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“La normalitat en la
museística militar”
L‟obertura i consolidació del Museu de la Batalla de l‟Ebre o les museïtzacions de diversos
aeròdroms militars de la GCE, donen esperances per pensar que estem enfilant la normalitat en el
panorama museístic del nostre país. Comentava P. de la Fuente (en un treball que aquí li
recensionem) al voltant de l‟”al·lèrgia a les qüestions estrictament militars” que ha patit la
nostra historiografia. Aquesta „al·lèrgia‟ s‟havia encomanat a d‟altres aspectes de la nostra
Cultura, d‟una banda les veus més sentides, disposades a esquinçar-se les vestidures contra
qualsevol manifestació que ensumés, ni que fos de lluny, una suposada apol·logia de la Violència,
fins a caure en la sensibleria. D‟una altra els falsos profetes de la pàtria catalana, que envesteixen
contra tot allò que no sigui català, sense parar compte que també pot ser cultura i que també pot
haver-se relacionat, vinculat i tingut molt a veure amb Catalunya. Perquè sí un Museu de la
Batalla de l‟Ebre, i per què no un museu militar a Montjuïc? Tots dos acompleixen la seva funció
pedagògica, mostrar la Història militar i ensenyar les conseqüències d‟allò que mai no hauria
d‟haver succeït i que mai s‟ha de repetir. Si no ho veiem amb els nostres ulls, no ho sabrem, però
ho hem de veure tot, sense filtres.

AR

T I C L E S :

Nota sobre els diferents
tipus de peces d’artilleria
antiga
Manel Güell
Historiador i arxiver

manelguell@acarn.cat
Els obusos de gran calibre d‟un cuirassat, igual que qualsevol míssil de llarg abast,
poden destruir en qüestió de pocs minuts un objectiu concret, a quilòmetres de
distància. En essència, la fi de l‟artilleria ha estat sempre aquest, destruir un punt
determinat que s‟interposava en la consecució dels plans d‟un exèrcit. La majoria de
les vegades, es tractava d‟un punt feble de la muralla d‟una ciutat assetjada,
derrocant-lo o fent-li un forat, l‟exèrcit podia efectuar l‟assalt, entrar i prendre la
plaça. En una dinàmica militar com la d‟època moderna, en la qual gairebé tot el
procés d‟expugnació es basava en aquesta tàctica, i gairebé tot el procés estratègic es
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basava en l‟expugnació de fortificacions, l‟artilleria jugava cada cop més un paper
inestimable.
Prova d‟això van ser els estudis i tractats tècnics sobre la matèria, que van proliferar
des del segle XVI com a bolets, al pas de les innovacions tècniques que experimentava
l‟arma. D‟un d‟aquests tractats, del de LUIS COLLADO, revolucionari en el seu dia, hem
extret un seguit de dades útils i curioses sobre les diferents peces d‟artilleria a la
segona meitat del segle XVI, i llurs característiques (pes del projectil, càrrega de
pólvora, abast del tret, etc.). Són dades extretes del manual i disposades en un quadre
per tal de fer-les més entenedores, sense més pretensions.
QUADRE DELS DIFERENTS TIPUS DE PECES D’ARTILLERIA ANTIGA
Equivalències: unça = 28‟7 gr. / 0‟03 kg.; lliura = 12 unc. / 350 gr. / 0‟3 kg.; pas = 1‟482 m.
PEÇA

PROJECTIL I PES
(en unces un. i lliures ll.)

PÒLVORA
Càrrega Tipus
(/pes de la bala)

ALCANÇ DEL TRET
A ras
Punt mj. elevació
(en passes passades a metres)

Mosquet

De plom, 2 un. [0‟8 kg.]

¾

Fina

200 [296 m.]

600 [889 m.]

Esmeril

6–12 un. [0‟17–0‟35 kg.]

=

d‟Artilleria

250 [370 m.]

900 [1.333 m.]

Falconet

3 – 4 ll. [1 – 1‟4 kg.]

=

d‟Artilleria

500 [741 m.]

3.000 [4.446 m.]

Mig sacre

5 – 7 ll. [1‟7 – 2‟4 kg.]

=

d‟Artilleria

500 [741 m.]

4.500 [6.670 m.]

600 [889 m.]

5.000 [7.410 m.]

Passavolant
o Sarbatana *
Sacres *

6 – 7 ll. [2 – 2‟4 kg.]

=

Fina

8 – 10 ll. [2‟7 – 3‟4 kg.]

=

d‟Artilleria

800 [1.185 m.]

5.600 [9.300 m.]

Moiana **

8 – 10 ll. [2‟7 – 3‟4 kg.]

=

d‟Artilleria

-800 [-1.185 m.]

-5.600 [-9.300 m.]

12 – 18 ll. [4‟1 – 6‟2 kg.]

=

d‟Artilleria

1.000 [1.482 m.]

6.000 [8.892 m.]

20, 25, 30, 40 i 50 ll.

=

d‟Artilleria

2.090 [3.097 m.]

8.000 [9.856 m.]

Mitja colobrina
Colobrina *

[6‟8,8‟6,10‟3,13‟7 i 17‟2 kg.]

Canó comú de
bateria
Canó doble o
Basilisc
Bombarda o
pesa de braga
Trabuc, morter
o pedrers

Projectils de ferro
45 – 60 ll. [15‟5 – 24 kg.]
id.de ferro, 80,150 i 200 ll.
[27‟5, 51‟6 i 68‟8 kg.]
Projectil de pedra
200 – 300 ll. [103 kg.]
Projectil de pedra, foc o
de “màquines” (compost)
12, 20, 30, 40 i 50 ll.

2/3

1/5

Peces d‟artilleria del 2n. gènere, aptes
per escalabrar muralles. Altres tipus:
quart canó, mig canó, canó senzill,
canó reforçat, canó bastard i serpentí.
Peces del 3r. gènere o Pedrers, aptes
per bombardejar naus enemigues o
ciutats assetjades (id. bombardes de
ferro antigues). Són de bronzo i
d‟enormes proporcions ***.

Font: COLLADO, LUÍS. Plática manual de artillería.... Milà: Pablo Gotardo Poncio, 1592, f. 26v.-27v., 29,
30, 32, 47v., 51, 53 i 107v.

Pertanyien al 1r. gènere de peces d‟artilleria (per disparar i danyar des de lluny):
l‟arcabús, el mosquet, el ribadoquí, l‟esmeril, el falconet, el sacre, el mig sacre, la sarbatana, la
moiana, l‟àspid, el passavolant, la colobrina i la mitja colobrina.

4

* Eren adequades per a efectuar trets precisos: passavolant, sarbatana, sacre i colobrina, i
del segon gènere el quart de canó.
** La moiana començà a usar-se en el s. XVI, a la marina, per fer idèntics efectes i abast
que el sacre, però essent de llargària bastant més curta.
*** Tan grans que en una que hi havia a Barcelona “en el verano algunos pobres hombres
se entran a dormir dentro de ella...” (f. 47v.).
L‟obra de L.COLLADO dóna per a molt més, però aquí ens conformem en haver pogut
sintetitzar aquest seguit de dades sobre les peces de l‟artilleria, que es poden trobar en
diversa bibliografia de forma dispersa, i que hem aplegat per facilitar-ne el
coneixement.

Commemoració històrica: 150
anys de la Guerra d’Àfrica
(1859-1860). En memòria dels
voluntaris catalans
[21/1/4+2]

Alfredo Redondo Penas
Arxiver i Historiador

Alfredo.redondo@gencat.cat
El 24 d‟octubre de 2009 es celebren 150 anys de la declaració de guerra al Marroc per
part del govern del general O’Donnell. En aquest article tractarem d‟explicar l‟inici,
evolució i finalització del conflicte, d‟una manera global, i afegirem quatre
pinzellades de la participació catalana[1].
Antecedents
Les confrontacions entre Espanya i el Marroc no s‟iniciaren el 1859 amb la declaració
de guerra per part de Leopoldo O’Donnell, que en aquell moment i fins al 1863, n‟era
el cap del govern. El 1845 es va signar un tractat amb el Marroc, amb la intermediació
de la Gran Bretanya, on es van fixar els límits de la plaça forta de Ceuta en una línea
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que començava a l‟estret de Gibraltar i acabava al Mediterrani. El terreny que
corresponia a Espanya comprenia una superfície total de dos quilòmetres quadrats.
Posteriorment, en temps de Gómez Pulido, governador de la plaça, es van iniciar una
sèrie de fortificacions que començaren per l‟exterior del recinte, és a dir, en terreny
propi marroquí. Aquest fet suposava una violació del tractat signat el 1845[2]. Allò
que els espanyols feien de dia, els marroquins ho desfeien de nit. Els conflictes
augmentaren fins que al final, els espanyols van decidir posar vigilància nocturna en
la construcció. Aquesta solució no va reduir les tensions i el Govern espanyol,
preocupat pels conflictes produïts arran de l‟ampliació del perímetre de Ceuta, es va
posar en contacte amb el ministre del soldà, Sidi-Mohamed-el-Jetib. Marroc va
declinar qualsevol responsabilitat sobre la destrucció de la plaça. Amb data de 24
d‟agost de 1859, Sidi-Mohamed-el-Jetib i Juan Blanco del Valle, cònsol general
espanyol a Tànger van signar, a Tetuan, un acord sobre els límits de Melilla[3].
Les places de Ceuta i Melilla foren reforçades amb presidiaris armats, ja que aquestes
dues ciutats foren concebudes com a presidis. Els marroquins es van presentar en
gran nombre i, no contents amb destruir les obres de fortificació, van arrancar la
pedra que marcava els límits, a més de destruir les armes espanyoles que en ella es
trobaven esculpides. Les lluites cada vegada eren més freqüents, i el 22 d‟agost el
Batallón de Cazadores de Madrid, que es trobava de guarnició a la plaça, va derrotar a
les forces marroquines en el seu propi terreny, tot arribant fins a una mesquita, lloc
molt venerat dels musulmans i tomba d‟un dels seus santons[4].
Sorgeix el conflicte
Mitjançant comunicats entre els dos bàndols es va intentar solucionar el conflicte. En
un d‟ells, el Govern espanyol concedia un termini de 20 dies als marroquins per tal
que arreglessin els desperfectes de les fortificacions, però Mohammed-El-Jetib va dir
que el temps donat era insuficient, ja que en aquells moments s‟estava produint una
revolta de moltes kabiles com a conseqüència de la mort del soldà Abd-el-Rhaman,
que no havia nomenat successor[5].
Des de setembre de 1859, el Govern espanyol havia situat a Algeciras un cos d‟exèrcit
d‟observació sota el comandament del mariscal Rafael Echagüe, format per un total
de 11.500 soldats[6].
Aquesta campanya començava amb una difícil situació interior que complicava la
concentració d‟efectius militars per a una acció exterior. CÉSAR ALCALÁ ens diu que
“el único significado que se le puede dar a esta decisión de entrar en guerra, es el intento de los
políticos de evocar las viejas victorias del pasado y provocar una reacción de patriotismo entre
los españoles, para unirlos en la lucha de reconstruir un estado ruinoso...”[7].
En data de 22 d‟octubre i davant la imminent declaració de guerra, la reina Isabel “ha
tenido a bíen mandar que se proceda desde luego a formar un Ejército de operaciones que se
denominará Ejército de África encargado de obtener en aquel continente por medio de las
armas la satisfacción de los agravios inferidos a España. Este ejército se compondrá de tres
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cuerpos; de una División de reserva y de otra de Caballería (...).[8] El Govern espanyol va
declarar la guerra al Marroc el 24 d‟octubre de 1859[9].
Els exèrcits
La força total de l‟Exèrcit espanyol estava conformada per 163 caps, 1.599 oficials,
33.328 soldats i 2.947 cavalls i ases, a més d‟un parc d‟artilleria de 74 canons.
De l‟exèrcit que el Soldà va utilitzar contra els espanyols, MIGUEL
dóna la descripció[10]:

DEL

REY, ens en

“Tenía una organización militar perfectamente definida, la unidad táctica era el grupo
de 100 hombres, centuria, mandada por un caid y que se dividía en fracciones de
veinticinco hombres mandadas por un jefe o mokaden. Y a su vez las centurias tenían
otras unidades superiores múltiplos de ellas –de 500 hombres las inmediatas y de 1.000
a 10.000 hombres las superiores- con sus cuadros de mando, sus funcionarios especiales
para misiones importantes tanto civiles como militares y sus generales [...] Los efectivos
totales del ejército podían ascender a más de 300.000 hombres, mezcla de tropas
permanentes o regulares y tropas no permanentes o irregulares...”.

