. En el llibre “El maravilloso
mundo del futbol” de 1976 editat per l’Editorial Cosmos veim la foto amb un text
just al seu costat:
“¡Alto! no es el camino a seguir. Los incidentes sólo encuentran un sendero
nefasto. Este jugador, al finalizar el choque, se halla solo ante el peligro. furibundos, desencajados, unos aficionados se disponen a frenar no muy ortodoxamente a uno de los protagonistas. Después de ese partido, por la actitud
llevada a cabo, se conoció la repulsa general. analizar estas circunstancias
pueden poner de manifiesto que un partido de futbol se ve rodeado de seguidores demasiado impulsivos. A los pocos dias, en mesa redonda el comité de
competicion estudia los hechos e impone justícia. “ Hay que acabar con estos
actos que sólo tienen el calificativo de desagradables” Es una conclusión, una
frase, son varios los que pueden quedar reflejados.”
Per acabar afegeixo l’extracte de dues entrevistes fetes una a la dona de Damià
Huguet, Magdalena Ballester el 18 de juliol de 2012 i l’altra a un empleat del Diario
de Mallorca; Joan Moger , dia 9 d’agost de 2012.
Magdalena Ballester comenta:
En Damià és cert que va rebre algunes telefonades anònimes amb insults.
En haver revelat les fotos les solia dur a Es Riskol per mostrar. Aquell cafè funcionava com a punt de trobada dels seguidors del futbol. En aquella ocasió, el
mateix vespre posterior al partit també les hi va portar i abans d’enviar-les al
diari tothom que era allà les va veure i les valoracions no eren dolentes. El problema va ser quan varen ser publicades.
En Damià es relacionava amb tothom, era molt accessible, i pens que si que hi
hagué algun cas de gent que li deixà de comprar material per mor de la seva
postura contrària a la urbanització de Es Trenc però no crec que fos representatiu. Tanmateix ell tenia molts de clients a Santanyí. Amb l’Ajuntament les relacions no impedirien que participes sempre amb algun text al programa de
festes. En certa ocasió i quan hi havia l’enrenou d’Es Trenc li posaren una multa
per aparcar un moment davant Can Lluís i ho varem atribuir a una geniada
del batle.
Quan havien de posar el seu nom a l’IES pens que realment va ser molt minoritària l’opinió dels regidors que van posicionar-se en contra i que altres alternatives com per exemple IES Sor Maria Rafela no tengueren massa opcions.
Informació aportada per Joan Moger:

presa de la Federación Balear de Futbol signades pel seu president; Rafael Puelles
González, amb el segell de l’entitat dues d’elles. Una carta manuscrita signada per
Juan Lladonet Escalas que ocupa tres quartilles dues d’elles a doble cara. Una carta
mecanografiada en un foli Din A-4 del mateix Juan Lladonet Escalas. I per acabar,
una carta mecanografiada per una cara signada per un grup de subscriptors campaners del Diario de Mallorca.
Ordenats aquests documents per ordre cronològic podem començar per fer esment
d’una carta escrita pel president de la Federació Balear de Futbol Rafael Puelles i
datada el 25 de setembre de 1972 dirigida al director del Diario de Mallorca.
Hem de dir que Rafael Puelles González (Barcelona 1907-Palma 1977) va ser un promotor esportiu, empresari i esportista, que presidí la Federació entre 1967 i 1977.
En la seva carrera esportiva jugà a Waterpolo amb el CN Barcelona, a futbol amb l’equip d’afeccionats del Barcelona, va ser nou vegades campió de balears de pilota
basca, a més de participar a les olimpíades de París de 1924. Com a empresari fundà
una empresa òptica. En aquesta carta el president es queixa al director del diari
d’un col·laborador que a la secció “El rincón de marcotegui” sol esser tendenciós,
poc precís i gens equànime en les seves informacions. Partint d’una crònica del 22
de setembre a la pàgina 19, referida a la política de la Federació amb els juvenils i
les funcions federatives envers aquests, el president mostra la seva indignació :
“Como es de costumbre en dicho informador, en lo tocante a esta Federación,
manifiesta su criterio sobre cualquier problema federativo sin tomarse, nunca,
la molestia de conocer nuestro punto de vista, es decir, que se limita a una visión unilateral, tendenciosa de cualquier problema que afecta a esta Regional,
lo cual, en varias ocasiones, han puesto en evidencia, no solamente a dicho
responsable del `rincón´, sino también a ese respetable diario de su digna Dirección”.
