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200 anys de la fi  
de la guerra del Francès  

a les Terres de l’Ebre





PRESENTACIÓ 

A Europa ara fa dos-cents anys es cloïa el període napoleònic als camps 
de Waterloo. Cap racó del Vell Continent, si exceptuem la zona euro-
pea llavors dominada per l’Imperi Turc, va sortir indemne de l’aven-

tura napoleònica. Aparentment es tancava un període transcendental iniciat 
el 1789 amb la Revolució Francesa, però l’etapa compresa entre 1789 i 1815 
capgirarà per sempre més el decurs de la història de l’època i la posterior. 
La Península Ibérica, llavors políticament conformada per dues monarquies 
ultramarines, la portuguesa i la hispànica, esdevindrà un dels escenaris fona-
mentals de la pugna napoleònica. Catalunya i les Terres de l’Ebre es veuran 
immerses durant sis anys en aquella lluita i la zona del final de l’Ebre, el gran 
riu estratègic, esdevindrà camp de batalla d’aquella llarga guerra.

El llibre que teniu a les mans és fruit de la iniciativa conjunta de l’Asso-
ciació d’Amics i Amigues de l’Ebre, el Departament de Cultura de la Gene-
ralitat de Catalunya a Tortosa, l’Ajuntament de Tortosa, el Centre Associat 
de la UNED a Tortosa i el Campus Terres de l’Ebre de la Universitat Rovira 
i Virgili, i recull les actes del congrés 200 anys de la fi de la guerra del Francès 
a les Terres de l’Ebre, celebrades els dies 16, 17 i 18 de maig de 2014 a Tortosa. 
Aquesta iniciativa, i l’estreta col·laboració de totes les entitats i institucions 
implicades, ha fet viable, primer, la celebració del congrés i, ara, aquesta pu-
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blicació. El fet que això haja estat possible ens congratula i assenyala un camí 
profitós per a esdeveniments futurs.

El congrés va voler abastar, analitzar i contrastar dos vessants comple-
mentaris dels esdeveniments que el protagonitzaven, i que no sempre es pre-
senten junts públicament: la visió històrica en relació amb el coneixement 
arqueològic. D’aquesta voluntat sorgeix un contrast enriquidor del conjunt.

La guerra del Francès va ensorrar els fonaments de l’Antic Règim a Espa-
nya alhora que possibilità el sorgiment del liberalisme. Això és una evidèn-
cia que tothom té interioritzada des de fa temps; ara bé, fins a quin punt es 
pot singularitzar Catalunya dins del marc general hispànic i, dins del Prin-
cipat, fins on es poden singularitzar les Terres de l’Ebre? Si en alguna cosa 
es poden singularitzar és en l’encara insuficient coneixença del seu paper en 
el conjunt dels esdeveniments del període comparativament amb fets tan 
estudiats com els setges de Girona i Tarragona o l’ocupació de Barcelona. El 
congrés va intentar, dins del marc temporal del final del conflicte i a partir 
d’un repàs de la situació general, prioritzar el protagonisme de les Terres de 
l’Ebre dins del conjunt hispànic i català.

Cal establir la premissa inicial en la fatalitat estratègica que significa el 
riu Ebre per a les terres que creua i a les quals dóna nom. El riu representa la 
gran frontera natural entre els Pirineus i la resta de la Península Ibèrica; qui 
diu frontera natural diu alhora inevitable frontera bèl·lica que, al llarg dels 
segles i les guerres, condicionarà la sort i la història de les nostres terres. La 
guerra sempre hi passa i, no només això, sinó que s’hi queda llargs períodes. 
Això es fa especialment evident a la ciutat que ha estat la capital històrica 
d’aquestes terres, Tortosa, que amb el seu paper vigilant vora el riu i amb el 
seu pont esdevé la fita imprescindible, el cap de pont entre València i Cata-
lunya, condició que esdevé una constant al llarg de tota la seua història i un 
punt clau en cas de guerra.

L’empremta de la guerra sempre és perceptible per a l’arqueologia. La 
guerra indubtablement destrueix, però també construeix. En poc temps Tor-
tosa va patir un bloqueig, un setge i finalment un altre bloqueig, amb tot un 
seguit d’obres, destruccions i reconstruccions, entre els anys 1809 i 1814. Fins 
i tot hauria pogut seguir la sort de Tarragona i veure les seues fortificacions 
volades, encara que l’armistici final li va evitar patir aquesta destrossa. Però 
no només Tortosa sinó que també, durant aquells anys, Roquetes, Jesús, Xer-
ta, Amposta, Móra, Ulldecona i altres poblacions, van patir les conseqüènci-
es de la guerra i, en l’àmbit material, la presència perllongada de les tropes i 
les seues operacions militars, moltes de les quals centrades en l’erecció de tot 
un seguit de reductes, caps de pont i altres elements militars de fortificació. 



13200 anys de la fi de la guerra del Francès a les Terres de l’Ebre

Els articles que podeu llegir a continuació, derivats de les ponències del 
congrés, analitzen, des de l’àmbit general fins al particular i des dels vessants 
històric i arqueològic, els distints aspectes militars, polítics, socials, econò-
mics i arqueològics de la guerra, centrant-se especialment en les Terres de 
l’Ebre, sense oblidar els marcs hispànic i català, i en l’examen dels dos anys 
finals del conflicte.

Antoni Moliner analitza els esdeveniments i les circumstàncies de la der-
rota napoleònica a la península i les lluites entorn del conflictiu retorn de 
Ferran VII, enmig de la confusió i les tensions dels mesos finals de la guerra, 
culminat pel cop d’estat reial. Aquest fet marcarà el retorn a l’absolutisme i 
comportarà l’enfrontament obert entre liberals i reialistes, el qual definirà 
l’evolució històrica dels decennis posteriors.