Així les coses, Leopoldo O’Donnell va embarcar a Cadis per dirigir-se a l‟Àfrica
abans que l‟exèrcit expedicionari, en el vaixell Vulcano, on fou nomenat general en
cap per reial decret de 3 novembre[11].
Els enfrontaments inicials van ser una primera presa de contacte, però la primera
batalla, que podríem pròpiament dir, es lliurà a Sierra Bullones el 30 de desembre de
1859; va ser perfectament descrita pel general O’Donnell[12].
Els combats
La batalla de Los Castillejos, l‟1 de gener de 1860, fou guanyada per l‟exèrcit espanyol
gràcies a l‟empenta del general Prim, que amb el comandament de les tropes de
reserva, va aparèixer en el moment més delicat per animar als seus homes a continuar
lluitant. És el famós episodi de les motxilles que el propi Prim va descriure en una
carta destinada a un amic:
“...Llegan moros de refresco, embisten furiosamente otra vez, y los mios vense
obligados á retroceder, llegando adonde yo estaba algo arremolinados; allí estaban las
mochilas del regimiento de Córdoba; cien pasos más de retirada y se las llevan los
moros. En momento tan supremo cojo la bandera de este regimiento, les dirijo cuatro
palabras con toda la energía de mi corazón, llamo á mis valientes, los que quedaban del
Príncipe y Vergara, y nos lanzamos espada en mano sobre el enemigo, que lo teniamos
tan encima, que nuestros soldados, por no entretenerse á cargar, no hacian uso sino de
la bayoneta...”[13]
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El General Prim en la batalla de Los Castillejos (Font:
Pedro de Antonio Alarcón: Diario de un testigo de la
guerra de África. Madrid: Fábregas y Cordero, Editores.
1859; p. 149)

Els voluntaris catalans
El dia 3 de febrer, van arribar els voluntaris catalans procedents del port de
Barcelona, els quals, en un nombre total de 466 homes i sense cap experiència militar,
anaven manats pel reusenc Victorià Sugranyes; van tenir un paper molt destacat en
la batalla de Tetuan (4 de febrer de 1860) ja que van demanar encapçalar l‟atac. El
nombre de baixes catalanes en aquesta primera intervenció fou important.
Posteriorment va venir la batalla de Samsa (12 de març de 1860) i la batalla de WadRas (23 de març de 1860). A Wad-Ras, els 250 catalans que quedaven, ara sota el
comandament del tortosí Francisco Fort, que va ser nomenat cap de l‟expedició
després de la mort de Sugranyes a Tetuan, van comportar-se de manera exemplar,
com ho demostra el moment en que l‟ala esquerra de l‟exèrcit espanyol, on hi havia el
batalló de Granada i l‟esquadró d‟Albuera, fou atacada per una gran quantitat
d‟enemics. El general O’Donnell a l‟adonar-se d‟aquest fet va demanar el suport
d‟una brigada de la segona divisió. Prim li va dir que encara no havia arribat la
segona divisió “pero tengo á los catalanes...”. O’Donnell li va recriminar que eren pocs
homes però ell va dir que farien el que podrien. Tant bon punt va acabar la conversa
amb el seu cap, el comte de Reus es va dirigir a ells amb les següents paraules[14]:
“Voluntarios, atravesad el río por ese vado, y corred á contener el torrente que amenaza
destrozar á Granada y arrollar nuestra izquierda. Marchad; y si no podéis resistir, haceos matar
hasta el último, como cumple vuestra fama”.

Voluntaris Catalans a la batalla de Tetuan (Font:
Víctor Balaguer: Jornadas de gloria o los españoles en
África. Madrid. Librería Española, 1860; pàg. 366)
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Així ho van fer i quan arribaren a l‟altra banda del riu, posaren la baioneta al fusell i
al pas de càrrega arribaren a unes vint passes dels marroquins. Aquestos defensaren
aferrissadament el terreny, aturant els voluntaris catalans. S‟inicià una forta
descàrrega entre ambdós contrincants, però l‟avenç dels catalans obligà a cedir els
moros, que no van poder tallar-los el pas. Aleshores, la famosa cavalleria negra
marroquina carregà contra ells, acció que produí el debilitament de la força.
Únicament la meitat del efectius van estar en condicions de continuar el combat.
O’Donnell va fer menció especial del comportament al part de la batalla[15]. Els
catalans van rebre el suport de l‟esquadró d‟Albuera que, desconcertat, els atropellà.
Es van protegir darrera una fortificació i allí es van defendre. Van caure el capità
Gimenez, el tinent Rius i el banderer[16].

Batalla de Wad-Ras (Font: Víctor Balaguer: Jornadas de gloria
o los españoles en África. Madrid. Librería Española, 1860;
pàg. 247)

Aquest últim va ser el combat més decisiu de tot el conflicte, ja que obrí les portes cap
a la ciutat de Tànger, deixant l‟exèrcit marroquí esgotat, tant en homes com en
recursos. Muley-el-Abbas es va presentar en persona per tal d‟establir les condicions
preliminars de pau. Un cop signades, es va establir el pont de Busceja com la línea
divisòria entre tots dos exèrcits. Si algú era culpable d‟alguna infracció hauria de
respondre davant els seus superiors i, en el cas marroquí, el propi Muley-el-Abbas
autoritzava els espanyols a reprimir qualsevol acció de les kabiles[17].
L’acord de Pau
El 27 de març es va ratificar l‟acord de pau i es va organitzar l‟expedició de tornada a
Espanya dels diversos cossos que conformaven l‟exèrcit d‟operacions. Els catalans
arribaren al port de Barcelona el 10 de maig, en nombre total de 237 homes, i foren
rebuts com autèntics herois, com ho demostren els actes festius celebrats a la ciutat i
també a la resta de ciutats catalanes que, amb major o menor mesura, havien aportat
homes per a la creació d‟aquest cos (Reus, Tarragona, Tortosa, Vilafranca del Penedès,
Granollers, Vilanova i la Geltrú…).

9

Signatura del tractat de pau entre el General O‟Donnell i MuleyAbbas (Font: La guerra de África emprendida por el ejército español
en octubre de 1859, historia de los sucesos que están ocurriendo con
admiración general de Europa en el norte de aquel vasto y dilatado
imperio. Barcelona, 1859; pàg. 494)

La reina Isabel, per reial decret de 10 de maig de 1860[18], va establir que es
condecorés l‟Exèrcit d‟Àfrica i la força naval d‟operacions, com a premi a la tasca duta
a terme, i per perpetuar la memòria del conflicte. Molts catalans van ser beneficiats
per aquest reial decret, i molts van obtenir la Cruz de San Fernando, la Cruz Sencilla de
María Luisa (amb una dotació de 10 o 30 reals), i la Cruz de Plata.
Tetuan va quedar sota domini espanyol fins l‟agost de 1861, quant Muley-Abbas es va
traslladar a Madrid i va acordar un nou tractat, datat el 30 d‟octubre de 1861[19]. La
plaça de Tetuan s‟entregaria al Marroc quan es paguessin els 3.000.000 de duros més
que ara s‟exigien sobre els ja percebuts amb anterioritat, per la qual cosa Espanya no
va abandonar de manera definitiva Tetuan fins la data del 2 de maig de 1862.
Les baixes d‟aquesta guerra van ser força elevades pel temps de durada del conflicte,
9.034 homes, repartits de la manera següent: 786 morts al camp de batalla (5 caps, 48
oficials i 733 de tropa); morts com a conseqüència de les ferides sofertes, 366 (2 caps,
42 oficials i 322 de tropa); morts per les malalties, 2.888 (11 caps, 50 oficials i 2.827 de
tropa). Per últim, els ferits, uns 4.994 (2 generals, 3 brigadiers, 44 caps, 242 oficials i
4.723 de tropa)[20].
Aquest conflicte armat no va servir per gaire cosa, ja que Espanya només va
aconseguir ampliar una mica més els seus dominis sobre Ceuta i Melilla, mentre
altres potències estrangeres, com França o la Gran Bretanya, iniciaven la construcció
dels seus grans imperis, els quals els van reportar enormes ingressos econòmics. Per
la seva banda, Marroc es va comprometre en el tractat de pau a l‟ampliació del
territori jurisdiccional de Ceuta, fins arribar als contraforts de Sierra Bullones; també
tenia que pagar a Espanya una indemnització de “cien millones de pesetas pagaderas en
ochos meses. Al final Marruecos pagó 50 millones entre 1860 y 1862, 69 millones entre 1862 y
1884. En total 119 millones de pesetas, donde se contabilizaba el saldo de la indemnización de
guerra, capital, intereses y comisión del préstamo inglés...”[21].
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d‟enginyers.
Cfr.
AGMS,
Sección 2ª División, 10ª, Ligall
19, f. 18-21v.
[7] ALCALÁ, CÉSAR. La campaña
de
Marruecos
(1859-1860).
Valladolid: AF Editores De
Historia Militiae, 2005, p. 7.
[8] AGMS: Circulars B, Ligall 5
(1859-1860); Circular nº2 (2210-1860). Leopoldo O’Donnell
va exclamar: “No nos lleva un
espíritu de conquista; no vamos a
África a atacar los intereses de
Europa, no; ningún pensamiento
de esta clase nos preocupa; vamos
a lavar nuestra honra, a exigir
garantías para lo futuro; vamos a
exigir de los marroquíes la
indemnización de los sacrificios
que la nación ha hecho; vamos, en
una palabra, con las armas en la
mano, a pedir la satisfacción de los
agravios hechos a nuestro
Pabellón. Nadie puede tacharnos
de ambiciosos; nadie tiene derecho
a quejarse de nuestra conducta”
(dins de la seva Historia de las
campañas de Marruecos. III.
Madrid: Servicio Histórico
Militar, 1947-1981, I, p. 194).
[9] MARTÍN ARRUE, FRANCISCO.
Guerra Hispano-Marroquí de
1859
y
1860.
Toledo:
Publicaciones del Memorial de
Infantería, 1916, p. 42-45. “La
proposición fue aprobada por
unanimidad. Nuestro Cónsul
notificó á Mohamed el Jetib la
declaración de guerra el 24 de
octubre. De la declaración de
guerra á Marruecos dio el
Ministro de Estado conocimiento
á las Cortes de Europa por medio
de una circular [...] España,
exenta de toda mira ambiciosa,
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queriendo poner término con una
guerra al estado insufrible de
hostilidad en que los moros
fronterizos de sus plazas se
hallaban perpetuamente respecto á
sus guarniciones...”.
[10] MARTÍN ARRUE. Guerra
Hispano-Marroquí..., p. 50-53.
[11] Gaceta de Madrid, núm. 308,
de 04/11/1859.
[12] Gaceta de Madrid, núm. 11,
de 11/01/1860.
[13] Las Novedades, núm. 3391,
de 20/01/1860.
[14] ORELLANA. Historia del
General Prim..., p. 798-799.
[15] Arxiu Històric de la
Diputació de Tarragona [=
AHDT], BOPT, núm. 44, de
11/04/1860.
[16] BALAGUER, VÍCTOR. Jornadas
de gloria o los españoles en África.
Madrid: Librería Española,
1860, p. 254-255. Cfr. Historia de
la gloriosa Guerra de África.
Madrid: s.e., 1879, Romance
XXI.
[17] Gaceta de Madrid, núm. 89,
de 29/03/1860.
[18] Gaceta de Madrid, núm. 132,
d‟11/05/1860.
[19] AGMS, Secció 2ª, División
3ª, Ligall 60, f. 3-4v.
[20] DEL REY. La Guerra de
África..., p. 160 Cfr. ALCALÁ. La
campaña..., p. 164-165.
[21] ALCALÁ. La campaña..., p.
161.

EL

PERSONATGE:

Lleó Alasà Rovira (18421916), intendent general de
les Filipines
Jordi Morant i Clanxet

Publicista
Portal del Carro, 5è, 2ª (43.003 –
TARRAGONA)
Pocs tarragonins saben que un fill de la
ciutat va arribar a governar les illes
Filipines en la seva darrera etapa com
a colònia espanyola. Lleó Alasà Rovira
nasqué al carrer de Civaderia, en el
rovell de l‟ou de la pagesia de la ciutat,
a la part nord del carrer, prop la
capella votiva de Sant Roc i Sant
Sebastià, tot entrant per la plaça de les
Cols, un 11 d‟abril de 1842, a les set de
la tarda. Allí tenien els Alasà la casa
pairal, nissaga que en aquells temps es
composava del fuster Maurici i de la
seva esposa Antònia Rovira Aran.
Algú de la família deuria estar ben
relacionat o tenir un raconet de capital,
ja que el pare hauria hagut de
guanyar-se molt bé la vida a l‟obrador
de fuster per donar estudis i carrera al
fill a l‟Escola Militar d‟Àvila, d‟on sortí
convertit en un flamant tinent de
l‟Exèrcit.

ser administrador de proveïments de
l‟Hospital militar, ascendí a oficial de
2ª. classe (2 d‟abril de 1862) i li foren
encarregats els efectes i els cabals
d‟Artilleria de la plaça de Barcelona (i
des de 1864, de la de Tarragona).
Destinat a les Filipines
El 22 de juliol de 1865 ascendí a oficial
de 1ª. classe i el 26 de maig de l‟any
següent s‟embarcava amb destí a la
Intervenció militar de les illes Filipines,
concretament a l‟illa Balaac, com a
comissari habilitat i comptador de
l‟Hospital. Els motius per aquesta
inesperada
destinació,
segons
apuntava el seu fill Antoni, pot ser
s‟haurien de cercar en un possible
desengany amorós. Entre 1867-1868
també s‟ocupà de la Hisenda pública de
la duana de l‟illa. Entre 1871 i 1872
passà al nord de l‟illa de Luzón per tal
de verificar el subministrament de les
tropes en guarnició, cosa que li va
permetre fer un ample recorregut per la
zona més salvatge del país, recalant a
Ilo-ilo, on adquirí vaques per als
establiments militars de Caragua i
Balaac.

El seu expedient militar dóna fe de la
vida intensa i dedicada que va dur.
L‟any 1860 es graduà com a oficial de
3ª. classe, i fou destinat al Cos de
Catalunya com administrador de
proveïments de Tarragona i, tot seguit,
a l‟administració militar. Després de
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PROMOCIONS
Grau de la nova promoció

Data de
l’ascens
31-07-1860
08-07-1862
22-07-1865
29-09-1868
14-01-1882

Oficial de 3ª. classe
Oficial de 2ª. classe
Oficial de 1ª. classe
Comissari de guerra de 2ª. classe
Comissari de guerra de 1ª. classe

16-05-1887
28-04-1892
08-11-1893
01-07-1896
26-03-1902
29-11-1904

Sotsintendent militar de les Filipines
Intendent de divisió
Intendent General de les Filipines
Intendent Militar de les Filipines
Intendent de l’Exèrcit destinat a la I Regió
Intendent Militar del I Cos de l’Exèrcit

Motiu
Per antiguitat
Per antiguitat
Pels èxits obtinguts
Per gràcia general
Pels serveis prestats en la campanya
contra els moros de Joló (1876)

Fou la seva primera estada allí, però no
seria la última. A mitjan d‟abril de
1872 embarcava de tornada a Espanya
amb un any de llicència per tal de
guarir-se de la malaltia que patia. El
mes següent era ascendit a comissari
de guerra de 2ª. classe, i poc després
rebia la Creu al Mèrit Militar de 1ª.
classe. El 30 de març de 1873,
s‟embarcava novament cap a les
Filipines, arribant-hi el 7 de maig. Allí
es féu càrrec de la Intervenció de
revistes d‟Artilleria, de la Maestrança i
del material dels enginyers; també
continuà amb la intervenció de
l‟hospital militar. El 24 de desembre de
1875 era el cap administratiu de
l‟exèrcit expedicionari a Joló i a Manila,
on seguiria desenvolupant serveis de
tipus administratiu com els descrits.
Rebé la Medalla de Joló.