Puelles, no conforme amb els retret, encara suggereix que quan aquest cronista
s’hagi de referir a temes relacionats amb la Federació, consulti prèviament amb dita
entitat per ordre del director del Diari per una millor informació dels lectors. Ignoram si Damià Huguet tenia alguna relació amb aquesta secció. En tot cas podem
dubtar del tipus de llibertat d’expressió que pogués tenir un periodista, malgrat
fos de temes esportius, quan tot un president d’una federació esportiva suggereix
la supervisió pròpia dels escrits d’un mitjà de comunicació independent. És clar que
no sabem si aquestes cròniques eren tan tendencioses com denúncia Puelles o és
que realment no agradaven als qui es sentien al·ludits.
Passem al següent document i que si que sabem cert té relació amb Damià Huguet.
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El 10 d’octubre de 1972 Juan Lladonet Escalas es dirigeix al director del Diario de Mallorca aleshores situat a Via Roma, 37 demanant que li publiquin un comentari que, segons manifesta, té la intenció de reconsiderar objectivament uns fets sense voler
ofendre a ningú. Després de dita petició escrita comença un text encapçalat amb aquest
títol: “Comentario sobre una fotografia de los incidentes ocurridos en Campos”.
Mitjançant aquest document podem establir que la foto va ser publicada a primera
plana del Diario de Malorca el dimarts 10 d’octubre de 1972 baix el títol “Lamentable
espectáculo”. En la tercera frase comencen les critiques a l’autor de la foto.
“La persona que haya enviado esta foto al periódico, ha demostrado mucho gancho
periodístico y hasta puede ser que le den algún premio más adelante, pero con su
vanidad y ceguera ha causado un terrible daño a los habitantes de esta villa al haber
enjuiciado los incidentes desde el punto de vista subjetivo y sensacionalista.”
Segons el parer de Lladonet el que queda encobert és que el futbolista havia provocat el públic i això és intolerable encara que s’hagués llançat una botella al cap a un
jutge de línea per part d’aquest públic i el que pretenia el futbolista era recriminar
aquesta acció brutal.
“ Un jugador del equipo visitante cometió una falta gravísima al saltar del terreno de juego y enfrentar-se a todo un público nervioso, provocándole con su
acción justiciera de querer recoger una botella que había alcanzado a un juez
de línea y poder mostrar esta señal de evidencia al arbitro, cuando lo más evidente debía ser el ¿chichón? del juez de línea. (...) El jugador visitante siguiendo
con su impertinencia hacia el público, agarro la botella, sin soltarla ante las
demandas de un pequeño sector del público, que sintiéndose agraviado en su
hombría se lanzó sobre el jugador con la intención de que soltase la botella,
cosa que no hacia el jugador, y es el momento que nos muestra la foto.”
És surrealista que Lladonet pugi justificar un grup d’homes que a les clares volen
apallissar-ne un altre adduint que només li volen decantar una botella. La carta continua dient que els jugadors mai han de desafiar el públic ja que el públic ha pagat
per tal que el jugador pugi exhibir el seu joc comparant aquest amb una vedette. El
jugador hauria estat el provocador i el qui havia d’assumir les conseqüències de la
pèrdua del control del públic. Així mateix Lladonet no nega que violència sigui intolerable però deixa clar, una i altra vegada en la seva versió, que qui prengué foc a la
metxa va ser el jugador. I en referència a la foto:
“Hubo tristes incidentes y un espíritu deportivo roto. La imagen lo dice con elocuencia: la persona que hizo esta foto, sabrá que desgraciadamente hechos como éste o
similares ocurren con demasiada frecuencia, pero también sabrá que fotos como la

Addenda
Fins aquí el text que es llegí a les Jornades a les quals també es projectà una presentació amb diverses fotografies. Pensam convenient afegir a continuació algunes
aportacions que sorgiren del públic i alguns aclariments posteriors que se’ns feren
arribar. L’amic personal de Damià Huguet Guillem Mas i Forteza, qui havia estat entrevistat en el procés de recerca d’informació previ a la redacció del nostre treball,
va intervenir dient que no era cert que el poble deixàs de banda el Damià i que
aquest mai va ser repudiat com semblava transmetre el nostre punt de vista. La
seva opinió va ser compartida per la historiadora Francisca Oliver, també present a
les sessions. Sobre la seva postura, totalment respectuosa i sens dubte sincera ja
que tant Mas Forteza com Oliver entre d’altres, fundaren, una vegada mort el poeta,
una Associació d’Amics de Damià Huguet -l’activitat o presència de la qual desconeixem si és que no s’ha dissolta- , pensam sobre aquest punt de vista tanmateix, que
el que és cert és que no hi ha constància de cap gest -ni molt manco document- en
defensa de Damià Huguet . Un document, com ara una carta al diari, que dones suport des de Campos a Damià Huguet en aquell moments difícils hauria tengut rellevància i notorietat. Entenem que el que se’ns volia fer arribar amb la intervenció de
Guillem Mas era que no havíem de generalitzar. Ara bé el que nosaltres pretenem
és destacar la poca sensibilitat democràtica que des de molt de temps enrere ha manifestat el poble de Campos i podríem retrotreurer-nos als avalots antiliberals del
XIX i a un profund arrelament del caciquisme i l’esclerosi intel·lectual tendències
contra les quals Damià Huguet suposarà sempre un símbol per a molts. Ha de quedar constància que després de tants d’anys encara quan es va fer l’exposició Damià
Huguet, home de primera mà segons comentà l’encarregada de custodiar-la és varen
sentir més d’una vegada comentaris dient que aquella foto no havia d’estar penjada
dins Can Pere Ignasi. Certament alguns campaners emparen el nom de Campos per
girar-se contra Huguet i això no va ser prou criticat en els seu moment.
