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Història i memòria del
colonialisme espanyol al Marroc
amb perspectiva feminista
La colonització espanyola de l’Àfrica és un dels temes
d’enorme importància que romanen poc estudiats i,
sobretot, poc treballats des del punt de vista de la
història pública i de la memòria col·lectiva. Espanya va
ser potència colonial al Golf de Guinea (1777/8-1968),
al nord del Marroc (1912-1956) i, més al sud, a Ifni,
Sakia el-Hamra i Río de Oro, que van constituir els
territoris d’Àfrica Occidental Espanyola (1946-1958);
alguns d’aquests territoris després van passar a ser del
Sàhara espanyol (1958-1975), la descolonització del
qual, segons l’ONU, no s’ha produït encara amb les
garanties requerides.[1]

[1] Per això el Sàhara Occidental es troba dins del que
l’ONU anomena “territoris no autònoms”. Per a més
informació, es pot consultar: 
https://www.un.org/dppa/decolonization/es/nsgt/weste
rn-sahara

Des de fa uns anys es parla de la necessitat de recuperar la
memòria històrica a Espanya, però poques vegades es
pensa en el colonialisme a l’Àfrica com a part de la
memòria que s’ha de recuperar. Malgrat aquesta amnèsia,
la veritat és que molts fets històrics d’aquesta part de
l’Estret de Gibraltar no s’entenen sense tenir en compte
l’altra riba. Com sabem, la insurrecció contra la II
República que es va produir l’any 1936 es va teixir des del
Marroc. El sector africanista de l’exèrcit espanyol, com va
destacar María Rosa de Madariaga (1999, 2002), va fer
servir el discurs de la croada contra els “infidels”
republicans, anarquistes i comunistes, per fer que els
marroquins —la majoria dels quals eren pobres, i molts
dels quals van ser coaccionats— s’allistessin a les seves
files. I, alhora, la participació de les tropes marroquines va
alimentar el secular odi contra els “moros” en els sectors
que defensaven la República. 
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*Peu d'imatge: Territoris espanyols a l'Àfrica cap a 1950

https://www.un.org/dppa/decolonization/es/nsgt/western-sahara
https://www.un.org/dppa/decolonization/es/nsgt/western-sahara


"La meva recerca i la d’altres acadèmiques apunten a l'existència d’una
construcció espanyola de l’alteritat marroquina que no posa l’accent
tant en la diferència (jerarquitzada) entre els homes marroquins i els
espanyols, sinó en la seva semblança, basada en una certa admiració
de la masculinitat marroquina per part dels espanyols"

Però no només és necessari continuar investigant els
diferents aspectes de la història i la memòria colonial,
sinó que cal incorporar perspectives crítiques com les
que han desenvolupat els estudis postcolonials i
decolonials, i que encara brillen per la seva absència
en la producció científica relativa al colonialisme
espanyol a Àfrica. Els marcs teòrics i les metodologies
crítiques no només ens ajuden a entendre d’on venim
(o com el passat condiciona el present de les relacions
hispano-africanes i, de manera més específica, El meu interès en el colonialisme espanyol al Marroc

va començar amb la meva tesi doctoral, una
microhistòria sobre la invasió espanyola del Marroc i
l’ocupació de la ciutat de Tetuan (1859-1862), que a
Espanya es va anomenar Guerra d’Àfrica. Aquests fets, i
els processos que van desencadenar, van constituir —
com ja ho va afirmar l’historiador marroquí Germain
Ayache (1958)— l’inici del colonialisme europeu al
Marroc.
Les conseqüències de la invasió espanyola no van ser
només l’ocupació de Tetuan, que encara que fos breu
va ser important simbòlicament, sinó que Espanya va
guanyar territori, especialment entorn de Ceuta i
Melilla, però també, almenys nominalment, a Ifni.
Espanya també va reforçar la presència i el poder de la
missió catòlica espanyola al Marroc, i va guanyar drets
de capitulació al país (de las Cagigas 1952, de
Anasagasti 1961: 218). Els tractats signats el 1860 i el
1861 van conduir l’estat marroquí (anomenat Makhzan,
que en àrab vol dir ‘tresoreria’) a una situació de
bancarrota que va portar a l’establiment del control
espanyol i britànic de vuit ports marroquins (Tetuan,
Tànger, Larraix, Rabat, Casablanca, Mazagan, Safi i
Essauira) des de 1861 a 1884-1885 (Rodríguez Esteller
2002). Els processos a què van donar lloc totes
aquestes prerrogatives de caràcter colonial van donar
peu, al llarg de les següents dècades, a l’alteració del
contracte social que regulava el regne del sultà
Muḥammad ibn ʿAbd el-Raḥmān i del seu hereu
Ḥassan I (Laroui 1997: 289).
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Una història colonial no gaire excepcional

*Peu d'imatge: Entre els escrits dels tetuanis de l'època hi ha el
manuscrit del Mufaddal Afailal, un savi que —com la majoria de la
població de la ciutat— es va exiliar durant l'ocupació espanyola (1860-
62). El manuscrit es troba a al-Khizāna al-Dawūdīyya (Arxiu de
Mohamed Daoud), Tetuan.

hispano-marroquines i, per tant, també la situació de
migrants o descendents de magrebins a Espanya i a
Catalunya), sinó a construir una memòria més
“consensuada” (Aixelà-Cabré 2018, 2020) que
incorpori les perspectives dels subjectes colonials
africans.