Pels serveis prestats
Pels serveis prestats

Lleó Alasà Rovira, uniformat lluint les
condecoracions. Vers principis s. XX.
Retrat cedit per la família a l’autor
Els triclinis o “cama militar Alasá”
El 1878 era destinat a Tarragona i el
14 de gener de 1882 era ascendit a
comissari de guerra de 1ª. Classe,
essent interventor del parc d‟artilleria i
destinat al comandament administratiu
de la plaça reusenca. A finals d‟abril de
1894 era nomenat cap de la secció
d‟intervenció de la intendència de
Catalunya.
A Tarragona, impulsà els triclinis
militars dels quals n‟havia estat
l‟inventor, amb tant d‟èxit que per R.O.
de 30 d‟octubre era rellevat de
qualsevol altre comesa, i per la de 21
de novembre de 1883, per comissió de
servei especial, se li confiava la
fabricació de 400 unitats. Es tractava
d‟una mena de llitera plegable a través
d‟un plec de forma que les capçaleres
acabaven formant un banc per a seure
i descansar. Es plegava juntament amb
la màrfega unida un dispositiu
instal·lat a la paret, que en cas de
necessitat podia treure‟s i emprar-se
com a llitera.
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i
el
1889
se‟l
nomenava,
successivament, vocal de la junta de
sanitat militar, president d‟aquella
junta i cap de la Intendència.

Alasà posà el seu enginy al servei dels
soldats, patentà el seu invent a favor
de l‟Exèrcit, per tal de dignificar la
millora de qualitat de vida de les tropes
a les casernes. Per dur-ho a terme,
aprofità el negoci de fusteria de la
família, i l‟amistat amb la família Batet
(del general Domènec Batet Mestres).
Els Batet posseïen un magatzem al
carrer Reial, i allí traslladà el pare
d‟Alasà o un fill, el negoci de fusteria i
l‟amplià. Els triclinis tenien unes bases
de ferro, que es treballaven als
obradors de la serralleria de Baldomer
Baró (plaça del Rei). Tot el procés es
fabricava a Tarragona.

El 16 d‟abril de 1892 li era concedit el
grau suprem de comandament de les
Illes, i passava a ser capità general de
les Filipines, però una greu malaltia
truncà les expectatives i amb la
corresponent llicència, era reembarcat
cap a Barcelona el 4 de juny de 1892.
A mitjan agost de 1893 se l‟autoritzà a
fixar residència a Barcelona i el
següent 8 de novembre era ascendit a
intendent militar de les Filipines del 7è
Cos
de
l‟Exèrcit.
Embarcava
a
Barcelona el 27 de novembre de 1896,
però la història tornava a repetir-se i
novament malalt havia de tornar a la
península (11 de juliol de 1897) i ser-li
admesa la dimissió del càrrec.

Noves destinacions
El 1886 era novament destinat a les
Illes Filipines, desembarcant a Manila
el 7 de març de 1887. Per la seva
experiència i vocació, Alasà pujà
ràpidament
en
la
graduació.
Primerament fou destinat com a cap de
la intervenció d‟intendència militar de
l‟arxipèlag; l‟any següent ja era segon
cap de la intendència militar de les illes

Els serveis prestat, emperò, foren el
suficientment valuosos i apreciats com
per valdre-li la Gran Creu Blanca al
Mèrit Militar (17 de gener de 1894) i la
Medalla de Campanya de les Filipines
(1898).

CONDECORACIONS
Data de la
Condecoració
Motiu
concessió
1872 Creu al Mèrit Militar de 1ª. classe
Per gràcia d’Amadeu I
1877 Medalla de Joló
Per resolució del Capità General de les Filipines
1878 Creu Blanca de 2ª. classe al Mèrit Amb motiu del primer enllaç matrimonial d’Alfons
Militar
XII
17-01-1894 Gran Creu Blanca al Mèrit Militar
06-1898 Medalla de campanya de les Filipines
1902 Medalla d’Alfons III
Per resolució del Consell de Ministres
1905 Gran Creu de Visham de Tunísia
Per concessió del president de la República
Francesa
Els primers anys del nou segle, fou
nomenat cap de la comissió liquidadora
de la intendència militar de Cuba
(1901), i promogut a intendent de
l‟Exèrcit i a intendent general de la I
Regió Militar (1902). Aquell any li seria

concedida la Medalla d‟Alfons III, pel
Consell de Ministres i el 1905 la Gran
Creu de Visham de Tunísia, pel
president de la República Francesa, en
visita a l‟Estat Espanyol. L‟11 de gener
de 1906 era cessat, tot autoritzant-lo a
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fixar residència a la Cort, i el 15 d‟abril
de 1908 passava a la reserva.
Traspassà a Vilallonga del Camp, el 22
de febrer de 1916.

gastar, per sostenir aquest tren de vida
tres pessetes i mitja, encara no 200 al
mes del seu daurat sou. Amb tot, no
tot van ser flors i violes, cal pensar que
ell i els seus no van poder evitar ser
testimonis del desgavellament de
l‟imperi colonial espanyol, en unes
circumstàncies d‟odis i d‟insurreccions
que van enfrontar-los d‟una manera
directe amb els indígenes.

Consideracions personals
La xerrada que el 18 de maig de 1948
pronuncià Antoni Alasà Domingo, fill
de Lleó Alasà, en el Saló 1800 de
Tarragona amb motiu d‟un homenatge
al seu pare, ens proporciona alguns
detalls interessants sobre el vesant civil
del nostre personatge. Pel que sembla,
a l‟arxipèlag filipí va fer un seguit
d‟inversions
afortunades
que
l‟enriquiren. Ja d‟entrada als militars
allí destinats, se‟ls compensava amb el
sou triplicat i se‟ls pagava amb moneda
d‟or. Quan podia fer un raconet en les
seves importants obligacions, Alasà es
podia permetre improvisats creuers de
plaer, amb la família, per racons de les
illes que havia tingut temps de
conèixer. La mansió on vivia posseïa
cotxeres i un servei d‟ almenys un
criat, un cambrer, un cotxer, cuiner i
pinxos i, alguna dida, i allotjava un
exèrcit de gats (quasi una trentena) que
mantenien a ratlla l‟entrada de tota
mena de rosegadors, abundants en
aquelles illes. A taula no hi solien faltar
tres o quatre amics als que obsequiava
amb bons àpats. Diàriament es solia

Un cop tornat a Catalunya, va adquirir
diverses finques, una de gran a
Vilallonga i al Raurell. Es va permetre
fer una donació de terrenys al recent
Tribunal Tutelar de Menors, obra del
ministre Josep Roig Bergadà que,
temps a venir, serien els que ocuparia
la Casa Tutelar de Sant Josep.
Dels seus viatges no acostumava a
venir mai amb les mans buides. En un
dels retorns de les Filipines, s‟endugué
dues grans petxines, que encara avui
es poden admirar a l‟entrada de la
parroquial de Sant Josep, portadores
de l‟aigua beneita.
Lleó Alasà casà amb la tarragonina
Tecla Domingo Aran, bastant més
jove, de qui hagué set fills. Un d‟ells,
Antoni Alasà Domingo, és el conegut
periodista
local
Máximo
Burxa.
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O T Í C I E S :

Conferències:
Dins del Cicle de Conferències de ”Història de la Diputació del General o Generalitat de Catalunya (13591714)”, es va celebrar dimecres 18 de març de 2009, la conferència titulada “Pau Claris i la Revolució de
1640”, a càrrec del professor Antoni Simon Tarrés. Aquestes conferències tenen una cita amb els seus
seguidors a les 19h., dels dimecres, en el Museu d‟Història de Catalunya, institució que ho organitza. Dins
d‟aquest mateix cicle, el dimecres 25 de març de 2009, Eduard Martí Fraga pronunciava la conferència “La
Diputació del General, sota Felip V i Carles III, l’Arxiduc (1700-1714)”.
[www.mhc.cat]
Un altre cicle de conferències, sobre “Arqueologia i Patrimoni a les Comarques de Lleida”, acollí el dijous
19 de març, la conferència a càrrec d‟Emili Junyent “El fossat, les defenses de la fortalesa dels Vilars
d’Arbeca (segles V-IV aC) i la guerra ibèrica”. L‟acte es va celebrar a les 19:30h., a l‟Arxiu Històric de
Lleida, organitzat pel Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya.
[www.irmu.org]
“Els bombardejos franquistes a Calafell i a l’Alt Penedès”, és el títol de la conferència que van donar
Ramon Arnabat i David Iñíguez, divendres 3 d‟abril passat, a les 20h., a la sala d‟exposicions de les
Dependències Municipals de la Platja, organitzada per l‟Estació Territorial de Recerca del Penedès i l‟
Institut d‟Estudis Penedesencs. L‟anterior 29 de març, Arnabat l‟havia pronunciat a Sant Pere de
Riudebitlles, a les Escoles Velles.
[www.iepenedesencs.org]
Roberto Zepeda, jove investigador vallenc, fou l‟encarregat de conferenciar sobre “Els refugiats a
Aiguamúrcia durant la Guerra Civil Espanyola”, acte que tingué lloc dins del VIII Cicle de Conferències
al Monestir de Santes Creus, a les 19h. del dissabte 4 de juliol de 2009, a la sala polivalent del palau de
l‟Abat (Santes Creus).
[www.irmu.org]

Presentació de llibres:
Divendres 27 de març proppassat, la Biblioteca Municipal de Cellera de Ter fou l‟escenari, a les 21h., de la
presentació del llibre La Guerra del Francès a la Selva, a càrrec de Jordi Bohigas. L‟acte va estar organitzat
pel Centre d‟Estudis Selvatans.
[www.selvatans.cat]
En la mateixa data, a l‟altre punta del país, a Torredembarra, Jordi Suñé presentava el llibre La repressió
franquista en la postguerra. La presó de Pilatos. 1939-1941, de Josep Subirats. Fou a les 17h., a la Biblioteca
Municipal, i l‟acte va estar organitzat pel Centre d‟Estudis Sinibald de Mas.
[www.sinibald.cat]
Del 28 de setembre al 2 d'octubre la Secció d'Història del Instituto de Estudios Ceutíes (Organisme Autònom
de la Ciutat Autònoma de Ceuta) organitzà les XII Jornadas de Historia, que aquest any tenen com a tema la
Primera Guerra d'Àfrica de 1859-1860. En aquestes jornades el nostre amic i col·laborador Alfredo
Redondo Penas efectuà la presentació del seu llibre (traduït al castellà amb algunes incorporacions noves):
Guerra de África (1859-1860). Los 466 del general Prim.
[ARP]
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Exposicions:
Fins el 13 d‟abril passat va poder visitar-se l‟exposició Temps de sometents. Guerra del Francès i batalla
de Vic (1808-1814), al Museu Episcopal, que l‟organitzà juntament amb el Centre d‟Estudis Socials
d‟Osona, el Patronat d‟Estudis Osonencs i la Universitat de Vic.
[www.Irmu.org]
La Guerra del Francès tornà a ser el tema principal de l‟exposició “Les batalles del Bruc i la Guerra del
Francès al Baix Llobregat. 1808-1814”, que va tenir lloc al Museu Palau Mercader de Cornellà de Llobregat
fins el 5 d‟abril d‟enguany, organitzada pel Centre d‟Estudis Comarcals del Baix Llobregat.
[www.llobregat.info]
L‟estiu encetava una nova etapa de mostres arreu del país. Dissabte 4 de juliol, a les 11:30h., s‟inaugurava
l‟exposició “Fam i guerra a Catalunya: memòria i estratègies de supervivència, 1936-1959”, a la seu del
Museu Etnològic, qui organitzava.
[www.museuetnologic.bcn.es]
A Cervelló (Baix Llobregat) de l‟1 al 3 d‟agost s‟oferí a Cal Badia, l‟exposició “La Guerra Civil a Cervelló.
1936-1939. LXX aniversari”, organitzat pel Grup de Recerca de Cervelló.
[www.Irmu.org]
L‟Associació Cultural d‟Arnes “La Bresca”, organitzava a Arnes (Terra Alta), de l‟1 al 23 d‟agost,
l‟exposició fotogràfica “Els italians entre nosaltres. Italians de Mussolini a la guerra d’Espanya. 19361939”, al Casal Municipal.
[www.labresca.com]

LA

CITA

“La virtut que no es posseeix no
es pot cercar en altres, ni hom
pot cridar home de valor qui no
sap vèncer i tenir a ratlla totes
llurs passions desordenades,
perquè aquell que cedeix així
mateix en batalla pròpia, cedeix
després fàcilment a l’enemic en
la aliena ”.

EL MILITAR PUR I NO VICIAT

“…així com les taques d’un mirall
fan totes les imatges dels qui en
ell es miren fosques i deformes,
així els vicis i les negligències del
Capità fan tots els soldats, que
d’ell com de norma depenen,
dolents i descuidats...”.

