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EEEEls ls ls ls exèrcits nacionalsexèrcits nacionalsexèrcits nacionalsexèrcits nacionals:::: per  per  per  per 
a la Històriaa la Històriaa la Històriaa la Història!!!!    
 
 
Està d’enorme actualitat la situació política del país i el camí sobiranista que ha encetat. 
Consideracions polítiques a banda, pot sobtar l’opció de no tenir exèrcit en una suposada futura 
Catalunya independent, però ben pensat la funció disuassòria i/o d’exercici de força mesurada està 
en franca decadència. Cada cop haurien de ser més els estats que prescindissin dels recursos 
militars, en una època on imperen el diàleg i la diplomàcia i on els sistemes democràtics són 
garants de la voluntad dels pobles. 
 
Anem cap a un nou ordre mundial en el qual, a llarc termini, no hi haurà lloc per a exèrcits 
nacionals, ja que les diferències es dirimiran en escenaris ben allunyats del camp de batalla. La 
dinàmica militar entrarà llavors de ple en la Història en convertir-se en Cultura Militar. Dit en 
altres paraules: cada cop veurem menys telenotícies amb esgarrifoses escenas bèl·liques de dolor, 
escenas que si volem reviure, haurem de recórrer als llibres d’Història o al Setè Art.   
 
 
 

A R T I C L E S : 

 

Esglésies 
fortificades.  
L’últim reducte de resistència 
 
 

MANEL GÜELL 

Historiador i Arxiver 
manelguell@acarn.cat 

 

 
Resum: En temps de guerra, els espais sacralitzats i dedicats a l’oració i a l’esguard de religiosos, han estat 
utilitzats per a fins militars. Existeixen nombrosos casos d’esglésies, convents i monestirs que han servit de 
parapet en un combat armat, i que han jugat un paper important com a darrer nucli de resistència d’una 
població assetjada. 
Paraules clau: Església, sòl sagrat, resistència, setge, assaltants, convents. 
Estadística: 25 notes, 4 centres documentals consultats, 34 obres bibliogràfiques citades. 
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Resumen: En tiempos de guerra, los espacios sacralizados y dedicados a la oración y al cobijo de 
religiosos, han sido utilizados para fines militares. Existen numerosos casos de iglesias, conventos y 
monasterios que han servido de parapeto en un combate armado, y que han jugado un papel importante 
como postrer núcleo de resistencia de una población asediada. 
Palabras clave: Iglesia, suelo sagrado, resistencia, asedio, asaltantes, conventos.  
Estadística: 25 notas, 4 centros documentales consultados, 34 obras bibliográficas citadas. 

 
Abstract: In wartime, the made sacred spaces dedicated to prayer and to the shelter of priests, had been 
used for military purposes. There are numerous cases of churches, convents and monasteries that have 
served in armed combat parapet, and have played an important role as a last core opposition of a besieged 
population. 
Keywords: Church, sacred ground, opposition, siege, assailants, convents. 
Statistic: 25 notes, 4 documentary consulted center, 34 bibliographical mentioned works. 

 
Résumé: En temps de guerre les espaces sacrés dédiés à la prière et à l'abri des prêtres, avaient été utilisés 
à des fins militaires. Il existe de nombreux cas des églises, des couvents et des monastères qui ont servi 
dans parapet combat armé, et ont joué un rôle important en tant que principale force dernier d'une 
population assiégée. 
Mots clés: église, terre sacrée, resistance, siège, assaillants, couvents. 
Statistique: 25 notes, 4 centre documentaire consulté, 34 oeuvres bibliographiques citées. 

  
Riasunto: In tempi di guerra, e ha reso gli spazi sacri dedicati alla preghiera e al riparo dei sacerdoti, era 
stato usato per scopi militari. Ci sono numerosi casi di chiese, conventi e monasteri, che hanno prestato 
servizio nelle parapetto lotta armata, ed hanno svolto un ruolo importante come forza principale l'ultima 
di una popolazione assediata. 
Parole chiave: Chiese, terreno sacro, resistenza, assedio, assalitori, conventi. 
Statistica: 25 note, 4 centri documentario intervistati, 34 opere bibliografiche citate. 

 
 
D’entrada pot sorprendre un enunciat que barreji sòl sagrat i esglésies amb resistència 
militar, motiu suficient com per dedicar un article a aclarir la qüestió. En moltes 
relacions de l’època podem llegir com una guarnició o una milícia local es fa forta a 
l’església de la localitat, havent estat aquesta assaltada per les tropes contràries. 
L’església és un indret de recolliment de caire eminentment espiritual, l’edifici no està 
habilitat per funcions militars i si tenim en compta que la doctrina cristiana cerca l’amor i 
la fraternitat i rebutja la discòrdia i la guerra, és llavors quan menys entenem per què un 
grup armat resistent s’hi tancava dins. 
 
 
L’església com a punt de resistència 
 
Església-sòl sagrat 
 
Però ho feien. I ho feien perquè en tenien necessitat. Tancar-se a l’edifici eclesial dins 
d’una situació bèl·lica al límit, no era tan mala idea, principalment per dos motius. D’una 
banda, era sol sagrat, amb tot allò que podia implicar tal consideració. A les envistes 
d’un assalt per part de l’exèrcit enemic, un assalt immisericorde que vindria acompanyat 
d’assassinats, violacions, turments, robatoris i saquejos, la població podia tenir 
l’esperança que els murs de la parroquial aturessin els desmans. Nogesmenys, l’espai 
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Església fortificada de Santa Maria de Vilamacolum – 
Wikimedia Commons, 18/11/2011 © Albert Sardà Juanola 

[www.ca.wikipedia.org/Wiki/Fitxer: 
Vilamacolum_-_Torre_i_esglesia_fortificada.jpg] 

interior de l’edifici tenia reconeguda una jurisdicció d’asil per a qualsevol que s’hi volés 
acollir, sobretot, delinqüents escàpols. Si el dret d’asil o la misericòrdia no comptaven 
per als agressors, pot ser sí que ho farien les consideracions religioses. Per això davant la 
possibilitat d’un assalt, la població acudia a l’església amb els seus béns mobles més 
preuats: diners, joies, arcons, roba o teixits nobles, vaixella, coberteria, etcètera.  
 
Esperançats en aquest sentit, fou 
per exemple, que els veïns de Palau 
Tordera es van tancar a l’església 
del castell per protegir-se del furor 
de la cavalleria napolitana a sou de 
Felip III, el març de 1640, i hi 
amuntegaren els seus principals 
béns. Tot fou debades: els 
hispànics l’assaltaren i saquejaren, i 
a més occiren vilment el baró 
Antoni de Fluvià:  
 

“le pusieron sitio, por tener 
inteligencias, que los vezinos avian 
en èl recogido sus haziendas, para 
apartarlas de la codicia de los 
soldados. Recogieronse todos los de 
dentro à la Iglesia, abraçóse el 
Cavallero con un Crucifixo; y despues de aver pegado fuego los soldados à la puerta del castillo, 
entrando en la Iglesia sobre côcierto, sin valerle esta fè a don Antô el natural rendimiento, lo sagrado 
del Templo, la assistencia de dos cuerpos santos que ay en èl, la presencia del Santissimo Sacramêto, 
y tener por escudo un santo Christo, lo mataron con tres criados suyos,  una mujer, y una niña de 
dos años, que por defenderla su madre, quedò mal herida, representandose alli al vivo la tragedia de 
los santos Inocentes, q. S. Agustin descrive”[1]. 

 
En aquella ocasió al pobre Fluvià no li van valdre cap dels recursos religiosos que féu 
servir, i al final es produí una escabetxada en sol sagrat. Tampoc els va valdre als 
xertolins que l’octubre de 1640 es retiraren a l’església per fugir de l’assalt de l’exèrcit del 
marquès de Los Vélez, acció que es va tornar a repetir en l’assalt de Vila-seca. A Xerta 
les tropes hispàniques feren astelles un Sant Crist i es dedicaren a escopetejar una imatge 
de Santa Teresa; a Vila-seca, emperò, van respectar la vida dels rendits dins l’església 
(segons les versions...)[2].  
 
En la interpressa de Tortosa de 1648, un últim nucli de resistència composta pels 
procuradors i un grapat d’homes armats es va tancar dins la Seu, amb un munt de gent 
horroritzada. El cronista FRANCESC RAMON DE SANS ens n’ha deixat una descripció que 
ens ajuda a imaginar-nos l’ambient en una situació tan delicada com aquella: 
 

“Los llantos, la vocería de las mujeres, los lloros de ellas y de los niños, la confusión que había en 
aquella iglesia no es para decir, ni la imaginación bastara a considerarlo: allí se confesaban unos con 
otros, buscaban donde esconderse; otras se dirigían al altar mayor, otras se emparavan de los 
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Restes del recinte fortificat de Castellvell de 
Solsona i de l’església de Sant Miquel de 
Castellvell, al terme d’Olius © Fototeca.cat 

[“Olius”, www.enciclopedia.cat] 

sacerdotes que llevaban la custodia del Ssmo. y de la reliquia de la Sta. Cinta; otras invocando el 
auxilio de dios y de la Sta. Madre. En fin, todo era llanto y confusión”. 

 
Conscients que tot seria inútil, van treure el penó blanc del Santíssim Sagrament i el 
reliquiari de la Mare de Déu de la Cinta, cosa que va permetre sortir alguns dels 
eclesiàstics a fer de mitjancers i concertar amb el general Marchin els pactes de guarda 
de béns i persones[3]. En aquella ocasió tot es va arreglar, Ferdinand Marchin confessà 
ser un bon catòlic. Però cent seixanta-tres anys més tard, a Tarragona, el general 
napoleònic Gabriel Suchet, no ho era tant. Els soldats francesos van cometre autèntiques 
atrocitats amb la població indefensa tancada a la Catedral: pallisses, turments, robatoris, 
saqueigs, violacions i afusellaments indiscriminats. Els que van poder sortir-ne amb vida 
van esdevenir un espectre del què havien estat[4].  
 
Església-fortalesa 
 
D’altra banda, els murs de les esglésies, 
solien ser de carreu, gruixuts, ben 
disposats i d’una solidesa i fortalesa tals 
que una expugnació en regla precisava 
de bateria o mines. De fet, més d’un 
sistema fortificat tenia el principal 
baluard a una banda del perímetre i a 
l’altra, l’església (cas per exemple de 
Constantí[5]), cosa que la convertia en 
un element més del mateix. 
Efectivament, l’església, podia ser 
considerada un punt fort més d’aquest 
sistema, com ho eren: la muralla, els 
baluards, les torres, els fossars i les cases 
fortes, capaç de resistir per sí sol el 
temps necessari fins a rebre socor.  
 
Tenien, emperò, el punt feble de la porta d’entrada al temple. Avesada a obrir el recinte a 
gernacions de feligresos, solia estar al bell mig d’una plaça o espai ample, i això 
l’exposava com a blanc fàcil d’embestides, mines o petards (les portes dels castells solen 
cuitar que el camí d’accés faci una revolada a pocs metres, o hi hagi un fossar al davant, 
tot per dificultar un atac frontal).  
 
De fet, quan els castellans van envair Catalunya el 1640 van trobar-se que els edificis de 
les esglésies eren imponents (segurament en comparació amb els de la resta de la 
península). Un cronista desconegut escribia el tercer any de la guerra de Separació: “y si 
se determinan [francesos i catalans] a batir o poner ornillos en las yglesias, nos estará muy vien 
su exemplar, para executar nosotros lo mesmo, pues no ay en Cataluña yglesia que no sea una 
fortalesa muy buena”[6]. 
 
Amb tot i això, la utilització de l’edifici de l’església per a fins militars solia sempre 
reduïr-se a una acció a la desesperada, quan l’enemic havia penetrat a la població o ja 
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havia caigut el castell. A mitjan abril de 1641, un atac sobtat dels miquelets sobre 
Riudoms obligà els hispànics que hi eren aquarterats a tancar-se “a la yglesia, que es vien 
fuerte…”; a mitjan desembre següent, eren els hispànics els que irrompien a Alcover i els 
defensors catalans els que s’acollien a l’església, “la qual a más de ser muy fuerte estava vien 
fortificada con medias lunas y travesses”[7].  
 
També era força preuada l’alçària dels campanars, no únicament per tenir fitats els 
voltants, sinó per gaudir d’un excel·lent angle de tir. L’abril de 1643, durant la campanya 
de la Vall d’Aran, els rebels prohispànics es van replegar fins Cazarel, on es van fer forts, 
entre d’altres punts, al campanar local. El dia de l’Epifania de 1644, després de l’assalt 
hispànic contra la vila de Batea, els defensors es van retirar a la ciutadella on hi havia 
l’església principal; un any i mig després (agost de 1645) un centenar de catalans 
resistiren valerosament dins l’església de les Avellanes, a la Noguera, l’empit dels 
contraris, fins a rebutjar-los[8]. En aquests casos, la premura de ser encalçats per l’enemic 
propicià la decisió de recollir-se cuita-corrents rera dels gruixuts murs de la parroquial 
del poble.  
 
 
Uns antecedents medievals 
 
El 1357, en plena guerra contra Castella, Pere III manà fortificar els llocs fronterers per la 
banda de Calataiut. “De los lugares del rio de Berdejo se fortificó Berdejo, y se mandó despoblar 
Bijuesca, y que se fortaleciese la iglesia y la parte que está hacia el rio” [9]. Els primers dies de 
1385 una lletra del capità del castell de Rupià alertava de la presència de gent de guerra i 
donava instruccions defensives, entre les quals es trobava la de fortificar les esglésies de 
Corçà, Ultramon i Parlavà. De 8 de maig de 1397 era una altre lletra adreçada als 
feligresos de la Selva de Mar. Atès que l’església no tenia fortificació per defensar-se dels 
feqüents atacs sarraïns (els quals ja havien assolit prendre els béns que hi havia dins i 
endur-se veïns capturats), s’autoritzava a encastellar-la. La de Vimbodí també havia estat 
convertida en una autèntica fortalesa, sembla que de ben antic[10].  
 
L’aprofitament de les esglésies com a reductes de resistència s’estil·lava, doncs, des de 
l’Edat Mitjana, i tot fa pensar que aquests usos bèl·lics es van generalitzar arreu. Només 
a les illes Pitiüses (Eivissa i Formentera) se’n poden trobar mitja dotzena de casos[11]. 
 
 
Alguns asedis d’esglésies 
 
Així les coses, no ha de sorprendre que, de la mateixa manera que poden haver setges de 
poblacions murallades o de castells, també n’hi poguem trobar d’esglésies. Sovint, la 
dinàmica militar que s’imposava era la mateixa; els militars seguien els procediments i  
protocols d’asedi com si d’una fortalesa es tractés. Com solem fer, exposem alguns casos 
il·lustratius extrets del grapat que tenim fitxats en el decurs de les nostres investigacions, 
no sense advertir que n’hi ha moltíssims més, en nombre i en qualitat d’exemple. 
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Església del romànic de transició de Sant Ramon (antiga-
ment Santa Maria) del Pla de Santa Maria. Es veu la torre del 
campanar on es van refugiar els últims resistents el 1643. 

[www.cataloniasacra.cat/llocs/esglesia-de-sant-ramon-del-pla-

de-santa-maria/117/itinerari/33/l_ca] 

Durro, 1483 
 
A mitjan juny de 1483, durant la guerra del Pallars, el comte Hug Roger III assaltà 
Durro. Els defensors s’hagueren de tancar a “L’església, obra perfecta, i el robust campanar, a 
falta de força, serien un recer perfecte per aturar la follia del comte”, el qual atacà 
infructuosament el campanar. Els defensors hi havia dut els seus béns, i per rendir-la fou 
necessari establir una capitulació amb uns pactes de rendició i tot[12].  
 
Valls, 1642 
 
Quan el marquès de Povar fou derrotat prop de Sant Celoni, els hispànics del Camp de 
Tarragona replegaren posicions. Tenien guarnició a les principals localitats. A Reus, se 
van parapetar a la prioral de Sant Pere un centenar de soldats. A Valls, van quedar 
enrera uns 25 soldats quan els francesos hi van entrar recuperant la vila. Es van tancar a 
l’església i allí van poder resistir uns dies[13]. 
 
El Pla de Santa Maria, 1643 
 
Un dels episodis més famosos 
de la guerra dels Segadors fou 
el que succeí al Pla de Santa 
Maria els primers dies de 
setembre de 1643. Una incursió 
profunda a la Catalunya 
sudponentina portà 14.000 
homes manats pels generals 
marquesos de Mortara i 
Torrecuso a convergir al Pla, 
que van saquejar després 
d’esbandir una resistència tant 
breu com inútil. Però 50 
milicians del poble es tancaren 
dins l’església romànica, 

comandats pel prevere Jaume 
Guasch. La lluita per defensar-
se fou aferrissada. Durant tres 
hores van mantenir a ratlla als 
castellans, fins que aquests van 
perforar una de les parets del 
temple i penetraren dins (la reconstrucció de l’orifici és ben visible actualment a la part 
del darrera). Llavors, els planencs pujaren al pis d’adalt i van refusar fins a tres asssalts. 
Quan se’ls va acabar la munició, la defensa va ser a cop de pedra. Però amb mossèn 
Guash ferit de la cama i una situació insostenible, acordaren la rendició amb quarter, o 
sigui, amb la salvaguarda de la vida. Un cop van deixar entrar els atacants, aquests van 
iniciar una cruel matança que es va saldar amb 35 assassinats (dos dels quals foren morts 
en llançar-los de dalt a baix). A mossèn Guash el travessaren “de part a part per la 
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espalla…”, i només se’n salvaren un grapat, més que miraculosament, nou segons una 
versió, dos, segons una altra (“un oprimit i quasi esclafat darrera la porteta del campanar, i 
l’altre dissimulat per unes dones amb un davantal i unes faldilles…”)[14]. A l’igual que fa 
Cambrils, el Pla de Santa Maria rememora anualment aquella matança, en una diada 
commemorativa i festiva. L’episodi ha suscitat la publicació d’una obreta de teatre sense 
pretensions que reconstrueix els fets amb pocs recursos, molta imaginació i la 
participació de tot el poble.  
 
Sapeira, 1648 
 
Aquesta petita població de Tremp, al Pallars Jussà, compta amb una església dedicada a 
la Mare de Déu, d’estil romànic, situada dalt d’un turó. Allí s’hi van tancar a finals 
d’abril de 1648 un grup de soldats hispànics encalçats per tropes francocatalanes. Per 
forçar-los a rendir-se, Josep de Rocabruna, cap dels atacants, féu foradar una paret de 
l’edifici, i els defensors s’hagueren de retre “a gràcia”[15].  
 
Setge final de Barcelona 1651-1652 
 
Al setge de Barcelona de 1651 els catalans van utilitzar tots els edificis religiosos útils per 
a la defensa del perímetre. Al mes d’octubre, els hispànics assaltaren la parroquial de 
Sans, i sense donar quarter van anihilar tots els defensors catalans; acte seguit, Mortara 
manà “presidiar” dita església.  
 
A la de Sarrià, hi van instal·lar una petita bateria per disparar sobre la plaça barcelonina; 
el 3 de setembre de 1652 els catalans van fer una sortida contra aquesta església, però la 
ràpida i contundent reacció dels assetjants avortà la temptativa. L’ermita de Sant Ferriol 
també fou caserna d’una guarnició de 50 soldats hispànics.  
 
A la propera població de Terrassa, la segona setmana de novembre, els hispànics van 
deixar 60 soldats fortificats a l’església “que quedó convertida en fortaleza” (similarment a 
l’Hospitalet), i el febrer següent La Mothe l’atacà i no va tenir manies en volar-ne una 
part. A finals de setembre de 1652 queia Blanes, i la darrera resistència de la vila 
s’esdevení a l’església parroquial[16]. 
 
 
Convents fortificats 
 
Les esglésies no eren els únics edificis religiosos emprats per a fins militars defensius, els 
temples conventuals també van ser focus actius de resistència armada. El desembre de 
1640, l’exèrcit hispànic va haver de rendir primer el convent de Sant Agustí abans de 
posar-se sobre Cambrils, i els frares agustins no els ho van posar gens fàcil[17]. A finals 
de febrer de 1642 els catalans havien fortificat el convent dels Bernats abandonat 
d’Escarpe, a la ratlla del Segre, preveient l’entrada per allí de l’exèrcit hispànic[18]. El 
maig següent els tortosins hagueren d’acceptar l’enderroc del convent franciscà 
extramurs per evitar que els francesos se’n servissin en el setge; van preservar l’església 
“que era de pedra bona i més adient per a la defensa”[19]. Els darrers dies d’aquell any els 
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monjos hospitalers d’Alguaire hagueren d’abandonar el seu monestir ocupat pels 
soldats[20].  
 
Al setge final de Barcelona (1651-1652) el patrimoni conventual se sumà a torres i 
baluards en les tasques defensives. Almenys això es dedueix del fet que el 25 de 
setembre els hispànics prenguessin el convent caputxí de Santa Mediona “y lo tenían los 
Catalanes hecho Castillo”, i que posteriorment també el convent de clausura de Pedralbes 
se’n va fer una caserna dins de la línia fortificada de circumval·lació. A la primera 
setmana de setembre de 1652 els hispànics prenien el convent de Valldonzella[21].  
 
 
Voladura d’esglésies 
 
En aquest context de reutilització d’edificacions religioses per a fins militars, no ha 
d’estranyar que uns i altres (sobretot els hispànics) optessin per dinamitar aquelles 
esglésies fortes de poblacions estratègiques que potencialment podien tornar a caure en 
mans de l’enemic. Veiem esglésies foradades (Sapeira), canonejades (El Pla de Santa 
Maria) i minades (Montblanc, Tàrrega), i ara, finalment, les veiem derrocades, com es 
faria amb una fortificació defensiva més.  
 
La dinàmica de derrocar esglésies potencialment efectives per a una resistència armada 
de l’enemic es va estil·lar al finalitzar la primera fase de la guerra de Separació, els 
primers anys de la dècada dels anys 50 del segle XVII. La plebania de Montblanc en va 
ser testimoni. El 1649 hi arribava Juan de Garay i els contraris s’hi tancaven dins. 
Incapaç de rendir aquella fortalesa, la va fer minar i amenaçà de volar-la pels aires. La 
rendició dels defensors la va salvar de la destrucció, però només ajornà allò que era 
inevitable, ja que dos anys més tard es repetia la mateixa situació. Llavors, el general 
hispànic Juan de Pallavicino no va tenir manies i la féu derrocar[22].  
 
També ho va viure Constantí, l’octubre de 1649, quan Garay prengué la vila i no va 
perdonar la demolició del castell ni de l’església[23]. I Tàrrega, que en un memorial de 
1653 exposava que els francesos havien posat dues mines a l’església, i li havien causat 
danys per valor de 8.000 ducats[24]. I tantes altres de les que aquí no tenim ni el temps ni 
l’espai per recordar. 
 