estiguin travessades per una llarga història plena de
complexitats que produeix una relació colonial sobre
una base diferent de la d’altres sistemes colonials
moderns. De fet, la invasió espanyola de Tetuan el
1860 va fer ressorgir la memòria d’al-Àndalus i de
l’anomenada Reconquesta en una part important de la
població espanyola i marroquina —i especialment, de
Tetuan, ciutat fundada per poblacions andalusines i
sefardites que van fugir Granada a final del segle XV
—. Aquestes capes d’història compartida no hi son, a
la majoria dels territoris on les potències colonials
europees modernes van establir el control. Ara bé, per
altra banda, que la història que comparteixen el
Marroc i Espanya no tingui com a esdeveniment
fundacional el colonialisme modern sinó una
genealogia molt més llarga no vol dir necessàriament
que aquest fos una “excepció”, en el sentit de ser
menys jeràrquic i opressor.

[2] Encara que al Rif, per exemple, aquest discurs no
va aparèixer fins després de l’independència al 1956
(Aixelà-Cabré 2019).
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 Mig segle després de la invasió espanyola del Marroc
i de l’ocupació de la ciutat de Tetuan (1859-1862), es
va establir el Protectorat Espanyol al nord del Marroc
(1912-1956). La legitimació colonial es va basar en
una retòrica d’“excepcionalisme espanyol”, que
posava en valor el passat comú d’Espanya i el Marroc.
Així, si França –la potència “protectora” de la majoria
del territori marroquí– va esgrimir la seva suposada
“acció civilitzadora” al Marroc, a la part nord del país
va prevaldre el discurs de la “germanor hispano-
marroquina” (Mateo Dieste 2003, Calderwood 2018).
[2] 
Si Espanya va ser una potència colonial “excepcional”
i, per tant, menys opressora, és un dels debats
acadèmics més importants al voltant del colonialisme
hispano-marroquí. D’una banda, que les autoritats
colonials fessin servir l’argument del lligam històric
no treu que, efectivament, les relacions entre els
habitants de totes dues ribes de l’Estret de Gibraltar 

*Peu d'imatge: La revista literària Al-Motamid (fundada a Larraix l'any 1947 per la poeta
alacantina Trinidad Mercader) reflecteix el discurs sobre la germanor hispano-marroquina. Un
dels personatges clau de la revista va ser el poeta de Tetuan Mohamed al-Sabbagh.



La construcció històrica de l’alteritat i de les jerarquies
colonials també es pot analitzar des de la perspectiva de
gènere, que és una categoria que ens ajuda a veure com
s’articula el poder (Scott 1989) i, de manera més
específica, des de l’anàlisi de les masculinitats. A banda
dels estudis que s’han centrat en les dones marroquines
(Kapchan 1996, Aixelà 2020, Sadiqi 2003, Agnaou 2004,
Borrillo 2017, González Vázquez 2018), la dels “homes”
és una categoria que s’ha de problematitzar (Ghannam
2013: 169) i, com que el gènere és un concepte
relacional, “[a]nalitzar el procés de construcció i
assumpció social dels ideals masculins constitueix (...)
un complement útil i necessari de la història de les
dones” (Aresti 2010: 12-13). 
Hi ha molts estudis sobre el funcionament del gènere
en contextos colonials, i la idea més estesa és aquella
que atribueix als colonitzadors l’establiment d’una
jerarquia de gènere (MacClintock 1999). En aquest
sentit, Giulietta Stefani (2007: 116) atribueix la manca
de feminització dels homes etíops per part dels italians
a la manca de força imperial per part d’aquests últims.
En canvi, la meva recerca i la d’altres acadèmiques
apunten a l’existència d’una construcció espanyola de
l’alteritat marroquina que no posa l’accent tant en la
diferència (jerarquitzada) entre els homes marroquins i e
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Alteritat i masculinitats

*Peu d'imatge: La revista Ketama (fundada a Tetuan l'any 1953 pel poeta melillenc Jacinto López Gorjé) va ser bilingüe (àrab-castellà) des del principi. L'any
1956 va començar a col·laborar-hi l'arabista i professora de la UB Leonor Martínez Martín, que va traduir poemes dels gran poetes àrabs moderns al castellà.

els espanyols, sinó en la seva semblança, basada en una
certa admiració de la masculinitat marroquina per part
dels espanyols. Això no vol dir que no s’establís una
jerarquia colonial entre homes espanyols i marroquins
(Delgado 2021), sinó que els relats dels soldats
africanistes i la literatura i el cinema colonial de manera
més general posava èmfasi a la virilitat marroquina, i
creava, fins i tot, un ideal d’homosociabilitat masculina i
misògina (Labanyi 2003, Martin-Márquez 2008,
Goikolea-Amiano 2019).
En aquest sentit, és important analitzar des del punt de
vista de la història les configuracions del poder en cada
context colonial i, en aquest cas, en les particularitats (i
no pas excepcionalitats) de la història iberomagrebina, i
entendre el poder de manera interseccional (Crenshaw
1991). I és que les jerarquies de classe, de gènere i
d’estatus, entre d’altres, dividien però també unien els
“colonitzadors” i “colonitzats” (Sinha 1995, Jiménez-
Lucena 2008).
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