La puresa de l‟ànima,
comporta la puresa del
cos; el soldat
espiritualment potent, és
físicament competent. El
vici o les faltes dels
[Quint Curci:] Tales sunt milites
comandaments,
quales belli duces.
provoquen la indolència
BRANCACCIO, LELI. Cargos y preceptos
de llurs subordinats. Al
BRANCACCIO, LELI. Cargos y preceptos
militares..., Barcelona, 1639, f. 132.
militares..., Barcelona, 1639, f. 132.
voltant d‟aquestes idees,
no han estat pocs els tractadistes que han volgut justificar la
milícia com una mena d‟acadèmia purificadora de l‟ésser humà. Ni tampoc menys els que han
empolsegat de moralina
el caràcter del
“No
hi
pot
haver
home
veritablement
valent
i
militar de carrera,
insistint en el
honest, que no estigui adornat de la religió i la
convenciment que el
gran soldat ha de
pietat,
columnes
que
sostenen
el
valor”
tenir una sòlida natura
interna i una
fermesa d‟esperit
indestructible. Les
MARQUÈS DE QUINCY. Arte de la Guerra…, Madrid, 1772, p. 6.
cites que ens ho
il·lustren, les
manllevem de Leli Brancaccio (1639), a qui ja hem citat algun cop, i per sortir del segle XVII,
també en manllevem del marquès de Quincy, qui apostava per la religió (catòlica apostòlica
romana, és clar) com a puntal del valor del jove recluta.
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E C E N S I O N S:

[Nombre de notes / Nombre de centres documentals consultats / Nombre de bibliografia citada
(+ hemeroteca) + acceptable, ++ bo, +++ excel·lent, ++++ extraordinari]

QUESADA SANZ, FERNANDO. Armas de Grecia y Roma. Madrid:
La Esfera de los Libros, 2008, 408 p.
“Els hoplites espartans foren l‟exèrcit més temut del seu
temps i a les Termopiles gravaren amb la seva sang, i sobretot
amb la dels enemics perses, la llegenda de la seva ferocitat. Temps
després, les falanges d‟Alexandre Magne terroritzaren i
conqueriren mig món per al seu cabdill durant l‟odissea militar
más espectacular de la història. Per últim, les legions romanes
construïren a base de disciplina, eficàcia i valentia l‟imperi.
Aquestes tropes de l‟antiguitat forjaren la llegenda gràcies
al seu armament. Els hoplites de les poleis gregues, com Atenes o
Tebes, combateren amb llurs particulars escuts i llances, que
convertiren les tropas en les més afamades del món. D‟altra
banda, els macedonis revolucionaren el panorama militar amb la
introducció de la llança més llarga de la història, la sarissa, per a
que les falanges s‟emparessin de mig món. Finalment, el pilum i el gladius, la combinació ofensiva
dels legionaris romans, imposaren la seva mortal eficàcia sobre els anteriors, però també sobre
les hordes gal·les i germàniques o els mercenaris cartaginesos.
Els textos de Fernando Quesada i las il·lustracions de Carlos Fernández ens retornen a
l‟acció guerrera d‟aquells temps remots. Amenes descripcions d‟escuts, espases, cascs o llances
utilitzats per aquests exèrcits s‟entrecreuen amb visions espectaculars de les accions principals en
les que van ser emprats, como les batalles de les Termopiles, del Grànic o de Zama”.
[www.esferalibros.com]

BONNEAUD, PIERRE. Els hospitalers catalans a la fi de l‟edat
mitjana. L‟orde de l‟Hospital a Catalunya i a la Mediterrània.
1396-1472. Lleida: Pagès, 2008, 348 p.
[ +++ ]
“A Els hospitalers catalans a la fi de l'edat mitjana. L'ordre de
l'Hospital a Catalunya i el mar Mediterrani, 1396-1472 l'autor realitza
un retrat detallat i rigorós d'un fet social poc estudiat a la
Catalunya de la fi de l'edat mitjana. El seu objectiu, que cobreix
uns 75 anys a partir dels últims dies del segle XIV, és un grup
d'uns 300 catalans lligats pel fet de ser cavallers i d'haver-se
aplegat dins del prestigiós ordre militar de l'Hospital de Sant Joan
de Jerusalem. L'autor els acompanya en el context de les lluites
socials de la Corona d'Aragó i en el teatre turbulent i amenaçador
per al món cristià del Mediterrani oriental. Lluny de portar una
vida únicament consagrada als deures estrictes i comunitaris de la
religió, saben treure partit dels béns de les comandes de l'Hospital, l'explotació dels quals ha
estat encomanada a arrendataris per poder, d'aquesta manera, gaudir d'una gran mobilitat.
L'autor narra les ambicions, rivalitats i conductes d'aquests hospitalers i té cura d'analitzar no
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només les normes i l'evolució poc coneguda d'una gran institució religiosa, sinó també la realitat
de la vida quotidiana dels seus membres”.
[Pagès Editor]

MESA GALLEGO, EDUARDO DE. La Pacificación de Flandes. Spínola y
las campañas de Frisia (1604-1609). Madrid: Ministeri de Defensa,
2009.
[ +++ ]
En les darreres dècades la història militar és objecte d‟una
notable renovació, fruit de treballs que fonen la tradicional història de
batalles amb la nova història militar. Aquesta última s‟interessa no
solsamènt en els combats o en la successió d‟esdeveniments polítics,
sino també per la història social, l‟estructura dels exèrcits i tot el
conjunt de factors que influïren en els exèrcits abans i després de les
batalles, ja fossin aquestes decisives o no.
El treball que aquí ressenyem és un bon exemple d‟aquesta
renovació, i d‟una encertada fusió entre les dues visions de la història
militar. L‟autor no solsamènt fa una minuciosa descripció de les campanyes militars de 1605 i
1606 a Flandes, sino que també estudia la mesurada planificació que van tenir, les estructures
dels exèrcits i la seva composició, i una doll interminable de factors necessaris per a comprendre
cóm era l‟exèrcit de Flandes més enllà de les seves victòries o derrotes.
Per arribar a conèixer les campanyes i els exèrcits l‟autor s‟ha basat no solsamènt en les
fonts bibliogràfiques, sino també en les cròniques contemporànies, molt poc conegudes pel gran
públic. Igualment, EDUARDO DE MESA ha consultat gran quantitat de fonts arxivístiques inèdites
repartides per distints arxius europeus, cosa que li dóna a l‟obra un marcat caràcter novetós i
d‟investigació que ens ajuda a rescatar part del passat por conegut de l‟exèrcit espanyol. Per tots
aquests factors aquest llibre esdevé un referent i un model a seguir, ja que per la seva rigorositat i
pel seu us de fonts inèdites ressalta sobre bona part del panorama editorial d‟allò escrit
darrerament sobre l‟exèrcit de Flandes, ja que en aquest tema la divulgació s‟ha imposat a la
investigació en els arxius i a la innovació.
[Antonio José Rodríguez Hernández
Doctor en Història Moderna (Universitat d‟Almeria)]

A la frontera de l‟imperi. Guerra i societat a Roses, 17731833. Roses: Ajuntament, 2009, 235 p.
[ +++ ]
Miscel·lània editada a tall d‟obsequi institucional,
com a catàleg de l‟exposició del mateix títol, muntada a
l‟Espai Cultural la Ciutadella, del 5 de desembre de 2008 al
13 d‟abril d‟enguany. El volum es desdobla en dues parts,
els estudis i el catàleg. La primera és, òbviament, la que ens
interessa, ve encetada per un capítol a tall introductori del
catedràtic Josep M. Fradera, però hi destaca l‟article “Una
petita Roses per a una gran estratègia” (13/0/16), de
P.FUENTE, tal volta el primer especialista en Història Militar
focalitzada en la plaça de Roses. I es nota. DE LA FUENTE ens
regala bocins inestimables de la seva experiència com
investigador, idees, paradigmes i sentències forjades a la
llum d‟interminables estudis i manta reflexions. La Història
no és solsamènt reproduir documents i cronicar fets,
l‟anàlisi i la interpretació integral d‟aquests documents i fets, sí que ho és. Hom pot copsar, així,
la importància que va tenir la força naval, intuint que fou així fins el punt que qualsevol país ho
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hagués tingut molt difícil (per no dir impossible?) per dominar Catalunya, si aquesta hagués
controlat el mar. L‟imperi talassocràtic català medieval, així ho sembla confirmar. Ens explica, de
forma entenedora, per què Roses va convertir-se en punt neuràlgic d‟un imperi amb interessos
llunyans i tentacles que abrasaven la península itàlica i el centre d‟Europa fins al canal de la
Mànega. Recomanem, vivament, la lectura d‟aquesta aportació (i a l‟autor, que no abusi de
l‟autocita).
La de P. GIFRÉ (12/2/0) no ho és menys de recomanable. Aquest autor s‟ha especialitzat
en l‟impacte que la dinàmica militar causava en la societat civil pagesa del disset empordanès. En
aquest cas, és l‟impacte de la implantació d‟una ciutadella militar de primer ordre enmig del què
havia estat una senzilla comunitat veïnal d‟arrels baronials. La recessió i el despoblament com a
conseqüència de la perenne presència de militars, és la idea al voltant de la qual GIFRÉ articula
un magnífic article, en el qual analitza la resposta dels sectors econòmics, la superposició
jurisdiccional del comtat empurità, l‟evolució de la universitat, i d‟altres interessants aspectes.
Barris i Schmitt (“Guerra i societat a Roses entre 1773 i 1833” -130/9/26-) volen fer un
retrat de la Roses setcentista, tirant d‟evolució urbana i civil. Analitzen el sector mercantil propi
de l‟època i ho contrasten amb l‟auge demogràfic que experimenta la vila, degudament
desglossat per procedències i sectors professionals. La Guerra Gran i la del Francès, mereixen el
seu propi apartat, al final. L‟anàlisi inicial, torna a repetir-se pel que fa al període postfrancès,
allargant l‟exposició de l‟evolució de la Roses moderna fins al període liberal. Magnífic l‟esforç
documental i arxivístic esmerçat.
L‟arquitecte JOAN FOLGUERAS, tanca aquest bloc amb “Roses: cartografies de la forma
urbana en el pas a l‟època contemporània” (26/1/12), aportació que ho diu tot en el títol i que va
acompanyada de magnífiques reproduccions a color, fent un recorregut gràfic força interessant.
El volum respon a l‟objectiu pel qual ha estat concebut, i mostra el disseny típic de catàleg
d‟exposició, en el que abunden les il·lustracions a color. Va acompanyat d‟una còpia en cd. El
capítol de la cartografia antiga, considerable, i a més, ben disposada i espectacular, en algun cas.
Notem a faltar un major pes del segle XVII, durant el qual la plaça va ser assetjada i presa manta
vegades pels francesos, protagonitzant inestimables pàgines de tècnica militar (i d‟heroisme)
que, confiem puguin ser tema per a un futur volum.
[MG]

ESPINO LÓPEZ, ANTONIO. Miquelets i sometents al front de
l‟Ebre durant la Guerra de Successió (1705-1714). Barcelona:
Rafael Dalmau, 2009 (Episodis de la Història; 352), 109 p.
[97/2/32 ++]

Ens trobem, d‟entrada, amb el que és un dels exponents
més prolífics del tema militar català d‟època moderna. ESPINO és
autor de llibres i de nombrosos articles que, des d‟A Carn!
esperem sempre amb ganes de poder donar-los a conèixer, per
ser garantia d‟una innegable qualitat i d‟una persistència de
treball envejable.
L‟episodi successori a les comarques meridionals
catalanes, va ser especialment cruent els últims anys de guerra.
El setge de Tortosa, la batalla d‟Almenar i l‟entrada de l‟exèrcit
invasor, van marcar una dinàmica bèl·lica de terribles
conseqüències per la població civil. Aquest, tanmateix, no és
l‟aspecte que tracta el llibre. En la seva exposició inicial, l‟autor ens indica que es vol centrar en
els cossos auxiliars de la infanteria miliciana catalana, objectiu interessant, novetós i prometedor,
però a mesura que passen les pàgines el lector s‟adona que la cosa va per altres verals. ESPINO fa
una exposició sintètica (i mimètica) en la qual combina fets polítics, moviments de tropes sobre la
topografia ebrenca, dates, noms i xifres. La única descripció relativa als miquelets simplement és
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un parell de pàgines (i, a més, extretes de les Narraciones Históricas, de CASTELLVÍ...). I encara han
tingut més sort que els “sometents”….
L‟àmbit del treball d‟ESPINO és l‟Ebre, Baix Ebre i Ribera (curiosament en el llibre, aquesta
comarca apareix sempre en minúscula...). Això no impedeix que, quan convé, s‟estengui al Camp
de Tarragona, el Priorat, Morella o a la Franja. Excel·lent la redacció i l‟estructuració del
contingut, degudament introduït el tema i magníficament desenvolupat en la seva evolució
històrica. En queda una obreta vàlida per reflexar la darrera etapa de la Guerra de Successió a les
contrades meridionals, sobretot per ser, aquestes contrades, desert historiogràfic sobre l‟episodi.
S‟hagués agraït completar aquest treball amb la consulta dels voluminosos fons
documentals que serven els arxius tortosins, força rics en aquesta època (ACTE), i no limitar-se,
pràcticament, a la correspondència del Consell de Barcelona, la dels diputats, i el dietari de la
Generalitat (per cert, publicat). També es fa notar la manca d‟una bibliografia més abundant i
selecte, enlloc de tirar de clàssics com CASTELLVÍ OBANDO, i de procurar, això sí, no deixar-se les
referències d‟amics i coneguts de l‟àmbit universitari (Albareda, Simon i Tarrès, i Torres).
Hagués estat interessant contrastar el cas d‟ Ulldecona [J.ROIG, Rails, 2004], o tenir més en
compte el punt de vista poliorcètic tortosí [C.LAORDEN, RHM, 2008], per exemple. Suposem que
l‟encàrrec i la limitació editorial, no donaven per a més. Llàstima.
[MG]

RAMISA VERDAGUER, MATIES. Polítics i militars a la Guerra del
Francès. 1808-1814. Lleida: Institut d‟Estudis Ilerdencs, 2008,466 p.
“L‟obra Polítics i militars a la Guerra del Francès (1808-1814)
aprofundeix en diversos aspectes encara poc estudiats d‟aquest
conflicte bèl·lic que inaugura la història contemporània al nostre país.
Descriu la mentalitat i el capteniment de les elits catalanes de l‟època,
treu a la llum la personalitat i actuació dels dirigents polítics –molts
d‟ells força desconeguts– que van bastir la resistència antinapoleònica a
Catalunya, i exposa l‟evolució de les institucions de govern del
Principat: vocals catalans a la Junta Central espanyola, diputats catalans
a les Corts de Cadis, Junta Superior de Catalunya i Diputació. També
analitza les relacions entre el Principat i el govern espanyol durant la
guerra, i la coexistència –sovint tensa– entre els polítics catalans i els militars de l‟exèrcit regular
present a Catalunya. Una altra part del treball es dedica a l‟anàlisi de l‟esmentat exèrcit regular
que va actuar aquí contra les tropes franceses: els seus caps militars, l‟estratègia i actuació
pràctica, els costos econòmics i l‟aparell administratiu (Intendència). També hi ha a l‟obra amples
referències a la política econòmica i fiscalitat, així com al fenomen del radicalisme, a les
conspiracions i a l‟espionatge. Polítics i militars a la Guerra del Francès (1808- 1814) és el fruit d‟un
rigorós treball de recerca als arxius de Madrid, Segòvia, Simancas i Barcelona. Es basa en una
documentació en bona part inèdita, i es complementa amb la referència a la bibliografia més
actual. L‟obra té vocació de precisió històrica, però també de síntesi i de divulgació”.
[www.libreriaona.com]