 
Epíleg 
 
L’anàlisi de la qüestió a Catalunya és un xic curiós, però en d’altres països amb tradició  i 
potencial militar, no tant. G.PARKER va dir en una ocasió, referint-se als hispànics a 
Mèxic, que havien estat pragmàtics alhora d’erigir construccions, i “prefirieron construir 
sus iglesias como fuertes para los casos de necesidad”. Un manual militar de 1806, no negligia 
pas l’ús militar de cementiris i d’esglésies, és més, n’exposava instruccions concretes per 
alliçonar els oficials de campanya: Instrucción dirigida a los oficiales de infantería para trazar 
y construir toda suerte de obras de campaña, y poner en estado de defensa los cementerios, 
Iglesias, casas de campo, lugares, villas y ciudades… (Madrid: Impr. Tomás Alban, 1806). Els 
francesos ja s’ho tenien ben aprés, i el 1811 les tropes napoleòniques van utilitzar els 
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convents de la Serra de Montblanc i dels Descalços de Reus, per posar dos exemples del 
Camp de Tarragona. Aquest costum va allargar-se fins a la Guerra Civil Espanyola, fins i 
tot a Barcelona[25]. De la Segona Guerra Mundial, pot ser un dels exemples més 
paradigmàtics sigui el bombardeig aliat indiscriminat que destruí el convent de 
Montecasino, a Itàlia, on s’havien fet forts soldats alemanys.  
 
Podem concloure que l’utilització sacrílega de sòl eclesiàstic per a fins militars no ha 
estat una qüestió propiciada per l’evolució de les mentalitats, i que sempre ha primat la 
necessitat bèl·lica per sobre de les consideracions doctrinals.  
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Resum: Per protegir el litoral nord-empordanès, la República emplaçà canons de fabricació soviètica a la 
Base Naval de Roses (1937-1938). L’autor explica el projecte, descriu les bateries i exposa les 
característiques dels canons (marca, calibre, alcanç). Les mancances en telemetria i en personal ensinistrat 
adequadament en la direcció de tir, foren les principals limitacions operatives. 
Paraules clau: Artilleria, defensa costanera, Base Naval de Roses, canons, Punta Falconera, telemetria. 
Estadística: 29 notes, 5 centres documentals consultats, 11 obres bibliogràfiques citades. 

 
Resumen: Para proteger el litoral del norte ampurdanés, la República emplazó cañones de fabricación 
soviética en la Base Naval de Rosas (1937-1938). El autor explica el proyecto, describe las baterías y expone 
las características de los cañones (marca, calibre, alcance). La falta de una adecuada telemetría y de 
personal adiestrado en la dirección de tiro, fueron las principales limitaciones operativas. 
Palabras clave: Artillería, defensa costera, Base Naval de Rosas, cañones, Punta Falconera, telemetría.  
Estadística: 29 notas, 5 centros documentales consultados, 11 obras bibliográficas citadas. 

 
Abstract: To protect the coastline from north Empordà, the Spanish Republic soviet-made guns emplaced 
at Naval Base of Roses (1937-1938) . The author explains the project, describes the batteries and exhibits 
the characteristics of guns (trademark, size, shot). The deficiency of adequate telemetry and personnel 
trained in fire control, were the main operational constraints. 
Keywords: Artillery, coastal defense, Naval Base Roses, guns, Punta Falconera, telemetry. 
Statistic: 29 notes, 5 documentary consulted center, 11 bibliographical mentioned works. 

 
Résumé: Afin de protéger le littoral du nord Empordà, la République espagnole déployer canons de 
fabrication soviétique et mis en place à Naval Base du Roses (1937-1938). L'auteur explique le projet, décrit 
les batteries et présente les caractéristiques des canons (marque, calibre, périmètre). L'absence de télémé-
trie adéquate et de personnel formé à direction du tir, ont été les principales contraintes opérationnelles. 
Mots clés: Artillerie, défense côtière, Naval Base du Roses, canons, Punta Falconera, télémétrie. 
Statistique: 29 notes, 5 centre documentaire consulté, 11 oeuvres bibliographiques citées. 

  
Riasunto: Per proteggere la costa da nord dell'Empordá, la Repubblica spagnola posti canoni di 
fabbricazioni sovietica nella base navale di Roses (1937-1938). L'autore spiega il progetto, descrive le 
batterie e presenta le caratteristiche di canoni (marca, calibro, portata). La mancanza di telemetria 
adeguata e personale addestrati in direzioni del tiro, sono stati i principali vincoli operativi. 
Parole chiave: Artiglieria, difesa costiera, Base Navale di Roses, canoni, Punta Falconera, telemetria. 
Statistica: 29 note, 5 centri documentario intervistati, 11 opere bibliografiche citate. 
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La defensa del golf de Roses durant la Guerra Civil per part de les forces armades 
republicanes fou una qüestió que seguí una complexa evolució durant els gairebé tres 
anys que durà el conflicte. 
 
Des d’un punt de vista estratègic, a partir de l’inici de la guerra i fins el maig de 1937, 
període en el qual la Conselleria de Defensa de la Generalitat fou responsable de la 
defensa operativa del territori català, la principal contingència sobre la qual es treballà 
fou la possibilitat d’un massiu desembarcament enemic.  
 
La Base Naval de Roses 
 
No és el tema d’aquest article l’anàlisi aprofundida d’una tasca que fàcilment pot ser 
criticada amb severitat. El mateix Estat Major Central republicà ja ho faria en accedir al 
comandament directe de la defensa de la costa catalana. El 17 de juny un decret reservat 
creava la Prefectura de Defensa de Costes. El seu àmbit d’actuació anava des de la 
frontera francesa fins la desembocadura del riu Segura[1]. Sota la Prefectura es 
constituiren dues agrupacions, anomenades Nord i Sud, que abraçaven tota Catalunya i 
la pràctica totalitat del País Valencià, respectivament. L’Agrupació Nord tenia el seu 
quarter general a Barcelona i desplegava la seva zona d’acció en tres sectors: Girona, 
Barcelona i Tarragona. El març de 1938, amb la constitució de Roses com a Base Naval 
Secundària, es dividia la costa gironina en dos subsectors: Roses –des de la frontera 
francesa fins punta Milà– i Costa Brava, la resta[2]. Les dues bateries objecte d’aquest 
estudi depenien de la Comandància Principal d’Artilleria de la Base Naval de Roses.      
 
Més que un quimèric desembarcament, el veritable repte estratègic per a la defensa 
operativa del territori era protegir la producció industrial i els sistemes de comunicació. 
Dins d’aquest últim capítol era de vital importància la navegació de cabotatge entre el 
port de Barcelona i la frontera, i mantenir lluny la marina i l’aviació franquista. L’Estat 
Major de la marina republicana, empaitat pel govern, ja havia donat la recepta per tal de 
solucionar el problema: el poder aeri[3]. Per foragitar tant unitats de superfície com 
submarins, el primer recurs necessari era l’aviació de reconeixement. Els aparells més 
idonis eren els hidroavions, d’abast suficient com per detectar i dirigir atacs contra naus 
hostils, bé amb els seus propis mitjans o bé guiant contundents atacs amb bombarders o 
avions torpediners.  
 
S’intentava que els mercants i els petroliers, escortats per patrullers, entressin en aigües 
catalanes i evitessin els atacs aeris. Per tal de dificultar-los l’entrada des d’aigües 
franceses es feia aprofitant la foscor. Però era impossible fer tota la travessia fins 
Barcelona durant la nit, la qual cosa provocava, o bé arriscar-se a continuar durant el dia, 
o bé cercar aixopluc en algun port de la ruta. Aquesta necessitat era la que estava darrera 
del motiu de la conversió del port de Roses en base naval: forces navals, aèries, artilleria 
de costa i antiaèria, així com zones sembrades de mines, formaren part del dispositiu.  
 
A més de la seva missió com a bases de foc, i ateses les mancances en sistemes de 
teledetecció, les bateries de costa desenvoluparen un important paper en la defensa 
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aèria. Els observatoris de les forces d’artilleria de l’Agrupació Nord de Defensa de 
Costes, com era el cas de les bateries estudiades, i els de la Defensa Especial Contra 
Aeronaus –la popular DECA– s’integraven operativament dins d’una mateixa xarxa 
d’alerta[4].   
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
El pla d’artillat original 
 
Quan es començà a perfilar allò que havia de ser la defensa artillera de la Base Naval de 
Roses, la idea originària va ser formar dues bateries de Vickers model 1923 de 152,4 mm i 
50 calibres de tub, als flancs nord i sud del dispositiu: una a Puig Clapé (Colera i 
Portbou); i una altra a Punta Milà (Torroella de Montgrí). Aquestes dues bateries havien 
d’actuar com a guardaflancs d’una tercera al bell mig d’ambdues: una bateria de dos 
canons Vickers 305 mm i 50 calibres de tub emplaçada al cim del cap Norfeu (Roses). La 

A més de patrullers i dragamines, la Base Naval de Roses estava 
dotada amb un hidroavió Vickers Vildebeest, aeronau dedicada tant a 
missions de reconeixement com de lluita antisubmarina, en poder ser 
armada amb un torpede o càrregues de profunditat. En aquest dibuix, 
fet per un nen refugiat a la localitat rossellonesa de Cervera de la 
Marenda, es veu l’aparell donant cobertura a un comboi que entrava en 
aigües espanyoles. Tot i ser l’àrea d’acció de la Base Naval de Roses, 
la zona la cobria una de les seves bateries (la 12a Bateria de Puig 
Clapé), el control de trànsit marítim fronterer es feia des d’una estació 
de ràdio a l’edifici de l’Aduanilla de Portbou. 

[Centro Español de Cerbère] 
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Pla d’artillat principal de la Base Naval de Roses 
[© Pablo de la Fuente de Pablo] 

bateria de Norfeu era una de les quatre torres amb muntatge doble del vell cuirassat 
Jaime I[5]. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Però cap ni un dels sis canons Vickers que havien de defensar la Base Naval de Roses 
arribaren a ser emplaçats. Els quatre 152,4 mm havien de venir de la factoria de Reinosa 
de la Sociedad Española de Construcciones Navales o del desartillat parcial d’alguna 
bateria de Menorca. La caiguda del Nord republicà a mitjan 1937 i la compromesa 
situació de la Balear Menor expliquen els fets. En un treball anterior ja s’ha fet esment  
que la bateria de Puig Clapé fou equipada amb dos canons Krupp 150 KL/45 cedits per 
la marina francesa[6]. De l’altra bateria que havia d’anar equipada amb Vickers 152,4 
mm, la de Punta Milà, es parlarà més endavant. Pel que fa a la torre del Jaime I que havia 
d’instal·lar-se al cim de Norfeu, es van conxorxar un munt de raons que van fer que 
l’emplaçament mai fos una realitat. A més de les limitacions de l’arsenal de Cartagena 
per dur a terme el desartillat del vell cuirassat, l’opció d’utilitzar dues torres del Jaime I 
en assentaments fixos –un a Barcelona i l’esmentat a Roses– no fou l’única estudiada per 
l’Estat Major de l’Agrupació Nord de Defensa de Costes. Una altra opció, possiblement 
més assenyada, era assentar els canons en afust ferroviari i fer-los bateries costaneres de 
defensa mòbil. 
 
Com fos, la quinta columna franquista ja se n’ocupà de què la bateria de Norfeu mai fos 
una realitat. Per dur-la a terme s’havia de construir una carretera de Roses a Norfeu, 
treball que fou encomanat al comandant d’enginyers Ángel Alfonso de Luna. Si 
l’expedient personal d’aquest oficial demostra documentalment, fora de qualsevol dubte, 
que fou un traïdor a la República, el fet que l’esmentada carretera no s’acabés mai, n’és la 
constatació més evident[7]. 
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Les noves bateries  
 
L’arribada de material d’artilleria soviètic i la urgent necessitat de bateries en estat 
operatiu van anar modificant el desplegament planejat.   
 
A més de la superioritat aèria sobre la zona d’operacions, un altre element fonamental 
era la guerra de mines. Cal dir que en ambdues perspectives: tant defensiva com 
ofensiva. Les bateries protegirien els camps de mines defensius, i foragitaren els 
dragamines enemics, per tal d’evitar posicions avantatjoses dels creuers franquistes pel 
bombardeig de la costa. Així mateix, una altra missió era evitar el sembrat de mines 
enemigues per part de minadors o submarins en superfície en zones de passadís per a la 
navegació de cabotatge[8]. Fins i tot, la definició de nous assentaments i nous materials 
per a les bateries, qüestió que donà cara i ulls a les bateries de Punta Falconera i Bol Roig, 
té a veure amb l’amarga experiència de les mines ofensives al nord i al sud del golf de 
Roses de finals de febrer de 1937, la primera gran operació de minat de la marina 
franquista al Mediterrani. La matinada del 23 de febrer el minador Vicente Puchol, 
protegit pel creuer Cervera, fondejà una seixantena de mines a l’alçada del cap de Creus. 
Tres dies després, l’Antonio Lázaro, escortat pel Baleares, fondejà un segon camp ofensiu a 
prop del cap de Begur. En ambdós casos, les mines es situaren a distàncies de la costa 
inferiors a les 3 milles[9]. 
 

La 23a Bateria d’Artilleria de Costa, Bol Roig. 
 

 

 

 
 

 

 
[Fotos i planimetría: © Benjamí Bofarrull, Serveis Tècnics de l’Ajuntament de l’Escala] 
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La 22a Bateria d’Artilleria de Costa, Punta Falconera. 

 

 

 
Un dels dos pous a barbeta de la 23a Bateria. En un país on 
s’ha invertit una calerada en memòria republicana, l’actuació 
de l’Ajuntament de Roses, propietari del solar, ha estat 
lamentable. Aquest assentament ha estat 
incomprensiblement destruït.  

[© Roberto Lanero Carrillo (2001)] 
 
 

 
A l’esquerra i a dalt s’aprecia en detall un dels dos pous per Saint-Chamond/Perm de la 22a Bateria 
(Punta Falconera). El projecte de dos nous pous és per l’assentament de una segona secció de 
canons Schneider de 100 mm. 

[AGMAV, ZR, lligall 1.323, expedient 4, carpeta 1, foli 4] 
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Operativitat de les bateries de defensa costanera de  
la Base Naval de Roses (1938) 
[© Pablo de la Fuente de Pablo] 

Tot il·lustrant la versatilitat tàctica de les bateries costaneres per a la guerra de mines, 
entre finals de setembre i principis d’octubre de 1938, el minador republicà Monturiol, un 
antic remolcador reconvertit per a aquesta missió, instal·là un camp de noranta mines 
des d’una milla de Punta Falconera en direcció Sud-est fins dos milles de Punta 
Trencabraços, al cap Montgó[10]. Tal i com es pot veure hi ha una clara relació entre 
l’assentament de les bateries de Falconera i Bol Roig i la barrera minada. 
 
En el cas del flanc sud, com a bateria principal –que mai va ser una realitat– ja s’ha fet 
esment que es pretenia el desplegament d’un parell de Vickers de 152,4 mm a Punta 
Milà. Si d’aquesta bateria tan sols es van fer estudis, ben diferent fou de la segona bateria 
secundària d’aquell flanc meridional. 
 
Així, el projecte d’artillat desenvolupat per l’Agrupació Nord de Defensa de Costes per 
al golf de Roses a finals de 1937 contemplava la construcció d’una segona bateria –la 
núm. 23– al flanc sud del golf[11]. Havia de ser al terme de l’Escala, en un paratge 
anomenat “Cap Roig”, a la zona de Montgó. És descrita com una bateria de 155 mm amb 
un radi de tir de 13.000 m[12]. La documentació acredita que aquesta bateria estava en 
constucció a finals de novembre de 1937 quan s’esmenta en un altre informe la “Batería 
de Montgó. Emplazada provisionalmente junto al emplazamiento definitivo en construcción. 
Armada con 2 C. Ac. 155 Rusos”[13]. A finals de 1937, els canons eren desplegats en 
assentaments de campanya a la vora dels emplaçaments definitius, encara en 
construcció. Tot i així, en ser operativa, passà a ser la 23a Bateria de l’Agrupació Nord de 
Defensa de Costes, sota control de la Comandància Principal d’Artilleria de la Base 
Naval de Roses. Les mateixes fonts fan esment d’una segona bateria –la núm. 22– dotada 
amb el mateix material a Punta Falconera. 
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Els “canons russos” 
 
La identificació d’aquest material no ha estat gens fàcil. Un primer element a considerar 
és el calibre. El 155 mm no és un calibre habitual a l’artilleria soviètica. Tot i que l’URSS 
va adoptar durant la dècada dels vint el sistema mètric, i abandonà l’arshin (арши ́н), el 
calibre habitual soviètic ha estat el 152 mm, equivalent a 60 liniya, (линия) submúltiple 
de l’arshin. El que sobta és que el primer material documentat de característiques 
similars, arribat a territori republicà procedent de la Unió Soviètica, foren 24 obusos de 
152 mm de tres models diferents (Perm 1877 i 1910; Putilov 1919) i 20 canons de 155 mm 
francesos Saint-Chamond model 1877 arribats el 30 de juny de 1937 a bord del mercant 
Cabo Santo Tomé[14]. Més correctament caldria parlar de canons Saint-Chamond/Perm, 
atès que eren peces de disseny francès, però fabricades sota llicència a la Rússia tzarista.  
 
Els dos canons d’acer Saint-Chamond/Perm de 155 mm del Bol Roig sembla que mai 
arribaren a ser assentats als pous, atès que es decidí traslladar-los a Punta Milà. Cal 
tornar a insistir que en aquest últim indret devia formar-se una bateria de dos canons 
d’acer Vickers de 152,4 mm que mai fou assentada. Així, la decisió fou artillar la 23a 
Bateria amb dos canons navals d’acer Schneider de 100 mm, tant en aquesta bateria com 
en una altra de bessona a Punta Falconera, a l’altre extrem del golf[15].  
 
Aquests moderns  canons Scheneider eren de fabricació francesa. I no era l’únic material 
francès que es destinaria per a les bateries sota la Comandància Principal d’Artilleria de 
la Base Naval de Roses. Així, ja s’ha fet esment que la 12a Bateria de Puig Clapé, a la 
carena entre els termes municipals de Colera i Portbou, fou armada amb dos canons 
navals d’acer Krupp 150 KL/45. Aquests canons procedien del destructor alemany Z-
113, que després del Tractat de Versalles (1919) fou registrat per la marina francesa com 
Amiral Sénès, unitat retirada del servei abans de la Guerra Civil. Tot i les disposicions del 
Comitè de No-intervenció, tècnics francesos treballaren en el muntatge d’aquesta bateria. 
Sembla ser que també es sol·licitaren els seus serveis (tot i que no hi ha indicis que 
aquest material fos operatiu), per al seu muntatge a Bol Roig, una vegada reassentat el 
material soviètic d’aquesta a Punta Milà, a més d’una segona bateria amb aquest 
material a Punta Falconera. 
  
Fins i tot, la documentació franquista de postguerra descriu, amb bastants errors, la  
bateria de Bol Roig  –que anomena “Montgó” – ubicada al “extremo Sur de la Bahía de 
Rosas; entraba en el plan del General rojo Masquelet [projecte de l’Agrupació Nord de 
Defensa de Costes], como un asentamiento provisional mientras se contruyese la batería cercana 
a Punta Grisa [sic, per Milà]”[16]. A més de confondre Punta Grisa amb Punta Milà, 
l’error consisteix en considerar la bateria de Bol Roig com un assentament provisional. 
L’evolució dels fets és més complicada. Davant la manca dels Vickers, i atès que la 
bateria de Punta Milà era la principal del sistema, els dos Saint-Chamond/Perm, en 
bastidors de campanya, foren traslladats a Punta Milà, i es decidí assentar a Bol Roig dos 
dels quatre Scheneider de 100 mm assignats per a la defensa de la Base Naval de Roses, 
tot i que no hi ha notícies fefaents sobre el seu desplegament, i tot fa sospitar que mai es 
van arribar a artillar.     
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El material rus: canó d’acer Saint-Chamond /Perm  de 155 mm model 1877 

 

Calibre: 155 mm.  

Sector vertical: 0-28º 
 
Pes: 5.785 kg. 

Abast: 9.000 - 13.000 m. 

Velocitat inicial: 525 m/s. 

 

 
 
Un Saint-Chamond fabricat a Rússia. Els caracters ciríl·lics vistos pels artillers republicans 
motivaren aquesta denominació de “canons russos”. El 155 mm no era calibre propi de l’artilleria 
soviètica, hereva de l’antic sistema de mesures rus. És cert que van ser fabricats a la factoria de 
Perm (es llegeix en caracters ciríl·lics “Stalelit Sabod”, expressió equivalent a fàbrica d’acer a 
pressió), però sota llicència francesa.  [Museu d’Artilleria de Hämeenlinna (Finlàndia)] 
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L’alternativa: canó naval d’acer Schneider de 100 mm model 1917 

 

Calibre: 100 mm.  
 
Pes del tub: 1.600 kg. 

Abast: 9.500 m. 

Velocitat inicial: 720 m/s. 

Cadència: 10 trets/minut. 

 

Tot i ser de menys abast aquesta peça naval reconvertida en canó de costa, la cadència i la velocitat 
inicial del projectil la feien molt més eficaç que els canons soviètics. Tot i que el material fou rebut 
des de França, no hi ha constància del seu desplegament.    

[Museu de la Marina Militar (Gdansk, Polònia)] 
 
 
L’informe franquista aporta més detalls sobre la bateria de Bol Roig: “Se proyectó para dos 
piezas de 15 [sic, els esmentats Saint-Chamond/Perm] en pozos de barbeta con montacargas, 
los repuestos y comunicaciones en subterráneos”. Tot i que el muntacàrregues sembla que no 
fou acabat, l’evidència arqueològica així ho confirmaria, la descripció concorda, tot i 
parlar de “Montgó”, en referència a la bateria de Bol Roig.  
 
El cas de la 23a Bateria de Falconera també acredita que la seva construcció fou una 
solució duta a terme atès que l’artillat amb canons Vickers no prenia cara i ulls. 
L’assentament a Norfeu de la torre del Jaime I era quelcom tan poc assumible, que per tal 
de densificar l’accés al barratge minat es desplegaren a Punta Prima, al terme de 
Cadaqués, dos vetustos Krupp 150 mm model 1875. Precisament amb aquestes obsoletes 
peces la Generalitat havia artillat la bateria de Puig Rom, construïda durant la guerra de 
Cuba i que es trobava desarmada el 1936[17].  
 