Ramon Arnabat detalla els costos socials i econòmics de la llarga guerra en 
el conjunt del Principat, amb el tràgic colofó de l’exili, tant dels afrancesats 
com dels liberals, víctimes de la repressió desfermada pel retorn a l’absolutis-
me, i de la seua sort en les terres franceses. Destaca també com l’impacte en 
el teixit social de la guerra, la revolució liberal i l’absolutisme restaurat foren 
irreversibles per a la desaparició de la societat estamental de l’Antic Règim.

Josep Sánchez dibuixa la panoràmica general del conflicte en el conjunt 
de les Terres de l’Ebre, les seues fases i els esdeveniments principals, especial-
ment la presa de Tortosa, sense oblidar enquadrar-les i explicar-les no només 
en relació amb les altres comarques catalanes immediates, sinó també amb 
les veïnes de València i Aragó, que tan determinants resulten a l’hora d’en-
tendre la realitat de l’Ebre català.

Joan Ramon Vinaixa repassa i perioditza la presència militar francesa a 
les Terres de l’Ebre, així com la seua incidència en l’administració civil; de-
termina, relaciona i quantifica el fenomen dels denominats afrancesats amb 
concreció a la zona de l’Ebre, els seus orígens i les seues motivacions i el grau 
d’implicació amb el poder intrús, juntament amb la seua sort a partir del 
retorn de Ferran VII i la restauració absoluta.

Roc Salvadó esbrina, dins del dispositiu militar francès de la zona de Lle-
vant i Catalunya, el paper clau de la plaça forta de Tortosa a les acaballes de la 
guerra, el fracassat intent de setge hispànic arran de la retirada napoleònica i 
el posterior bloqueig. També es refereix a la dissort de la població civil expul-
sada de la ciutat i atrapada entre línies, i a les lluites pel control de Tortosa 
entre liberals i reialistes en el marc de la fi de la guerra i l’evacuació francesa.

Núria Sauch analitza i contrasta la dinàmica social i els mecanismes d’ac-
cés al poder municipal, abans, durant i després del conflicte, el sorgiment 
de les juntes com a noves estructures de poder i l’impacte del període de la 
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dominació napoleònica en els poders locals de la zona de l’Ebre, juntament 
amb la situació immediatament posterior originada amb la tornada de l’ab-
solutisme.

Josep Maria Pérez i Pere Rams analitzen la fortificació del Cap de Pont a 
partir dels treballs arqueològics portats a terme al barri de Ferreries al solar 
situat entre el carrer de Castelló i la rambla de Catalunya l’any 2012. Analit-
zen l’evolució d’aquesta fortificació, els seus precedents i les contínues refac-
cions i reparacions que s’efectuen en el conjunt, especialment des del setge de 
l’exèrcit francès. El Cap de Pont esdevindrà una fortificació clau en el sistema 
defensiu de la ciutat.

Gustau Vivar, Rut Geli i Thaís Torra exposen els treballs d’arqueologia 
subaquàtica portats a terme en un vaixell de càrrega militar localitzat l’any 
2008 al delta de l’Ebre. Els treballs realitzats fins al moment permeten conèi-
xer que es tracta d’un transport militar enfonsat l’any 1813 en el transcurs de 
la guerra del Francès. Aquest vaixell formava part d’un comboi militar aliat 
sota el comandament anglès que, procedent d’Alacant i en retirada després 
d’atacar la ciutat de Tarragona, va embarrancar amb altres embarcacions a 
la desembocadura de l’Ebre. La càrrega que transportava estava formada per 
munició de diferents tipus i calibres, la qual, atesa la sedimentació del delta, 
s’ha preservat en molt bon estat.

Joan Martínez proposa posar el treball arqueològic al servei d’analitzar el 
sistema fortificat de Tortosa durant la guerra del Francès, a partir de les da-
des documentals d’aquest període contrastades amb els elements conservats 
encara vigents del conjunt defensiu. La recerca arqueològica també planteja 
l’anàlisi dels espais geogràfics a l’entorn de la plaça forta de Tortosa, els assen-
taments fortificats del bloqueig espanyol i el control de les vies de comuni-
cació. 

Noèlia Borràs amb la seua comunicació revela un aspecte poc conegut 
dins de la complexitat del conflicte: la presència temporal de la Junta Superi-
or d’Aragó a Sant Carles de la Ràpita arran de la conquesta de Saragossa pels 
francesos i els esforços per reorganitzar des de la distància la resistència i les 
greus dificultats amb què s’enfrontà en la consecució d’aquest objectiu.

Roc Salvadó Poy 
Joan Martínez Tomás

(coordinadors) 



ESPANYA (1813-1814):  
EL FINAL DE LA GUERRA I EL RETORN DE FERRAN VII

Antoni Moliner Prada 
Doctor i professor d’Història Contemporània de la UAB

1. Introducció

L’úlcera espanyola, que va sagnar lentament França des de 1808; l’hemorrà-
gia russa després de la desastrosa campanya de 1812, i, finalment, la declara-
ció de guerra de Prússia, van provocar la catàstrofe de l’exèrcit imperial. Al 
juny de 1812 Napoleó va reunir un exèrcit de més de 600.000 soldats france-
sos i aliats per a la campanya russa, però tan sols en van tornar 93.000. La ba-
talla de Borodino el 7 de setembre va produir la sagnia més important de les 
guerres napoleòniques fins a aquella data, un total de 68.000 morts i ferits.1 

L’emperador es va veure obligat a treure entre 1812 i 1813 les millors tro-
pes d’Espanya per combatre a Europa, i deixava en tot el territori a principis 
de 1813 tan sols uns 110.000 efectius. La batalla de Vitòria del 21 de juny 
d’aquest any va decidir en gran manera la sort de la guerra de la Independèn-
cia a Espanya.2 En definitiva, va precipitar el replegament napoleònic d’Es-
panya i Suchet hagué d’abandonar bona part del Regne de València i Aragó.