Itineraris de la Guerra del Francès: una passejada per la història dels territoris de parla catalana.
Coord. a c.d. Núria Sauch Cruz. Barcelona: Ajuntament del Bruc / IRMU / CCEPC /
Generalitat de Catalunya, 2008, 79 p.
[/9/72 ++]
Magnífica guia dels itineraris que els centres i instituts d‟estudis dels territoris de parla
catalana van organitzar el 2008 amb motiu del Bicentenari de l‟inici de la Guerra del Francès. Es
divideix en dos blocs, un corresponent a la Catalunya interior: Montserrat, el Bruc, Montjuïc,
Igualada, Manresa, L‟Arboç, etc., i l‟altre, corresponent a les comarques meridionals: Valls,
Cervera, el Priorat, la Ribera d‟Ebre, etc. Els apartats van a càrrec de representants
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d‟ajuntaments, associacions culturals i centres d‟estudi (amb email sota la signatura del
responsable del text), i segueixen un mateix fill argumental: una introducció de la localitat, els
fets històrics de l‟episodi napoleònic i l‟itinerari d‟aquests fets per la població, amb esment, si
s‟escau, de comentaris de cada indret concret. Tot això, amb nombroses il·lustracions a color,
fotografies, retrats, gravats, plànols, etc.
Darrera de cada bloc, s‟acompanya una exposició de fons documentals i bibliogràfics, útil
per a la investigació. El disseny és un dels principals actius d‟aquesta obreta de divulgació, així
com impecable és la correcció lingüística a cura de Pineda Vaquer Ferrando.
[MG]

JORDÀ FERNÁNDEZ, ANTONI. Orígens de la Diputació de Tarragona (1822-1840). Divisió
territorial, organització institucional i relacions amb els ajuntaments. Pròleg de Josep Poblet
Tous. Tarragona: Diputació, 2008, 389 p. + 9 l.
[1.749/6/415+29 ++++]
Es tracta d‟un estudi sobre els orígens historicojurídics de l‟administració provincial
espanyola, amb atenció especial a la província de Tarragona i la seva Diputació provincial.
L‟autor, doctor en dret i doctor en història, és Catedràtic d‟Història del Dret i de les Institucions a
la Facultat de Ciències Jurídiques de la URVT.
En els capítols inicials s‟examinen amb deteniment els aspectes més generals de la
temàtica, particularment els debats doctrinals i polítics que abocaren al procés de divisió
territorial de tipus provincial durant el primer terç del segle XIX espanyol.
El cos central de l‟estudi es dedica als primers anys de vida i actuació de la Diputació
provincial de Tarragona durant el Trienni Liberal; aspectes com la divisió territorial, la divisió
judicial i la creació del mapa provincial són tractats amb les possibilitats que aporta l‟escassa
documentació que es conserva d‟aquest període. Posteriorment, l‟autor es centra en l‟activitat de
la Diputació de Tarragona en els anys trenta del segle XIX i molt especialment en el
desenvolupament de la vida política i administrativa durant la guerra civil carlina (1833-1840),
que va afectar molt intensament a la província tarragonina. Les relacions de la Diputació amb
l‟Exèrcit, els ajuntaments i el Govern són tractades de manera particularitzada, temes tots ells, en
part, ja avançats per l‟autor en una obra anterior (Las Diputaciones provinciales en sus inicios.
Tarragona 1836-1840. Madrid, 2002), i que ara s‟amplien amb nous capítols (juntes provincials,
relacions amb altres Diputacions, etc.).
L‟autor utilitza una àmplia bibliografia, tot i que el valor més notable del treball és
l‟estudi molt minuciós de la documentació dels ajuntaments i de la Diputació, especialment les
actes de sessions corporatives i la correspondència oficial que es conserven a l‟Arxiu Històric de
la Diputació de Tarragona, sense oblidar la legislació vigent de l‟època. També s‟han consultat els
fons documentals que afecten a la temàtica, conservats a l‟Archivo Histórico Nacional, Archivo del
Congreso de los Diputados i Real Academia de la Historia.
Val a dir que una bona part de l‟obra es dedica a les relacions existents entre la Diputació
de Tarragona i els comandaments militars, enmig de la guerra carlina. La primera, deixant al
marge l‟etapa del Trienni Liberal, neix el 1836, en plena guerra civil, i en una província, a més, on
la confrontació serà permanent i perduraria durant quatre anys. Això provocaria unes
conseqüències que marcarien el futur de la institució: autoritarisme, centralisme i jerarquització
respecte els ajuntaments, en allò que fa referència a la imposició i cobrament de les contribucions
(ordinàries i extraordinàries); sotmetiment a l‟autoritat militar pràcticament sense discussió
(encara que hi ha determinades actituds de cert rebuig a la submissió total que exigien el Capità
general i el Comandant general de la província). Tanmateix, la Diputació és una instància
acceptada per la resolució de recursos dels veïns contra llurs ajuntaments. Aquest fet, contemplat
en la llei, no només és una fórmula retòrica i/o teòrica, sinó que bona part de l‟activitat
corporativa mena a la tramitació i resolució dels expedients que ocasionen els recursos de
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greuges i queixes dels veïns, sobretot pel que fa a les quotes de les contribucions i a les lleves i
reemplaçaments.
Quant al funcionament intern de la Corporació, es detecta en general un escrupolós
respecte a la norma, que impedeix en certs moments la presa de decisions necessàries, que per la
seva immediatesa exigirien una resolució al marge d‟allò establert. L‟afecció als tràmits
burocràtics, a l‟expedient redactat per escrit, als informes preceptius, etc., seran una constant que
restarà agilitat al seu funcionament. Fins i tot en l‟època inicial, en plena guerra, aquest és el
sistema administratiu; un procedir que li permet, més d‟una vegada, dilatar o endarrerir el
compliment de les ordres militars que rep amb freqüència per la provisió de fons, i algun cop,
fins i tot, eludir aquestes ordres.
L‟actuació de la Diputació provincial a la demarcació tarragonina en el període 1836 a
1840 està dedicada en una gran part al sosteniment de l‟Exèrcit. Poques vegades es podrà trobar
un exemple tan clar i evident de funcions assignades a noves corporacions locals, bàsicament
centrades en l‟obtenció dels recursos necessaris, en robes i en diner, per a guanyar la guerra civil.
En aquest àmbit, les relacions amb les autoritats militars foren de col·laboració i d‟ajut, però
deixant sempre molt clara la peculiar atribució i competència de la Diputació en aquesta matèria,
que no podia sobrepassar en cap cas les atribucions de les Corts i del Govern. Certament, les
relacions amb la Intendència seguiren perspectives molt diferents. Hem d‟assenyalar que si bé la
Diputació provincial de Tarragona s‟implantà a principis de 1836, l‟ Intendent provincial no
apareix fins el juny de 1837. En aquest dilatat període de temps la Diputació actuà amb un
marge de maniobra molt ampli, pràcticament sense contesta per part de cap autoritat civil de la
Hisenda pública, en les decisions que adoptava. El màxim representant de la Hisenda a la
província, el subdelegat de rendes, era el Governador militar de Tarragona. Aquest cap militar
estava més preocupat pel curs de la guerra que pels problemes de recaptació de fons, que
intentava resoldre d‟acord amb la Diputació, o manu militari. Les relacions amb els Intendents es
mantingueren distants, amb tibantor extrema en alguns moments, en especial quan el Capità
general del Principat, entre 1838 i 1839 intentà obviar els escrúpols legals dels Intendents per
reorganitzar el sistema de recaptació cedint aqueixa responsabilitat a les Diputacions provincials
en el sí de les successives Juntes administratives que es formaren, presidides per l‟autoritat
militar.
Val a dir que la igualtat i l‟equitat en la contribució a la guerra exigia que cada província, i
cadascun de llurs municipis, col·laborés d‟acord amb les quotes establertes en soldats i en diners.
La Diputació de Tarragona, coincidint amb les de Girona i Lleida, es mostrà malfiada davant la
de Barcelona, perquè considerava que la seva contribució era inferior que la que ella mateixa
realitzava, forçada pel curs de la guerra que provocava que la província tarragonina fos un
escenari de guerra continuada fins que va acabar. Aquest sentiment de cert distanciament
respecte a la Diputació de Barcelona s‟accentuaria amb la formació de diverses juntes en les que
la Diputació participà de forma activa. Tot i que aquestes juntes puguin tenir, en principi, un
àmbit territorial no coincident amb la província (les juntes diocesanes, o la Junta del Port de
Tarragona), la presència de la Diputació els hi atorgava una perspectiva d‟actuació diferent, ja
que ella mateixa s‟encarregà de recordar de forma constant i permanent que la seva actuació
estava guiada per l‟interès (general) de la província i dels seus habitants.
Potser l‟exemple més palpable en aquest sentit és el relatiu a l‟actuació de la Diputació en
els temes de guerra i mobilització. En aquest sentit, el curs de la guerra modificaria les
competències inicialment atribuïdes a aquestes Corporacions, arribant fins a l‟extrem de poder
“levantar tropas” contra l‟enemic. La de Tarragona, com hem vist, participa i intervé molt
directament en la recaptació d‟arbitris i contribucions, en l‟organització dels subministraments
de pa i pinso, en la fortificació dels pobles, en el repartiment de les quotes de les lleves i en
l‟allistament de soldats. Tot això sense oblidar el paper actiu que desenvolupà en relació amb la
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Milícia Nacional, veritable força civil armada (o militaritzada) que escapa moltes vegades al
control dels ajuntaments, i per aquest motiu ha d‟intervenir la Diputació.
Cal fer notar, finalment, que l‟estudi aporta un immens aparell de cites referides a totes i
cadascuna de les notícies que els ajuntaments remetien a la Diputació sobre els fets d‟armes
succeïts al seu terme municipal; és una font més d‟informació valuosa per tal d‟estudiar els
moviments militars a les comarques tarragonines en la guerra carlina.
[MG: Resum de l‟autor]

PUJADES, PIUS. Memòria de l’IFNI. Girona: Curbet Comunicació
Gràfica S.L., 2008 (Els llibres dels Quatre Cantons), 316 p.
“L‟any 2007 es va celebrar el 50 aniversari dels
anomenats „incidents‟ d‟Ifni i Sàhara. A partir de les notes que
va prendre quan va fer el servei militar a la “província” africana
d‟Ifni, Pius Pujades rememora els anys que aquell territori va
pertànyer a Espanya, des del desembarcament en temps de la II
República fins a la sortida dels últims soldats, el 30 de juny del
1969, amb especial atenció a la guerra del 1957-58, que Franco va
perdre i que va amagar a la opinió pública.
Miquel Querol, president de l‟Associació Catalana de
Veterans d‟Ifni, considera que els relats que fa Pius Pujades de la
guerra són molt acurats i les explicacions de les vivències a la
muntanya impressionants”.

[www.ccgedicions.com/index]
http://webserveis5.udl.es/gcivil/rep_republicana.php - “Morts de la GCE i de la repressió
franquista a les terres de Lleida”
Dins de la web de la Universitat de Lleida, el Memorial Democràtic ha disposat els llistats de les víctimes
de l‟episodi de la GCE a les terres de ponent, com a resultat d‟un conveni signat el 2005 entre el
departament d‟Història, la Conselleria de Relacions Institucionals i Participació, i la Conselleria
d‟Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya. Des del mateix 2004, entrà en funcionament el
Programa per al Memorial Democràtic que, al temps que preparava l‟esmentada llei de Memòria, ha dut a
terme un ampli conjunt d‟actuacions per tot Catalunya, entre elles el referit pla pilot corresponent a les
terres de Lleida, que en aquesta primera aportació es centren sobretot en les persones que perderen la vida
els anys de guerra i dictadura.
L‟espai web consta de cinc pestanyes. A la primera, “Presentació”, s‟explica llargament el projecte del
Memorial Democràtic (una ampliació d‟aquesta introducció, que n‟és un breu extracte). A la segona,
s‟ofereix el servei de cercador per localitzar un nom concret. En la tercera, “Violència revolucionària”,
consta una graella amb un llistat de desenes de pàgines amb les víctimes dels revolucionaris del 36,
relatives a les comarques lleidatanes: Nom i cognoms, procedència, lloc d‟execució, data, militància,
edat, professió, registre civil i registre de defuncions. La quarta pestanya, “Repressió franquista”,
presenta idèntica graella, però aquest cop contenint les víctimes de la repressió del general Franco; s‟hi
afegeix la comarca i referències bibliogràfiques. “Cementiri de Lleida / Valle de los Caidos”, és la
pestanya que mostra la identitat dels qui estan enterrats allí, procedents d‟aquesta època i episodis. Nom,
procedència, cos (militar) i condició, són les úniques dades que exposa la graella. La última pestanya
“Repressió a cada poble”, és una repetició de graelles.
La informació per completar aquests llistats està extreta d‟obres de Josep M. Solé i Sabaté i Mercè
Barallat, i dels registres documentals de l‟Arxiu Municipal i del Cementiri de Lleida. Cada pestanya

ofereix un enllaç explicatiu dels signes i abreviatures, i la possibilitat d‟imprimir.
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[MG]

un procés de llarga duració, en molts casos,
constatable i periodificable. El cas de
Catalunya és similar al d‟altres nacions com
Anglaterra o Irlanda, que van perdre el tren
dels primers compassos de la RM, i que van
intentar enganxar-se a la dinàmica militar
segles més tard, quan la situació política ho
requeria o no deixava altra sortida […].
Aquesta comunicació, també vol incidir en
les grans possibilitats que Catalunya tenia a
l‟abast per convertir-se en una potència
militar autosuficient i assolir l‟estatus de
república independent [Síntesi de l‟autor]

MUXELLA I PRAT, IMMA. «Mar i institucions.
Un episodi corsari en temps de crisis (14591461)», Pedralbes, 28 (2008 = La Catalunya
diversa. Actes del VI Congrés d‟Història
Moderna de Catalunya, 15-19 de desembre
de 2008) [en premsa] [Disponible a:
<www.historiamoderna.net/vicongres...>] [55/1/11 +++]

“Anàlisi dels efectes de la situació
internacional i de la crisi política de
Catalunya sobre una expedició naval catalana
destinada a capturar uns vaixells corsaris
italians en el període de 1459-1461. Després
de l'atac al Grau valencià per un pirata italià
al maig de 1459, Joan II demanà al Consell de
Cent de Barcelona que organitzés un petit
estol per perseguir-lo i recuperar les naus
apressades. Els conflictes institucionals que
aleshores vivia la ciutat entre els partits de la
Busca i la Biga complicaren l'operació. El
gener de 1461 semblava ser el moment òptim
per portar a terme la represàlia sobre el
corsari però no va ser així tot i que dues naus
barcelonines van capturar un dels vaixells i
perseguiren l'altre fins el port de Cartagena.
Aquest dilatat episodi, reconstruït sobre la
base de la documentació de l'Arxiu Històric
de la Ciutat de Barcelona, il·lustra amb
detalls significatius sobre l'armament de
galeres, els problemes interns de la Catalunya
del moment i la seva indefensió dins la
inestabilitat políticomilitar del Mediterrani”
[Síntesi de l’autora].