Amb l’arribada dels quatre canons Schneider 100 mm, ja s’ha vist com dos d’ells 
s’assignaren a l’artillat de la 23a Bateria (Bol Roig). Els altres dos s’assignaren al flanc 
nord del dispositiu, tot i que no es pot parlar d’un desplegament simètric. A diferència 
del flanc sud, els Saint-Chamond/Perm de la 22a Bateria (Punta Falconera) es van 
mantenir en els seus pous a barbeta i es projectaren dos pous pels Schneider francesos 
prenent com a referència la peça directora russa. El fet que els nous pous no fossin 
acabats pot confirmar la idea que els Schneider de Falconera tampoc van ser assentats. 
Fins i tot, existeix la notícia de la captura per part de l’exèrcit franquista de quatre 
Schneider 100 mm a la factoria de la “Maquinista Terrestre y Marítima” de Sant Andreu. 
La notícia sobre l’existència d’aquestes quatre peces és l’única dada sobre la presència 
d’aquest material d’artilleria a l’exèrcit republicà. Atès que la xifra coincideix amb el 
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desplegament projectat per a la defensa de la base naval rosinca, aquesta dada 
confirmaria que a principis de 1939 el material encara no havia estat preparat per al seu 
assentament[18]. El tema de convertir Punta Falconera en una bateria de dues seccions 
de dues peces, fins i tot és quelcom que l’Estat Major de la Marina republicana havia 
considerat idoni. Davant la idea de poder dotar amb quatre Vickers 152,4 mm la defensa 
de la base naval rosinca, es realitzaren estudis per tal de desplegar totes quatre peces a 
Falconera[19]. Tot i això, la idea no passà de ser un projecte que no cal confondre amb la 
L-8, bateria de quatre canons d’aquest tipus construïda posteriorment en casamates a 
partir de finals dels anys quaranta. 
 
La solució final fou una decisió dolenta. La presència de canons diferents i els problemes 
per manca de telemetria acurada, situació adobada per la manca d’oficialitat experta, feia 
molt difícil que aquesta bateria mixta amb dues seccions tingués un bon rendiment 
operatiu. Sens dubte, el fet de criticar, tres quarts de segle després, resulta fàcil. Però 
projectar un desplegament de vuit canons en tres bateries –una de dues seccions, de dues 
peces, i les altres dues d’una única secció, de dues– i no homogeneïtzar el material de la 
bateria de dues seccions és un lamentable error. Aquesta errada encara és més gran si 
s’avaluen les carències telemètriques i de direcció de tir. Si la bateria de Falconera havia 
de tenir quatre peces, allò més obvi era que totes fossin del mateix material. Així, la 
solució més lògica, si ja hi havia dos Saint-Chamond/Perm desplegats, era portar els 
altres dos canons russos de Bol Roig en el moment que els Schneider arribessin. 
Igualment, si els assentaments de Bol Roig i Punta Milà desplegaven cada un dos canons 
Schneider, fins i tot la presència de l’observatori de la torre de Montgó, que ho era de la 
23a Bateria, permetia, per la triangulació amb Punta Milà, que en determinades 
situacions tàctiques els quatre Schneider actuessin com una única bateria de dues 
seccions. Tot i això, el setembre de 1938, la base telemètrica de Punta Milà no estava 
assentada[20]. 
 
La direcció de tir, el gran problema operatiu: les mancances de personal i telemetria 
 
No és descobrir res de nou afirmar que un dels grans problemes de l’exèrcit republicà 
fou la manca de quadres mitjans ben ensinistrats. El cas de les bateries empordaneses és 
dins d’aquesta realitat. Fins i tot, un agent de la intel·ligència britànica descriu amb 
ironia un exercici d’instrucció dut a terme l’abril de 1937, quan la Generalitat era 
responsable de la defensa de costes, per una de les bateries del golf de Roses, la qual:  
 

“estaba mandada por un oficial civil del cuerpo de telégrafos entusiasta pero muy poco conocedor de 
la artillería, según yo mismo pude apreciar, pues le vi mandar unos ejercicios de tiro que hacía para 
instruir a su gente. Se había colocado el blanco –una vieja barca– a sólo tres millas de distancia de la 
costa: presencié doce disparos, que tuvieron gran éxito de risa por parte de todos los muchachos que 
servían a las piezas, pues el tiro cada vez fue peor”[21]. 

 
Amb la creació de la Base Naval de Roses, el seu comandant principal d’artilleria, el 
tinent coronel Luis Salinas –alhora també director de l’Escola Popular de Guerra núm. 2 
de Figueres, centre de formació d’oficials especialitzat en artilleria– era conscient de les 
mancances[22]. Així, una de les primeres mesures de l’Agrupació Nord de Defensa de 
Costes fou la creació a Begur de:  
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“una academia donde se desarrollarán cursillos de capacitación para la Oficialidad y Clases en la 
especialización de tiro de costa, donde por turno acudirán los oficiales de las baterías [sic]; unos para 
adquirir la aptitud que les falte, y otros para ampliar sin limitación los conocimientos de tal 
especialidad, al objeto de formar los futuros cuadros de mando escogiendo el personal que reúna 
mejores condiciones técnicas”[23].  

 
Amb aquest centre de formació no tan sols es volia especialitzar els nous oficials 
d’artilleria sortits de l’Escola Popular de Guerra núm. 2, sinó que s’actuava també per 
ensinistrar el personal ja destinat a les bateries, el qual havia d’acudir de forma rotativa 
per tal de no desguarnir les defenses, cosa que diu del seu baix nivell tècnic. 
 
A aquesta oficialitat inexperta, cal afegir la migradesa de mitjans materials per a la 
direcció de tir. A cap de les bateries que defensaven la Base Naval de Roses hi havia 
telèmetres. L’apreciació de distàncies, rumbs i velocitats dels objectius es feia a partir 
d’uns prismàtics d’antenes per bateria, amb la qual cosa la solució de tir s’havia 
d’obtenir per la triangulació de dades dels observatoris de diferents bateries. Aquest 
procediment tan complex i alhora rudimentari, atesa la precarietat de mitjans òptics,  
requeria d’un ensinistrament amb el qual no es comptava ni de bon troç. A més, de les 
onze bases telemètriques del subsector que formava la base naval, tan sols sis eren en 
servei. I una d’elles em resisteixo –tot i que així l’anomena la documentació– a 
considerar-ho una base telemètrica: un observatori de la DECA a l’Estartit dotat amb uns 
prismàtics de 8x50. Això, a la Costa Brava, anys després i en època de pau se li podria 
dir: “curiós turista amant del paisatge”. A la zona d’operacions de la 22a i la 23a Bateria, 
tan sols eren operatives tres bases telemètriques dotades amb prismàtics d’antena: Puig 
Rom (a l’antic lloc de comandament de la 20a Bateria), Punta Falconera i Torre Montgó. 
Amb això es triangulaven totes les solucions de tir[24].    
 

La teoria i la realitat 

  
A l’esquerra, un telèmetre López Palomo, habitual estimador de distàncies a les bateries Vickers. 
A la dreta es pot apreciar la realitat que imperava a les bateries de la Base Naval de Roses: uns 
prismàtics d’antena, també anomenats de trinxera. La telemetria resultava de la convergència de 
derives amb una altra estació. [Pablo de la Fuente de Pablo] 



 25 

Mecanisme de recepció que s’instal·là  
a l’altre punta del golf de Roses. 

[ATMT3B, Sig. Top. 5838AC] 

 Els infraroigs s’emetien tant des de Bol Roig, on eren 
assentades les peces d’artilleria, com des de la torre 

de Montgó, on era l’observatori de la 23a Bateria. 
[ATMT3B, Sig. Top. 5838AC] 

 
Tot i aquesta crua realitat, el juny de 1937, la intel·ligència franquista fou informada que 
a Montgó “se estaba construyendo una fuerte caseta, con cemento y hierro para un misterioso 
«sabio» francés, que con aparatos de precisión había de controlar el paso de buques y aviones en 
un gran radio de acción”[25]. L’indret és descrit amb precisió, atès que “hay emplazados en 
esta Punta [sic], dos cañones de 15 [els Saint-Chamond/Perm], que cruzando sus fuegos con 
los empleados en Rosas, defienden la Bahía”. Una clara referència al paratge de Bol Roig. 
 
El savi en qüestió era León Albert Charbonneau Vigny, qui va dur una sèrie 
d’experiments de teledetecció a partir de l’emissió de raigs infraroigs[26]. Tot el sistema 
partia d’un reflector soviètic dels que disposava el Grup d’Enllumenat i Il·luminació de 
l’Agrupació Nord de Defensa de Costes. La llum travessava un filtre que enfilava una 
emissió infraroja captada per una cèl·lula fotoelèctrica. Aquesta darrera generava un 
corrent mesurat per un galvanòmetre. En el moment que el flux es tallava, la caiguda de 
tensió provocava l’alarma del sistema. 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’origen de l’interès per l’experimentació de sistemes de teledetecció es remunta a la 
Comissió de la Indústria de Guerra, en de la Generalitat regit pel conseller Josep 
Tarradellas[27]. Tot i l’extensió d’estacions de fonolocalització, aquest sistema no resolia 
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les necessitats d’alerta per tal de defensar el territori català contra bombardeigs[28]. 
Quan la Sotssecretaria d’Armament del Ministeri de Defensa Nacional de la República es 
féu amb les atribucions que fins aleshores havien estat de la Generalitat, el projecte no 
fou abandonat. Així, s’aconseguí durant 1938 que una emissió des de la torre de Montgó 
excités una cèl·lula fotoelèctrica a Canyelles Grosses (Roses), a l’altre costat del sinus 
empordanès i a més d’una quinzena de quilòmetres. Fins i tot s’aconseguí millorar 
aquest registre quan mesos després una emissió des de Bol Roig fou rebuda a Cap 
Norfeu, a més de 17 quilòmetres[29]. 
 
Cal dir que tot i les referències de 1938 sobre l’èxit dels experiments, les seves 
possibilitats de desenvolupament militar eren nul·les. El gruix del raig era el calibre del 
reflector. Lluny dels èxits de Robert Watson-Watt amb les emissions radioelèctriques 
que coetàniament desembocaren en la invenció del radar, el sistema provat per 
Charbonneau era tan sols una tanca, una mena de filferrada infraroja. No era un sistema 
direccional, ja que depenia d’un receptor equipat amb una cèl·lula fotoelèctrica. Ni tan 
sols podia informar del punt exacte on l’intrús havia traspassat. 
 
A més, no tot el raig servia com a barrera. Per a una distància d’una quinzena de 
quilòmetres –prenent com a referència aproximativa que una milla nàutica és un minut 
de grau terrestre– es necessitava un desnivell acumulat per sobre dels trenta metres entre 
ambdós punts. I això sense comptar l’onatge del mar. Fins i tot, el Bol Roig i la torre de 
Montgó superen ja amb escreix aquest desnivell. Això significa que la curvatura de la 
terra crearia punts morts suficientment grans com per a què un dragamines, i fins i tot el 
mateix creuer Canarias passés per sota del raig infraroig sense tallar-lo i, per tant, sense 
ser detectat.  
 
A tall de conclusió: una lliçó apresa? 
 
La manca de canons va fer que la idea original d’artillat, amb capacitat de foc 
d’assetjament contra el gruix d’una flota hostil, es perfilés cap a la necessitat de defensar 
el barratge minat contra l’acció de dragamines. 
 
L’assentament final de l’artilleria republicana d’origen soviètic coincideix amb l’artillat 
amb Vickers 15,24 mm posterior a la guerra: les puntes de Falconera i Milà van ser els 
seus emplaçaments. Tanmateix, amb la diferència que són bateries de quatre canons i 
que la de la primera, des dels pous dels canons fins l’observatori i direcció de tir, es féu 
tota en casamates.      
 
A l’igual que ho havia fet la Generalitat, després de la guerra es treballà sobre l’amenaça 
d’un desembarcament al golf de Roses, on les esmentades bateries, peces de tir ràpid i de 
calibre mitjà, assolien, a l’igual que les seves precedents republicanes, la defensa de 
zones minades. 
 
Per tant, amb tots els ets i uts, cal concloure que, tàcticament, i ateses les diverses 
limitacions operatives apuntades en aquest article, l’actuació de l’Agrupació Nord de 
Defensa de Costes en la defensa de la Base Naval de Roses es pot avaluar positivament.  
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EL PERSONATGE: 
 

Josep de Caramany 
Almar, capità de 
cavalls coracers 
[14/0/12] 
 
 

Manel Güell 

Historiador i arxiver 
manelguell@acarn.cat 

 
 
En el nostre afany de donar a 
conèixer militars catalans dels quals 
se’n pugui saber ben poc, més que no 
pas d’aquells ja famosos, ens fixem 
en un donzell de Sant Pere Pescador 
que durant la guerra de Separació va 
assolir gran prestigi com a cap de 
cavalleria lleugera.  
 
Josep de Caramany Almar fou un 
dels joves intrèpids de la noblesa del 
Principat que, en esclatar la guerra 
contra Felip III, van aixecar una 
companyia de cavalleria lleugera per 
tal de servir el país, i va ser company 
d’arma de: Josep d’Ardena, Manuel 
d’Aux, Francesc Borrell, fra Enric 
Joan, Josep de Pinós, etcètera. 
 
Caramany Almar degué nèixer els 
primers anys de la dissetena 
centúria, per tal com els pares 
s’havien casat l’any 1602, any de 
naixença del seu parent més influent, 
Josep de Margarit. Efectivament, 
Caramany era fill de Joan de 

Caramany de Vilanova (1552-1627) i 
d’Anna Almar de Margarit, la seva 
segona esposa. Tant per Caramany 
com per Vilanova, descenia 
d’il·lustres llinatges comarcans de la 
noblesa empordanesa. En realitat el 
pare era Joan de Vilanova de 
Caramany, però invertí els cognoms 
per raons d’herència. La seva filla 
gran, Jerònima de Vilanova 
Desvern (1560-1623), era l’àvia 
materna de Josep de Margarit, cosa 
que convertia a Caramany Almar en 
el seu besoncle. D’altra banda, el 
germà Ponç de Caramany Almar, es 
mullerà amb Jerònima de Margarit 
Llobregat, cosina-germana de Josep 
de Margarit. Els lligams genealògics 
amb els Margarit (veïns jurisdiccio-
nals) són alguns més, però n’hi ha 
prou amb els exposats(GIFRE-SOLER 
[1996] 182 i GÜELL [2011] 231, 243-246).  
 
Sí que explicarem que els Caramany 
de Corçà senyorejaven Ventalló i 
Pelacals (per indivis amb els 
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Margarit) i tenien la casa pairal a 
Sant Pere Pescador, d’on eren 
donzells, a més de manta terres i 
altres propietats i jurisdiccions 
escampades per tot l’Empordà(GARÍ 
[1989]).  
 
Primeres armes 
 
La trajectòria de Josep de Caramany 
s’inicià el maig de 1640, quan el 
Consell de Girona el va nomenar 
capità d’una de les nou companyies 
de la milícia local(BUSQUETS [1994] II, 
117; ESTANYOL [1999] 93). El seu 
comportament aquests primers 
mesos de guerra degué ser del tot 
satisfactori, per quant un any més 
tard, el maig de 1641, de cara al 
setge que La Mothe volia posar a 
Tarragona, Caramany era 
promocionat a capità de coracers del 
Batalló(BUSQUETS [1994] II, 157 n.293).  
 
Tarragona 1641 
 
El març de 1641 va rebre ordres 
d’avançar-se pel coll de Lilla i caure 
sobre Valls, on topà i combaté 
l’enemic valerosament(TORRA [1641] 4). 
 
Durant el setge tarragoní serví amb 
la seva companyia, i es trobà en les 
principals accions, com el combat de 
la Pineda del 5 de maig(GÜELL [2003] 
42, 51 i 87) i sobretot la batalla de 
Tamarit, el 10 de juny de 1641. 
Aquell dia acudí a la rereguàrdia de 
l’exèrcit i combaté els hispànics al 
pujol de la Creu(GÜELL [2002] 16 n.36). 
La relació que ho explica, detalla que 
féu cara a l’enemic en dues ocasions 
“ab gran bizarria y valor...”(Relacio 
[1641] 3). Sabem que l’actuació de la 
seva companyia de cavalls va rebre 
les felicitacions del comandant 
suprem, Francesc de Tamarit, quan 
n’informà per carta al president de la 
Generalitat(GÜELL [2003] 116). 

 
Malauradament, el setge de 
Tarragona s’hagué de llevar l’agost 
següent, en ser socorreguda la plaça 
per la flota hispànica. 
 
Una guerra molt llarga 
 
Només era el segon any d’una guerra 
que en va durar vint. El 1642 JOAN 

GUÀRDIA anotà en el seu dietari que 
Caramany fou fet presoner pels 
hispànics prop de Tarragona, 
juntament amb Josep d’Ardena i 60 
cavalls més(PLADEVALL-SIMON [1986] 64). 
No sabem fins a quin punt donar 
veracitat a les notícies oïdes per 
GUÀRDIA de terceres persones de fets 
ocorreguts a cent quilòmetres, però si 
que hem d’admetre que ens consta 
documentalment la captura 
d’Ardena, aquell mateix any. Aquest, 
va ser bescanviat per altres presoners 
als pocs mesos, i hem de suposar 
quelcom similar per Caramany. 
 
Les notícies de les accions de la 
cavalleria catalana són escasses (i 
ocupen bona part de l’espai del ressò 
mediàtic les protagonitzades per les 
tropes franceses), però encara en 
tenim un parell de relatives al nostre 
personatge. A mitjan juny de 1645 es 
trobà al setge francès de Camarassa. 
Agregat al regiment de 1.500 cavalls 
de Saint-Aunnèz, acudia al pont 
sobre el Monclús(Tercera copia [1645] 
3). 
 
Un any més tard, el 23 de juny de 
1646, dugué a terme una acció que 
va merèixer els honors de 
l’estampa(Relacio [1646] 1-2). 
Efectivament, Josep de Caramany 
semblava ser un expert en guerra 
menuda i en paranys, la genuïna 
tàctica de combat dels catalans. Amb 
60 cavalls de la seva companyia i una 
vintena de miquelets voluntaris, 
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montà un parany a la cavalleria 
hispànica de la guarnició de Tortosa, 
llavors a Garcia. Els miquelets van 
fer d’esquer, i atragueren al parany a 
80 cavalls i uns 300 mosqueters 
hispànics. Quan van estar al lloc 
adequat, Caramany s’hi llençà a 
sobre ardidament i occí vint-i-cinc 
cavalls enemics i una seixantena de 
mosqueters, a més de fer 40 
presoners. Caramany en persona 
capturà el cap enemic, l’alferes 
Vicente Salvador. Fou un succès 
“glorios per al dit Capita Caramany, 

ben exercitat en semblants accions, 
com se es vist en totes ocasions”. 
Certament, l’acció li va valdre la 
felicitació personal del virrei comte 
d’Harcourt.  
 
Derrota i exili 
 
Per alguna notícia del Dietari de la 
Generalitat sabem que Caramany 
residia a Barcelona durant la guerra, 
àdhuc que estava insaculat en el 
braç militar per la vegueria de 
Barcelona. Com a tal fou extret 
habilitador del braç militar el 29 de 
març de 1645, i prengué part a la 
junta de braços de 13 de novembre 
de 1645 (en la qual s’acordà trametre 
una ambaixada a Lluís II per 
comunicar-li l’èxit de l’última 
campanya militar i demanar-li nous 
recursos militars per fer fora els 
hispànics del Principat) i a la de 15 
de maig de 1651 (sobre el cobrament 
del Batalló)(DGC, VI, 61, 96 i 473). 
 
Que Josep de Caramany féu cap a 
l’exili en caure Barcelona l’octubre de 
1652 i que formà part del grup 
renitent que mai no acabà de 
sotmetre’s a l’obediència de Felip III, 
ens ho demostra el fet que fos 
desinsaculat del braç militar i 
substituït per un altre noble addicte 
al nou règim. Efectivament, el 28 de 

maig de 1656 el virrei marquès de 
Mortara decretava la seva 
desinsaculació juntament amb la de 
Francesc Descatllar Ollers, Rafel 
Manegat, Francesc Códol, Cristòfol 
Galindes de Terreros i Julià de 
Solanell, per ser “cayguts a la 
infidelitat y inobediència de sa 
magestat, y com a tals són estats 
cridats ab pregons públichs y fet 
procés contra de aquells en la Règia 
Cort a instància del procurador 
fiscal...” (DGC, VI, 473, 1.252 i 1.504).  
 
En l’aspecte familiar, consta dels 
papers de l’arxiu familiar(GIFRE-SOLER 
[1996] 182) que el 1649 va casar-se 
amb Teresa Junyent, de qui hagué 
quatre filles: Francesca, Marianna, 
Peronel·la i Teresa. Les tres últimes 
casaren, respectivament, amb: 
Alexandre de Viver, Carles Masdéu 
i Climent de Bois. El llinatge el 
continuà la filla gran, Francesca, que 
enllaçà amb el seu cosí Josep. 
Efectivament, el germà petit de Josep 
de Caramany, Ponç de Caramany 
Almar (†1684), casat, com hem dit, 
amb Jerònima de Margarit, fou pare 
de Josep de Caramany de Margarit 
(†1709). Per salvar la línia agnatícia i 
no dispersar el patrimoni familiar, el 
1662 casaren els dos cosins. 
 