A finals de 1813 les pèrdues materials dels exèrcits napoleònics eren molt 
grans, però els resultats que van tenir en l’aspecte psicològic i moral van ser 

1 Lynn, John A. (2010): “Naciones en Armas, 1763-1815”, a Geoffrey Parker (ed.). Historia de 
la guerra. Akal, Madrid, p. 211-212.

2 Pardo de Santayana, José; Ortiz de Orruño, José María; Urquijo, José Ramón; Cava, Be-
goña (2010): Vascos en 1808-1813. Años de guerra y Constitución. Biblioteca Nueva, Madrid, p. 62.
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encara més greus. Es va afeblir la confiança de les seves tropes i va augmen-
tar proporcionalment la dels seus enemics; va destruir l’opinió i la seguretat 
que es tenia en el talent dels generals i va obligar els més crèduls a dubtar 
de les mires polítiques de Napoleó i de la superioritat del seu talent militar. 
Finalment, va donar una energia incalculable a la força de la resistència que 
l’opinió pública ja havia començat a presentar contra ell.3

2. La situació militar en 1813-1814

En finalitzar l’any 1812 els francesos encara ocupaven una part important 
d’Espanya: gairebé tota la Meseta nord; les províncies de Madrid, Guadala-
jara, Toledo i Càceres; el País Basc; una part de Navarra amb la seva capital, 
Pamplona; les províncies d’Osca i Saragossa; les ciutats de Lleida, Terol, i la 
franja del Mediterrani, des del Pirineu fins a la província d’Alacant.4 

A les províncies del nord la resistència es va mostrar molt agressiva des 
de finals d’aquest any. Al País Basc les forces guerrilleres aconseguien una 
força efectiva d’uns 14.500 homes. Durant els últims sis mesos els insurgents 
havien actuat a Guipúscoa, Navarra i Aragó, i progressaven molt quant a 
organització i entrenament. Formaven veritables cossos armats, que podien 
plantar cara als francesos quan el seu nombre era igual, ja que comptaven 
amb armes, municions i canons proporcionats pels anglesos, i eren capaços 
de dur a terme setges regulars.5

En el context europeu la guerra peninsular va passar a un segon pla i els 
problemes del comandament es van aguditzar. El mariscal Soult desobeïa el 
rei Josep I, que es trobava aïllat, sense recursos financers i sense possibilitat de 
rebre els homes que necessitava a causa de la campanya de Rússia. Des del seu 
retorn a París, el desembre de 1812, l’emperador va adoptar un sistema d’inter-
venció directa en els assumptes d’Espanya a través del seu ministre de la Guer-
ra. Però les distàncies, agreujades per la interrupció de les comunicacions a les 
províncies septentrionals, van fer que les seves decisions no tinguessin èxit.6 

3 Giraud, Pierre-François-Felix-Joseph (1815): Des Bourbons et des puissances étrangéres au 
20 mars 1815. L. Colas, Delaunay, Paris, p. 7.

4 De Diego García, Emilio (2008): España, el infierno de Napoleón. 1808-1814. Una historia 
de la Guerra de la Independencia. La Esfera de los Libros, Madrid, p. 434.

5 Sánchez Arreseigor, Juan José (2010): Vascos contra Napoleón, Actas, Madrid, p. 335.

6 Sarramon, Jean (1985): La Bataille de Vitoria. La fin de l’aventure napoléoninne en Espagne. 
J.C. Bailly Editeur, Paris, p. 75.
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En carta de 22 de desembre de 1812 Josep I proposa al seu germà establir 
la capital a Burgos en cas de necessitat, fins que arribi la pau amb Rússia, i 
que tot el territori a l’esquerra de l’Ebre, excepte Catalunya, sigui administrat 
pels seus ministres. Ell mateix es faria càrrec del comandament superior, 
auxiliat per un Estat Major General, amb el general Jourdan al capdavant. 
Reille seria el cap de l’exèrcit de Portugal i D’Erlon de l’Exèrcit del Sud, men-
tre que Suchet conservaria el comandament de Catalunya i València. Pensa 
que si no arribava la plata per pagar als seus soldats, era impossible mantenir 
tropes en el Tajo i en el Duero, fins i tot reconeix la impossibilitat de mante-
nir-se com a rei d’Espanya pels escassos recursos dels quals disposava.7

Les dificultats es van incrementar en conèixer a principis de gener de 
1813 el fracàs de la Grande Armée i la incorporació dels prussians al bàndol 
de les nacions que combatien contra l’emperador. Tots els recursos disponi-
bles de França es destinarien a neutralitzar l’amenaça de Prússia i Rússia. Per 
reorganitzar la Grande Armée, Josep I va haver de cedir uns 20.000 dels seus 
millors homes. Augmentava així els problemes que tenia. La seva feblesa 
creixent i la violència exercida sobre la població civil per solucionar els pro-
blemes de proveïment, van minvar la credibilitat del règim josefí i van donar 
ànims als espanyols per prosseguir la lluita. 

En el mes de març Josep I va traslladar el quarter general a Valladolid i 
abandonava definitivament Madrid. D’aquesta manera concentrava les es-
casses forces que li quedaven més a prop de la frontera francesa per comba-
tre les forces espanyoles del nord i l’esperada ofensiva aliada. 

