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EXPUGNARE OPPIDUM: Pensacola (1781)
Dins del context de la Guerra d’Independència de Nordamèrica, s’inscriu la campanya de
reconquesta de la Louisiana que formalitzà Bernardo de Gálvez entre 1778 i 1782. Pel
tractat de Paris de 1763, la Louisiana passava a domini anglès, però des de 1777 Carles III
d’Espanya ajudava encobertament els rebels nordamericans, i entrà obertament en guerra
quan el conflicte adquirí aquest rang.
El governador de la Florida, Bernardo de Gálvez, endegà una ambiciosa campanya per
emparar-se de tot el Golf de Mèxic, disposat a recuperar aquell tros americà que havia estat
del seu rei, i on llavors hi tenien llurs guarnicions els britànics. Prengué Fort Bute (1779),
Baton Rouge (setembre de 1779), Fort Charlotte (març de 1780) i Mobile (gener de 1781). De
cara al cop definitiu de Pensacola, aplegà una host nodrida i heterogènia, d’uns 7.500
homes. L’exèrcit de Gálvez es composava de diversos regiments espanyols (de Guadalajara,
de Sòria, de Navarra, de Toledo, etc.), tres d’irlandesos, dos batallons fixos de nadius, uns
700 francesos i un grupuscle de patriotes nordamericans. Entre els regiments espanyols, hi
era el regiment de voluntaris catalans, una força de 228 soldats que s’integraven en dues
companyies dins de la 1a. Divisió de camp volant, comandada pel coronel Pau Figuerola.
La Companyia Franca de Voluntaris Catalans havia estat creada el 1767, quan va ser
embarcada per reforçar La Havana i passà, també a Sonora, on participà en les lluites
contra diverses tribus d’indis, entre les quals, els apatxes. Es tractava dels antics fusellers
de muntanya (miquelets), però ara, muntats, d’acord amb les exigències de campanya a
Sonora. Formaven dos regiments amb dos batallons de sis companyies cada un, el batalló
era d’uns 800 homes. Vestien calçots blaus ajustats a la mitja cama, un guardapit groc
amb botonadura blanca, corbateta negra, mitges blanques i sabates negres. Els oficials es
cobrien amb una casaca blava amb filatura groga i tricorni negre, i els soldats amb una
casaca blava embuatada i un gorret petit de llana. Anaven armats amb ganivets de 30 cms.,
escopeta o mosquet de espurna; alguns duien fusell lleuger de calibre 19, i baioneta.
Gálvez comptà amb una flotilla de 16 bucs de guerra, entre els quals, set navilis de línia i
algunes fragates. Després de la batalla de Fort Charlotte i la conquesta de Mobile, tenia el
camí obert a Pensacola. El 9 de març, realitzà un desembarcament amfibi establint un cap
de pont prop de Fort George. Espanyols i britànics van pactar deixar de banda la població
civil de Pensacola i centrar les operacions militars en aquell fort, de manera que un cop
pres, la població va quedar intacta. Durant tot el mes de març va anar desembarcant i
atrinxerant la gent, i des de finals d’abril aconseguí afermar les posicions artilleres, amb
aproximacions cavades pels 10.000 mariners de què disposava. L’1 de maig els espanyols
aconseguiren instal·lar una bateria de sis canons de 24 lliures d’alt d’un pujol, per bé que
fou desmuntada en una sortida enemiga; també s’instal·laren morters que feren força mal
als defensors. Des del dia 6 de maig es bombardejava el fort anglès amb gran dany dels
britànics, que veieren molts dels seus canons desmuntats. El dia 8, un tret de morter
explosionà al polvorí del fort, matant 80 soldats. L’assalt l’endemà, per una bretxa oberta
per l’artilleria, féu impossible tota resistència. A més, Gálvez irrompí amb la seva flotilla en
el port enemic i canonejà els efectius navals britànics. Els defensors es rendiren el 10 de
maig, i a les 17:00h. sortien del fort 1.113 soldats (regulars, mercenaris alemanys del
regiment de Waldeck, milícia i nadius –uns 950 indis-), entregant-se el cap anglès, general
John Campbell i l’almirall Chester, capità general i governador de West Florida. Van ser
embarcats i duts a Nova York, on passaren a mans dels nordamericans.
Els britànics van sofrir 573 baixes, entre morts (105), ferits (382) i desertors (86); els
espanyols 272, entre morts (74) i ferits (198). Gálvez assolí el domini espanyol en el Carib
quan poc després s’emparà de Nueva Providencia (Illes Bahames); trobant-se enmig dels
preparatius per assaltar Jamaica quan el sorprengué la notícia de la fi de la guerra.
[MG]
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