SÁNCHEZ MARCOS, F[ERNANDO]. «Temps de
guerra i temps de pau en la escriptura
històrica de F. Pons de Castellví», Pedralbes,
28 (2008 = La Catalunya diversa. Actes del VI
Congrés d‟Història Moderna de Catalunya,
15-19 de desembre de 2008) [en premsa]
[Disponible a:
<www.historiamoderna.net/vicongres...>] [38/3/18 +++]
Comentari per donar a conèixer una obra
biogràfica sobre el rei suec Gustau Adolf IV,
publicada per un jurista filipista de
Tarragona, Fabrici Ponç de Castellví. L‟autor
n‟exposa alguns trets personals, emmarca el
moment de publicació (1637), i analitza
algunes de les característiques més
importants de l‟obra, en la qual hi veu clares
al·lusions a la situació política dels catalans.
Els comentaris del rei suec constitueixen, en
alguns casos, dites polemològiques dignes de
donar-se a conèixer [MG]

GÜELL, MANEL. «Consideracions al voltant de
la Revolució Militar a Catalunya», Pedralbes,
28 (2008 = La Catalunya diversa. Actes del VI
Congrés d‟Història Moderna de Catalunya,
15-19 de desembre de 2008) [en premsa]
[Disponible a:
<www.historiamoderna.net/vicongres...>] [58/4/91 +++]
Com Revolució Militar [= RM], és conegut
historiogràficament el procés a través del
qual van aparèixer i expandir-se les armes de
foc i l‟artilleria, modificant les estructures
arquitectòniques defensives i la formació i
composició dels exèrcits, entre d‟altres coses.
La RM s‟inicià el segle XV, però cada regne
va anar adaptant-s‟hi en la mesura de llurs
possibilitats i/o situació políticomilitar, en

FLORENSA I SOLER, NÚRIA. «Insaculats a
diputats i oïdors de la Diputació del General
per les bosses de Barcelona a l‟albada de la
Guerra dels Segadors», Pedralbes, 28 (2008 =
La Catalunya diversa. Actes del VI Congrés
d‟Història Moderna de Catalunya, 15-19 de
desembre de 2008) [en premsa] [Disponible a:
<www.historiamoderna.net/vicongres...>] [27/2/24 +++]
El llistat dels personatges insaculats a la
bossa de Barcelona per a diputats i oïdors de
la Diputació del General, és igualment, el
llistat de manta protagonistes de l‟episodi
segador:
resistencialisme
institucional,
revolució de 1640 i guerra contra la
monarquia hispànica. Hi són : Boquet,
Calders, Llupià, Marimón, Mostaròs, Oms,
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Peguera, Perapertusa, Rajadell, Sentmenat,
Sorribes, Tamarit, Taverner i Xammar, entre
molts d‟altres. La comunicació (diu
modestament l‟autora), és només una anella
dins d‟un ambiciós programa de recerca
sobre els llibres de matrícula de les
insaculacions de la Diputació del General
(1493-1714), impulsat per l‟IEC i dirigit per la
Dra. Eva Serra [MG]

Congrés d‟Història Moderna de Catalunya,
15-19 de desembre de 2008) [en premsa]
[Disponible a:
<www.historiamoderna.net/vicongres...>] [42/3/21 ++]
Presentació en societat de dues fonts inèdites
relatives al setge final de Barcelona de 1714:
el Diari del siti y defensa…, i la Succinta
memòria…. Ben estructurat, l‟article s‟enceta
introduint la publicística en l‟episodi
successori català, tot resseguint l‟atenció
historiogràfica que s‟ha prestat als textos. A
més d‟exposar-ne les característiques de rigor
i fer-ne precisos i interessants comentaris,
M.CAMPABADAL aposta per una contrastació
d‟una i altra font que enriqueixi la base de
coneixements que aportin, donat que l‟un era
l‟orgue de veu de la Generalitat i l‟altra, era
obra d‟un convençut filipista. Les dades
bèl·liques, tàctiques i estratègiques que
ofereixen constitueixen un dels trets
definitoris. El Diari assegurava que els
bombardejos borbònics havien destruït una
tercera part dels edificis de la ciutat, i la seva,
és la més detallada descripció dels últims
dies de resistència militar. La Succinta
memòria, és molt crítica amb les autoritats
austriacistes i posa el dit a la llaga del fals
voluntarisme d‟un poble català aixafat per
anys de guerra, que només era capaç de
moure‟s pels diners que pogués oferir la
Generalitat. Ens quedem amb un interessant
comentari, on assegurava que la postura
intransigent de resistir fins al final, va sorgir
en bona mesura, de l‟ofenosa carta del duc de
Pòpuli on, de manera grollera i insolent,
instava a la rendició de la ciutat. Quantes
morts no s‟haguessin pogut evitar si la ma
del duc hagués estat més temperada! [MG]

FRAGA, JOANA. «La Guerra dels Segadors
desde Portugal. La percepción del conflicto
en las „Gazetas da Restauraçao‟», Pedralbes, 28
(2008 = La Catalunya diversa. Actes del VI
Congrés d‟Història Moderna de Catalunya,
15-19 de desembre de 2008) [en premsa]
[Disponible a:
<www.historiamoderna.net/vicongres...>][25/0/12+1 ++]
«La manipulació de les notícies era real i
encara que s‟anunciarà la veritat dels fets
relatats, la llei de la censura estava vigent i la
llicència per a la publicació de les Gazetas da
Restauração depenia directament del rei. En
aquestes s‟hi daven a conèixer els hàbits
socials, els actes diplomàtics, els fets militars i
polítics. Com fora d‟esperar, la Gazeta
d‟acord amb la política del rei, no difon a
partir d‟octubre de 1642 cap notícia interna. I
sobre Catalunya publicarà moltes més
mentre sembla que la guerra és favorable, i
en canvi pràcticament deixa de publicar quan
la situació s‟inverteix. La seva principal
funció era publicitar la guerra contra
Castella, encara que contingués notícies
internacionals i informació sobre llibres
publicats o òbits. Els folis de la Gazeta da
Restauração, amb les seves virtuts, i malgrat
les limitacions de la censura, estaven
destinats a representar un marc de referència
per a tots aquells que volessin apropar-se als
esdeveniments polítics europeus. Més que
simple informació, les Gazetas da Restauração
foren
un
producte
de
l‟ambient
d‟efervescència i agitació política i militar”
[Conclusions]

RUBIO CAMPILLO, XAVIER. «Noves tècniques
d‟investigació d‟una batalla de l‟edat
moderna. El cas de Talamanca. 1714»,
Pedralbes, 28 (2008 = La Catalunya diversa.
Actes del VI Congrés d‟Història Moderna de
Catalunya, 15-19 de desembre de 2008) [en
premsa] [Disponible a:
<www.historiamoderna.net/vicongres...>] [15/1/10 +++]
“Una batalla, entesa com un enfrontament
bèl·lic important entre dos exèrcits
contrincants, és un fet extremadament
complex. Suposa la concentració, en unes

CAMPABADAL I BERTRAN, MIREIA. «Entre el
blat i la pólvora. La memòria del setge
barceloní de 1713-1714 a través de dos
dietaris personals en català». Pedralbes, 28
(2008 = La Catalunya diversa. Actes del VI
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coordenades
espaciotemporals
molt
reduïdes, d'un número de persones i
màquines molt elevat, tot interactuant en
unes condicions d'extrema violència […]
Malgrat que a Europa i Estats Units
actualment l'estudi de la guerra és una
disciplina integrada dins els àmbits
acadèmics relacionats amb la Història, a
Catalunya encara presenta mancances en
quant a historiografia relacionada. En aquest
sentit, es presenta l'anàlisi multidisciplinar
que el grup de recerca DIDPATRI ha dut a
terme al voltant de la batalla de Talamanca,
succeïda el 13 d'agost del 1714 […] L'estudi
combina l'ús de fonts textuals primàries amb
l'excavació del camp de batalla. S'han
registrat les troballes materials a través d'una
aplicació
SIG
(Sistemes
d'Informació
Geogràfica) […]. Els resultats plantegen la
hipòtesi que l'exèrcit exterior català fou una
amenaça real pel setge de Barcelona, amb
capacitat per a derrotar les forces
borbòniques desplegades en territori català”
[Síntesi de l‟autor]

aspectes de la contesa a aquesta població de
la Terra Alta, comptabilitzant els pinellans
morts durant tota la Guerra i analitzant el
moviment de col·lectivització de terres i
l‟evolució local de la batalla de l‟Ebre.
Posteriorment, també s‟hi estudia la
postguerra, explicant la repressió franquista a
la població i també la vida quotidiana en
aquella època [Pineda Vaquer. Plecs d‟Història
Local, núm. 131, de l‟Avenç]
“Diari de presó”. Memòria del Perelló,
Associació de Recerca Històrica del Perelló, 5
(Abril de 2008) 7-10.
BOYER, ANTONI. “Refugiats. Un paper de
Salamanca”. Memòria del Perelló, Associació
de Recerca Històrica del Perelló, 5 (Abril de
2008) 11. Breu dietari de l‟estada del
perellonenc Josep Boyer Brull a les presons
de Tarragona, des del 14 de juliol al 29
d‟agost de 1939. Cedit per la neboda i
degudament transcrit, dóna fe de cóm es
vivien aquells dies d‟incertesa i d‟angoixa. El
„paper de Salamanca‟, és una transcripció
d‟un document administratiu publicat al
BOGC núm. 310, en el qual es relacionen tots
els refugiats de guerra al Perelló, amb
especificació de nom, cognoms i ofici o
condició (AHN, Guerra Civil, sección Politicosocial) [MG]

FIBLA, ALBERT. “La destrucció d‟un poble
rebel. El xoc entre liberals i absolutistes a
l‟Alta Anoia”. Sapiens, 81 (Juliol 09) 44-48.
Crònica del setge de Castellfollit de
Riubregós (1822), que després de l‟ofensiva i
esforços d‟Espoz y Mina, fou rendida pels
absolutistes. S‟expliquen les tàctiques de
combat i els detalls tècnics del setge. La
guarnició defensora fugí la nit abans, deixant
abandonada la plaça. Els ancians i vailets que
hi van quedar foren brutalment afusellats per
ordre d‟Espoz y Mina, que també féu cremar
totes les cases de la població i destruir les
fortificacions,
penjant
un
rètol
exemplificador: “Aquí estuvo Castellfollit.
Pueblos tomad ejemplo…” [MG]

RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, MIKEL. “Ramiro
Larrañaga. Un voluntario en la Batalla del
Ebro”. Historia 16, 387 (Juliol de 2008) 72-89
[22/0/3 +]. Ramiro Larrañaga Fernández de
Arenzana († 2005), fou un gravador basc, una
autoritat en armes antigues (500 años de
Armería Vasca) que, amb 15 anys, s‟allistà
voluntari al terç de Requetens. Les seves
memòries donen llum al posicionament de la
dreta basca en la GCE, i ofereixen una visió
molt particular i interessant de l‟episodi de la
Batalla de l‟Ebre. Larrañaga passà per Horta,
Bot i Gandesa, i descriu la duresa dels
combats aquells tres mesos, des de primera
línia (de vegades cos a cos), fins a l‟assalt a la
Serra de Cavalls, “Ciento dieciséis dias de
combate / se dice pronto....”, i 100.000 baixes par
cada bàndol... [MG]

SERRES BUENAVENTURA, ANTÒNIA. Desfeta i
recuperació. Guerra i postguerra al Pinell de Brai.
Pinell de Brai: Associació Cultural Pi del Broi,
2008, 154 p. Per la seva proximitat al front de
l‟Ebre, el Pinell de Brai es va veure molt
afectat durant la Guerra Civil. Aquest llibre
comença amb una introducció sobre la
societat i la política del Pinell abans de la
Guerra, per després mostrar diversos
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CARDONA, GABRIEL. “Montjuic. Castillo y
mito». La Aventura de la Historia, 118 (Agost
de 2008) 36-41. El traspàs del recinte, des de
1960 museu militar, i ara, de la Pau, dóna peu
a un ràpid repàs sobre la història d‟aquesta
fortificació, des de l‟origen etimològic (el
Mans Judaicos que ja en el s. VII albergava
una necròpoli hebrea), passant per la seva
inestimable funció de vigia de la ciutat, fins
que la muntanya és fortificada reiteradament
per a la defensa de la capital: la seva actuació
a la Guerra de Joan II, el 1641, el 1714, etc., i
les refortificacions sofertes el 1694 i a la
segona meitat del s. XVIII (per l‟enginyer
Cermeño), etc. L‟autor és hàbil mostrant el
fort contrast d‟un enclavament fortificat que
passà d‟una funció defensiva a una altra
repressiva. A partir del s. XVIII, va servir per
bombardejar Barcelona, almenys en tres
ocasions, i ja, en el s. XX, per tancar-hi
patriotes, previ el seu afusellament (Ferrer i
Guàrdia, Lluís Companys, Escobar, etc.)
[MG]

Bellmunt, el bombardeig de Falset i les baixes
militars, són els apartats en els quals
estructura la seva aportació. Ho fa a base de
testimonis directes, una poca documentació
de l‟Arxiu Històric Municipal de Reus i una
bibliografia que podria haver estat més
generosa [MG].