2.1. Wellington i l’ofensiva aliada

La figura d’Arthur Wellesley, duc de Wellington, acapara l’atenció en aquest 
període crucial de la guerra, després de cinc anys d’èxits ininterromputs que 
li havien donat una gran reputació europea. General en cap de les tropes 
angleses a Portugal des de 1809, va participar en les operacions de la batalla 
de Talavera (juliol de 1809), en unió de les forces del general Cuesta, per la 
qual cosa va ser recompensat amb la distinció de capità general de l’exèrcit 
espanyol i per Anglaterra amb el títol de vescomte de Talavera i membre de 
la Cambra dels Lords. En la campanya de 1810 va participar en la batalla de 
Bussaco i va aconseguir detenir els francesos en les línies de Torres Vedras, 

7 De Diego (2008): op. cit. p. 435-436.
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prop de Lisboa, en aplicar una estratègia i tàctica precises.8 Després al gener 
de 1812 va realitzar la presa de Ciudad Rodrigo amb el seu exèrcit anglopor-
tuguès i les Corts li van concedir el títol de duc d’aquesta ciutat. A l’abril es va 
apoderar de la plaça de Badajoz i al juliol va combatre amb les seves tropes al 
costat de l’exèrcit espanyol en la decisiva batalla d’Arapiles.

La seva carrera militar culmina quan el 22 de setembre de 1812 les Corts 
gaditanes el van nomenar comandant en cap de tots els exèrcits espanyols. El 
seu prestigi i els èxits obtinguts avalaven aquesta decisió, encara que és cert 
que una part de l’exèrcit, amb el general Ballesteros al capdavant i el seu ma-
nifest en contra del seu nomenament, es va mostrar molt crítica. També un 
grup de diputats del sector dels “servils”, i especialment el clergue català Jau-
me Creus, van veure amb desgrat l’excessiu protagonisme de l’anglès. Entre 
els escrits divulgats en favor d’aquest general, que va ser apartat de l’exèrcit i 
reclòs a Ceuta, destaca el Discurso de Juan Romero Alpuente, promotor de la 
Junta de Terol en els inicis de la contesa.9 

Wellington va ser sens dubte el millor general al capdavant dels exèrcits 
aliats. Sabia el que volia, ho planejava amb eficàcia i ho executava amb mes-
tratge. Era fred, distant i una miqueta despectiu amb els seus soldats. Sempre 
va ser gelós de mantenir la disciplina entre els seus subordinats, encara que 
no ho va fer en els saquejos de Ciudad Rodrigo, Badajoz i Sant Sebastià. 
Confiava molt poc en l’exèrcit espanyol per la seva falta d’organització i en 
els guerrillers perquè entorpien les accions dels exèrcits.10

Des de finals de tardor de 1812 es recuperava amb les seves tropes en el 
seu retir de Freineda en terres portugueses, a poca distància de la frontera 
espanyola. Diversos regiments seus, amb molts soldats esgotats i malalts per 
causa de la disenteria i del reumatisme, van ser reemplaçats per nous com-
batents. El doctor James McCrigor, que era la seva mà dreta, apunta que l’ex-
tenuació de les tropes durant els setges de Ciudad Rodrigo, Badajoz i Burgos 
va ser el detonant que apareguessin gairebé cinc mil casos de reumatismes 
durant les campanyes peninsulars.11

8 Sousa Pinto, Alexandre de (2011): A estrategia e a táctica de Wellington para a defesa de 
Portugal, a As Linhas de Torres Vedras. Um sistema defensivo a norte de Lisboa (M. Corrêa Montei-
ro). PILT, Torres Vedras, p. 140-141.

9 Romero Alpuente, Juan (1813): Wellington en España y Ballesteros en Ceuta. Imprenta de 
Agapito Fernández Figueroa, Cádiz, p. 59.

10 Cassinello, Andrés (2007): Evolución de las campañas militares, a Antonio Moliner (ed.), 
La Guerra de la Independencia en España (1808-1814). Nabla Ediciones, Barcelona, p. 116-117.

11 Velasco Morgado, Raúl (2010): “Enfermedad y muerte en Ciudad Rodrigo durante 
la Guerra de la Independencia”, a La Guerra de la Independencia en el Mosaico Peninsular (1808-
1814). Cristina Borreguero Beltrán (coord.). Universidad de Burgos, p. 801.
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En la visita a Cadis que Wellington va realitzar al desembre va plantejar la 
seva estratègia i va exigir la designació d’un cap d’Estat Major espanyol ad-
junt, que va recaure en el general suís Wimpffen. El Consell de Regència va 
acceptar que l’ajuda britànica s’apliqués segons el criteri del duc de Ciudad 
Rodrigo i que el noranta per cent dels tributs de les províncies “alliberades” 
s’empressin en despeses militars. No obstant això, el govern li va negar les 
atribucions civils que fins llavors tenien els capitans generals, com l’enqua-
drament de tropes, ascensos i càstigs. Segons el decret de 6 de gener de 1813, 
els caps polítics, intendents i alcaldes solament cedirien davant la disposició 
dels generals de l’exèrcit en matèries pròpiament militars. A les queixes abo-
cades en un escrit publicat en El Conciso del 7 de desembre de 1813 sobre 
les atribucions concedides a lord Wellington, els editors pensaven que les 
facultats acordades eren moderades, doncs no es podia concedir menys “a 
un general que se desea guíe los soldados a la victoria, aun en circunstancias 
menos críticas en las que entonces se hallaba la nación”.12

Les dificultats d’entesa van persistir per la desconfiança mútua, la falta de 
recursos i les circumstàncies especials sobrevingudes. Les tensions polítiques 
van arribar a tal punt que el nou ministre de Guerra, O’Donojú, va intentar 
anul·lar els acords amb Wellington amb l’argument que la Constitució pro-
hibia que un estranger nomenés o destituís generals espanyols. No obstant 
això, aquestes maniobres van ser neutralitzades pel sector probritànic i pel 
seu germà l’ambaixador anglès a Espanya, Sir Henry Wellesley. En tot cas la 
nova regència va confirmar els acords assenyalats.