La darrera notícia que tenim sobre 
Josep de Caramany es d’agost de 
1674. Llavors s’incorporà a l’host 
miliciana local que el Consell de 
Girona envià a l’Escala i a d’altres 
llocs per protegir la costa de 
l’esquadra francesa(BUSQUETS [1994] II, 
444). Cal advertir, tanmateix, que la 
notícia podria molt be referir-se al 
nebot-gendre Josep de Caramany 
Margarit i no al nostre Josep de 
Caramany Almar, llavors 
probablement septuagenari.  
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(+ hemeroteca)  + acceptable, ++ bó, +++ excel·lent, ++++ extraordinari] 
 
 
GARCÍA FITZ, FRANCISCO. “Tecnología, 
literatura técnica y diseño de máquinas de 
guerra durante la Baja Edad Media 
occidental. El Thesaurus regis Franciae 
acquisitionibus Terrae Santae de Guido da 
Vigevano (1335)”. Anuario de Estudios 
Medievales, 41-II (2011) 819-864.         [71/9/44, +++] 

La preclara visió del científic medieval 
GUIDO DE VIGEVANO queda plasmada en aquesta 
anàlisi que en fa GARCÍA FITZ. A la dreta podem 
veure el projecte d’una de les seves andròmines 
de guerra, en forma de tanc quatrecentista 
[“Engines of our Ingenuity”: www.uh.edu/engines/epi1562 

.htm]. 
 I és que els científics de l’Edat Mitjana, a 
manca de suport tecnològic, tenien enginy. Però 
aquest no prolifera si no hi ha promotors i les 
empreses més promocionades eren (i són) les 
bèl·liques. Per això, a partir del segle XIII se 
superen els VITRUBI (De Architectura) o VEGECI 
(Epitoma rei militaris), i apareix una plèjade 
d’autors amb noves propostes tecnològiques, més 
racionals, més imaginatives i fantasioses, i el que és més important, adaptades a la nova artilleria 
de foc. Destacaren: VILLARD D’HONNECOURT (Cuaderno) que aportà el trabuquet de contrapès i 
GIL DE ROMA (De Regimine Principum), que exposà la tipologia de tota mena d’enginys llençadors. 
L’eclosió es produí a la catorzena i quinzena centúries, amb autors com CONRAD KYESER 
(Bellifortis), KONRAD GRUTER (De machinis) i MARIANO JACOBO “Il Taccola” (Anònim de la Guerra 
Hussita), que aportaren propostes innovadores i valentes, sobretot en el camp de la poliorcètica 
d’assedi, moltes de les quals apareixen il·lustrant el text: carros (artillats, blindats, de combat, 
autopropulsats), ariets, catapultes, trabucs, ballestes de torn, ponts desmontables, rampes 
d’assalt, casamates d’aproximació, salvavides i escafandres, escales (fixes, montables, allargables, 
desplegables), torres (artillades, elevables, extensibles, d’assalt, d’observació), bombardes 
giratòries, etcètera. 
 L’obra que inflexionà aquesta eclosió es publicà el 1335 i fou el Texaurus Regis Franciae de 
GUIDO DE VIGEVANO, a la qual l’autor dedica tota la segona part de l’article. Rera d’una esqüeta 
biografia del metge humanista VIGEVANO i l’oportunitat de l’edició (croada per recuperar Sant 
Joan d’Acré), emmarca l’obra en el seu moment literari i la dissecciona part per part. El TRF fou 
un text precursor en més d’un sentit. S’adreçava a un públic menys il·lustrat i més cortesà, però 
alhora versat en la tecnificació dels processos constructius. El caràcter innovador de l’obra rau, 
més que no pas en la invenció i originalitat de nous aparells, en la introducció de tècniques 
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novedoses en els processos de fabricació, com l’ús de peces prefabricades i l’utilització de 
cigonyals i de rodes dentades. GARCÍA FITZ qualifica d’insòlita l’adopció que VIGEVANO proposa 
d’un mecanisme de funcionament per a la propulsió d’un carro de guerra a base de la força 
motriu d’un molí de vent.  

El darrer apartat el dedica a catalogar les andròmines més curioses del TRF, que il·lustra i 
descriu minuciosament, sense deixar d’explicar-ne el procés constructiu i els elements i tècniques 
que les feien funcionar. La panthera volia ser una mena de circuit blindat, a base d’una carcassa 
angulosa i envoltada de punxes, de reduïdes dimensions però capaç d’albergar una tropa que 
pogués retenir l’enemic en camp obert. La pertica, era un tipus de torre d’assalt amb estructura de 
pal i al capdamunt una torreta circular; es muntava al mateix camp d’assedi i s’elevava 
mitjançant un entramat de cordes i politges. El sistema era compatible amb el muntatge del pont 
d’assalt, una biga horitzontal sobre dos llargs pals i a l’extrem de la rampa un pont llevadis; era 
plegable i transportable a peces. La castrum incastellata era una torre que a l’interior en contenia 
una altre de més reduïda, la qual s’elevava per un sistema de politges. La idea, de VEGECI, la 
millorava VIGEVANO instal·lant dos pals llargs a banda i banda per tensar les politges. Les 
propostes més sorprenents i que van proporcionar major projecció a l’autor de la TRF en el camp 
de la tecnologia, eren els prototipus de carros de combat, perquè prescindien de la tracció 
animal. Un d’ells es movia pel gir de dues manetes accionades des de l’interior del que era una 
torreta de fusta amb quatre rodes; les manetes posaven en marxa sengles sistemes d’engranatge 
que transmitien el moviment a les rodes exteriors. Un altre es movia per la força del vent, amb 
un molinet exterior les aspes del qual s’unien a l’eix d’una roda dentada que transmitia el 
moviment a les rodes davanteres del carro a través d’un engranatge de pinyons i més rodes 
dentades. Un mecanisme alternatiu permetia accionar el sistema manualment, cas que no hi 
hagués vent. Queden el flotador per travessar rius (que enbolcallava genet i cavall alhora), o la 
barca plegable propulsada per manetes, etcètera.  
 L’article està profusament il·lustrat amb reproduccions dels esquemes proposats, i es basa 
en la consulta d’una selecta bibliografia, part de la qual la integran còdexs inèdits custodiats a les 
principals biblioteques o universitats d’arreu d’Europa. 

[MG] 
 
 
GONZÁLEZ SÁNCHEZ, SANTIAGO. Fernando I. Regente de 
Castilla y rey de Aragón (1407-1416). Gijón: Trea, 2012, 
328 p. 
 Don Fernando, regent de Castella i rei de la Corona 
d’Aragó, és una de les figures clau per entendre la història 
dels regnes hispànics més enllà dels primers decennis del 
segle xv. La seva etapa com a coregent de Castella durant 
la minoria de Joan II estigué marcada per les campanyes 
militars de 1407 i de 1410, l’última de les quals li 
proporcionà la seva conquesta més anomenada, 
Antequera, nom que aniria associat al seu d’ençà, però 
també està vinculada al control quasi absolut del govern 
de Castella i a l’enlairament que assolí per als seus 
descendents. De cavaler del llinatge regi de Castella a rei 
de la Corona d’Aragó mitjava alguna cosa més que una 
passa. Don Fernando, a part de les innegables virtuts 
polítiques i militars, es beneficià d’un conjunt de 
circumstàncies difícils de convergir: la mort sense 
descendents legítims del rei Martí I l’Humà, oncle seu; el suport del pontífex Benedicte XIII, el de 
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part de la noblesa de la Corona d’Aragó, la inhibició d’altres regnes peninsulars i de França en la 
successió, la potència econòmica i militar del regne castellà, la fidelitat dels servidors o el seu 
predomini en el govern de Castella. 

El seu nomenament com a rei de la Corona d’Aragó en la cèlebre Sentència de Casp, 
polèmica ja en aquells moments, el convertí en l’home més poderós de la península ibèrica, 
doncs també seguia exercint la regència a Castella, cap on mai no va deixar de mirar i d’on 
sempre comptaria amb ajut. En el seu curt regnat va haver que fer front a la rebel·lió del comte 
d’Urgell, als desitjos independentistes sicil·lians i als problemes existents a Sardenya. Don 
Fernando seguí la política promediterrània dels seus predecessors i posà la mirada a Itàlia, cosa 
que reforçà la seva aliança amb Benedicte XIII; s’entusiasmà amb una possible aliança amb 
Anglaterra i tractà de casar els seus descendents amb els hereus de totes les corones cristianes de 
la Península. La seva implicació en el problema del cisma de l’Església fou decisiva en la 
resolució final, que ell ja no arribaria a veure. 

Aquesta biografia de don Fernando el d’Antequera, basada en una àmplia investigació de 
la seva vida i regnat, intenta oferir al lector, no solament l’horitzó polític peninsular i àdhuc 
endinsar-se en el continental, sinó la seva complexa personalitat o la utilització que se n’ha fet de 
la seva figura. 

SANTIAGO GONZÁLEZ SÁNCHEZ és doctor en història medieval per la Universitat 
Complutense de Madrid i professor d’ensenyament secundari a Andalucia, on imparteix 
docència. Les seves tasques d’investigació se centren en l’etapa baixmedieval, principalment la 
castellana. En aquest sentit, s’ha interessat per l’estudi dels instruments de govern de la 
monarquia, per la influència que exercí a ciutats i viles i per les campanyes militars dels primers 
anys del segle xv. Altres qüestions objecte de la seva atenció són l’edició de fonts documentals i 
les relacions exteriors del regne castellà. 

[www.medievalismo.org] 
 
 
STRUBELL, MICHAEL B (trad.). El cas dels catalans. 
Barcelona: Curial, 2012 (1991, 1992 –en anglès-). 

A l’Institut d’Estudis Catalans es va presentar el dia 10 
d’octubre de 2012 el llibre recuperat pel professor ANTONI 

SIMON, El cas dels catalans. Ha estat reeditat gràcies a l’acord 
entre tres entitats: El Memorial 1714, el Moviment Civil 11 de 
Setembre i l’Associació Francesc de Castellví. L’historiador 
que havia tancat la seva trilogia d’obres en diferents vessants 
sobre l’anomenada guerra dels Segadors, torna aquí a 
endinsar-se en un altre moment transcendental de la història 
de Catalunya: la guerra de Successió a la Corona Hispànica. 

El llibre que va presentar havia estat editat l’any 1991 
per l’Editorial Curial, però estava exhaurit. En ell es 
reprodueixen en facsímil dos opuscles: The Case of the Catalans 
Considered (Consideracions sobre el cas dels Catalans) i The 
Deplorable History of the Catalans (La Deplorable història dels 
catalans), que van ser publicats originàriament a la ciutat de 
Londres entre el març i el mes fatídic de la derrota final dels catalans, el setembre de 1714. S’hi 
acompanya la traducció al català que ja havia fet amb precisió el professor MICHAEL B. STRUBELL. 
Ambdós textos fan una crònica narrada d’esdeveniments des de 1702 fins l’any 1714, en la qual 
les dates sovint no són coincidents amb els relats catalans (que aplicaven el calendari gregorià 
nou i probablement els anglesos encara empraven el calendari julià, entre altres aspectes 
possibles). Es comenta la situació general d’aquella guerra, els compromisos escrits que havien 
assumit anglesos i catalans, i també les seves opinions i les posicions polítiques angleses envers 
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el que es va anomenar “cas dels catalans”. Nom que en sí és un eufemisme, doncs en realitat el 
conflicte bèl·lic final i el seu desenllaç van ser una realitat en no complir-se el pacte de Gènova. El 
govern tory de sa majestat britànica (que havia pactat el tractat d’Utrecht, amb subtilitats molt 
favorables als aliats) va abandonar i trair els catalans. Aquest és el centre de la política que va 
dur a una resistència que esperava, debades, el compliment de l’aliança anglocatalana, en uns 
acords que es van convertir en paper mullat.  

D’altra banda, el partit dels whigs propugnava el compliment dels pactes amb una 
intervenció militar al continent, d’aquesta manera s’aturaria l’expansionisme de França sota la 
Corona de Lluís XIV. Ara bé, al volum, també es poden distingir les argumentacions de les dues 
cambres parlamentàries britàniques, les opinions de la gent del carrer al segle XVIII, el 
posicionament polític que van tenir diversos diaris de l’època, així com altres textos polítics que 
anaven apareixent. Aquest ha estat un tema present a la història de la Gran Bretanya en algunes 
ocasions. Així, MICHAEL B. STRUBELL recollia la cita de WINSTON CHURCHILL qui va escriure el 
següent: “Els catalans, induïts a fer la guerra pels aliats, i especialment per Anglaterra, i que donaven 
suport amb una admirable tenacitat a l’arxiduc, que anomenaven Carles III, varen ser lliurats, amb frases 
diplomàtiques molt corteses, a la venjança del bàndol guanyador a Espanya”. Si els britànics valoraven 
el seu honor, va pesar més la fi de la bel·ligerància i el triomf de la diplomàcia, però alhora, no 
van menystenir la incansable lluita dels catalans atrapats entre les tenalles de les corones 
borbòniques i que van saber defensar els seus drets i la seva llibertat a ultrança, malgrat esperar 
un ajut que mai va arribar. 

SIMON destaca com els coetanis d’arreu d’Europa van admirar l’heroïca resistència dels 
barcelonins al llarg del dur setge del 1713-1714 i, encertadament, obre una fissura històrica per 
comparar, amb  les circumstàncies que ara també ens toquen viure, el fet que resulta destacable 
recuperar l’esperit que van tenir els catalans en aquella època: un arrelament als valors de la 
cultura nacional enfront de plantejaments universalistes allunyats de les persones. 

       [NÚRIA FLORENSA I SOLER] 
 
 
RAGUER, HILARI. El general Batet. 5ª edició. Barcelona: Abadia 
de Montserrat, 2011 (1994), 420 p.  
 Cinquena edició del que ja es pot considerar tot un clàssic. 
El general Batet es va mantenir sempre fidel a l’ordre establert, i 
quan va tocar, a la República. Per aquest motiu va ser afusellat el 
19 de juliol del 1936, i va convertir el seu en el cas paradigmàtic de 
lleialtat institucional a l’Estat. La vida d’aquest militar tarragoní és 
una lliçó d’ètica política contra l’argumentari feixista. El seu arxiu 
personal, font principal d’aquest llibre, aporta dades molt 
importants per a la nostra història. Aquesta 5a edició ha estat feta 
per commemorar el 75è aniversari del seu afusellament. [MG: 
www.pamsa.cat] 

“Hilari Raguer i Suñer nasqué a Madrid el 1928 i el 1954 
ingressà a l’Abadia benedictina de Montserrat (Barcelona). És doctor en dret per la Universitat 
Central de Barcelona i diplomat d’estudis superiors en ciències polítiques per la Sorbona. Te 
nombroses publicacions sobre la dimensió religiosa de la guerra civil, entre elles La espada y la 
cruz (la Iglesia 1936-1939) (1976), La Unió Democràtica de Catalunya i el seu temps, 1931-1939 (1976), 
La pólvora y el incienso. La Iglesia y la guerra civil española (1936-1939) (2001), “El Vaticano y los 
católicos vascos en el primer año de la guerra civil”, al volumen col·lectiu dirigit per M. Tuñón 
de Lara, Guernica, 50 años después (1987), Carrasco i Formiguera. Un cristiano nacionalista (1890-1938) 
(2002) i Arxiu de l’Església Catalana durant la guerra civil, I, (2003)”.  [www.claret.cat] 
 

 



 

 
36 

 

Sumario: Pròleg, per Conrad Vilanou. Introducció. Capítols:  1-. Militar nat;  2-. Cuba; 3-. Batet i els 
africanistes; 4-. D’Annual a la Dictadura; 5-. De la Dictadura a la República; 6-. Al cap de la 4.ª Divisió 
Orgànica; 7-. El 6 d’octubre; 8-. Després del 6 d’octubre; 9-. L’aixecament militar a Burgos; 10-. Procés i 
mort. Epíleg. Apèndix documental. Bibliografia. Índex onomàstic. 
 
 
 
MAS GIBERT, XAVIER; JORDI AMAT I TEIXIDÓ. Canet de Mar 1898 – 
1936: De la Guerra de Cuba a la Guerra Civil. Canet de Mar: Els 2 Pins, 
2012, 447 p.  

“A Canet durant aquest període s’intensifiquen els conflictes, en 
part provocats per un canvi de relacions socials a Catalunya. El primer 
terç del segle acara també la implantació d’un nou model econòmic que 
tendirà, inevitablement, a la confrontació d’interessos entre la nova 
burgesia industrial i les classes populars. XAVIER MAS destaca que un dels 
objectius que tenia en escriure el llibre era descobrir perquè a Canet la 
guerra civil va ser tan virulenta. Aquest treball és un acurat estudi de la 
lluita social i de sociologia de classes a Canet de Mar. Analitza les 
diverses problemàtiques que s’arrossegaven des de finals del segle XIX i que van contribuir a 
l’esclat dels episodis excepcionals i cruents de la Revolució de 1936.  

El llibre és resultat de la tercera Beca d’Investigació Raimon Bonal i de Falgàs 2006, 
compta amb 448 pàgines i ha estat editat per Edicions Els 2 Pins amb el suport del Centre 
d’Estudis Canetencs i l’intitut Ramon Muntaner”. 

[www.radiocanet.cat] 
 
 
PRAT I PONS, JAUME; JORDI PERICOT I DILMÉ. Bombes sobre 
Girona. La defensa passiva a la Guerra Civil (1936-1939), 
barricades, trinxeres i refugis antiaeris. Girona: 
Ajuntament, 2012, 158 p.  

“Els autors ens donen a conèixer els llocs on els 
gironins es van resguardar de les bombes durant els 
bombardeigs que va patir la ciutat durant els tres anys de 
guerra civil. Es van projectar i construir diversos refugis 
antiaeris i altres elements de defensa passiva que van posar 
en marxa l’Ajuntament, la Generalitat de Catalunya i la 
ciutadania, per tal de protegir-se dels atacs aeris. Un 
exemple destacat és el refugi antiaeri del Jardí de la Infància 
que es va construir l’any 1938. De tipus cel·lular, consta de 
dues entrades, connectades a través d’un passadís. La seva 
superfície és de 584,67 m² construïts, dels quals 357,86 m² 
són útils (passadís i escales inclosos) per tal de donar 
protecció a més de 700 persones. Aquest va ser l’únic refugi 
de la ciutat que disposava de llum elèctrica”.  

[htp://triangleblau.entitatsfigueres.cat...] 
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“Los que con el favor de la virtud 
se adelantan, son como ríos 
reales, que aunque nazcan de 
pequeña fuente, y vayan poco a 
poco creciendo, llegâ al mar 
caudalosos, porqué los hombres 
virtuosos, si llegan a puestos 
muy despacio, siempre se 
adelantan hasta el último 
periodo de su vida, a donde 
dichosamente llegan colmados 
de honra y gloria inmortal” 
 
BRANCACCIO, LELI. Cargos y preceptos 
militares..., Barcelona, 1639, f. 27v. 

 

 

LA  CITALA  CITALA  CITALA  CITA    
 
L’HONOR DELS MILITARS 
 
 
Si els diners són el nervi de la 
guerra, el nervi dels militars és 
l’honor. El seu honor o prestigi 
era el que els empenyia a 
distingir-se de la resta i 
aconseguir reconeixements i 
recompenses. Tant se val 
l’origen i procedència del 
militar, si es lluïa en el camp 
de batalla entrava al paradís 
dels herois. Un cas 
paradigmàtic fou el de Doménico Bianchini que de modest 
menestral i pròfug passà a ser sergent de granaders de l’exèrcit 
de Bonapart. Ell sol capturà nou militars espanyols el dia de 
l’assalt al fort de l’Oliva (Tarragona, maig de 1811) i quan 
Suchet el volgué recompensar, Bianchini refusà diners i 
condecoracions i li demanà encapçalar les tropes el dia de 
l’assalt final. Quan aquell dia arribà, Bianchini li ho recordà al 
seu general, que li concedí la petició. Bianchini es vestí tot de 

blanc, per distingir-se i ser ben visible. Aconseguí ser el primer en trepitjar el recinte 
enemic; probablement, també el primer en morir aquella jornada. L’honor solia dur 
directament a la tomba. De la guerra del Francès en van sortir les memòries del coronel 
Andrés Eguaguirre, de qui manllevem una de les cites. L’altre és del nostre admirat 
Brancaccio.   
 
 
 
 
OLLER GUZMÁN, 
JOAN. «Els nous 
‘amos del mar’: 
romans i púnics a 
la batalla de les 
Boques de 
l’Ebre». Dins: 
ANTELA-
BERNÁRDEZ, 
BORJA i JORDI 

VIDAL (eds.). A 
l’atac! Grans 
batalles de la 
Història Antiga d’Europa i el Pròxim Orient. 

Barcelona: La Magrana, 2012 (Orígens; 177), 
125-150 [+++] Magnífica iniciativa de 
divulgació la que han editat ANTELA i VIDAL. 
Cada un dels dotze treballs que conté, 
degudament sintetitzat i dextrament il·lustrat 
podria perfectament publicar-se en alguna 
revista de difusió històrica de tiratge (Clío, 
Despertaferro, Historia y Vida, La Aventura de la 
Historia, Sapiens, etc.). L’aposta clara per la 
divulgació no es renyeix aquí amb la 
rigurositat històrica que observen els 
professors universitaris reunits en el volum, i 
es fa notar, a més, un redactat planer, sintètic 
i amè, dotat d’un innegable sentit pedagògic. 
Tots els treballs (/capítols) pivoten entorn de 

“El militar se expone a 
los mayores riesgos por 
conservar su honor, o 
per grangearse la 
estimación pública. Esta 
es la base de sus 
movimientos, y el único 
norte que le guía en su 
conducta. Si los 
hombres en la carrera 
de las armas no tuvieran 
este interés y este 
impulso, todo sería 
indiferente, y jamás se 
verían acciones 
heroicas””. 
 
