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EXPUGNARE  OPPIDUM:  València d’Àneu (1487) 
 
 
Entre 1484-1487, es desenvolupà, al cor del Principat, una petita guerra que gairebé ha passat 
desapercebuda en la historiografia militar, de no haver estat l’ interès despertat recentment per la figura 
del cabdill militar Hug Roger III (1430-1503), últim comte sobirà del Pallars, de la dinastia originària.  
 
Aquest comte català, fou un dels militars més prestigiosos de la guerra civil contra Joan II, i el fet que 
fes costat a la Generalitat, contra el Trastamara, l’acabaria portant a la perdició. Fill d’Arnau Roger V i 
de Joana de Cardona, el parentiu matern no li va servir per esquivar les ambicions de la poderosa casa 
cardonenca, que féu costat els Trastamares i li arrabassà el comtat. El 1461 formava part de 
l’ambaixada a Joan II perquè alliberés el Príncep de Viana. Des de l’ inici de la guerra civil (1462-
1472), va esdevenir cap militar suprem de la Generalitat i va combatre les forces Joanistes. Cap de 
l’exèrcit que assetjà la Força de Girona, fou capturat el 1466 i alliberat quatre anys més tard, 
prosseguint la lluita fins a la capitulació de Pedralbes, de la qual fou exclòs. Va mantenir, doncs, una 
campanya de continua hostilització des dels seus feus pallarencs, que alternà amb treves, submissions i 
perdons, fins l’ inici de la campanya final per la qual Ferran II es va decidir a acabar d’una vegada amb 
la seva resistència (1484). El comte de Cardona assumí la direcció de la campanya, amb avenços i 
retrocessos, ràtzies, ocupació de viles, etc., fins que aconseguí incorporar el comtat als seus dominis. 
Hug Roger III escapà i s’exilià a França. El 1493 acompanyà Carles VIII a la conquesta de Nàpols, 
quedant de  governador de la plaça fins el 1503, en que fou presa pel Gran Capitán. Esdevingué 
presoner del Trastamara, que després de commutar-li la sentència capital, el tancà a la fortalesa de 
Xàtiva, on morí. 
 
Pallars, fou un hàbil militar amb profunds coneixements sobre l’art de la guerra. Un dels seus mèrits 
més grans, fou el d’adaptar a la nova realitat bombardera les defenses del castell de la capital del seu 
comtat, València d’Àneu, fins a fer-lo inexpugnable, avançant-se, sens dubte, al seu temps. 
Probablement llegí Valturius, que en la seva obra de 1472 alababa la fortalesa de Rímini pel talud de 
les muralles i la disposició de canoneres. El cas, és que dotà València d’Àneu de les defenses precises 
per resistir (com resistí) les envestides de qualsevol exèrcit enemic. El 1487, tanmateix, la fortalesa es 
rendia després de dos mesos de setge formal, durant els quals, més de 3.000 atacants no aconseguiren 
l’expugnació d’uns murs custodiats per una seixantena de defensors. La tàctica dels atacants, hagué 
d’adaptar-se també als nous temps i tècniques, i bloquejaren la població, forçant-la a la rendició quan 
al cap de poc mancà l’aigua. 
 
Aquest setge marca un punt i a part en l’evolució de l’art militar català, doncs, València d’Àneu és de 
les primeres (sinó la primera) fortaleses bastides amb la traça italiana (construcció abaluartada, murs 
espessos i angulosos, troneres, etc.) que significava tota una innovació en el camp de la poliorcètica. 
Fou la primera fortalesa en sòl català, dotada amb aquesta tècnica, que resistia l’expugnació de forces 
molt superiors, posant els fonaments de la Revolució Militar al nostre país. No va ser sinó 20 anys més 
tard, que el rei Catòlic, que vencé el comte de Pallars, en prenia bona nota, i després d’ alliçonar-se al 
laboratori de la Guerra de Granada, feia bastir la fortalesa de Salses, paradigma català de traça italiana. 
 
La fortalesa de València d’Àneu s’enclavava estratègicament a l’entrada del camí de la Vall d’Arán 
cap al port de la Bonaigua. Als seus peus, existia la Pedra Comtal, indret on els comtes de Pallars 
juraven els càrrecs de tota la Vall d’Àneu. Avui, no en queda més que un roc amb un munt de runa. 
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