Mentre les forces angloportugueses romanien en les casernes d’hivern per 
preparar la campanya següent, les imperials es van veure obligades a mante-
nir-se en constant activitat, primer per recuperar l’enllaç entre Madrid i Valèn-
cia, després per rellevar les divisions que havien acudit en suport de l’Exèrcit del 
Nord i, finalment, per aconseguir el subministrament i combatre la insurrecció. 

El replegament dels exèrcits francesos cap al nord va ser una operació 
complexa. L’Exèrcit del Sud es va dirigir cap a Conca per deixar expedit el 
camí cap a València, però la maniobra va ser un fracàs. Per la seva banda, 
l’Exèrcit del Centre i el de Portugal es van dirigir cap a Burgos. La fustigació 
de les tropes espanyoles, El Empecinado a Castella la Nova i altres guerrilles 
a Ciudad Real, van dificultar el replegament dels francesos. Al març, com 
s’ha indicat, Josep I va arribar a Valladolid i la capital del regne perillava que 
caigués en mans espanyoles. La pressió de les guerrilles, les partides de Saor-
nil, Julián Sánchez i uns altres, va ser intensa en terres de Castella la Vella i 
va dificultar les accions de Reille. 

12 Público desengaño sobre el llamado convenio de Lord Wellington (1813), f. 142.
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Des que Napoleó va ordenar reforçar l’Exèrcit del Nord a les ordres de 
Clausel fins que van arribar a la seva destinació les divisions assenyalades i es 
van posar sota les seves ordres, van transcórrer quatre mesos. La falta d’entesa 
entre els comandaments imperials i la dificultat a comunicar les ordres per 
l’acció de la guerrilla va impedir que canviés la situació. Si el normal era que 
hi arribessin entre quinze o vint dies, ara en trigaven quaranta.13

José Pardo de Santayana calcula que, al final de la primavera de 1813, dels 
100.000 homes que Napoleó tenia desplegats a Espanya entre Wellington i 
la frontera francesa, 46.000 estaven sota les ordres de Clausel dedicats a una 
infructuosa persecució dels guerrillers i 9.000 al control de les comunicaci-
ons. La resta d’homes estaven dispersos amb la finalitat de tancar l’accés als 
aliats a la vall del Duero.14

La gran ofensiva aliada no es va executar fins al maig de 1813. Wellington 
era conscient de la inferioritat que tenien llavors els francesos en la Península. 
Comptava amb 80.000 soldats, 51.000 de britànics i 29.000 de portuguesos, als 
quals sumaria després 28.500 soldats espanyols, mentre que les forces enemi-
gues no arribaven a la meitat, per la qual cosa aquestes van haver de replegar-se. 

Entre l’abril i el maig l’Exèrcit del Nord va dirigir la seva atenció a la presa 
de Castro Urdiales, i a perseguir Espoz i Mina amb els seus 9.500 voluntaris 
de la Divisió de Navarra, que tenien el suport dels habitants del país. Distre-
ien així grans contingents francesos.15 La plaça càntabra va caure en mans 
del general Foy el 12 de maig de 1813. Un miler de defensors la van protegir 
d’onze mil soldats francesos durant dues setmanes, però la població civil va 
sofrir nombroses atrocitats comeses pels soldats napoleònics, italians i fran-
cesos, com descriuen els militars Marcel, Bloye i Vacani. 

La Divisió Leval va abandonar Madrid el 27 de maig sota la pressió de les 
tropes d’El Empecinado que va entrar a la capital l’11 de juny. Les princi-
pals famílies afrancesades, el cos diplomàtic i les autoritats, juntament amb 
estris i objectes artístics robats en diferents centres militars, científics i de 
belles arts, palaus i arxius, transportats en més de tres-cents carros de tota 
classe sota les ordres del general Hugo, es van dirigir a Valladolid i a la vista 
dels moviments dels aliats es van retirar a Burgos. La lentitud de l’avanç de 
l’exèrcit angloportuguès va permetre a Josep I reunir totes les tropes sota el 
seu comandament, però la marxa resultava cada dia més dura. El general 

13 Pardo de Santayana (2010), op. cit., p. 59-60.

14 Pardo de Santayana (2010), op. cit., p. 59.

15 A finals de 1812 la Divisió de Navarra d’Espoz i Mina tenia 9.500 voluntaris i exercia un 
poder absolut sobre la població rural. Era considerat com el virrei de Navarra.
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Reille va intentar sense èxit frenar els homes de Wellington que es dirigien 
al curs alt de l’Ebre. L’objectiu era Vitòria. Les tropes de Josep I van prendre 
posicions en la planada de la capital alabesa el 20 de juny.16

2.2. La batalla de Vitòria i l’ocàs del domini francès

José Pardo de Santayana ressalta la importància que va tenir la batalla de 
Vitòria en l’etapa final de la contesa i assenyala que la clau de l’èxit va sobre-
venir perquè una part de les divisions imperials desplegades a la regió no va 
acudir al camp de batalla obstaculitzades per les forces d’origen guerriller 
que hi havia al nord, uns 25.000 combatents, 10.000 dels quals bascos.17 

Les forces de Wellington i les franceses es trobaven cara a cara separades 
per les serres que divideixen la vall del Bayas de la planada alabesa, però men-

16 De Diego (2008), op. cit., p. 446-448; Priego Fernandez del Campo, José (2004): Gue-
rra de la Independencia, 1808-1814, Vol. VIII-1º. Campaña de 1813. Editorial San Martín, Ma-
drid, p. 323-324.