EGUAGUIRRE, ANDRÉS. 
Historia de los 
acontecimientos del sitio 
de Tarragona en el año de 
1811. Reus: Impr. Juan B. 
Vidal, 1855, p. 1. 
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la temàtica políticomilitar, compten amb una 
introducció cojuntural i, al final, unes 
conseqüències polítiques; l’últim apartat es 
reserva per a un grapat de paràgrafs amb la 
bibliografia emprada degudament 
comentada. El de J.OLLER parteix de la I 
Guerra Púnica, explica l’status quo entre 
romans i cartaginesos a la Mediterrània, 
l’apertura d’un nou front de guerra a 
Hispània, les causes i motius que van 
encendre el conflicte, etc. Un cop (ben) 
introduïda la qüestió, hom centra l’atenció en 
l’indret de la batalla, les boques de l’Ebre, i 
en exaltar el paper clau del riu al llarc de 
l’antiguitat i el seu valor estratègic. “Estem 
parlant del primer conflicte internacional que 
tingué lloc en l’actual territori català”, més 
encara si pensem que per l’autor (bo i 
demanant llicència), la II Guerra Púnica es 
podria considerar la I Guerra Mundial, ja que 
es va lluitar en tots els racons del món 
conegut aleshores, des d’Hispània als Balcans 
i des de la Gàl·lia fins a Mauritània. 
Prèviament, Gneu Escipió vencé els 
cartaginesos a Cissa (a Tarraco), i per 
consolidar la posició es dirimí el combat 
naval a les boques de l’Ebre. Un combat 
ràpid i molt decisiu, doncs l’expulsió dels 
romans hagués permès a Ànnibal rebre 
proveïments regulars a Itàlia estant i 
assegurar allí la posició del seu exèrcit, cosa 
que no va poder ser. Uns quants paràgrafes 
inicials ens introdueixen en el tema de les 
guerres navals i la geografia de l’escennari 
bèl·lic. Massa esforç pel poc que fou la 
batalla, on la major part de naus cartagineses 
foren capturades per haver estat 
embarrancades i abandonades. La rapidesa i 
la disciplina de l’atac romà sorprengué els 
púnics, que no van tenir temps per reaccionar 
[MG] 
   
OLESTI VILA, ORIOL. “La victòria dels 
sapadors: la batalla d’Ilerda”. Dins: ANTELA-
BERNÁRDEZ, BORJA i JORDI VIDAL (eds.). A 
l’atac! Grans batalles de la Història Antiga 
d’Europa i el Pròxim Orient. Barcelona: La 
Magrana, 2012 (Orígens; 177), 213-240 [+++] 

Seguint l’estil del llibre, l’aportació del 
professor OLESTI VILA manté el caràcter 
pedagògic en un relat fresc i sintètic, amb 

una estructura senzilla però força vàlida 
(introducció cojuntural, sinopsi biogràfica, 
anàlisi estratègic de la zona, i, al final, 
conseqüències de la batalla i comentaris 
sobre la bibliografia emprada). La contesa 
que sacsejà la república romana entre 
Pompeu Magne i Juli César es va convertir en 
una guerra de dimensions totals, en la qual es 
va combatre a les tres principals penínsules 
mediterrànies, la ibèrica, la itàlica i la grega. 
Se’ns explica el context polític i militar i les 
raons de César de voler véncer els exèrcits 
pompeians a Hispània abans d’anar a trobar 
el seu contrincant a Grècia (on el va véncer 
definitivament a Farsàlia). També se’ns 
explica, amb detall i d’una manera clara i 
entenedora, els contingents dels dos exèrcits, 
els moviments que van fer, els motius que 
van tenir en cada passa que donaven. La 
batalla d’Ilerda va ser una batalla de 
posicions, més que no pas de topada directe. 
Per això hi van ser tant decisius (juntament 
amb una cavalleria nétament superior) els 
sapadors cesarians. En el tauler de joc la 
dinàmica va consistir en assolir la posició 
més avantatjada (alçada, ben fortificada, de 
fàcil proveïment, amb recursos hídrics, etc.), i 
en aquest sentit César s’imposà als seus rivals 
Afrani i Petrei. A més de la seva visió 
estratègica, tres factors més van resultar 
claus: la millor adaptació logística dels 
cesarians (farratgers, aprovisionadors, 
sistemes de combois), l’atracció dels 
contingents auxiliars indígenes (d’un principi 
pompeians, però havent rebut mostres de la 
magnanimitat de César canviaren de bàndol i 
asseguraren el proveïment del seu exèrcit), 
però sobretot la perícia i rapidés del seu cos 
de sapadors (fonamental per encalçar 
l’enemic en franca retirada) que en 40 dies va 
construir tres ponts sobre el Segre, travessà el 
riu amb barques fabricades, creà un gual 
artificial per reduïr-ne el cabal, i aixecà i 
fortificà quatre campaments i una 
circumval·lació d’assedi [MG] 
 
MONGE MARIGORTA, JOSÉ ANTONIO. “Los 
íberos contra Roma”. Historia. National 
Geographic, 90 (juny de 2011) 60-69. Síntesi de 
la conquista de la península ibèrica per part 
dels romans. Bona part de la resistència anà a 
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càrrec dels il·lergets. Els Escipons entraren 
per Tarraco i des d’Empúries a Turdetània 
aplanaren militarment el territori. Magnífica 
fotografia aèria del poblat aussetà de 
l’Esquerda [MG] 
 
ÁVILA GRANADOS, JESÚS. “Muret, la batalla 
que cambió la historia de Europa”. Historia de 
Iberia Vieja, 88 (octubre de 2012) 62-66. Resum 
políticomilitar (no religiós) d’una de les 
batalles més totèmiques de l’imaginari català. 
Muret fou una de les desfetes més sentides, 
puix tallà el pas a l’expansió pel Nord. Aquí, 
les explicacions polítiques són pobres i les 
militars no haguessin estat possibles de 
reunir fàcilment sense aportacions com les 
d’ALBERTO RAUL ESTEBAN, publicada en 
EBOOK. L’últim apartat, més que unes 
‘conseqüències’, és un epíleg sobre el 
captiveri i primers anys de govern de Jaume I 
[MG]  
 
SICÍLIA CARDONA, ENRIQUE F. “El dueño del 
Mare Nostrum”. Historia y Vida, 531 (juny de 
2012) 56-63. Sintètica biografia del més gran 
dels sobirans del Casal de Barcelona, des 
d’una perspectiva mediterrània, com a 
iniciador de l’expansió talassocràtica 
catalana. L’article introdueix amb l’herència 
dinàstica i l’accés al poder i segueix amb la 
seva política interior i exterior (bona entesa 
amb Castella, punt de mira a Navarra, la 
unió de tots els regnes, impuls al creixement 
per ultramar) navegant sempre dins d’una 
delicada situació diplomàtica. Els episodis de 
la conquesta de Sicília i la invasió francesa 
ocupen la segona part del treball, que es 
complementa amb requadres relatius a la 
seva tomba no profanada de Poblet, al 
desafiament de Burdeus i a la victòria del coll 
de Panissars [MG]  
 
CÓNSUL, ARNAU. “Roger de Llúria. L’almirall 
invencible”. Sapiens, 106 (agost de 2011) 26-
33. “Al servei de uns reis diferents (Jaume I, 
Pere II, Alfons II, Jaume II i Frederic II), però 
sempre fidel a la causa de la corona 
catalanoaragonesa, va convertir la seva flota 
en la més poderosa de la Mediterrània i va 
guiar les tropes d’una monarquia secundària 
fins a convertir-la en l’actor principal de la 

geopolítica europea” [Resum]. Especial 
incidència en la victòria de les illes 
Formigues. Plànols, bones il·lustracions i un 
apartat sobre el saqueig de la seva tomba a 
càrrec de Marino Miquel [MG] 
 
GARCIA DOMINGO, ENRIC i OLGA LÓPEZ 

MIGUEL. “Les Drassanes reials de Barcelona, 
redescobertes”. L’Avenç, 381 (juliol/agost de 
2012) 42-53. “Amb motiu dels treballs de 
restauració integral del conjunt de les 
Drassanes Reials de Barcelona i de les 
excavacions arqueològiques que s’hi han fet 
en els darrers mesos, aquest monument 
fonamental de la nostra història s’ha fet 
visible per al públic a través dels mitjans de 
comunicació fonamentalment, des d’una 
nova perspectiva. Però la immediatesa de la 
notícia vinculada a la troballa arqueològica 
pot difuminar el fet que, des de fa anys, el 
Consorci de les Drassanes Reials i Museu 
Marítim de Barcelona, institució gestora del 
conjunt arquitectònic i del museu que conté, 
duu a terme un ambiciós programa de 
recerca al voltant de l’edifici i de la seva 
història, en primera instància, i al voltant de 
la Barcelona marítima en general” [Resum] 
“La historiografia ha considerat la Drassana Reial 
com una expressió material de la potència assolida 
per la marina catalana medieval”. 
 
ROTGER, AGNÈS. “Pagesos contra nobles”. 
Sapiens, 103 (maig de 2011) 26-33. “Revivim 
les revoltes remences del segle XV. Després 
de moltes dècades d’abusos i penúries al 
camp, a mitjan segle XV la pagesia catalana 
va dir prou. Dos homes de diferent tarannà, 
Francesc de Verntallat i Pere Joan Sala, van 
encapçalar la primera revolta popular de la 
nostra història, una revolució que va 
fracassar en les formes, però no en el fons. A 
partir d’aquell moment les classes oprimides 
van saber que unides podien lluitar pels seus 
drets… i sortir-se’n” [Resum] 
 
CÓNSUL, ARNAU. “Ramon Vilana-Perlas. El 
català que va moure els fils de l’imperi 
germànic”. Sapiens, 100 (febrer de 2011) 38-
45. “La història i trajectòria d’aquest notari de 
Barcelona posat a secretari reial, que va viure 
en els convulsos temps de la guerra de 
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Successió, i ocupava una més que 
privilegiada posició, el converteixen en 
testimoni i actor idoni per revisar l’episodi 
successori. A més d’una síntesi biogràfica 
asesorada pel millor expert en el tema 
(JOAQUIM ALBAREDA) consten interessants 
incisos (amb diferent color de fons). Pedra 
angular de l’estudi revisionista sobre Vilana-
Perlas és la documentació que trobà ÀNGEL 

CASALS al Archivio di Stato de Napoli, 
estudiada per ALBAREDA, que demostra la 
llarga ma de Vilana-Perlas no només durant 
sinó també després de la victòria de Felip V, 
amb les gestions per fer despenjar la testa del 
general Moragues, la reducció del Cadastre i 
l’obertura de la universitat de Barcelona” 
[Resum] 
 
PUIG I TÀRRECH, ROSER. “Antroponímia i 
demografia sincrònica: la doble utilitat de les 
lleves militars (Almoster, 1795)”. Dins: Actes 
del XXXIII Col·loqui de la Societat d’Onomàstica 
(Montblanc, 21 i 22 d’octubre de 2006). 
Montblanc: Centre d’Estudis de la Conca de 
Barberà / Societat d’Onomàstica, 2012, 333-
342 [5/1/7, ++]. La mobilització dels Miquelets 
de 1795 durant la Guerra Gran, serveix de 
base per explotar els fons documentals 
generats, no en pro de la Història Militar, si 
no més aviat de l’antroponímia i la 
demografia. Tanmateix, l’aportació a la 
Història Militar és notable, ja que s’analitza la 
lleva d’Almoster sota els prismes de l’edat 
dels integrants i la seva distribució 
professional. Després d’una anàlisi 
onomàstica de noms i cognoms, l’autora 
apendixa la lleva militar dels miquelets 
d’Almoster de 1795 al complet [MG] 
 
ROTGER, AGNÈS. “Muralles contra els 
francesos”. Sapiens, 123 (novembre de 2012) 
52-56. “El castell de Sant Ferran de Figueres. 
La fortalesa més gran d’Europa. Aquesta 
ciutadella militar de trenta-dues hectàrees i 
capacitat per a quatre mil homes està 
considerada tot un model pel que fa a 
l’enginyeria militar. Ideada per a resistir els 
atacs d’acord amb els avenços tecnològics de 
l’edat moderna, en el segle XX el baluard va 
esdevenir des d’una presó fins a un 
improvisat Congrés de Diputats en el darrer 

ple de la República. I tot plegat, amb els seus 
impresionants murs sempre intactes” [Resum] 
Colossal fotografia aèria a bifoli. 
 
BUSCATÓ I SOMOZA, LLUÍS. “La torre de 
telegrafia òptica de la pujada dels Alemanys: 
un monument poc conegut”. Annals de 
l’Institut d’Estudis Gironins, LII (2011 = 
Miscel·lània d’homenatge a Gabriel Roura i 
Güibas) 783-801 [34/2/15+1, +++]. Magnífica 
manera d’alternar un tema curiós d’història 
militar contemporània amb la sensibilitat de 
la preservació del patrimoni local, de que 
BUSCATÓ n’és un bon exponent. Però aquí, 
per als qui no som gironins, el tema principal 
és la telegrafia òptica, un sistema de 
comunicació que sorgí de la I República 
francesa i que durant el segle XIX extengué 
xarxes per tota la nostra geografia. També 
Girona. L’article comença introduint el tema 
en sí i tot seguit la seva presència al país. La 
segona carlinada obligà el govern central a 
establir una xarxa telegràfica per millorar les 
comunicacions d’un territori inestable per 
causa de la guerra. Com ho féu, quins foren 
els impulsors i promotors, on s’ubicaren les 
principals torres de telegrafia òptica, quines 
prestacions tenia el sistema, distribució 
geogràfica de les torres, vigilància, control, 
procediment, tot és explicat de manera 
succinta, amb un especial èmfasi en la funció 
militar de tot plegat. L’altra meitat de l’article 
se centra en la torre de la Pujada dels 
Alemanys, que l’autor localitza exprimint la 
bibliografia local i alguns números de la 
Gazeta de Madrid, que el menen a concloure 
que va ser cedida als militars però que 
aquests no van acabar d’utilitzar-la mai, i que 
fou parcialment derrocada (escapçada 
quedaria millor) el 1858 quan amenaçava 
ruïna [MG] 
 
DEL PINO OLMEDO, FRANCISCO LUIS. “Tetuán 
1860. La primera guerra de África”. Clío, 126 
(abril de 2012) 30-39. “La guerra amb el 
Marroc de 1859-1860 fou la primera de les 
guerres que l’Espanya contemporània va 
tenir al nord d’Àfrica. S’hauria pogut evitar, 
però la conveniència en aquell moment, amb 
unes desproporcionades urgències al soldà, 
la van fer inevitable. Costà cinc-cents milions 
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de pessetes i fou pròdiga en títols i 
condecoracions militars” [Resum] L’autor 
refereix la participació catalana sense 
dedicar-hi un sol apartat, si bé admet que fou 
clau a Castillejos i a Wad Ras [MG]  
 
ESCULIES, JOAN. “Qui va matar Joan Prim?”. 
Sapiens, 103 (maig de 2011) 40-47. “Les quatre 
hipòtesi d’un cas que ha quedat per resoldre. 
El general Joan Prim va ser un dels 
personatges més populars del segle XIX. Les 
seves gestes militars van encimbellar-lo a la 
categoria d’heroi, mentre que les seves 
conspiracions van rebaixar-lo a la de traïdor. 
El reusenc va ser brutalment assassinat en el 
moment àlgid de la seva trajectòria, quan era 
el president del Consell de Ministres de 
l’Estat” [Resum] 
 
CIFUENTES PEREA, JOSÉ LUIS. «José Casas 
Martorell, una tumba sin cruz en las aguas de 
Santiago de Cuba». Estudis de Constantí, 28 
(2012) 97-126. L’article s'ocupa de l'estudi 
d'un dels nadius de la vila de Constantí 
(Tarragona), que van patir l'immens "honor" 
de lluitar per la integritat de la pàtria enllà 
dels mars. Josep Casas Martorell (Constantí, 
18 de febrer de 1875 - Santiago de Cuba, 3 de 
juliol de 1898). Número 3 de la quinta de 
1894, i excedent de quota en primera ronda, a 
conseqüència de l'alçament en armes 
esdevingut a l’Illa de Cuba el febrer de 1895, 
la seva vida canvià radicalment. Després 
d’una crida especial als excedents de quota, 
Josep fou destinat al cos d'infanteria de 
marina i acabà convertint-se en un dels 
integrants de la dotació del creuer protegit 
Infanta María Teresa, vaixell ensenya de 
l'Esquadra d'Operacions de l'Atlàntic, 
comandat pel català Víctor Maria Conques i 
Palau. Després de documentar la seva 
presència en cada una de les etapes de 
l'estudi, i després d'una anàlisi del viatge de 
l'esquadra des de la sortida de Cadis fins a la 
seva arribada a Santiago de Cuba, després de 
les seves peripècies en aigües de la badia del 
mateix nom i després dels prolegòmens, no 
menys importants, de les batalles de l'1 de 
juliol, El Caney i Las Lomas de San Juan, 
s’acaba detallant els principals aspectes del 
combat naval del 3 d'agost del 98, que suposà 

l’inici del punt final de la sobirania espanyola 
sobre l'illa caribenya. El resultat de la batalla, 
fou de 287 morts directes i gairebé 100 
indirectes, una matança que es va poder 
haver evitat, encara que no és aquest la 
comesa de l'article. Un d'aquests morts no és 
altre que el protagonista que dóna nom al 
títol, Josep Cases Martorell, un mort que va 
costar a l'erari públic espanyol, en concepte 
de pensió vitalícia per al seu pare, vidu i sol 
en el seu domicili de Constantí, la quantia 
182,50 pessetes a l'any. 

[l’autor] 
 
MARIMON, SÍLVIA. “Un torpede a la 
neutralitat”. Sapiens, 112 (gener de 2012) 40-
47. “El juny de 1916, en plena Primera Guerra 
Mundial a les costes murcianes va atracar el 
submarí alemany més mortífer: l’U-35. Els 
espanyols el van rebre amb entusiasme però 
els aliats es van enfurismar. L’U-35 no va 
desaprofitar el temps: a les costes catalanes 
va disparar a tort i a dret i va enviar setze 
vaixells al fons del mar [...] Des d’un despaig 
de la Ronda de Sant Pere, de Barcelona, el 
vicecónsul alemany dirigia la sortida de 
submarins i controlava les comunicacions 
radiotelegràfiques” [Resum]. El reportatge de 
Marimon mostra una Catalunya convertida 
en niu d’espies alemanys i unes costes 
tarragonines que eren platja d’arribada dels 
nàufrags víctimes del submarí alemany [MG]  
 
SAFONT, JOAN. “Quan érem aliadòfils. La 
revista Iberia (1915-1918) i la seva influència 
en la premsa, la política i la cultura 
catalanes”. L’Avenç, 380 (juny de 2012) 40-45 
[18/1/9+2, ++] Catalunya esdevingué plataforma 
col·lateral a la rerebotiga europea quan la 
IGM, i s’hi creà un ambient polític dividit en 
els bàndols germanòfil i aliadòfil. Aquests 
últims, de majoria catalanista, aspiraven a 
que una victòria francesa forçaria l’Estat 
Espanyol a ampliar l’autogovern català de la 
Mancomunitat. El naixement i evolució de la 
revista Iberia reflectia a les seves pàgines la 
mentalitat del moment, i resulta interessant 
ressaltar la procedència i alt nivell dels 
promotors i dels col·laboradors i articulistes 
que hi van publicar. La temàtica general 
pivotava sobre tres eixos: l’actualitat bèl·lica 
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(el seguiment informatiu dels fronts de 
guerra i de les fites de la contesa); l’oposició a 
la propaganda germanòfila, i les arts escrites 
i pictòriques, sobretot les provinents dels 
països en guerra aquells moments. Una 
secció a cura d’ANTONI ROVIRA I VIRGILI 
(“ideari de la guerra”) situava Catalunya 
emmig del conflicte i del futur del continent. 
L’article clou assenyalant la posició que va 
tenir la revista Iberia en el panorama literari i 
d’actualitat català de l’època [MG] 
 
PLANELLAS, MARTA. “Diari d’un espia doble 
a la Costa Brava”. Sapiens, 107 (setembre de 
2011) 34-40. “La misteriosa missió d’un agent 
al servei dels britànics i dels espanyols. Els 
britànics l’anomenaven José Isla, els 
espanyols Manuel López Sanz ‘Losan’. Eren 
els prebèl·lics anys trenta i Londres estava 
obsedida per controlar el què passava a la 
Mediterrània. L’espia es va arriscar fent un 
doble joc al British Intelligence Service i als 
serveis del Estado Mayor Central de Madrid. 
Des de Tossa de Mar orquestrava tota la 
trama” [Resum] 
 
PRAT I PONS, JAUME. Sumaríssim d’urgència 
1643: La Guerra Civil dels germans Clarà (i 
Piñol). Girona: CCG, 2010, 271 p.  “D’Isidres, 
Jordanos, Tereses i Pacos n’hi van haver en 
quasi totes les famílies catalanes, valguin les 
seves històries personals com a homenatge a 
tots aquells a qui la Guerra Civil Espanyola 
va segar-los la joventut, un període de la seva 
vida o la vida mateixa. A través d’ells 
coneixerem la revolució social del poble de 
Salt, el poder dels comitès antifeixistes, la 
formació dels consells municipals, la primera 
dona regidora de les comarques gironines, 
els “fets de Roses” a la presó de Girona, 
algunes de les funcions dels milicians a la 
rereguarda, les misèries dels soldats destinats 
a la primera línia de foc al front, l’exili, els 
camps de refugiats francesos, els camps de 
concentració i les presons franquistes, els 
judicis sumaríssims, les execucions… , 
perquè mai més torni a succeir” [Salt. col·lecció 

local : http://publicacions 
.wordpress.com/2010/07/07/sumarissim] 
 

ESCULIES, JOAN. “Els fets de maig del 1937. 
Trets a la rereguarda”. Sapiens, 116 (maig de 
2012) 26-33. “Radiografia de l’episodi més 
complex de la Guerra Civil. Durant la 
primavera del 1937, les forces del bàndol 
republicà a Catalunya van enfrontar-se entre 
sí. La contesa, que fou resultat de 
desavinences llargament covades, ha 
esdevingut un dels episodis més polèmics i 
difícils d’entendre de la Guerra Civil” 
[Resum] El text s’alterna amb quatre mapes 
urbans de Barcelona que corresponen als dies 
3-6 de maig de 1937, i també amb tres 
quadres de fons verd en els quals uns 
testimonis vius dels fets verteixen llurs 
impresions [MG] 
 
MONDÉJAR, CEL·LA. “Diari d’un emboscat”. 
Sapiens, 105 (juliol de 2011) 45-47. “Els onze 
mesos que un noi de divuit anys va estar 
amagat en plena guerra. A la primavera del 
1938 milers de joves van decidir no lluitar al 
costat de la República. Molts d’ells es van 
amagar en zones de la Catalunya interior, a 
redòs d’algun mas aïllat, que els 
proporcionés menjar, i del bosc. Per això els 
van anomenar ‘emboscats’. Josep Ballester va 
ser un d’ells i aquest és el seu dietari de 
camp” [Resum] 
 
FINESTRES, JORDI. “El coet de combat de la 
República Catalana”. Sapiens, 117 (juny de 
2012) 42-49. “L'any 1937 el català Josep 
Belmonte va desenvolupar, a la Barcelona 
republicana, un coet aeri amb finalitats 
militars. Però el seu prototip, precursor del 
míssil de llarga distància, no fou atès per les 
autoritats de la Generalitat. Recuperem una 
de les històries més desconegudes i 
fascinants de la indústria militar catalana 
durant la guerra civil” [Resum] 
[www.sapiens.cat] 
 
RUBIÓ COROMINA, JORDI E. “Presoners de la 
República ‘Excautivos por España’”. Revista de 
Girona, 272 (maig-juny de 2012) 68-70. “Una 
aproximació als excaptius durant la 
postguerra a partir de la documentació de 
l’Arxiu Municipal de Figueres. Durant el 
franquisme, els presoners polítics dels 
centres penitenciaris de la República foren 
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anomenats excautivos, i la dictadura va 
exaltar-ne els valors fins a convertir-los en un 
dels puntals del règim. Presentats com a 
defensors de la Pàtria, se’ls atorgaren 
quantiosos beneficis tant econòmics com 
socials” [Resum] 
 
GRACIÀ, ORIOL. “’La Pastora’. El maqui 
hermafrodita”. Sapiens, 103 (maig de 2011) 
52-57. “La Guardia Civil va acusar-lo de vint-
i-vuit assassinats i segons la premsa 
franquista era ‘una repelente mujer, lésbica, 
sanguinaria, con instintos de hiena’. Però 
sembla que la Pastora mai no va matar ningú, 
de fet, ni tan sols era dona. Ara bé, la versió 
oficial, va calar [tant] fort entre l’opinió 
pública que d’entre les històries de maquis 
que s’expliquen al massis del Port –a la 
cruïlla de Catalunya, el País Valencià i 
Aragó- cap aixecà tanta controvèrsia com la 
d’aquest guerriller” [Resum] 
 
OJUEL, MARIA. “Ruth von Wild i l’ajuda 
suïssa als infants de la guerra”. L’Avenç, 366 
(març de 2011) 40-44 [6/2/3+1, ++] «La societat 
civil suïssa va demostrar una especial 
sensibilitat humanitària en el decurs de les 
dues guerres europees i de la guerra civil 
espanyola. L’ajut humanitari, sobretot 
concentrat en els infants, es va canalitzar per 
mitjà d’entitats diverses. Actualment, quan 
bufen vents d’intolerància fins i tot en països 
tradicionalment acollidors com Suïssa, és de 
justícia recuperar la memòria de les persones 
–sobretot dones, com Ruth von Wild, 
barcelonina de naixement- que van arriscar la 
vida per protegir els nens i nenes de la 
guerra” [Resum] 
 
BARNOSELL, GENÍS. “Reflexionant l’exili”. 
L’Avenç, 367 (abril de 2011) 44-46. 
Aproximació multidisciplinar a l’exili 
republicà de 1939, fruit d’un col·loqui 
celebrat al MUME fa poc més d’un any. 
L’exili és fruit d’una repressió: un de cada 
quatre mestres catalans van ser depurats; un 
de cada deu, féu cap a l’exili. L’acollida 

francesa va deixar moltíssim que desitjar: “A 
França, la primera i principal terra de destinació, 
l’exili massiu del 1939 va ser acollit amb grans 
dosis de desconfiança. Encara que no van faltar 
els actes generosos i desinteressats, els exiliats van 
ser considerats sovint, i primer de tot per les 
autoritats franceses, com a ‘indesitjables’: un 
problema la millor solució del qual era el retorn a 
Espanya” [MG] 
 
MIRAMBELL I BELLOC, ENRIC. “Insubmissions 
juvenils el 1941. Desobeint quan no 
s’estilava”. Revista de Girona, 273 (juliol-agost 
de 2012) 54-56. El cronista de la ciutat de 
Girona recorda l’anècdota d’una nit al 
campament militar de Santa Fe de Montseny, 
de 1943, quan per un malentés, el campament 
quedà buid. El coronel d’aleshores havia 
promès recompensar els soldats amb un cap 
de setmana llarc de permís si la cerimònia de 
jura de la bandera esdevenia un èxit davant 
del capità general. Sembla que ho fou, però 
s’oblidà del permís i no en donà cap ordre. 
Els nois que feien el servei militar sí que 
s’enrecordaven de la promesa i abandonaren 
la caserna. En tornar, hi va haver tot de 
càstics i correctius, però aquell coronel tant 
oblidadís mai no seria promocionat a general 
[MG] 
 
MORALES, MERCÈ. El Parlament de Catalunya. 
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American B-25 Mitchell en Uruguany (II)” (2-8); ANDERSON, THOMAS. “Panzerschreck. Los 
terribles Stalin (I): Los JS-2, una visión alemana de los carros de combate pesados soviéticos (II)” 
(9-23); FRESNO CRESPO, CARLOS. “Hawker Typhoon (II)” (24-31); GILS, ROBERT - GEORGE MELIS. 
“El asedio de Amberes 1584-1586 (I)” (33-39); MORTERA PÉREZ, ARTEMIO. “Dornier Do 17E/F en 
la Guerra Civil Española. Confusión y especulaciones (I)” (40-48). 
 