GORT, EZEQUIEL i SALVADOR PALOMAR.
“‟Plegar els morts amb pales‟. Els
bombardeigs del 21 i 24 de gener de 1938
sobre Reus”. Butlletí Informatiu de l‟Arxiu
Municipal de Reus, 15 [primavera 2008] 3-12
[32/1/8 ++]. Crònica dels terribles efectes que
van causar els bombardeigs sobre la població
civil reusenca a finals de gener de 1938,
confegida no únicament amb bibliografia
local, sinó també amb documentació de
l‟Arxiu Històric Municipal de Reus i el
testimoni d‟algunes víctimes, els comentaris
més interessants de les quals van
oportunament inserits en el text d‟aquest
treball. S‟acompanya de mitja dotzena
d‟imatges b/n; dos són plànols [MG]

REVERTE, JORGE M. “La ofensiva más larga”.
Historia y Vida, 483 (Juny de 2008) 110-116.
Reportatge sobre la última gran batalla dels
republicans, que durà quatre mesos i acabà
destrossant les seves forces. Aporta
interessants ingredients estratègics, un petit
mapa i cinc fotografies en b/n. El text, força
correcte, és capaç de respondre a
interrogants, a més de limitar-se a exposar
[MG]

GORT, EZEQUIEL “Els arxius de Reus durant
la Guerra Civil”. Butlletí Informatiu de l‟Arxiu
Municipal de Reus, 15 [primavera 2008] 22-28
[26/2/9+1 +]. Bon coneixedor de la història dels
arxius locals, E.GORT pot oferir una sòlida
versió de l‟episodi arxivístic reusenc durant
la GCE, pouant en bibliografia local i
especialitzada (cal destacar la de J.MASSÓ
CARBALLIDO), les notícies del Diari de Reus i
documentació de l‟Arxiu Municipal. Malgrat
que la bibliografia és prou completa, hi
manca, inexplicablement, el principal treball
sobre la destrucció d‟arxius a la demarcació
de Tarragona, publicat l‟any 2001 a la revista
Lligall [MG]

MIRALLES I HENARES, ESTHER; JORDI GUIXÉ I
COROMINES. “Víctimes de la Guerra Civil i el
franquisme
al
Solsonès
(1936-1954)”.
Oppidum. Revista cultural del Solsonès, 6 (2008)
103-132 [27/2/14 ++]. Síntesi de l‟estudi sobre el
cost humà de la GCE al Solsonès
desenvolupat en el Centre d‟Estudis Lacetans
amb ajut del Memorial Democràtic i del
Centre
d‟Història
Contemporània
de
Catalunya, per a l‟anàlisi relativa a les 321
víctimes censades causades per aquest últim
conflicte. L‟article s‟enceta amb un breu
apunt històric, s‟insereix un quadre amb els
arxius i fons documentals consultats i es
passa al tractament estadístic de les víctimes
censades: per condició (117 civils i 84 militars

PALOMAR, SALVADOR. “Avions de guerra
sobre el Priorat”. Butlletí Informatiu de l‟Arxiu
Municipal de Reus, 15 [primavera 2008] 3-12
[24/1/8 +]. “La Guerra Civil espanyola fou la
primera guerra europea en què s‟emprà, a
bastament, l‟aviació per bombardejar la població
civil”. Amb aquestes paraules enceta l‟autor
l‟article sobre el poc conreat tema de
l‟aeronàutica catalana a la GCE. L‟activitat de
la Defensa Passiva local, l‟observatori de
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–dels quals, 52 republicans, 13 nacionals i 17
desertors emboscats-), per poblacions
(Solsona, 65, i amb menys de 20 víctimes:
Riner, Navès, Lladurs, Clariana, Olius, Sant
Llorenç de Morunys, Llanera, Pinós, Llobera,
etc.), per fronts de combat (Aragó, Terol,
l‟Ebre), etc. D‟entre les 117 víctimes civils, 36
ho foren a mans dels comitès antifeixistes (12
eclesiàstics i 13 propietaris). En la repressió
de la postguerra, van ser 22 els executats per
sentències de consells de guerra, 17 els morts
empresonats (set d‟ells en camps de
concentració nazis), 5 en accidents, 3 abatuts
per la guàrdia civil i 2 eren maquis. Al final
s‟annexen
les
víctimes
civils
amb
especificació de: nom i cognoms, edat,
municipi, condició, dates de mort, causa, etc.
S‟acompanya de fotografies de l‟època i
d‟interessants reproduccions de documents.
L‟estudi escomès ha proporcionat més de
3.000 dades i se n‟espera un treball complert
el 2009 [MG]

més de les exhumades, amb el detall de les
localitats [MG]
PUJOL, CLÀUDIA. “La guerra civil amb ulls de
nena. El diari d‟Encarnació Martorell, la
nostra Anna Frank”. Sapiens, 72 (Octubre
2008) 46-51. La curiositat d‟aquest dietari
plasma l‟exemple de tants d‟altres que
romanen i romandran inèdits. La minyona de
13 anys que començà el seu singular dietari el
mateix 19 de juliol de 1936 i l‟acabà a l‟entrar
els nacionals a Barcelona, és avui una
venerable anciana que dóna fe de tot allò
escrit. S‟acompanya d‟una entrevista i de
fotografies familiars [MG]
Línia L-2. Itinerari pels espais de la Guerra Civil
a la Segarra. Lleida: Pagès, 2008 (Memòria
Històrica; 1), 174 p. “El trajecte l'emmarquem
dins l'espai geogràfic que va formar
l'anomenada línia L-2 al seu pas per la
Segarra, una línia de fortificació que anava de
Nord a Sud des de la Seu d'Urgell fins a
Tarragona amb l'objectiu inicial de defensar
el territori català i d'aturar l'eventual avanç
de l'exèrcit de Franco. El projecte s'estructura
en 3 blocs temàtics a partir d'un fil conductor
que posa èmfasi en l'individu i el patiment
humà. El primer bloc presenta l'arbitrarietat i
la represàlia en zona republicana, a partir de
l'acció dels incontrolats i del SIM. El segon
bloc mostra la difícil vida en la rereguarda
immediata, i ens menarà pel camp d'aviació,
les obres de defensa i fortificació, l'atenció
hospitalària als combatents, la tragèdia dels
bombardeigs i el cementiri. El tercer i
definitiu bloc ens situarà en el context del
nou règim franquista, que perpetua el
patiment i l'exemplifica omplint presons i
camps de concentració” [Pagès Editor]

FINESTRES, JORDI. “Les mentides de Franco”.
Sapiens, 63 (Gener 08) 18-27. Publicació dels
documents que pretenen desmuntar el mite
de la trobada de Franco amb Hitler a
Hendaia, i l‟èxit d‟unes negociacions que van
permetre el manteniment de la neutralitat
espanyola en la IIGM. En base a una
documentació de la part alemanya (trobada,
per cert, en una capsa de galetes...), s‟advoca
per un veritable desig de Franco
d‟involucrar-se en el conflicte, donades les
pretensions territorials que demanava.
Hagués estat interessant una contrastació
amb la tesi que les exorbitades pretensions
territorials que Franco exigia, no van ser sinó
una estratègia per desentendre‟s de l‟Eix
[MG]
MARIMÓN, SÍLVIA. “Els morts oblidats.
Rastregem totes les fosses comunes
localitzades a Catalunya”. Sapiens, 67 (Maig
08) 20-27. Acurat reportatge sobre les
matances derivades de la GCE, en el que se
repassen les característiques que van donar
lloc a les fosses comunes i l‟idiosincràcia
d‟aquestes tombes improvisades. Destaca un
gran mapa de Catalunya on s‟assenyalen 179
fosses documentades per Queralt Soler, a

“Narració del veterà: Josep Carrera Mor”.
Sidi-Ifni. La revista de l‟Associació Catalana de
veterans de Sidi Ifni, 9 (2n. semestre del 2008)
6. Relat d‟un caporal d‟Artesà de Lleida, en
primera persona. Un grapat d‟anècdotes
informals acompanyades de la fitxa del
relator i d‟una fotografia coetània dels fets
[MG]
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FONS I

ARXIUS:

Recursos a la Xarxa per a la investigació d’Història Militar. Els arxius
virtuals (II).
El Gran Diccionari de la Llengua
Catalana, defineix el terme „arxiu‟
com el “conjunt de la documentació
produïda i rebuda per un organisme
públic, una institució religiosa o
laica, una empresa industrial o
comercial, una família o un individu,
com a resultat de llur activitat,
conservada
en
previsió
d‟una
utilització jurídica o històrica”. Una
accepció el defineix com “l‟edifici o
local on és dipositat un conjunt
documental”.

Com qualsevol ciència, la Història
Militar també te els seus arxius,
encara que, de moment, i mal que
ens en sàpiga, no tots són accessibles
a través de la Xarxa. N‟hi ha, però,
un bon grapat que hi tenen el seu
raconet, els quals són capaços de
proporcionar informació relacionada
amb l‟àmbit militar. Començant pels
Arxius Històrics Nacionals, i seguint
pels Arxius Històrics Municipals.
Gràcies a la ingent tasca de
digitalització, i a la iniciativa, en
primer lloc del Ministeri de Cultura, i
després de les diferents conselleries
de Cultura de les autonomies de
l‟Estat espanyol, molts d‟aquest
documents, abans només disponibles
en sala, són avui a l‟abast de tothom
a través de Portals, que com
l‟anomenat
Portal
de
Archivos
Españoles
[<http://pares.mcu.es/>]
(PARES), ofereixen a l‟investigador un
catàleg de consulta documental
gegantí, d‟accés lliure i gratuït. El
portal PARES te tres blocs de gran
interès per a l‟investigador. Per ordre
cronològic són: el subportal sobre el
Cadastre del Marqués de la Ensenada
[<http://pares.mcu.es/Catastro/>], el qual
compta amb un cercador per
localitats; en segon lloc, el subportal
titulat: Un viaje a la Guerra de la
Independencia
(1808-1814)
[<http://pares.mcu.es/GuerraIndependencia/po
rtal/>], i per últim, el subportal
interactiu anomenat El Archivo Rojo,

Amb
l‟arribada
de
les
noves
tecnologies, aquesta accepció pot
estendre d‟una manera inimaginable
el sentit d‟„arxiu‟. En els darrers anys
se n‟ha imposat una altre modalitat,
l‟arxiu informàtic, que conté un
conjunt de documents que es poden
emmagatzemar en un suport diferent
del convencional, que els fa portables
i/o susceptibles de ser enviats a
milers de quilòmetres de distància en
qüestió de segons, o simplement
guardats per consultar en el moment
més adient de la investigació. Un dels
principals objectius d‟un arxiu és (o
hauria de ser) fer accessibles al
màxim els seus fons, no solsamènt
per als investigadors presencials a
sala, sino també per aquells que el
volen consultar a distància. Una
accessibilitat a l‟abast de tots els
ciutadans de l‟estat o de tot el món.
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un conjunt fotogràfic creat per la
Junta de Defensa de Madrid com a
fons propagandístic per a denunciar
els desastres de la guerra civil
[<http://pares.mcu.es/ArchivoRojo/inicio.do.>].

dels més rellevants, a nivell català, i
descomptant
les
grans
urbs
(Barcelona, Girona, Lleida, etc.), són
els municipis de Constantí, la Selva
del Camp i Caldes de Montbui. Cada
un ha dut a terme una encomiable
tasca de digitalització dels volums de
sessions plenàries, de manera que
l‟investigador te accés al fons des de
fora de les sales de consulta. Els
llibres
d‟actes
constitueixen
la
narració viva dels fets en el dia a dia
d‟un municipi, per la qual cosa, es
configuren com una eina de primer
ordre
a
l‟hora
d‟engegar
una
investigació. Són moltes les coses que
podem trobar dins de les seves
planes, des de l‟acte de nomenament
de tallador per a les operacions de
reemplaç, a les actes de formació
d‟un allistament militar, les despeses
per portar els mossos a caixa, o la
decisió d‟adherir-se a la subscripció
nacional en suport de la marina de
guerra espanyola, etc.

Un altre fons documental digitalitzat
destacable és l‟anomenat Fondo de
Legislación Histórica de España, que
aplega la normativa promulgada per
a tots els territoris peninsulars i
americans que van dependre de la
Corona espanyola. El període va des
dels inicis fins al final del regnat
d‟Isabel II, i ofereix les imatges
digitals dels documents, allà on es
trobin. L‟enllaç a aquest portal és:
[<http://www.mcu.es/archivos/lhe/Consultas/c
onsultaDirecta.jsp.>].
Utilitzant el sistema de cerca per
thesaurus hom pot cercar, a diferents
nivells, entrades com: “Ejército”,
“Armada”, “Organización”, “Armas”,
“Unidades de Infantería”, etc. Entre
els anys 1020 i 1865, el nombre de
resultats obtinguts és de 49. Si la
cerca es fa amb l‟opció de busqueda
directa, el recercador reacciona, i en
el cas de l‟ítem “reemplazo militar”,
els resultats poden arribar a ser 77.