17 Pardo de Santayana (2010), op. cit., pp. 62-63.

Mapa. Campanya de 1812-1814. Retirada francesa. (M. Artola (coord.). ‘Historia militar de 
España. Edad contemporánea I. El siglo xix’. Ministerio de Defensa, Madrid, 2015, p. 83)
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tre que els aliats veien el desplegament del seu adversari, els imperials no. Les 
tropes franceses eren molt inferiors i estaven molt disseminades. El terreny 
no havia estat reconegut pel comandant general i no es va prendre cap mesu-
ra defensiva seriosa per detenir l’enemic en els ponts de pas sobre el Zadorra, 
i evitar que progressés cap als cims de les muntanyes de la Puebla.18 Sense 
notícies de Clausel ni de Foy, Jourdan indisposat i el rei Josep sense prendre 
una decisió clara, ningú no va donar les ordres oportunes per al combat. 

Wellington, en conèixer que Clausel es trobava a dos dies de marxa, va 
decidir acceptar la batalla. En el teatre d’aquelles operacions la presència 
dels guerrillers d’Espoz i Mina, el Pastor, els batallons biscains de Mendi-
zábal i uns altres, van fer possible que ni Clausel, ni Foy, ni Maucune amb 
uns 23.000 combatents no hi estiguessin presents. El matí del dia 21 les di-
visions aliades van iniciar els seus moviments i es van produir els primers 
combats encapçalats per la divisió espanyola de Morillo, i encara que aquest 
va ser ferit va romandre en el camp de batalla. Al migdia les forces imperials 
eren insuficients per contenir l’atac aliat i als francesos els va ser impossible 
reconstruir una segona línia defensiva. La Divisió de Longa va creuar el riu 
Zadorra per Durana i els va tancar la retirada pel camí ral de França, amb la 
qual cosa els va obligar a anar per la carretera de Pamplona.

El rei Josep es va veure forçat a donar l’ordre de retirada general a les 
cinc de la tarda i com que no hi havia bona carretera, perquè era estreta i es 
convertia en un mal camí, va haver d’abandonar l’artilleria i tot l’equipatge 
objecte de la seva rampinya duta a terme en els cinc anys d’ocupació, que va 
caure en mans dels soldats i dels camperols de la zona.

L’intendent Alexander Dallas descriu en la seva autobiografia amb tot ti-
pus de detalls el saqueig d’un dels carruatges; ell es va emportar gairebé 400 
lliures en doblons, 250 de les quals va enviar al seu pare i amb part de la resta 
es va comprar un cavall.19 El jove oficial de farmàcia de l’exèrcit napoleònic 
Antoine Laurent Apollinaire Fée descriu en els seus records de la guerra 
d’Espanya el clima de desesperació i desconcert que es va produir després 
d’aquesta batalla:

¿Cómo contar ahora —assenyala— todo lo que vi al atravesar aquella funesta lla-
nura en la que tantos encontraron la ruina y la muerte? Desesperación de los ven-
cidos, gritos amenazantes de los vencedores, pavor de los emigrados españoles que 

18 Sarramon (1985), p. 443.

19 Pardo de Santayana, José (2008): “La batalla de Vitoria”, a Revista Ejército nº. 811, Ex-
traordinario II Centenario de la Guerra de la Independencia, p. 95, 103 i 213.
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esperaban la muerte de mano de sus compatriotas, llantos desgarradores de mujeres 
y niños indefensos degollados o aplastados bajo las patas de los caballos, arrebatos 
insensatos ante la vista del oro que chorreaba de los carromatos de tesoro, cruelda-
des inauditas, abnegaciones sublimes: nada faltó en aquel escenario de muerte y 
desolación.20 

Per la seva banda, el general Hugo assenyala que enmig de la confusió gene-
ral els furgons del tresor van ser buidats per saquejadors francesos, anglesos, 
espanyols i portuguesos, “que aunque enemigos, parecieron olvidar un ins-
tante su enemistad para apoderarse del dinero que el azar de la guerra ponía 
tan súbitamente a su disposición”.21 L’equipatge del rei Josep es va convertir 
en el símbol d’una política dels furts individuals, del saqueig de la riquesa 
nacional realitzat de manera sistemàtica pels ocupants.22 El botí incloïa, a 
més de l’or i la plata, dos-cents quadres de famosos pintors espanyols i estran-
gers, obres de Velázquez, Ticià, Correggio, Murillo i altres grans artistes.23

Solament una petita guarnició va caure en mans de Longa i les altres 
tropes franceses van aconseguir passar la frontera perquè Wellington no 
va aprofitar el seu èxit i amb prou feines va assetjar l’adversari. Les pèrdu-
es humanes van ser importants: 1.500 morts, 8.000 ferits i 2.700 presoners 
per part dels francesos, i al voltant de 5.000 baixes entre morts i ferits aliats 
(3.300 anglesos, 1.000 portuguesos i 600 espanyols). La pèrdua de material 
militar va ser enorme, els francesos van deixar abandonades 151 peces d’arti-
lleria amb els seus carros de municions. 