Sapiens, núm. 111 (desembre de 2011) [Selecció]: FINESTRES, JORDI. “Nazis a América. L’operació 
‘Paperclip’” (28-35). Núm. 112 (gener de 2012): MARIMON, SÍLVIA. “Un torpede a la neutralitat. El 
juny de 1916 en plena Primera Guerra Mundial…” (40-47); FERNÁNDEZ, JAUME. “Teutons. Els 
monjos guerrers de l’Europa central” (48-53). Núm. 113 (febrer de 2012): CÓNSUL, ARNAU. “La 
guerra més llarga de la Història. Cent anys de batalles entre França i Anglaterra” (52-57). Núm. 
114 (març de 2012): MARIMON, SÍLVIA. “Mussolini tenía un preu” (24-31); ANGLÈS, ALBERT. 
“Vondalenda. La vida quotidiana als confins de l’imperi romà” (32-38). Núm. 115 (abril de 2012): 
“La guerra de Successió, un punt i seguit del 1640” (9). Núm. 116 (maig de 2012): ESCULIES, JOAN. 
“Els fets de maig del 1937. Trets a la rereguarda” (26-33); SELLA, ANTONI. “Papes en guerra. La 
desconeguda història de com i perquè es va fundar l’estat del Vaticà” (42-45). Núm. 117 (juny de 
2012): ROTGER, AGNÈS. “L’últim sopar de Roger de Flor” (26-33); FINESTRES, JORDI. “El coet de 
combat de la República Catalana” (42-49); MASSANÉS, CRISTINA. “Anys de guerra a Cadaqués” 
(56-59). Núm. 118 (juliol de 2012): “Homenatge a les víctimes del ‘Ciutat de Barcelona’” (9) 
NOVIALS, ÀLEX. “El dia més sagnant de la Guerra de Secessió” (48-53). Núm. 119 (agost de 2012): 
SELLA, ANTONI. “Visca el rei, mori el mal consell!. La revolta de les Germanies…” (34-41); 
GUILLEM, JACINT. “Un capità Haddock contra Felip V” (48-49). Núm. 120 (setembre de 2012): 
SELLA, ANTONI. “Temps de revoltes” (42-47). Núm. 121 (octubre de 2012)**: LLORENS, CARLES. 
“L’home que va salvar el món”; ROTGER, AGNÈS. “La fàbrica de les galeres”. Núm. 123 
(novembre de 2012): LULL, VICENÇ. “Trobem una fortificació pionera de fa 4.300 anys” (9); 
CÒNSUL, ARNAU. “Les quatre cares d’Alfons el Magnànim” (26-33); ROTGER, AGNÈS. “Muralles 
contra els francesos” (52-56). Núm. 124 (desembre de 2012): FINESTRES, JORDI. “Salvar els nens de 
la guerra” (28-36). 
 
** Sumaris consultats a través del web. 
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L’ESPASA  I  LA PLOMAL’ESPASA  I  LA PLOMAL’ESPASA  I  LA PLOMAL’ESPASA  I  LA PLOMA    
 
 
Les Mémoires de Bernard Du Plessis-Besançon 
 
L’enginyer militar i diplomàtic Bernard Du Plessis-Besançon va esdevenir figura clau 
en la Revolució de 1640 en ser la peça que donà encaix a les relacions francocatalanes. 
Fou la primera personalitat diplomàtica que trepitjà el Principat per fomentar, de part 
del cardenal de Richelieu, les complicitats amb França, i per tant, estigué present a 
primera fila de les voluntats dels catalans, les angoixes, les esperances, els projectes i els 
acords que es van mixturar aquells dies a Barcelona. Anys després, el 1645, tornà 
novament al Principat. Totes aquestes trobades i vivències a Catalunya les va consignar a 
les memòries, on hi reservà uns capítols deliciosos per als qui estudien aquesta època. 
 
Bernard Du Plessis-Besançon, nasqué a París el 5 de març de 1600, i era fill de Charles 
de Besançon i de Madeleine Horric d’Hélyes. Besançon era un llinatge noble de 
magistrats (remuntable fins a principis del segle XIV) els membres del qual havien 
exercit de consellers regis en moltes ocasions. Els Horric, senyors de Courade, provenien 
d’una antiga família del Poitou. El pare, senyor de Souligné i Bouchemont, era 
gentilhome de Cambra de la duquesa de Bar (1588). Bernard era el segon fill del 
matrimoni. El gran, l’hereu, era Charles de Besançon, que visqué embolicat en 
bandositats cortesanes. El nostre personatge demostrà tenir molt de més cap que el 
germà gran. Efectivament, Bernard Du Plessis-Besançon, d’una personalitat inquieta i 
polifacètica, posà al servei del seu rei unes aptituts que li van permetre desenvolupar 
tasques d’enginyeria, militars i sobretot diplomàtiques. Una trajectòria prolífica només 
enterbolida pels quatre anys que s’hagué de passar tancat a la Bastilla (1631-1635) per 
complicitats amb el germà gran Charles, conxorxat amb Gastó d’Orleans. Durant la 
Fronda ambdós germans restaren lleials al rei i a Mazarino, que va fer confiança a 
Bernard amb nous càrrecs i comeses.  
 
Començà la carrera al setge de La Rochelle (1627) on dissenyà unes andròmines que 
anul·laren les defenses de l’enemic, i la continuà al del Casal de Montferrat. Prengué part 
a les campanyes de Leucata, Hondarríbia i Salses, com a sergent de batalla. Després de 
l’etapa catalana, Mazarino, seguí aprofitant el seu talent innat per a la diplomàcia, i 
l’envià a delicades missions en les quals féu gala d’un exquisid “modèle de finesse et de 
pénétration”. Du Plessis-Besançon fou tramès a Weimar (1643), i després al costat de 
Carles, el duc de Lorena (1644 i 1649), i de Francisco de Melo, per temptar-lo a canviar 
de bàndol; entre 1646-1648 recorregué les principals corts itàliques (Savoia, Mòdena, 
Màntua, Parma, Florència, Lucca) per assegurar la influència francesa a la península; a 
Nàpols el 1648 tornà a ser cap suprem de les tropes franceses. Entre 1653-1655 fou 
ambaixador francès a Venècia. Seguí per Itàlia cinc anys més, fins que el 1660 es retirà al 
seu govern d’Auxona, on moria deu anys després. 
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Portada de l’edició de 1892 de les 
Mémoires de Bernard Du Plessis-

Besançon [www.openlibrary.org] 

En Du Plessis s’aplegaren els mèrits d’un bon enginyer militar amb els èxits d’un refinat 
diplomàtic. Malgrat les preferències cap al camp de batalla que manifestava el 
memorialista, Mazarino el preferí sempre com a diplomàtic, i l’envià a missions 
especialment delicades a: Weymar, Flandes, Lorena, Catalunya o Itàlia. La trajectòria 
militar no fou menys important, ja que es va trobar en alguns dels principals setges i 
accions militars de l’època: La Rochelle (1627), el Casal de Montferrat, Pignerol (1630), 
illes Lérins (on resultà ferit), Landrècies, La Chapelle (1637), Hondarríbia (1638), Salses 
(1639), Arràs (1640), Montjuïc (1641), Perpinyà (1642), Roses, Llorens, Balaguer, Flix 
(1645), Cremona (1647), etc. En elles excel·lí com a virtuós enginyer, les seves 
andròmines van contribuir a la victòria a La Rochelle, a Montjuïc i en l’assalt a les illes 
Lérins, i se’l va requerir manta vegades per què refés fortificacions o inspeccionés 
fronteres militars (la catalana la va reconèixer el 1629 i també el 1638). El 1637 a Flandes 
coincidí amb el gran Abraham de Fabert. Assolí, per tota aquesta trajectòria, els més alts 
graus de comandament: enginyer, sergent de batalla (1636), mariscal de camp (1645), 
general en cap de l’exèrcit d’Itàlia (1647) i lloctinent general (1653). 
 
L’any 1637 féu un casori força rentable amb Louise d’Amphoux, filla d’un conseller reial, 
de qui hagué quatre fills: Roger (capità el 1667), Louis Auxonne (afillat de Condé), Anne 
(casada el 1664 amb el comte de Grancey) i Hélène (morta el 1713, que casà primer amb 
el senyor de Breuil i després -1688- amb el príncep de Courtenay). Bernard moria el 6 
d’abril de 1670 a Auxona, on era governador. 
 
Les dues etapes catalanes, estan ben consignades a 
les memòries. Du Plessis havia format part de 
l’estat major de l’exèrcit del Llenguadoc en guerra al 
front pirenaic, quan esclatà la Revolució de 1640 i 
els catalans es divorciaren de la monarquia 
hispànica. Pot ser pels coneixements adquirits del 
territori i de la població catalana, Richelieu el féu 
venir des del setge d’Arràs i li encomanà arranjar 
una entesa i aconseguir introduir la guerra contra 
Felip III dins de la península ibèrica. Du Plessis ho 
assolí. Desseguida s’entengué amb les principals 
autoritats barcelonines, apostant fort per la 
revolució. El setembre de 1640 fou un dels artífexs 
de l’acord de Ceret, amb Ramon de Guimerà i 
Francesc de Vilaplana. Investit amb nous poders, 
passà a Barcelona a consolidar-lo davant Pau Claris 
i el desembre següent sabé explotar la caiguda de 
Tarragona per forçar la proclamació d’una república 
sota la protecció de Lluís XIII com a pas previ per 
investir-lo nou comte de Barcelona. Du Plessis fou 
una de les figures clau el 26 de gener de 1641 quan, 
com a cap de les tropes franceses al Principat i en base a la seva eficient disposició 
tàctica, es va derrotar l’exèrcit hispànic a Montjuïc. Va romandre a Catalunya fins el 
setge de Tarragona, i després d’un breu parèntesi a París, va acompanyar Lluís XIII al 
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setge de Perpinyà. El 1645 tornà al Principat per avaluar  les  queixes de la població civil 
pels abusos de les tropes franceses, proposar solucions i informar a París de la situació. 
Llavors va tenir ocasió de participar en la campanya d’Harcourt al front de ponent 
(Llorens, Balaguer, Flix) i quan es destapà el complot d’Hipòlita d’Aragó, fou l’enviat 
especial que el virrei va trametre a Barcelona ràpidament per desarticular-lo. Du Plessis 
dedicà força pàgines a l’episodi. Tampoc tenen desperdici, les instruccions i poders 
rebuts envers la missió catalana, i les apreciacions i informes que el memoralista enviava 
a Richelieu. El 1640 li envià una memòria completa sobre Catalunya i els catalans (p. 
120-125) i una exposició sobre la situació del país (p. 132-134) i en marxar, el febrer de 
1641, una altra memòria (p. 149-153). El 1645 Mazarino s’estava repensant seriosament la 
possibilitat de reemplaçar al visitador Pèire de Marca per Du Plessis. 
 
Les mémoires que deixà manuscrites Du Plessis (conservades als Archives des Affaires 
Étrangères), i que van ser publicades el 1892 a cura del comte Horric de Beaucaire, són en 
realitat quatre textos que abasten des de 1627 a 1649: 1) Mémoire ou relation sommaire de 
mes services depuis mon arrivée en France jusques à la mort du feu roi (1627-1643); 2) Seconde 
partie ou suite de la relation de mes services depuis la mort du feu roi jusques à mon retour de 
Venise (1643-1658); 3) Relation succincte du voyage et de la négociation du sieur du Plessis-
Besançon auprès de Son Altesse de Lorraine (1644), i 4) Relation de ce qui s’est passé à Sedan 
entre le sieur du Plessis-Besançon et le sieur Rousselot envoyé par le duc de Lorraine (1649).  
 
Coneixem l’edició d’aquestes mémoires que va editar el 1892 la Société de l’Histoire de 
France, a cura del comte Horric de Beaucaire, la qual compta amb un nodrit apèndix on 
es transcriuen importants documents, de correspondència i de cancelleria, molts dels 
quals foren aprofitats en el seu dia per mossèn JOSEP SANABRE. No n’hem trobat 
exemplars a les biblioteques del nostre país, per bé que tampoc hem cercat massa, ja que 
a Amazon hom pot adquirir-ne una còpia impresa amb relligació rústica per poc més de 
27 €. De franc, hi ha més d’una còpia digital a la Xarxa que es pot baixar sense 
problemes, a Archive.org, Gallica, Google books, Kobo books o Open library. 

[MG] 
 
 
-DU PLESSIS-BESANÇON, BERNARD. Mémoires de... Publiés pour la Société de l’histoire de France et 
acompagnés de correspondances et de documents inédits. Par le Comte Horric de Beaucaire. París: 
Librairie Renouard; H. Laurens, successeur, 1892. 
-Gazette. Recueill de toutes les gazettes nouvelles ordinaires & Extraordinaires & Autres 
Relations. 1637. Par Theopraste Ronaudot, consellire et medecin ordinaire de sa majesté, Mr. et 
Intendant General des Bureaux d'Adresse de France. París, 1638 (1637-1640). 
-Les Corts Generals de Pau Claris. Dietari o Procés de Corts de la Junta General de Braços 
celebrada al palau de la Generalitat de Catalunya del 16 de setembre de 1640 a mitjan març del 
1641. A c.d. Basili de Rubí, pròleg del P. Ramon Vidal. Barcelona: Fundació Salvador Vives 
Casajuana, 1976. 
-MELO, FRANCISCO MANUEL DE – TIÓ, JAUME. Historia de los movimientos de separación y guerra de 
Cataluña en tiempos de Felipe IV.... Cadis: Edició facsímil de l’edició de Barcelona de 1842, 
Universitat, 1990. 
-SANABRE, JOSEP. La acción de Francia en Cataluña en la pugna por la hegemonía de Europa (1640-
1659). Barcelona: Real Academia de Buenas Letras, 1956. 
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NNNN O T Í C I E S : O T Í C I E S : O T Í C I E S : O T Í C I E S : 
 
 
 
Conferències 

 
Divendres, 14 de setembre de 2012, el Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre i La Cana, van organitzar la 
conferència “L’Evolució del Carlisme a Flix: des de la Primera Guerra Carlista a la Guerra Civil”, que 
va pronunciar Josep Sánchez Cervelló. L’acte va tenir lloc a les 19:00h., a Ca Don Ventura, de Flix, i 
s’emmarcà dins de les IV Jornades de Patrimoni Històric.  

[www.riberaebre.org/cere] 
 
Dijous, 18 d’octubre, la Biblioteca Marcel·lí Domingo de Gandesa fou l’escenari de la conferència que va 
pronunciar Núria Sauch: “El Carlisme a les Terres de l’Ebre”, dins del cicle Tastets de Patrimoni Terres 
de l’Ebre Tardor 2012. Fou a les 19:00h., i organitzava l’IRMU i la Central de Bibioteques de les Terres de 
l’Ebre.  

[www.irmu.org] 
 
El mateix dia, a Castelldefels, César Lorenzo pronunciava la conferència: “La Guerra Civil y el Castillo. 
Los brigadistas”, dins del cicle Acosta’t al castell de Castelldefels. L’acte es celebrà a les 19:30h. a la 
Biblioteca Central de Castelldefels, organitzat pel Grup de Recerques Històriques de Castelldefels. 

[www.grehic.org] 
 
Dilluns, 22 d’octubre, Jaime Sobrequés Callicó pronuncià la conferència “La Guerra Civil catalana (1462-
1472)”, dins del Curs El Compromís de Casp i el segle XV català, que va organitzar Òmnium Terrassa, 
amb la col·laboració del Centre d’Estudis Històrics de Terrassa. L’acte va tenir lloc a les 20:00h., al Centre 
Cultural de Terrassa.  

[www.omnium.cat] 
 
Dijous, 8 de novembre de 2012 i dins del Cicle de conferències Figueres dins la Història de Catalunya, 
Mariano Cárdaba pronuncià la conferència:”Figueres i la Guerra Civil”, acte que va tenir lloc a les 
21:00h., al Patronat de la Catequística, la Cate, de Figueres, i que va estar organitzat pel patronat de la 
Catequística, la Cate i l’Institut d’Estudis Empordanesos. 

[www.iee.cat] 
 
El mateix dia, Frederic Aparisi pronunciava la conferència “Alfons el Vell i la guerra de Castella” dins 
del Cicle de conferències 600 Anys de la Mort d’Alfons el Vell, primer duc reial de Gandia. L’acte es va 
celebrar a les 20:00h., a la Casa de Cultura Marqués González de Quirós, de Gandia, i va estar organitzat 
pel CEIC Alfons el Vell. 

[www.alfonselvell.com] 
 
Dissabte, 24 de novembre, va anar a càrrec de Pedro Barceló la conferència “Alejandro Magno, entre la 
historia y la leyenda”, que va organtizar el Centre d’Estudis del Maestrat, i que es va pronunciar a les 
19:00h., al Saló Gòtic de l’Antic Ajuntament de Benicarló. 

[www.cemaestrat.org] 
 
Dijous 13 i dimecres dia 19 de desembre, es van pronunciar dues conferències per tancar el 700 aniversari 
de la fi de l’Orde del Temple, dins d’un conjunt d’activitats coordinades per l’IRMU i repartides entre 
Amposta i Tortosa. La primera va celebrar-se a la sala d’actes del Museu de les Terres de l’Ebre, a 
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Amposta, i va anar a càrrec de Maria Bonet, professora d’Història Medieval de la URVT, “L’abolició del 
Temple i la seva incidència en l’Orde de l’Hospital”. Va estar organitzada per l’Ajuntament ampostí, 
l’Antena del Coneixement de la URV a Amposta i el Museu de les Terres de l’Ebre. La segona, fou la 
pronunciada per Antoni Virgili Colet, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, i fou “L’Orde 
del Temple en la conquesta i la colonització de Tortosa i les Terres de l’Ebre”, i s’esdevingué a la 
Biblioteca Marcel·lí Domingo, de Tortosa, a les 19:30h. 

[www.irmu.org] 
 
 
 
 
Exposicions 
 
Fins el dia 21 de setembre de 2012, el Centre Cívic, de Bellveí, va tenir oberta al públic l’exposició sobre els 
Bombardeigs franquistes al Penedès, que va montar l’Institut d’Estudis Penedesencs. 
 
Dijous, 8 de novembre, a les 19:00h., l’Institut d’Estudis Penedesencs amb la col·laboració de l’Ajuntament 
de Cunit i la Biblioteca Pública Marta Mata, va inaugurar l’exposició “Els bombardeigs franquistas al 
Penedès” i van presentar el dvd de l’exposició i del llibre El Penedès sota les bombes: crònica d’un setge aeri 
(Alt Penedès- Baix Penedès – Garraf, 1937-1939). L’acte, dut a terme a la seu de la Biblioteca Pública Marta 
Mata de Cunit, anava a càrrec de Ramon Arnabat, David Iñiguez, Adrián Cabezas i David Gesalí. 

[www.iepenedesencs.org] 
 
Des del 30 de setembre al 4 de novembre de 2012 estigué oberta al públic l’exposició La guerra del 
Francès a Olot i comarca (1808-1814), a la Sala Oberta del Museu de la Garrotxa, d’Olot. L’actvitat estava 
organitzada pel Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca, l’Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot, el 
Museu de la Garrotxa i el Patronat Francesc Eiximenis.  

[www.pehoc.cat] 
 
Fins el 25 de novembre de 2012 es va poder visitar l’exposició “La ciutat ferida. Manresa, 1936-1937”, al 
Museu Comarcal de Manresa, organitzada per l’Associació Memòria i Història de Manresa, el Museu 
Comarcal i l’Ajuntament.  