Vull agrair i assenyalar el fet que l’investigador Llucmajorer Pau Tomàs me va fer ar-
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de la segona meitat del segle XX que mereix amb escreix tots els homenatges que
se li puguin tributar. D’ell ens resta una obra artística multidimensional que sobreviurà i que hauria d’honorar qualsevol campaner. Va estimar molt Campos tal vegada molt més del que el poble el va estimar a ell. Enamorat incondicional com
pocs de la vila, de la cultura en majúscules i de la vida, segur que rebria amb satisfacció i entusiasme la notícia de la realització d’ aquestes primeres Jornades d’Estudis Locals. Sigui aquesta comunicació un modest reconeixement a la seva figura.

A mode de conclussió i homenatge
En el llibre desè de La República Plató censura els poetes per mor que alimenten
les baixes passions de l’ànima. No pot ser que els herois d’Homer cridin, es lamentin
i es colpegin el pit acostant-se així a la vulgaritat de la condició humana que ha de
mirar d’autocontrolar-se. Plató conclou que expulsar la poesia de la ciutat ideal és
tan necessari com abandonar un amor primerenc que ja no és necessari sinó més
bé perjudicial. El poeta com a incitador a les baixes passions... curiosa i paradoxal
coincidència. En aquest cas i context que ens ocupa, el d’un poble de Mallorca el
1972, tanmateix hi hem de tenir en compte el provincianisme i incivisme a parts
iguales. És també un fet que encara mancaven pràcticament vint anys per l’arribada
de l’anomenada “teleporqueria” , de tota la violència i brutalitat que ens hem acostumat a empassar-nos per la Televisió -i ara per aquests nous formats digitals com
internet- on ja no saben el que han d’exposar per impactar a l’espectador. Vèiem,
en el present suposadament democràtic i obert de mires al món sencer, com els mitjans de comunicació sovint trien la irresponsable opció d’adequar els seus continguts
a la demanda matussera i populista del públic envers de fer el contrari: Transmetre
cultura per educar la ciutadania. Havent conegut Damià Huguet i ubicant-nos a l’any
1972 sens dubte la seva intenció, en el cas de la foto, era la de denunciar uns comportaments que distaven molt de ser modèlics. El poble -amb indubtables excepcions- es va sentir assenyalat i posat en evidència i, lluny de reconèixer aquella
errada, es va defensar atacant a l’autor d’una instantània que ens admira tant per la
sagacitat i valentia del seu autor com per l’ultramuntanisme i provincianisme dels
seus protagonistes. No podem dir fins a quin punt Huguet va perdre el control dels
fets i de les seqüeles que generaria la fotografia d’aquell diumenge d’octubre. Sabem
cert que l’afectaren força com ens ha manifestat la seva vídua, Magdalena Ballester,
algunes vegades. També ella ens ha recordat una de les frases que sovint havia sentit
en boca del seu espòs: Els intel·lectuals sempre han d’anar contra el poder.
Sens dubte Damià Huguet va ser un personatge peculiar i irrepetible dins el Campos

publicada, abundan por su escasez. Allá esta persona con su conciencia, porque los
hechos más desenfrenados y desastrosos pueden tener su justificación.”