Segons Toreno, la batalla de Vitòria va ser un cop terrible per als fran-
cesos, que es van veure nus i desposseïts de tot i van acabar per destruir la 
disciplina i la virtut militar dels seus soldats. L’únic recurs que els va quedar 
va ser sortir d’Espanya i sostenir la guerra dins del seu mateix territori: “No-
table mudanza y trastrocamiento —assenyala— que convertía en invadido 
al que se mostraba poco antes invasor altanero”.24

La batalla de Vitòria del 21 de juny va significar un gran triomf per a 
l’exèrcit aliat, fruit d’una campanya ben preparada per Wellington, com a 

20 Fée, Antoine Laurent Apollinaire (2007): Recuerdos de la guerra de España, llamada de la 
Independencia, 1809-1813. Ministerio de Defensa, Madrid, p. 189.

21 Hugo, General (2007): Memorias del general Hugo. Renacimiento, Madrid, p. 304.

22 Artola, Miguel (1956): Sitio y reconstrucción de San Sebastián. Madrid, p. 230. 

23 Miranda Rubio, Francisco (2010): Guerra y revolución en Navarra (1808-1814). Gobier-
no de Navarra, Pamplona.

24 Conde de Toreno (2008): Historia del levantamiento, guerra y revolución de España. Estu-
dio preliminar de Rihcard Hocquellet. Urgoiti Editories, Pamplona, p. 1061.
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gran estrateg que era. També va suposar el final del regnat josefí i la fi de 
les esperances de Napoleó per imposar les seves condicions de pau a Euro-
pa.25 Encara que la guerra es va perllongar diversos mesos més, després dels 
fracassos de Prússia, l’emperador estava entre dos fronts. La victòria va ser 
celebrada en tot Europa i el mateix Ludwig van Beethoven va escriure en 
honor als vencedors la seva obra La batalla de Vitòria o gran simfonia guerrera, 
que es va estrenar a Viena amb motiu d’un acte benèfic per recaptar fons en 
benefici dels ferits en campanya.

D’altra banda, les tropes del general Paris van evacuar Saragossa entre el 5 
i el 9 de juliol de 1813. I en l’envit entre els generals espanyols Espoz i Mina 
i Durán, va guanyar el primer que va entrar a la capital aragonesa el mateix 
dia 9.

La situació internacional es va complicar encara més per a l’emperador 
francès en formar-se la sisena coalició antinapoleònica l’agost de 1813. S’en-
frontava per primera vegada a les grans potències d’Àustria, Rússia, Prússia i 
Anglaterra. Es trobava més afeblit que mai.

2.3. La batalla de Sant Marçal i el saqueig de Sant Sebastià

El desordenat replegament de les tropes imperials va conduir a una sèrie de 
batalles de frontera, com havia succeit a Portugal. En els combats que havien 
de produir-se ja no es dilucidava el signe del desenllaç de la contesa sinó el 
moment de la seva conclusió. Sant Sebastià i Pamplona, i en l’altre extrem 
dels Pirineus, Girona i Figueres, van oferir major o menor resistència, però 
la guerra continuaria al territori francès.26

Wellington es va detenir en arribar al territori francès i no va voler en-
vair el país enemic i poder suscitar una insurrecció generalitzada, com havia 
succeït amb els francesos a Espanya. Les tropes del rei Josep van aconseguir 
passar a França i es van reorganitzar en els dipòsits militars de Baiona, amb 
l’ajuda del mariscal Soult, duc de Dalmàcia, enviat per Napoleó que va subs-
tituir el 12 de juliol Josep I en el comandament. Dels seus exèrcits, solament 
uns 85.000 homes eren operatius, que va organitzar en nou divisions d’in-
fanteria i dues de cavalleria, amb les denominacions de l’Esquerra, Centre i 
Dreta, sota el comandament de Clausel, Drouet d’Erlon i Reille.

Soult va començar els preparatius per alliberar les guarnicions de Sant 
Sebastià i Pamplona. Sant Sebastià era un objectiu important per a Welling-

25 Sarramon (1985), op. cit., p. 554-555.

26 De Diego (2008), op. cit., p. 458.
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ton perquè obligava les tropes de Soult a abandonar el territori espanyol de 
manera definitiva i aconseguia el control de la frontera pels Pirineus occi-
dentals. El 3 de juliol de 1813 va exposar per primera vegada la seva intenció 
d’assetjar la plaça, per la qual cosa va reclamar el bloqueig de la costa. La ciu-
tat donostiarra estava governada des del 19 de juny pel general francès Rey i 
comptava amb una guarnició de 3.500 homes i 76 peces d’artilleria. Welling-
ton va designar el tinent general Sir Thomas Graham al comandament de la 
5a Divisió, reforçada per la brigada portuguesa de Bradford, perquè iniciés el 
bloqueig de la ciutat a principis de juliol. En les operacions van col·laborar 
quatre batallons de voluntaris de Biscaia, manats per Mendizábal, que van 
ocupar Pasajes i van tallar el subministrament d’aigua als assetjats. A partir 
del 7 de juliol van ser únicament les tropes angloportugueses les que es van 
encarregar de prosseguir el setge mentre altres forces de Girón i Longa pro-
tegien als assetjadors. 

La fortalesa estava situada en una petita península a la qual s’accedia per 
l’istme protegit pel monestir de Sant Bartomeu, amb un batalló de guarni-
ció. En el costat sud per on s’entrava a la ciutat, la muralla formava un horna-
beque amb un gran baluard en el centre i dos mitjos baluards en els extrems, 
el de Sant Joan i el de Sant Jaume. Qualsevol intent d’assaltar la fortalesa 
passava pel control del monestir.