[www.memoria.cat] 
 
Fins el 5 de gener de 2013 romangué oberta al públic l’exposició “La guerra del Francès a les comarques 
gironines”, visitable al Museu Etnogràfic de Ripoll. La mostra fou organitzada pel Patronat Francesc 
Eiximenis, l’Ajuntament de Ripoll, el Museu Etnogràfic i el Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès.  

[www.ddgi.cat/eiximenis] 
 
 
 
 
Presentacions 
 
Divendres, 20 d’abril de 2012, a les 19:00h., es va fer la presentació del llibre de Xavier Mas Gibert i Jordi 
Amat Teixidó, Canet de Mar 1898-1936. De la Guerra de Cuba a la Guerra Civil, dins dels actes 
organitzats per la Xa Mostra d’Entitats. L’acte va desenvolupar-se a l’Aula Magna CRTTT de l’Escola de 
Teixits, de Canet de Mar, organitzat per la revista Àmbit i Edicions 2 Pins. El treball publicat va rebre la III 
Beca d’Investigació local Raimon Bonal i de Falgàs 2006. 

[www.irmu.org] 
 
Dissabte, 1 de desembre de 2012, a les 17:30h., la seu de la Fundació El Solà, de La Fatarella, fou escenari 
de la presentació del treball de recerca El racionament i l’estraperlo a la Fatarella durant la postguerra 
(1939-1949), d’Helena Sardà, que va anar a càrrec del professor de la Universitat Rovira i Virgili de 
Tarragona Josep Sánchez Cervelló. L’acte l’organitzà la Fundació El Solà. 
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[www.fundacioelsola.org] 
 
Dimarts 4 de desembre, es va presentar a l’Aula Magna de l’institut d’Estudis Ilerdencs, el llibre de 
novel·la històrica d’Albert Sánchez Piñol, Víctus. Barcelona 1714, presentació que van fer l’autor i Carles 
Porta. L’acte va estar organitzat per l’IEI i es convocà a les 19:30h. 

[www.fpiei.cat] 
 
 
 
 
Visites guiades i itineraris 
 
Diumenge, 16 de setembre de 2012, es va desenvolupar la visita guiada a l’interior del castell d’Hostalric, 
amb sortida matutina en autobús des de Maçanet de la Selva, que va organitzar el Taller d’Història de 
Maçanet de la Selva. 

[www.tallerhistoriamassanet.cat] 
 
Dissabte, 20 d’octubre de 2012 Genís Barnosell, Jesús Gutiérrez i Montserrat Mallol van dur a terme una 
visita guiada a l’exposició “La guerra del Francès a Olot i Comarca (1808.1813)”, al migdia a la Sala 
Oberta del Museu de la Garrotxa. L’acte va estar organitzat pel Patronat d’Estudis d’Olot i Comarca, 
l’Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot, el Museu de la Garrotxa i el Patronat Francesc Eiximenis. 

[www.pehoc.cat] 
 
Diumenge, 21 d’octubre de 2012 a Sant Pere Sallavinera, els Amics de l’Art Romànic del Bages va 
organitzar una sortida matinal al castell de Boixadors. 

[www.aarb.cat] 
 
El mateix dia, el Grup d’Acció Cultural de Ribes, va organitzar una visita comentada al castell i a la casa 
del terme de Sant Pere de Ribes. La visita es féu en grups limitats de 15 persones amb sortides des de les 
11:00h. a les 13:00h. 

[www.irmu.org] 
 
Dissabte, 10 de novembre de 2012, Lo Riu Associació organitzà la visita guiada a l’Espai Històric del 
Final de la Batalla de l’Ebre i la presentació de la campanya 2011 de les excavacions arqueològiques de 
dit Espai, dins del Cicle Història, Paisatge i Patrimoni 2012. La visita sortia a les 16:00h., del local de Lo 
Riu, a la Fatarella. La presentació es féu a les 18:00h., al Casal de la Fatarella. Aquesta activitat comptà 
amb una subvenció corresponent a la X Convocatòria d’ajuts als centres d’estudis per a l’organització 
d’activitats de l’IRMU. 

[www.loriuassociacio.blogspot.com] 
 
Diumenge, 11 de novembre es va desenvolupar una sortida en autocar als espais de memòria del 
Penedès: Guerra Civil, a partir de les 9:00h., des de Vilafranca del Penedès. Va organitzar l’IEP. Calia 
inscripció prèvia de 12 € i 10 € per als socis.  

[www.iepenedesencs.org] 
 
El mateix dia i dins del X Cicle de Sortides Conèixer el Pla de l’Estany, el Centre d’Estudis Comarcals de 
Banyoles organitzà una trobada a les 9:15h., des de Banyoles, per visitar el castell de Ravós del Terri. 

[www.cecbanyoles.cat] 
 
El cap de setmana del 24 i el 25 de novembre el Taller d’Història de Gràcia va organitzar la visita guiada 
al refugi antiaeri de la plaça del Diamant, a les 8:00h. i a les 11:00h., respectivament. Per prendre part a 
l’activitat, calia una inscripció prèvia de 3 € per persona, amb un aforament màxim de 30. 

[http://tallerhistoriadegracia.blogspot.com] 
 
Dissabte 24 de novembre el Centre d’Estudis de Subirats va organitzar una sortida en autocar a Pujalt, a 
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les restes museïtzades del camp d’entrenament del XVIII Cos de l’Exèrcit Popular de la República i 
visita guiada pel poble. 

[http://cesubirats.blogspot.com.es] 
 
Diumenge, 25 de novembre l’ermita de Sant Cristòfol de Vilanova i la Geltrú, fou el punt de trobada del 
grup apuntat a la sortida per visitar les defenses de costa II, de Vilanova a Sitges, organitzada per 
l’Institut d’Estudis Penedesencs. 

[www.iepenedesencs.org] 
 
Diumenge, 2 de desembre de 2012, el Taller d’Història de Gràcia organitzà un itinerari històric per 
Gràcia sobre La construcció de refugis. Calia inscripció prèvia de 9 €, amb preus especials per a grups i la 
meitat per als socis del THG. 

[http://tallerhisoriadegracia.blogspot.com] 
 
 

 

 
Projecció d’audiovisuals 
 
Dimarts, 6 de novembre de 2012, a les 19:30h., a la Finca Sansalvador, de Gràcia, es va projectar el 
documental Operació Nikolai. El segrest i assassinat d’Andreu Nin, de Dolors Genovès, a càrrec de 
Rubén Padilla, dins del Cicle Retalls de la Nostra Història de la Tardor d’Història a la Finca Sansalvador 
2012. 
 
L’endemà dia 7, a la mateixa hora i lloc, i dins del Cicle Bombardeigs, Refugis i el Documental de la 
Tardor d’Història a la Finca Sansalvador 2012, es va projectar el documental Barcelona sota les bombes: 
la ciutat foradada, de Pep Hernández, Pilar Frutos, Empar Fernández i Judit Pujadó. La projecció va anar 
a càrrec de Josep M Contel.  
 
Dimarts, 27 de novembre de 2012, dins del Cicle Retalls..., Rubén Padilla projectà el film de Dolors 
Genovès L’or de Moscou, a les 19:30h., a la Finca Sansalvador, de Gràcia. L’endemà mateix, emeteren el 
documental Ramon Perera: l’home que va salvar Barcelona, de Montse Armengou i Ricard Belis, a càrrec 
de Josep M. Contel, dins del Cicle Bombardeigs.... 

[http://tallerhisoriadegracia.blogspot.com] 
 
 
 
 
L’historiador José Javier Guidi, guanyador del XIII Premi de Recerca Josep Ricart i 

Giralt 
 
El passat mes de novembre es va donar a conèixer el nom del guanyador del XIII Premi de Recerca Josep 
Ricart i Giralt. El guardonat és l’historiador José Javier Guidi Sánchez, amb el projecte de recerca Els ports 
i la navegació de la Catalunya Nova (Tarragona – Delta de l’Ebre) a l’edat mitjana. La xarxa portuària, les rutes i els 
sistemes de navegació entre Al-Andalus i la Corona Catalano Aragonesa (segles X – XIV).  
 
La consecució del projecte es realitzarà durant el proper any, a la finalització del qual s’editarà a la 
col·lecció “Estudis” del Museu Marítim de Barcelona. 

[www.irmu.org] 
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UUUUUUUUUUUUnnnnnnnnnnnn            ggggggggggggrrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaappppppppppppaaaaaaaaaaaatttttttttttt            ddddddddddddeeeeeeeeeeee            vvvvvvvvvvvvaaaaaaaaaaaalllllllllllleeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnttttttttttttssssssssssss            ccccccccccccoooooooooooonnnnnnnnnnnnttttttttttttrrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaa            eeeeeeeeeeeellllllllllll            MMMMMMMMMMMMóóóóóóóóóóóónnnnnnnnnnnn::::::::::::                        

CCCCCCCCCCCCaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnneeeeeeeeeeeetttttttttttt            111111111111666666666666333333333333999999999999            iiiiiiiiiiii            EEEEEEEEEEEEllllllllllll            PPPPPPPPPPPPeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrreeeeeeeeeeeellllllllllllllllllllllllóóóóóóóóóóóó            111111111111666666666666444444444444000000000000            
   
   
QQQuuuaaannnttt   uuunnnaaa   fffooorrrtttaaallleeesssaaa,,,   cccaaasssttteeellllll   ooo   rrreeeddduuucccttteee   rrreeefffuuusssaaa   lllaaa   rrreeennndddiiiccciiióóó   iii   aaappprrreeessstttaaa   eeelllsss   mmmiiillliiitttaaarrrsss   aaalll   
mmmaaannnttteeennniiimmmeeennnttt   dddeeelll   pppeeerrrííímmmeeetttrrreee,,,   ééésss   nnnooorrrmmmaaalllmmmeeennnttt   pppeeerrrqqquuuèèè   cccooommmppptttaaa   aaammmbbb   eeelllsss   rrreeecccuuurrrsssooosss   
nnneeeccceeessssssaaarrriiisss   pppeeerrr   gggaaarrraaannntttiiirrr   uuunnnaaa   dddeeefffeeennnsssaaa   sssooossstttiiinnnggguuudddaaa   pppooossssssiiibbbllleee   iii   vvviiiaaabbbllleee...   SSSiii   lllaaa   
dddeeesssppprrrooopppooorrrccciiióóó   eeennn   eeelll   nnnooommmbbbrrreee   ddd’’’eeefffeeeccctttiiiuuusss   ééésss   mmmaaassssssaaa   gggrrraaannn,,,   tttooocccaaa   dddeeeiiixxxaaarrr---hhhooo   cccóóórrrrrreeerrr   iii   
eeennntttrrreeegggaaarrr   lllaaa   pppooosssiiiccciiióóó...   PPPeeerrròòò,,,   dddeee   vvveeegggaaadddeeesss,,,   lllaaa   dddeeeccciiisssiiióóó   nnnooo   hhhaaa   eeessstttaaattt   aaaqqquuueeessstttaaa...   FFFooosss   qqquuuiiinnnaaa   
fffooosss   lllaaa   rrraaaóóó   pppeeerrr   lllaaa   qqquuuaaalll   eeelllsss   dddeeefffeeennnsssooorrrsss   ddd’’’uuunnnaaa   fffooorrrtttiiifffiiicccaaaccciiióóó   aaatttaaacccaaadddaaa   pppeeerrr   uuunnn   eeexxxèèèrrrccciiittt   
eeexxxhhhooorrrbbbiiitttaaannntttmmmeeennnttt   mmmééésss   nnnooommmbbbrrróóósss   llliii   vvvaaannn   ppplllaaannntttaaarrr   cccaaarrraaa   (((pppeeerrr   pppooorrr   dddeee   rrreeeppprrreeessssssàààllliiieeesss,,,   pppeeerrr   
vvvaaallleeennntttiiiaaa,,,   pppeeerrr   rrreeessspppooonnnsssaaabbbiiillliiitttaaattt………))),,,   eeelllsss   pppooocccsss   cccaaasssooosss   qqquuueee   pppooodddeeemmm   dddooocccuuummmeeennntttaaarrr   mmmeeerrreeeiiixxxeeennn   
lllaaa   nnnooossstttrrraaa   aaadddmmmiiirrraaaccciiióóó...   NNN’’’hhheeemmm   tttrrriiiaaattt   dddooosss,,,   aaammmbbb   uuunnn   ppplllaaannnttteeejjjaaammmeeennnttt   iiidddèèènnntttiiiccc   pppeeerrròòò   aaammmbbb   uuunnn   
dddeeessstttííí   mmmooolllttt   dddiiifffeeerrreeennnttt...   
   
   
CCCaaannneeettt,,,   222777   dddeee   jjjuuullliiiooolll   dddeee   111666333999   
   
LLLaaa   iiinnnvvvaaasssiiióóó   fffrrraaannnccceeesssaaa   dddeeelll   RRRooosssssseeellllllóóó   eeelll   111000   dddeee   jjjuuunnnyyy   dddeee   111666333999   pppooosssààà   eeennn   mmmaaarrrxxxaaa   uuunnnaaa   
cccaaammmpppaaannnyyyaaa   qqquuueee   eeesss   fffooocccaaallliiitttzzzaaarrriiiaaa   eeennn   lllaaa   ppprrreeesssaaa   iii   lllaaa   cccooonnntttrrraaappprrreeesssaaa   dddeee   lllaaa   fffooorrrtttaaallleeesssaaa   dddeee   
SSSaaalllssseeesss...   AAAqqquuueeellllll   jjjuuunnnyyy,,,   eeelllsss   fffrrraaannnccceeesssooosss   aaarrrrrriiibbbaaarrreeennn   fffiiinnnsss   aaa   PPPeeerrrpppiiinnnyyyààà   iii   ppprrreeennnggguuueeerrreeennn   tttooottteeesss   
llleeesss   pppooobbblllaaaccciiiooonnnsss   qqquuueee   vvvaaannn   pppooodddeeerrr...   VVVaaannn   cccaaauuurrreee:::   CCClllaaaiiirrrààà,,,   EEEssstttaaagggeeellllll,,,   ÒÒÒpppooolll,,,   RRRiiibbbeeesssaaalllttteeesss,,,   
TTTooorrrrrreeelllllleeesss   iii   VVViiilllaaallllllooonnngggaaa,,,   eeennntttrrreee   ddd’’’aaallltttrrreeesss   mmmeeennnyyysss   iiimmmpppooorrrtttaaannntttsss...      
   
TTTaaammmbbbééé   CCCaaannneeettt,,,   aaaqqquuueeessstttaaa,,,   ddd’’’uuunnnaaa   mmmaaannneeerrraaa   fffooorrrçççaaa   sssiiinnnggguuulllaaarrr,,,   pppeeerrrqqquuuèèè   eeesssssseeennnttt   cccooommm   eeerrraaa   uuunnn   
pppeeetttiiittt   pppooorrrttt   dddeee   mmmaaarrr,,,   eeelll   gggooovvveeerrrnnnaaadddooorrr   dddeeelll   LLLllleeennnggguuuaaadddoooccc   ddduuuccc   dddeee   LLLuuuyyynnneeesss   nnnooo   pppeeennnsssààà   qqquuueee   
ooofffeeerrriiisss   gggaaaiiirrreee   rrreeesssiiissstttèèènnnccciiiaaa...   EEElll   222222   dddeee   jjjuuunnnyyy   hhhiii   eeennnvvviiiààà   uuunnnaaa   cccooommmpppaaannnyyyiiiaaa   dddeee   cccaaavvvaaallllllsss   qqquuueee   
iiinnnssstttaaarrreeennn   aaa   lllaaa   rrreeennndddiiiccciiióóó   aaa   JJJeeerrrooonnniii   dddeee   PPPiiinnnóóósss,,,   qqquuueee   gggooovvveeerrrnnnaaavvvaaa   eeennn   nnnooommm   dddeee   lllaaa   ssseeevvvaaa   tttiiiaaa   lllaaa   
cccooommmttteeessssssaaa   dddeee   QQQuuuiiirrrrrraaa...   SSSiii   nnnooo   eeesss   rrreeetttiiiaaa   llliii   lllllleeennnçççaaarrriiiaaa   tttooottt   lll ’’’eeexxxèèèrrrccciiittt   fffrrraaannncccèèèsss   aaa   sssooobbbrrreee...   
“““RRReeessspppooonnndddiiiooollleee   dddooonnn   GGGeeerrrooonnnyyymmmooo,,,   qqquuueee   llleee   hhhooonnnrrraaarrriiiaaa   mmmuuuccchhhooo   sssuuu   EEExxxccceeellleeennnccciiiaaa   eeennn   yyyrrr   pppooorrr   aaallllll iii,,,    

pppeeerrrooo   qqquuueee   eeelll   nnnooo   eeessstttaaavvvaaa   pppaaarrraaa   pppeeedddiiirrr   pppaaarrrtttiiidddooosss”””...      
   
LLLuuuyyynnneeesss   ssseee   lllaaa   vvvaaa   ggguuuaaarrrdddaaarrr,,,   iii   uuunnn   mmmeeesss   dddeeesssppprrrééésss,,,   hhhaaavvveeennnttt   cccaaaiiiggguuuttt   SSSaaalllssseeesss,,,   pppoooggguuuééé   aaappprrrooopppaaarrr   
tttoootttsss   eeelllsss   eeefffeeeccctttiiiuuusss   eeennn   dddiiirrreeecccccciiióóó   aaa   CCCaaannneeettt...   DDDeeevvviiieeennn   ssseeerrr   uuunnnsss   111444...000000000   hhhooommmeeesss,,,   iii   tttaaannn   bbbeeennn   
dddiiissspppooosssaaatttsss   qqquuueee   eeelll   dddiiiaaa   aaabbbaaannnsss   lll ’’’eeexxxèèèrrrccciiittt   hhhiiissspppààànnniiiccc   sss’’’hhhaaavvviiiaaa   rrreeetttiiirrraaattt   pppeeerrr   nnnooo   eeennnfffrrrooonnntttaaarrr---sss’’’hhhiii...   
AAAiiixxxòòò   sssiiigggnnniiifffiiicccaaavvvaaa   qqquuueee   nnnooo   hhhiii   hhhaaauuurrriiiaaa   sssooocccooorrr   pppeeerrr   aaa   CCCaaannneeettt...   EEEnnn   ppplllaaannntttaaarrr---sss’’’hhhiii   aaalll   dddaaavvvaaannnttt   eeelll   
222777   dddeee   jjjuuullliiiooolll   dddeee   111666333999,,,   PPPiiinnnóóósss   ssseeeggguuuííí   aaammmbbb   lllaaa   ssseeevvvaaa   ooobbbssstttiiinnnaaaccciiióóó   dddeee   nnnooo   rrreeetttrrreee’’’sss   iii   
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Restes del castell de Canet-en-Roussillon 
[www.es.wikipedia.org/wiki/Canet-en-Russillon] 

“““dddeeefffeeennndddiiieeerrrooonnnssseee   lllooosss   dddeeelll   llluuugggaaarrr   cccooonnn   gggrrraaannndddeee   aaannniiimmmooo”””...   PPPeeerrròòò   eeelllsss   fffrrraaannnccceeesssooosss   sss’’’hhhaaavvviiieeennn   
ppprrreeeooocccuuupppaaattt   dddeee   ddduuurrr   ddduuueeesss   pppeeeccceeesss   ddd’’’aaarrrtttiiilllllleeerrriiiaaa   dddeee   444888   lllllliiiuuurrreeesss,,,   llleeesss   dddeee   mmmaaajjjooorrr   cccaaallliiibbbrrreee,,,   
eeessspppeeeccciiiaaalllsss   pppeeerrr   bbbaaatttrrreee   mmmuuurrraaalllllleeesss...   CCCooonnntttrrraaa   eeelll   bbbooommmbbbaaarrrdddeeeiiiggg   ddd’’’aaaqqquuueeessstttsss   mmmooonnnssstttrrreeesss   nnnooo   hhhiii   
hhhaaavvviiiaaa   rrreeesss   aaa   fffeeerrr,,,   iii   cccaaappp   aaa   llleeesss   tttrrreeesss   dddeee   lllaaa   tttaaarrrdddaaa   sss’’’eeennntttaaauuulllaaarrreeennn   cccooonnnvvveeerrrssseeesss   pppeeerrr   cccaaapppiiitttuuulllaaarrr...   
EEEnnn   llleeesss   nnneeegggoooccciiiaaaccciiiooonnnsss   qqquuueee   ssseeeggguuuiiirrreeennn,,,   eeelllsss   dddeeefffeeennnsssooorrrsss   aaacccooonnnssseeeggguuuiiirrreeennn   lllaaa   sssooorrrtttiiidddaaa   fffrrraaannncccaaa   
eeennn   llleeesss   mmmiiillllllooorrrsss   cccooonnndddiiiccciiiooonnnsss:::      
   

“““SSSaaallliiiooo   eeelll   GGGooovvveeerrrnnnaaadddooorrr   dddooonnn   GGGeeerrrooonnnyyymmmooo   dddeee   PPPiiinnnooosss    cccooonnn   dddiiieeezzz   pppeeerrrsssooonnnaaasss   dddeee   hhhooonnnooorrr   aaarrrmmmaaadddooosss   

cccooonnn   sssuuusss   mmmooosssqqquuueeettteeesss,,,   bbbaaalllaaasss   eeennn   bbbooocccaaa,,,   yyy   cccuuueeerrrdddaaa   eeennnccceeennndddiiidddaaa   yyy   lllooosss   dddeeemmmaaasss   cccooonnn   eeelll   bbbaaagggaaajjjeee...   

QQQuuueeedddòòò   LLLuuuyyy   vvviiieeennndddooo   eeennn   eeelll   llluuugggaaarrr   sssooolllooosss   lllooosss   nnnaaatttuuurrraaallleeesss,,,   ssseeennntttiiidddooo   dddeee   vvveeerrr,,,   qqquuueee   pppooorrr   cccooosssaaa   tttâââ   

pppooocccaaa,,,   yyy   tttaaannn   pppooocccaaa   gggeeennnttteee   aaavvviiiaaa   pppuuueeessstttooo   eeelll   dddiiiaaa   aaannnttteeesss   eeennn   pppeeellliiigggrrrooo   tttooodddooo   sssuuu   eeexxxeeerrrccciiitttooo,,,   yyy   nnnooo   

ooobbbssstttaaannnttteee,,,   qqquuueee   ccceeellleeebbbrrraaavvvaaa   eeelll   vvvaaalllooorrr   dddeee   lllooosss   vvveeezzziiinnnooosss,,,   nnnuuunnncccaaa   qqquuuiiisssooo   rrreeeccceeebbbiiirrr   eeelll   pppaaarrraaabbbiiieeennn   dddeee   

lllaaa   ppprrreeesssaaa………”””...   
      