El text acaba amb una exculpació dels membres del públic i continuant la critica als
esportistes que “con sus acciones marrulleras” exalten els ànims del públic arribant
a situacions que “le pueden ocurrir a Vd., en su pueblo o en su ciudad”
Pot ser aquí sigui un bon moment per transcriure el text que en el marge esquerre
de la fotografia acompanyava aquesta en la portada del Diario de Mallorca d’aquell
dimarts 10 d’octubre de 1972. Això ens permetrà valorar si hi havia mala intenció
en la publicació -i per tant era comprensible que alguns sortissin a defensar el poble
de Campos- o si contràriament pretenia corregir aquestes conductes que mostrava
la imatge. El text és el següent:
“Lamentable Espectáculo -és el titular de la columna- Partido Campos-Murense. El jugador Timoner, del equipo visitante, abandono el terreno de juego
para recoger la botella que había alcanzado a un juez de línea. Era el objeto
arrojadizo que los hinchas locales alejaron de la cancha para eliminar su constancia. Timoner se hizo con la botella i detrás de él corrió un nutrido grupo de
enloquecidos seguidores del Campos. Timoner se arriesgaba a lo que se ve en
la fotografía. Se arriesgaba a la agresión, a las consecuencias de la perdida de
control, a la violencia intolerable en un campo de juego donde se supone que
solo debe haber contienda deportiva. No fue así. Hubo ausencia de razón y
casi demencia. Hubo tristes incidentes y un espíritu deportivo roto. La imagen
lo dice con elocuencia. Vemos (il·legible en el nostre exemplar) i sentimos pena.
¿Seguirán repitiéndose a menudo estos incidentes? Si la respuesta es afirmativa solo resta solicitar su condena y el posterior castigo. “
Datat a Campos l’11 d’octubre del 1972 tenim un full mecanografiat i amb dinou
signatures dirigit al director del Diario de Mallorca. Mitjançant aquest carta, un grup
de 12 subscriptors -sembla que a l’hora de signar s’afegiren set persones més- notifiquen al responsable del periòdic que els doni de baixa a efectes immediats de la
seva subscripció. Passen a exposar els motius d’aquesta decisió que no són altres
que la fotografia de la portada del dia anterior.
El primer punt que destaquen és el que consideren “conducta anti-camponense a
ultranza de su corresponsal en ésta D. Damián Huguet Roig” ja que només ha mostrat
una cara de la moneda deixant sense inculpar als visitants. Segons els autors de la
carta -alguns d’ells amb un cert nivell acadèmic però amb un nivell d’argumentació
infantil- l’entranador del Murense, Brondo, havia també practicat la violència “dando
una patada al jugador local Jaume en el sitio opuesto a salva sea la parte, y como
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gadors mentre una altra persona que no va vestida amb roba esportiva els intenta
separar. En segon i tercer pla es veuen membres del públic dins el terreny de joc. La
tercera fotografia de mida més gran ens permet veure el jugador del Campos amb
el dorsal 10 que aguanta l’esfèric amb la mà i sembla parlar amb un altre persona
que no va ser enquadrada. Al seu costat esquerre un jugador del Murense amb les
dents i el puny de la mà dreta estrets. A l’altra banda l’àrbitre amb una mà alçada i
l’altra amb gest de voler tranquil·litzar el jugador.

consecuencia de la cual dicho jugador tuvo que ser sacado a brazos de sus compañeros” . Per tant Huguet, obviant les malifetes de l’entrenador del Murense, “ha presentado el pueblo de Campos como instigador, agresor y único culpable, siendo así
que es todo lo contrario”.
Un segon punt constitueix un retret d’aquests subscriptors al mateix “Diario de Mallorca” del qual consideren que ha tengut una conducta inadequada per acceptar la
publicació d’una fotografia feta per una persona que només ha donat una versió. És
aquí quan el to de la carta puja i es qüestiona que l’autor pugui ser considerat literalment “un fill del poble”. La carta fonamentalment insisteix amb la idea que el
diari ha sacrificat la veritat per aconseguir sensacionalisme. En conjunt el document
és un flagrant atac a la figura de Damià Huguet com palesa la frase final: “No comprendemos, finalmente, como este Periódico admite como corresponsal a una persona que en muchas ocasiones y, especialmente en la presente, ha demostrado como
mínimo poca madurez de juicio.” Pensam innecessari esmentar els noms dels signats
d’aquesta carta que bàsicament reflecteix el nivell d’ostracisme i miopia dictatorial
que campava per la vila molt més intensament que l’autocrítica i la maduresa cívica.