L‟Arxiu de la Selva del Camp
[<http://www.laselvadelcamp.org/arxiu/>] és
un dels pioners a Catalunya en la
digitalització de documents, encara
que no sigui d‟accés totalment lliure,
doncs qui vulgui consultar-lo s‟ha
d‟enregistrar, un pas aquest que
suggereix un control d‟usuaris, més
que no suposa una limitació d‟accés.
Dins d‟aquest arxiu digital trobem
dos grans fons: el municipal
pròpiament dit, i el de la Comuna del
Camp, institució
supramunicipal
d‟origen medieval que va tenir la seva
seu permanent a la Selva del Camp.

Al Principat, un portal equivalent, tot
i alguns trets diferencials, és la
Memòria
Digital
de
Catalunya
[<http://mdc.cbuc.cat/>], que, com indica
l‟enunciat, pretén ser un repertori, en
accés
obert,
de
col·leccions
digitalitzades de revistes catalanes
antigues, fotografies, mapes, cartells,
ex-libris, etc., relacionades amb el
país. Per consultar-lo, només cal
navegar
entre
les
col·leccions
específiques o bé introduir els criteris
de cerca convenients.

L‟Arxiu Municipal de Constantí
[<http://www.tinet.org/~arxiucon/>], també
és destacable pels fons digitalitzats. A
la web s‟hi troben les actes de plens
municipals des de 1844 fins a 1972,
a més del fons documental del
Sindicat Agrícola de Treballadors del

Dins del que podem anomenar
„arxius locals‟ trobem casos ben
significatius presents a la Xarxa. Tres
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Camp (1934 i 1936). Destaquen, així
mateix, per la seva importància, les
actes de la Junta Revolucionària de
Constantí, de 1868, o les del Comitè
de Milícies Antifeixistes, de 1936.

[<http://archivo.cartagena.es/jopac/index>],
que a més de documents digitalitzats,
compta
amb
una
secció
d‟hemeroteca, sempre útil.
Per descomptat, a més d‟aquests
arxius, existeixen els altres grans
centres arxivístics que conformen la
institució dipositària de la cultura
històrica de l‟Exèrcit espanyol, el
Instituto de Historia y Cultura Militar:
[<http://www.ejercito.mde.es/Unidades/es/unid
ades/Madrid/ihycm/Archivos/index.html>]
Ens referim als Arxius Generals
Militars de: Guadalajara,
[<http://www.ejercito.mde.es/Unidades/es/unid
ades/Madrid/ihycm/Archivos/agm-guadalajaraindex.html,>]; de Segòvia:
[<http://www.ejercito.mde.es/Unidades/es/unid
ades/Madrid/ihycm/Archivos/agm-segoviaindex.html,>]; de Madrid:
[<http://www.ejercito.mde.es/Unidades/es/unid
ades/Madrid/ihycm/Archivos/agm-madridindex.html,>]; o d‟Àvila:
[<http://www.ejercito.mde.es/Unidades/es/unid
ades/Madrid/ihycm/Archivos/agm-avilaindex.html,>]

El tercer cas que exposem, és el de
l‟arxiu local de Caldes de Montbui,
[<http://intranet.caldesdemontbui.cat:81/arxiu/
>], que ha desenvolupat una tasca de
digitalització impressionant. La seva
documentació a la Xarxa cobreix més
de quatre-cents anys, concretament
des de 1575 fins a 1957, i dins
d‟aquesta
gran
quantitat
de
documents podem trobar-hi dades de
lleves, de plens municipals, etc.
L‟últim, datat el 23 de desembre de
1957, encara és manuscrit.
Aquests són només tres exemples
d‟arxius d‟àmbit local, que en un
intent de posar a l‟abast dels
investigadors documentació generada
pel propi municipi, han obert el camí
a casa nostra per tal que el segueixin
altres municipis i institucions. Però
aquesta tasca no solsamènt te lloc a
Catalunya, en molts municipis
d‟Espanya s‟està fent un important
esforç digitalitzador. Com en el cas de
Catalunya, també ens limitarem a
tres casos significatius, en base a la
qualitat dels fons digitalitzats. Un
primer municipi podria ser el
d‟Arganda del Rey, a Madrid,
[<http://archivo2.aytoarganda.es/archivo/index.asp>], un segon
seria el de Mieres, [<http://www.aytomieres.es/archivo/>], municipi asturià, i
un tercer podríem dir que seria el cas
del municipi murcià de Cartagena

Cada una d‟aquestes webs, ofereix
impresos de comanda documental,
només cal omplir-los, i adjuntant una
còpia digital del Document Nacional
d‟Identitat (DNI.), els documents
assenyalats
són
puntualment
tramesos via correu electrònic.
¡Internet i les noves tecnologies!, tot
això i més, sense aixecar-se de la
cadira de casa.
* Nota: Els enllaços citats eren consultables
a dia 12 de agost de 2009.

[José Luis Cifuentes Perea,
Llicenciat en Història Contemporània per la UB

j.l.cifuentes@gmail.com]
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L’ESPASA

I

LA PLOMA

La Tortosa, ciudad fidelíssima y exemplar, de Vicenç de Miravall
L‟any 1640, el del famós Corpus de Sang, fou un any de crisi social i civil generalitzada.
Des de certa òptica historiogràfica amb vocació hispànica, s‟ha volgut considerar l‟any en
què, extraordinàriament, els barcelonins van saltar al carrer enfurismats pels
allotjaments i van començar a matar soldats del rei a tort i a dret. Avui, la historiografia
ja ha consolidada una visió més raonada que contesta més interrogants, parteix de la
base d‟un cúmul de greuges seculars i és, sobretot, més integral. Per que el 1640 no tant
solsamènt es van produir fins a tres avalots importants a la ciutat de Barcelona, sinó que
també se‟n van produir a Girona, a Tarragona, a Perpinyà, a Lleida…, i també, és clar, a
Tortosa, la que llavors era la tercera ciutat en importància del Principat. D‟aquests fets en
parla, amb un detall i minuciositat que ja voldrien tenir més localitats, l‟obra per la qual
és més conegut que altra cosa l‟eclesiàstic Vicenç de Miravall. Tortosa, ciudad fidelissima y
exemplar. Motivos que el rey nuestro señor Don Felipe el Grande, Quarto de Castilla, y Tercero
de Aragon, ha tenido para concederla estos Gloriosos Títulos; por Don... Doctor en ambos
Derechos, Arcediano Mayor y Canonigo de la Santa Iglesia de Vich. Madrid: Tomás Alfay,
Imprenta del Reyno, 1641, 80 f.
El nostre autor nasqué a Tortosa, en el sí d‟una família patrícia de juristes oriünda de La
Fatarella. Era fill de Pere-Joan de Miravall Ruíz (†1642) i de Jerònima Forcadell. El pare,
doctor en drets, fou un destacat polític de la vida tortosina de la primera meitat del segle
XVII, havent estat conseller de mà major els anys 1617-18 i 1628-29, i assessor municipal
des de 1615; encapçalà mantes ambaixades i dirigí no pocs afers dels més delicats que
tenia la ciutat, fins a fer-se imprescindible pel consistori local, a més de conegut i apreciat
per més d‟un virrei. Germà de Vicenç, fou el també doctor en drets Jeroni de Miravall
(†d1646). Ambdós, pare i fill, van ser l‟ànima, l‟impuls i la direcció de la contrarevolució
que posà la ciutat en poder dels hispànics el 1640. Un cop ocupada la plaça, el marquès
de Los Vélez nomenà jutge Jeroni i li encomanà la repressió política d‟aquells elements
sediciosos; a mitjan 1641, el Consell de Cent el va declarar malfactor; la mansió dels
Miravall havia estat assaltada per les turbes durant la primera revolta. Vicenç de
Miravall, estudià a Roma el primer lustre dels anys trenta. Durant la Revolució de 1640,
a Saragossa estant, féu d‟enllaç entre els procuradors tortosins i el protonotari Jerónimo
de Villanueva, tramitant per a la ciutat, no pocs assumptes a la Cort de Madrid, on es
convertí en un dels principals consellers del comte-duc d‟Olivares pel que feia a la
Guerra de Catalunya. L‟activa i decidida participació dels Miravall a favor de la
monarquia hispànica va tenir múltiples recompenses: Pere-Joan de Miravall rebé
privilegi de noble, amb escut d‟armes i tot (1642); Jeroni, el fill, fou nomenat jutge de cort
de la Reial Audiència, i Vicenç, ardiaca de la catedral de Vic.
La seva posició social i familiar, i no menys la situació d‟enllaç entre les autoritats que va
dur a terme, van constituir una magnífica talaia des d‟on Vicenç de Miravall va poder
seguir el desenvolupament dels principals fets polítics i militars, i també accedir als
documents i secrets més ben guardats. Sense obviar que la ploma de Miravall fou
altament parcial (i ben retribuïda) a favor dels hispànics, fins a ser titllada d‟artificiosa
(pel canonge JOAN B. MANYÀ), interessada, tendenciosa i maniquea (SALVADOR-J. ROVIRA
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GÓMEZ), cal apuntar que, amb tot, aporta valuosa informació en dades i notícies
relatives a l‟any en que Tortosa fou presa pels revolucionaris i represa pels
contrarevolucionaris, fins a acabar sota l‟obediència de Felip IV i dur a terme una forta
repressió política i judicial. Això és així fins el punt que cap historiador s‟atreviria a
escriure sobre aquest episodi obviant l‟obra de Miravall.
I

Dos únics exemplars d‟aquesta obra eren els que constaven el 1894 quan, el canonge
Ramon O’Callaghan decidí fer-ne una edició impresa. Un el posseïa l‟eclesiàstic i l‟altre
Ferran de Segarra de Siscar. Enguany, n‟ha sortit una altra edició, facsímil, a càrrec de
l‟editorial sevillana Extramuros.
[MG]
- MIRAVALL Y FLORCADELL, VICENTE DE. Tortosa, ciudad fidelíssima y exemplar.... Madrid: Tomás Alfay, Impr.
del Reyno, 1641 [Tortosa: Establecimiento Tipográfico de Gabriel Llasat, 1894; Mairena de Aljarafe
(Sevilla): Extramuros, 2009]
-MUÑOZ I SEBASTIÀ, JOAN HILARI; SALVADOR-J. ROVIRA I GÓMEZ. Revolta i contrarevolta a Tortosa (1640).
Tortosa: Dertosa, 1997.
- ROVIRA I GÓMEZ, SALVADOR-J. “Un exemple de desafectes a la Generalitat durant la Guerra dels Segadors:
els Miravall, de Tortosa”. Butlletí Arqueològic, Ep. V, núm. 18 (1996)124-142.
_____ Els nobles de Tortosa (segle XVII). Tortosa: Consell Comarcal del Baix Ebre, 1997, 408 p.
_____ “Vicent de Miravall, conseller del comte-duc d‟Olivares (1641)”. Nous Col·loquis, Centre d‟Estudis
Francesc Martorell, Tortosa, V (2001) 149-154.
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EXPUGNARE OPPIDUM:
Sàsser, 1347. L’ajut cors
Les rebel·lions dels Oria a Sardenya durant la Baixa Edat Mitjana, van ser
constants. En una d‟elles, els germans Mateu, Nicolau, Joan i Antoni d’Oria
derrotaren l‟exèrcit català del governador Guillem de Cervelló i en tancaren la
resta a Sàsser. El nou governador, Riambau de Corbera, comptava, a més de
amb els catalans, amb el concurs d‟aragonesos i de corsos. Un altra dels caps
catalans, Gombau de Ribelles, pogué escapar de la desfeta en camp obert.
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Era l‟any 1347, i el setge s‟allargaria fins l‟agost de l‟any següent. Ens trobem
davant d‟un setge poliorcètic, o sigui sense artilleria de foc. Això vol dir que,
segons el cas, el setge s‟havia de decidir per bloqueig i podia trigar molt....
Això va donar temps els catalans. Pere III nomenà nou governador Jaume
d’Aragó i capità general de l‟armada i vicari de Càller a Ponç de Santapau. Des
de la capital sarda s‟enviaren algunes companyies de soldats en socors de
Sàsser, per mar, al front de les quals Huc de Corbera combaté l‟exèrcit dels
Oria, el qual quedà malparat, caient-ne la majoria morts o capturats.
El setge va ser alçat, els defensors van superar aquell intent d‟expugnació. Ho
van aconseguir gràcies a l‟ajut dels corsos, ZURITA ho expressa de manera que
només cal cedir-li uns mots:
“Fue muy señalada en éste cerco de Sacer –que duró mucho tiempo- la fidelidad y
constancia de algunas compañías de corsos, que estuvieron en su defensa todo el
tiempo que los barones de Oria la tuvieron cercada y por esta causa el rey mandó
que de allí adelante todos los corsos que estuviesen y morasen en cualquiera
ciudad y pueblo de Cerdeña fuesen tratados como catalanes y aragoneses”.
[MG]
ZURITA, JERÓNIMO. Anales de Aragón. Ed. Ángel Canellas López. Saragossa: Institución “Fernando el
Católico”, CSIC, 1973, II, p. 77, 81-82, 134, 136, 172 i 205; ROVIRA I VIRGILI, ANTONI. Història de
Catalunya. Bilbao: La Gran Enciclopedia Vasca, 1979, V, p. 328.
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G E N D A :

XIII Premi d’Història “Gramunt i Subiela”
(Tarragona, desembre de 2009)
Convoca: Ajuntament de Tarragona. Conselleria de Patrimoni.
Temes: Bicentenari del setge de Tarragona a la Guerra del Francès.
Terminis: De presentació del projecte: 4 de desembre de 2009.
Memòria: Entre 20/40 fulls. L‟extensió mínima de l‟obra projectada: 180 p. La memòria ha de contenir:
objectius de la recerca, justificació, esquema, desenvolupament, fonts documentals, fonts bibliogràfiques,
relació d‟imatges, il·lustracions i plànols, programa i calendari de treball i currículum de l‟aspirant.
Dotació: 6.000 euros (com a cessió dels drets d‟explotació), en tres terminis fins a la presentació final.
Informació: Servei d‟Arxiu i Documentació Municipal de l‟Ajuntament de Tarragona, pl. de la Font, 1
(43.003 – TARRAGONA), Tf. 977-296230, Em. arxiu@tarragona.cat.
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Aplec de Treballs, núm. 28 (2010), 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 2009, juntament
amb dos resums de 15 ratlles cadascú, 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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