AAAcccttteee   ssseeeggguuuiiittt,,,   eeelllsss   
fffrrraaannnccceeesssooosss   ooocccuuupppaaarrreeennn   
lllaaa   ppplllaaaçççaaa,,,   qqquuueee   vvvaaannn   
sssaaaqqquuueeejjjaaarrr   iii   ooonnn   vvvaaannn      
cccooommmeeetttrrreee   “““nnnoootttaaabbbllleeesss   

dddeeesssaaacccaaatttooosss”””   (((aaa   mmmééésss   
ddd’’’eeennnddduuurrr---ssseee   uuunnn   
rrreeetttaaauuullleee   vvvaaalllooorrraaattt   eeennn   
444...000000000   ddduuucccaaatttsss)))...   PPPeeerrròòò   
dddeeeggguuuééé   ssseeerrr   gggrrraaannn   lllaaa   
ssseeevvvaaa   sssooorrrppprrreeesssaaa   eeennn   
vvveeeuuurrreee   eeeiiixxxiiirrr   dddeeelll   
cccaaasssttteeellllll   uuunnn   rrreeeddduuuiiittt   
gggrrruuupppúúússscccuuulll   
ddd’’’úúúnnniiicccaaammmeeennnttt   uuunnnaaa   
dddeeessseeennnaaa   ddd’’’hhhooommmeeesss   
aaarrrmmmaaatttsss!!!   III   nnnooo   mmmééésss...   
   
   
   
EEElll   PPPeeerrreeellllllóóó,,,   dddeeessseeemmmbbbrrreee   dddeee   111666444000   
   
SSSiii   eeelllsss   dddeeefffeeennnsssooorrrsss   dddeee   CCCaaannneeettt   vvvaaannn   pppooodddeeerrr   sssooorrrtttiiirrr   lllllliiiuuurrreeesss   dddeeelll   cccaaasssttteeellllll,,,   eeelllsss   dddeeelll   PPPeeerrreeellllllóóó   hhhiii   
vvvaaannn   tttrrrooobbbaaarrr   lllaaa   dddiiissssssooorrrttt...   UUUnnn   aaannnyyy   iii   mmmiiiggg   dddeeesssppprrrééésss   dddeeelllsss   fffeeetttsss   dddeee   CCCaaannneeettt,,,   eeelll   mmmaaarrrqqquuuèèèsss   dddeee   
LLLooosss   VVVéééllleeezzz   eeesss   tttrrrooobbbaaavvvaaa   eeennn   cccaaammmpppaaannnyyyaaa   sssooobbbrrreee   CCCaaatttaaallluuunnnyyyaaa,,,   aaalll   fffrrrooonnnttt   ddd’’’uuunnn   mmmeeegggaaaeeexxxèèèrrrccciiittt   iii   
uuunnn   pppaaarrrccc   ddd’’’aaarrrtttiiilllllleeerrriiiaaa   fffooorrrmmmiiidddaaabbbllleee...   HHHaaavvviiiaaa   pppoooggguuuttt   eeennntttrrraaarrr   aaa   TTTooorrrtttooosssaaa   iii   hhhaaavvveeennnttt   aaalllllloootttjjjaaattt   
uuunnnsss   dddiiieeesss,,,   eeesss   dddiiissspppooosssààà   aaa   ssseeeggguuuiiirrr   eeelll   cccaaammmííí   rrraaalll   dddeee   lllaaa   cccooossstttaaa   iii   pppuuujjjaaarrr   fffiiinnnsss   aaa   TTTaaarrrrrraaagggooonnnaaa   iii   
ddd’’’aaallllllííí   fffiiinnnsss   aaa   BBBaaarrrccceeelllooonnnaaa...   EEElll   777   dddeee   dddeeessseeemmmbbbrrreee   dddeee   111666444000   aaabbbaaannndddooonnnaaavvvaaa   TTTooorrrtttooosssaaa   aaammmbbb   
222333...000000000   hhhooommmeeesss...   EEElll   ppprrriiimmmeeerrr   lllllloooccc   qqquuueee   ssseee   llliii   rrreeesssiiissstttííí   fffooouuu   EEElll   PPPeeerrreeellllllóóó...   EEElllsss   hhhiiissspppààànnniiicccsss   vvvaaannn   
cccrrreeeuuurrreee   qqquuueee   eeerrraaa   lllaaa   ppplllaaaçççaaa   ddd’’’aaarrrmmmeeesss   dddeeelllsss   cccaaatttaaalllaaannnsss,,,   iii   aaatttaaannnsssaaarrreeennn   lll ’’’eeexxxèèèrrrccciiittt   aaa   llleeesss   ssseeevvveeesss   
mmmuuurrraaalllllleeesss...      

   
EEElll   PPPeeerrreeellllllóóó   eeerrraaa,,,   eeelll   111666444000,,,   uuunnn   llllllooogggaaarrrrrreeettt   ddd’’’uuunnnaaa   vvviiinnnttteeennnaaa   dddeee   cccaaassseeesss   iii   pppoooccc   mmmééésss   dddeeelll   
ccceeennnttteeennnaaarrr   ddd’’’hhhaaabbbiiitttaaannntttsss...   PPPooocccsss   pppeeerrròòò   aaarrrdddiiitttsss,,,   sss’’’hhhaaavvviiieeennn   nnneeegggaaattt   aaa   eeennnvvviiiaaarrr   cccaaavvvaaalllcccaaaddduuurrreeesss   aaa   
TTTooorrrtttooosssaaa   (((pppeeerrr   aaa   lll ’’’eeexxxèèèrrrccciiittt   hhhiiissspppààànnniiiccc)))   qqquuuaaannn   eeelllsss   hhhiii   hhhooo   vvvaaannn   rrreeeqqquuueeerrriiirrr   eeelllsss   ppprrrooocccuuurrraaadddooorrrsss   
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La Torre dels Moros, d’El Perelló 
[© Muxfin, a Telegrafia òptica: 

www.telegrafiaoptica.wikispaces.com/L’Ampolla-El+Perello] 

tttooorrrtttooosssiiinnnsss...   EEEnnn   pppaaarrraaauuullleeesss   dddeee   FFF...MMM...MMMEEELLLOOO,,,   eeesss   tttrrraaaccctttaaavvvaaa   dddeee   “““GGGeeennnttteee   cccooollleeeccctttiiiccciiiaaa   dddeee   lllooosss   

llluuugggaaarrreeesss   cccooommmaaarrrcccaaannnooosss,,,   sssiiinnn   cccaaabbbooo   dddeee   sssuuufff iiiccciiieeennnccciiiaaa,,,   yyy   eeellllllooosss   sssiiinnn   oootttrrraaa   dddiiisssccciiippplll iiinnnaaa   qqquuueee   sssuuu   

ooobbbssstttiiinnnaaaccciiióóónnn………”””...   EEElll   pppeeerrrííímmmeeetttrrreee   mmmuuurrraaallllllaaattt   eeerrraaa   hhheeerrrèèènnnccciiiaaa   dddeee   lll ’’’èèèpppooocccaaa   mmmeeedddiiieeevvvaaalll,,,   iii   eeennncccaaarrraaa   
qqquuueee   cccooommmppptttaaavvvaaa   aaammmbbb   tttooorrrrrreeesss   dddeee   gggrrraaannn   aaalllçççaaadddaaa,,,   nnnooo   cccooonnnssstttiiitttuuuïïïaaa   uuunnnaaa   iiinnnssstttaaalll···lllaaaccciiióóó   
dddeeefffeeennnsssiiivvvaaa   sssuuufffiiiccciiieeennntttmmmeeennnttt   fffooorrrtttaaa   cccooommm   pppeeerrr   pppooodddeeerrr   ooopppooosssaaarrr---ssseee   aaalllsss   tttrrreeetttsss   dddeee   lll ’’’aaarrrtttiiilllllleeerrriiiaaa   
mmmooodddeeerrrnnnaaa...      
   
EEElll   PPPeeerrreeellllllóóó   vvvaaa   aaacccaaabbbaaarrr   eeennn   pppooodddeeerrr   dddeeelllsss   hhhiiissspppààànnniiicccsss   eeennn   pppoooqqquuueeesss   hhhooorrreeesss,,,   sssiii   bbbééé   hhhiii   hhhaaa   mmmééésss   
ddd’’’uuunnnaaa   vvveeerrrsssiiióóó   dddeeelllsss   fffeeetttsss:::   dddeeesss   dddeee   lllaaa   qqquuueee   aaafffiiirrrmmmaaa   qqquuueee   lllaaa   pppooobbblllaaaccciiióóó   vvvaaa   ssseeerrr   rrriiigggooorrrooosssaaammmeeennnttt   
aaassssssaaallltttaaadddaaa,,,   fffiiinnnsss   aaa   lllaaa   qqquuueee   dddeeeiiiaaa   qqquuueee   eeennn   vvveeeiiieeennnttt   lll ’’’eeennnooorrrmmmiiitttaaattt   dddeee   lll ’’’eeexxxèèèrrrccciiittt   aaatttaaacccaaannnttt   eeelllsss   
dddeeefffeeennnsssooorrrsss   vvvaaannn   rrreeetttrrreee’’’sss   aaa   mmmeeerrrcccèèè,,,   pppaaassssssaaannnttt   pppeeerrr   lllaaa   qqquuueee   aaatttrrriiibbbuuuïïïaaa   lllaaa   rrreeennndddiiiccciiióóó   aaa   
lll ’’’eeesssfffooonnndddrrraaammmeeennnttt   dddeee   lllaaa   mmmuuurrraaallllllaaa   aaa   cccòòòpppiiiaaa   dddeee   cccaaannnooonnnaaadddeeesss...   UUUnnnaaa   aaallltttrrraaa   vvveeerrrsssiiióóó,,,   nnnooo   mmmeeennnyyysss   
vvveeerrrooosssííímmmiiilll,,,   aaasssssseeeggguuurrraaavvvaaa   qqquuueee   uuunnn   dddeeelllsss   dddeeefffeeennnsssooorrrsss   vvvaaa   tttrrraaaiiirrr   eeelllsss   ssseeeuuusss   aaa   cccaaannnvvviii   dddeee   
cccooonnnssseeerrrvvvaaarrr   lllaaa   vvviiidddaaa,,,   iii   ooobbbrrrííí   aaalllsss   aaatttaaacccaaannntttsss   uuunnnaaa   dddeee   llleeesss   ddduuueeesss   pppooorrrttteeesss   ddd’’’aaaccccccééésss   aaa   lll ’’’ iiinnnttteeerrriiiooorrr,,,   
pppeeerrr   ooonnn   eeennntttrrrààà   lll ’’’eeennneeemmmiiiccc...   
   
CCCooommm   fffooosss,,,   uuunnn   cccoooppp   
ooocccuuupppaaattt   eeelll   pppooobbbllleee,,,   eeelllsss   
hhhiiissspppààànnniiicccsss   eeesss   vvvaaannn   
tttrrrooobbbaaarrr   qqquuueee   nnnooommmééésss   
lll ’’’eeessstttaaavvveeennn   dddeeefffeeennnsssaaannnttt   
111333   hhhooommmeeesss,,,   lllaaa   rrreeessstttaaa   
hhhaaavvviiiaaa   fffuuugggiiittt   aaa   
lll ’’’eeesssggguuuaaarrrddd   dddeee   llleeesss   
mmmuuunnntttaaannnyyyeeesss...      
EEEfffeeeccctttiiivvvaaammmeeennnttt,,,   pppeeerrr   aaa   
llleeesss   aaauuutttooorrriiitttaaatttsss   
cccaaatttaaalllaaannneeesss   “““eeerrraaa   lllllloooccc   lllooo   

PPPeeerrreeellllllóóó   iiinnncccaaapppàààsss   dddeee   

pppooodddeeerrr---sss’’’hhhiii   sssooosssttteeennniiirrr   

gggeeennnttt   aaalllggguuunnnaaa   iii   

dddeeessscccooommmooodddaaadddaaa   pppeeerrr   

sssooocccóóórrrrrreeerrr   lllaaa”””,,,   iii   lll ’’’hhhaaavvviiieeennn   
aaabbbaaannndddooonnnaaadddaaa   aaa   lllaaa   
ssseeevvvaaa   sssooorrrttt...      
   
EEElllsss   111333   iiinnnfffeeellliiiçççooosss   vvvaaannn   
ssseeerrr   pppeeennnjjjaaatttsss   dddeeelllsss   
mmmeeerrrllleeetttsss   dddeee   lllaaa   
mmmuuurrraaallllllaaa...   AAAlllggguuunnneeesss   vvveeerrrsssiiiooonnnsss   rrreeeddduuueeeiiixxxeeennn   aaa   nnnooouuu   eeelll   nnnooommmbbbrrreee   ddd’’’eeexxxeeecccuuutttaaatttsss,,,   iii   qqquuueee   hhhaaavvviiieeennn   
pppeeerrrdddooonnnaaattt   lllaaa   vvviiidddaaa   aaalllsss   qqquuuaaatttrrreee   qqquuueee   eeesss   tttaaannncccaaarrreeennn   aaa   llleeesss   tttooorrrrrreeesss...   DDDooosss   dddiiieeesss   mmmééésss   tttaaarrrddd,,,   
aaarrrrrriiibbbààà   lllaaa   tttoootttaaallliiitttaaattt   dddeee   lll ’’’eeexxxèèèrrrccciiittt   hhhiiissspppààànnniiiccc   iii   aaalllllloootttjjjaaavvvaaa   aaalll   PPPeeerrreeellllllóóó...   AAAlll   pppaaarrrtttiiirrr,,,   cccooommm   sssooollliiieeennn   
fffeeerrr,,,   vvvaaannn   sssaaaqqquuueeejjjaaarrr   iii   cccaaalllgggiiigggaaarrr   lllaaa   pppooobbblllaaaccciiióóó...         
   
   

***         ***   ***   
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EEEnnnsss   fffiiixxxeeemmm   qqquuueee   eeennn   aaammmbbbdddóóósss   cccaaasssooosss   ssseeemmmbbblllaaa   qqquuueee   lll ’’’eeexxxèèèrrrccciiittt   aaatttaaacccaaannnttt,,,   tttooottt   iii   lllaaa   ssseeevvvaaa   gggrrraaannn   
sssuuupppeeerrriiiooorrriiitttaaattt,,,   nnnooo   vvvaaa   vvvooollleeerrr   aaarrrrrriiissscccaaarrr   vvviiidddeeesss   eeennn   uuunnn   aaassssssaaalllttt   iii   uuutttiiillliiitttzzzaaarrreeennn   lll ’’’aaarrrtttiiilllllleeerrriiiaaa   pppeeerrr   tttaaalll   
ddd’’’eeennndddeeerrrrrrooocccaaarrr   llleeesss   mmmuuurrraaalllllleeesss   aaannntttiiiggguuueeesss   iii   ooobbbsssooollleeettteeesss   rrreeerrraaa   dddeee   llleeesss   qqquuuaaalllsss   eeesss   pppaaarrraaapppeeetttaaavvveeennn   
eeelllsss   aaarrrdddiiitttsss   dddeeefffeeennnsssooorrrsss...   UUUnnn   cccoooppp   rrreeennndddiiidddaaa,,,   cccaaapppiiitttuuulllaaadddaaa   ooo   ooocccuuupppaaadddaaa   lllaaa   pppooobbblllaaaccciiióóó,,,   lllaaa   sssooorrrttt   
dddeeelllsss   dddeeefffeeennnsssooorrrsss   qqquuueeedddaaavvvaaa   eeennn   mmmaaannnsss   dddeee   lllaaa   cccllleeemmmèèènnnccciiiaaa   dddeeelll   vvveeennnccceeedddooorrr...   SSSiii   lllaaa   hhhiii   ttteeennniiiaaa...      
   

[[[MMMGGG]]]   
   
   
SAN RAIMUNDO, VICENTE DE. Sucesos por dias de la guerra de Rosellón. Barcelona: J. Romeu, 1640, p. 6 i 14-15; 
TOBAR, JOSEPH DE. Relacion fidedigna de lo sucedido en Rosellon, desde los nueve de iunio de 1639 en que entró el 
Exercito Frances en el, hasta 6, de Enero, de 1640, en que entregaron la Plaça de Salsas que ocuparon las armas, 
socorros para que nuestras armas no les sacaran de la Fortaleza, con lo sucedido en todo este tiempo. Escrita por…, 
que se hallò presente en todo. Saragossa: Hospital Real, 1640, p. 4; PACHO Y ZÚÑIGA, IUAN. Relación de todo lo 
que ha sucedido al exercito de su Majestad, desde que entró en este Principado de Cataluña, y discurso de la 
campaña, y sitio de Tarragona, escrito por el Capitan don…. Madrid: Juan Sánchez, 1642, p. 259; MELO, 
FRANCISCO MANUEL DE – JAIME TIÓ. Historia de los movimientos de separación y guerra de Cataluña en tiempos 
de Felipe IV…. Cadis: Edició facsímil de la de Barcelona de 1842, Universitat, 1990, p. 147 i 151; SIMON I 

TARRÉS, ANTONI I PEP VILA. Cròniques del Rosselló. Segles XVI-XVII. Barcelona: Curial, 1998 (Biblioteca 
Torres Amat; 19), p. 91; FLORENSA I SOLER, NÚRIA; MANEL GÜELL. ‘Pro deo, pro rege et pro patria’. La 
revolució catalana i la campanya militar de 1640 a les terres de Tarragona. Barcelona: Fundació Salvador Vives 
Casajuana / Òmnium, 2005, p. 188-190. 
   

 
 
 

AAAA G E N D A : G E N D A : G E N D A : G E N D A : 
 
 
Aplec de Treballs, núm. 32 (2014), revista anual del Centre d'Estudis de la Conca de Barberà 
 
S'està planificant el proper número de la miscel·lània del Centre d'Estudis de la Conca sobre 
temes d'humanitats i ciències socials relacionats amb la comarca de la Conca de Barberà, les seves 
poblacions i/o els seus habitants. Els interessats han de lliurar els treballs abans del 31 de 
desembre del 2013, juntament amb dos resums de 15 ratlles cada un, en català i castellà, paraules 
clau i les dades personals. Es recomana no passar dels 15-20 folis. Les notes han de col·locar-se al 
final de l'article i no a peu de pàgina. Els autors seran convidats a l’acte de presentació a 
Montblanc, i rebran quinze ‘separates’ de la seva aportació i dos exemplars de la revista. 
 
Recepció de treballs: rpuig@tinet.fut.es; fgraupuig@telefonica.net. 
 
Més informació: www.tinet.org/¬cecb. 
                                                                                                                                             [JMTGP] 
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A  C a r n !   Publicació electrònica d’Història Militar Catalana 

 
 
 
Director : Manel Güell  [manelguell@acarn.cat]. 
Consell Científic: Núria Florensa Soler, Josep M. Grau i Pujol, Óscar Martín Vielba, Roser Puig i Tàrrech, 
Jordi Rovira i Soriano. 
Junta Externa d’Avaluació: Ramon Arnabat Mata (Professor d’Història Contemporània de la URVT), 
Maria Bonet Donato (Professora d’Història Medieval de la URVT), Ángel Casals Martínez (Professor 
d’Història Moderna de la UB), Valentí Gual Vilà (Professor d’Història Moderna de la UB), Jordi López 
Vilar (Doctor en Arqueologia de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica), Robert Vallverdú Martí (Doctor 
en Història i membre de la Real Academia de la Historia).  
Imatges: Portada –  Pistola de manufactura catalana de v. 1750, de 293 mm. de llargària i canó de 16,5 de 
diàmetre i detall del mecanisme d’ignició. Fabricants: Ventura Carbonell i Agustí Deop (la clau) 
[www.ejercito.mde.es/unidades/Madrid/ihcm/Museos/ barcelona/mmm_piezas_09.html]. El Personatge: Escut 
heràldic dels Caramany de Corçà [www.armorialdefrance.fr]. Expugnare Oppidum: Restes del castell de 
Canet-en-Roussillon [www.es.wikipedia.org/wiki/Canet-en-Russillon] i Torre dels Moros (El Perelló) [© 
Muxfin a Telegrafia òptica: www.telegrafiaoptica.wikispaces.com/L’Ampolla-El+Perello]. La recensió 
corresponent a Francisco García Fitz s’il· lustra amb un projecte de tanc medieval de Guido de Vigevano 
[“Engines of our Ingenuity: www.uh.edu/engines/epi1562.htm]. Les imatges dels articles són aportades pels 
autors i figuren convenientment acreditades. Per les imatges de les cobertes dels llibres recensionats, 
remetem al web de referència de la recensió o de l’editora. 
 
A  C a r n !  no es considera responsable de l’opinió, tendència ideològica o contingut empíric que puguin 
semblar indicar o expressin els articles i col·laboracions que ciberpublica. A  C a r n !  és un projecte 
personal, pensat, dissenyat, desenvolupat, omplert, gestionat i produit per Manel Güell amb ajut de 
voluntariat col·laborador, que ofereix un bloc de contingut semiobert i lliure circulació per acollir tota 
participació capaç d’aportar informació veraç, debat, crítica, suggeriments, etc., amb els quals ampliar el 
coneixement de la Història Militar de Catalunya i dels catalans. Existeix el compromís tàcit de rigorositat 
pel que fa al tema de citació i referències bibliogràfiques, compromís que s’exigeix a tot col· laborador que 
hi vulgui publicar, i que garanteixen, en tot cas, els membres de la Junta Externa d’Avaluació. Aquesta 
publicació és lliure i gratuïta, respon a criteris altruïstes de militància cultural i, per tant, no cobra preu ni 
retribució, ni tampoc paga cap aportació. 
 

A  Carn!  penja al bloc, sengles versions de cada número, en català i castellà, però no garanteix les condicions o la 
correcta prestació dels serveis que aquell bloc oferti als usuaris d’Internet per terceres persones alienes a la 

nostra publicació, ni tampoc que aquests compleixin la normativa vigent en matèria de protecció de 
dades de caràcter personal i comerç electrònic. Tampoc es fa responsable dels possibles 

danys ocasionats per interferències, desconnexions, virus informàtics, avaries 
telefòniques, sobrecàrregues, retrassos o bloquejos de la xarxa, o al- 

tres perjudicis del sistema electrònic, ni molt menys dels 
danys que puguin causar  terceres persones mit- 

jançant il· legítimes intromissions, fóra 
del nostre absolut control. 

www.acarn.cat 
www.irmu.org   >  Notícies;     www.11setembre1714.org;     www.delaguerra.org > Enllaços; 
http://seneca.uab.es/historia/hn0708.htm;  http://hispanianova.rediris.es/enlaces/hn0708.htm. 