Si hem esmentat el nom de l’autor de la primera carta ha estat perquè consideram
que el seu to és més ponderat i en cap moment arriba a desacreditar tan nèciament
a Huguet com la segona de la qual segurament els seus autors es sentirien penedits.
Com a mínim per haver dit que Huguet no era o no mereixia ser fill de Campos.
Hem de donar compte a continuació del document datat a Palma el 15 d’octubre de
1972. Exceptuant dos paràgrafs introductoris i el darrer de tots, és la versió mecanografiada de la carta manuscrita ja esmentada de Juan Lladonet Escalas que signa
com a subscriptor i campaner domiciliat a Palma.
Aquest senyor es lamenta de que no hagin publicat la seva carta que envià dia onze
i que espera arribi a publicar-se donat igualtat d’oportunitat als lectors de donar la
seva opinió, com troba que té per costum fer el Diario de Mallorca.
El cas és que el signant de la carta, a més de ser testimoni directe dels esdeveniments, ha seguit amb perplexitat les reaccions de la premsa i les troba incompletes.
Segons Lladonet dia 10 d’octubre apareixia un escrit al Diario de Mallorca que donava tota la culpa als seguidors locals i dia 11 un altre escrit en el qual s’atribuïa la
violència a només un grup o fins i tot algú aliè al Campos. La confusió es podria esvair
si donessin veu, segons Lladonet, a altres opinions que sembla no són acceptades
pel mitjà de comunicació. Els lectors són els qui han d’interpretar el que va succeir
“dejando al margen demagogias, axiomas, utopías y tergiversaciones” .
El que continua és el mateix que l’anterior carta exceptuant un darrer paràgraf com

dèiem al principi referint-nos a aquest document. En aquest paràgraf llegim: “Ya,
para no hacer más extensa esta carta, solamente explicar que la imagen que nos
muestra la foto -aunque no lo parezca-, no tuvo ninguna consecuencia, para las personas que en ella se ven. “
Resten encara dues quartilles trameses pel president de la Federació Balear al director del Diario de Mallorca, una datada el 18 d’octubre i l’altra el 20 del mateix
mes. En la de dia 18 Rafael Puelles crida l’atenció sobre unes inexactituds aparegudes
a la secció “El rincón de marcotegui” que ja havia estat objecte de queixes anteriorment però sense resultat com es queixa Puelles. S’indica que el dia següent als incidents del partit Campos- Murense la Federació de Futbol ja tenia la polèmica
fotografia i la va retenir en l’expedient incoat. S’evitava, segons el parer del president,
fer exhibicionisme i perjudicar el nom de Campos i Mallorca. La notícia no va sortir
de la Federació aclareix Puelles. Una dada que contrasta amb la del cronista. Així
tampoc seria cert que la mateixa Federació tingués unes altres fotos fetes per ella
mateixa i per tant distintes a les d’Huguet. No podem saber com arribaren les fotos
a la Federació. Hi arribaren contra la voluntat de Damià? Hi eren abans que al diari?
Hi van tenir res a veure les forces d’ordre públic? Preguntes que caldria intentar respondre.
La quartilla datada dia 20 d’octubre és un full de salutació imprès amb un espai mecanografiat on el president altre cop es dirigeix al director del Diario de Mallorca per
agrair-li la rectificació respecte als orígens de la publicitat dels incidents del Campos-Murense. Acaba amb aquest paràgraf:
“Era de especial interés para esta Regional Balear, el que se conociera que, aún
siendo posiblemente la primera conocedora y poseedora de dicha foto a afectos oficiales, estimó que en manera alguna debía divulgarse, ya que de ello no podía derivar
bien alguna para el buen nombre del Club, de la localidad, ni, en suma, de Mallorca,
cual así ha ocurrido publicándola.”
Entre aquests documents també hi figuren com hem dit al començament tres fotografies que sens dubte impressionaren el negatiu minuts o segons abans i després
de la publicada a la portada. Una d’aquestes fotografies mostra estès en terra un
home amb indumentària negra que ha de ser el jutge de línea que ha rebut l’impacte
de la botella. Entorn aquest home al manco dos jugadors del Campos i 4 persones
una d’elles aparentment hauria intentat assistir-lo ja que du en les mans una tovallola
i una botella de plàstic. Potser aquest home és el massatgista d’algun dels dos equips.
En la següent fotografia ja més apropada a Huguet, o havent fet servir l’objectiu
per apropar-se a l’escena, aquest mateix personatge està discutint amb diversos ju-
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