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JOAN MARCH ORDINES
i el contraban a Mallorca

Joan March Ordines
i el contraban a Mallorca

DOCUMENTAL Joan March, de malnom en Verga
DOCUMENTAL Juan March y Los negocios de la Guerra
CINEMA El secreto de la Pedriza
ENTREVISTA Tomàs Mut i Martí Pascual a Aire
LLIBRE Reis del món de Sebastià Alzamora

Joan March
Ordines
Joan March va néixer a Santa
Margalida el 1880 en el si d’una família
pagesa. Desplaçà ben aviat una
aristocràcia decadent, de nobles i
botifarres, que comandava i
detenia gran part de la propietat
agrícola i la minsa xarxa comercial
illenca. Comprà i parcel·là grans finques
per a vendre-les després, mitjançant
crèdits a llarg termini, a pagesos i
amitgers; creà una banca, muntà
diverses empreses i una companyia de
navegació. El 1904 establí una fàbrica
de tabac a Alger i aconseguí el
monopoli del tabac al Marroc. Va
acumular una gran fortuna, en part
gràcies al negoci del contraban. Quan
morí, l’any 1962, era el setè home més
ric del món.

DOCUMENTAL: JOAN MARCH, DE
MALNOM EN VERGA
Produït per La Perifèria i IB3 amb la participació de Televisió de Catalunya.
Any: 2014 Duració: 57’

El documental posa en l’eix central la relació del personatge amb el seu poble
natal, Santa Margalida. Un poble al qual deixà de tornar després de la mort del
fill del seu principal soci en els negocis de contraban, Rafel Garau. March fou
considerat inductor de l’assassinat. A partir de la Primera Guerra Mundial
acumulà una gran riquesa i esdevingué propietari d’una naviliera, creà la Banca
March, fundà un diari i, fins i tot, es convertí en diputat. Al final de la seva vida,
aproposta del seu amic Joan Mascaró, creà la Fundació Juan March perquè fos
recordat com un gran financer i filantrop, però tanmateix dins la memòria dels
mallorquins seria, simplement, en Verga. Tot això i molt més ho podeu descobrir
en aquest documental.

https://bit.ly/345wLT9
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DOCUMENTAL: JUAN MARCH Y LOS
NEGOCIOS DE LA GUERRA
Dirigit per M. Dolors Genovès
Any: 2003 Duració: 1 h 34 min

Aquest va ser el primer documental que es va realitzar sobre el personatge de
Joan March. S’aprofundeix tant en el seu enriquiment gràcies al negoci del
contraban de tabac com en els negocis que feu a partir de la Primera Guerra
Mundial i que el portaren a convertir-se en el setè home més ric del món. A més,
es dona a conèixer la seva participació en el finançament del cop d’estat de
1936 i en el paper que tingué com a banquer de Franco.

https://bit.ly/2R7BjmO
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EL SECRETO DE LA PEDRIZA (1925)
Es tracta d’una pel·lícula muda en blanc i negre, que va ser dirigida per
Francesc Aguiló Torrandell a partir d’un argument de la novel·la d’Adolfo
Vázquez Humasqué. L’obra girava entorn d’un misteriós crim i la desaparició
d’uns carrabiners a Tuent, a mans d’un contrabandista. En teniu un petit tast de
la mà de l’Arxiu del So i de la Imatge del Consell de Mallorca.

https://youtu.be/ZCyy7FPF9aA

La costa nord. 4’37 "
Any: 1925
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ENTREVISTA A TOMÀS MUT,
I A MARTÍ PASCUAL

EN EL PROGRAMA AIRE D’IB3 RÀDIO (25-10-2017).
ENTREVISTA A Tomàs Mut, autor del llibre Al·lots, avui hi ha
festa. Secrets i confidències desconegudes del contraban mallorquí (1939-1990) i
a Martí Pascual, traginer, en el programa Aire d’IB3 Ràdio (25-10-2017). En
Tomàs Mut ha recopilat i documentat els amagatalls que ha anat localitzant
sobretot al sud de Mallorca. Escolta l’entrevista!:

https://bit.ly/2UAj1fQ
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REIS DEL MÓN,
DE SEBASTIÀ ALZAMORA
Una novel·la sobre el banquer Joan March i el savi Joan Mascaró: dos
personatges universals i antagònics d’un mateix poble, Santa Margalida. El
podeu trobar a la plataforma ebiblio. Els dos conservaren l’amistat. Joan
Mascaró va ser el principal traductor i divulgador del pensament místic hindú a
la cultura occident i Joan March va ser un contrabandista, banquer i financer.
La novel·la es centra en una trobada de March i Mascaró al seu despatx de
Ginebra i el tema central és el conflicte entre la llibertat i el poder.

https://bit.ly/2JzBiUw
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HEU QUEDAT AMB GANES DE
SABER-NE MÉS?
Aquí tens una guia de recursos bibliogràfics
podràs trobar més informació sobre Joan
March i el contraban a Mallorca

https://issuu.com/bibcort/docs/2019_guia_contraban
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#palmaculturaoberta
#quedatacasallegint
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