Després de diversos dies de bombardeig, el 15 de juliol es va dur a terme 
un assalt al monestir de Sant Bartomeu i els anglesos van aconseguir con-
quistar-lo l’endemà passat. Els supervivents hagueren de fugir a la ciutat. Les 
bateries dels defensors es van ressentir del foc aliat quan es destruïren els seus 
emplaçaments. El dia 22 es va fer una bretxa practicable en el mur oriental 
i els defensors van construir barricades i parapets defensius. Aprofitant la 
baixamar, Graham va decidir assaltar la bretxa en la nit del 24 al 25 de juliol, 
malgrat que Wellington era partidari de realitzar-ho de dia. Els escocesos re-
ials, que era la unitat que encapçalava l’atac, desordenats i sense cap possibili-
tat, van ser abatuts pels defensors. Les pèrdues van ser quantioses: 571 baixes, 
330 de les quals eren de la citada unitat, i 6 oficials i 118 soldats presoners. 
Quan Wellington es va assabentar el dia 27 de l’ofensiva de Soult en Ronces-
valles per socórrer Pamplona, va ordenar la suspensió del setge i Graham va 
retirar el tren de lloc amb ajuda de bucs anglesos fondejats en la badia.

Després de l’intent frustrat d’alliberar Pamplona, Soult va elaborar un pla 
per auxiliar el general Rey davant la imminència de la rendició de Sant Se-
bastià. Per executar aquest pla comptava amb els cossos dels exèrcits de Reille, 
Clausel i Drouet d’Erlon, un total de nou divisions amb uns 40.000 homes. 
El seu objectiu era trencar el front assetjat pel camí més curt, creuant el Bi-
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dasoa. La concentració de forces es va iniciar a partir del 27 d’agost en dues 
columnes, una enfront de les altures de Sant Marçal i l’altra sobre els alts de la 
Bayonnette. La columna de Reille havia de marxar a Oiartzun; Clausel tenia 
com a missió contenir els possible atacs dels aliats, i Drouet d’Erlon havia 
d’avançar pel camí que va de Peñas de Aia a Oiartzun. Després, reunits els 
tres, es dirigirien per Hernani a Sant Sebastià.27 

Per progressar cap a Oiartzun el cos de Reille, format per uns 18.000 ho-
mes, havia d’expulsar les tropes de l’exèrcit de Galícia del comandament del 
general Freire (les divisions de Losada, Goicochea i Porlier), uns 15.000 ho-
mes que estaven situats en les altures de Sant Marçal d’Irun, posició que ocu-
paven des de la seva arribada a la frontera al final de juny. Des d’aquesta mun-
tanya les tropes espanyoles controlaven el camí ral des de Behobia fins a Irun.

El 31 d’agost les columnes de Soult travessaren el Bidasoa. A l’alba els 
francesos van poder establir caps de pont enfront de Sant Marçal. A les nou 
del matí va començar l’atac, però les divisions de Freire ja havien format una 
línia bastant sòlida. El primer intent de Reille per aconseguir la muntanya 
va fracassar, encara que el segon realitzat cap a les onze del matí va acon-
seguir que les seves tropes arribessin al cim i ocupessin momentàniament 
l’ermita de Sant Marçal. Després de més d’una hora de combat els homes de 
la Divisió Villatte, els de Macune i Lamartiniére van haver de retrocedir. A 
les dues de la tarda Soult va ordenar atacar novament les posicions espanyo-
les de Sant Marçal i el turó de Porto, però Freire havia concentrat les seves 
divisions i havia disposat un dispositiu defensiu en profunditat. Els atacants 
es van veure obligats a replegar-se per l’acció de la 1a brigada de la 5a Divisió 
espanyola comandada per Mendizábal i el 2n batalló de Marina. Desmo-
ralitzades les tropes franceses, van abandonar el front i van fugir i Soult va 
haver d’admetre que l’ofensiva havia fracassat.

La pèrdua d’homes d’ambdós bàndols va ser important: 4.000 francesos 
i 2.500 espanyols. Dels soldats francesos, més de 2.000 van morir ofegats en 
passar el Bidasoa, molt crescut en aquella ocasió per una forta tempesta. En-
tre els morts destaquen els generals de divisió Vandermaesen i Lamartiniére 
i entre els ferits els brigades Menne, Remond i Guy, i en el camp aliat entre 
els ferits hi havia el general Losada.

Suspès el setge de Sant Sebastià el 27 de juliol es va reprendre de nou el 24 
d’agost i amb aquest objectiu els anglesos van augmentar el nombre de ba-
teries en l’istme i a l’altre costat de l’Urumea. Igualment van desembarcar for-

27 De Diego García, Emilio; Sánchez-Arcilla Bernal, José (dir.) (2011): Diccionario de 
la Guerra de la Independencia. Actas, Madrid, t. II, p. 1550-1551.
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ces a l’illa de Santa Clara i van aconseguir prendre-la. Durant diversos dies es 
bombardejaren les bretxes i s’aconseguí que les defenses franceses minvessin. 

Wellington ordenà el dia 31 l’atac definitiu al matí, aprofitant la baixamar. 
Com s’havia fet a Ciudad Rodrigo, es preparà una mina sota la bretxa prin-
cipal amb la intenció de fer-la esclatar quan l’enemic hi accedís. A les onze 
del matí l’artilleria aliada va cessar el foc i es va iniciar l’atac, obrint-se pas 
els voluntaris de la 5a Divisió cap a la bretxa. Com succeí en el primer assalt, 
en arribar al cim, amb un desnivell d’uns set metres, van haver de retrocedir. 
Es produí un elevat nombre de baixes entre les seves files. Quan la situació 
semblava ja insostenible i els assaltants havien tornat a escalar la bretxa, va 
explotar un polvorí que va ocasionar nombroses baixes als francesos. Llavors 
els angloportuguesos s’apoderaren de la cortina i s’introduïren a la ciutat. El 
general Rey va aconseguir arribar al castell amb més d’un miler d’homes i 
van continuar la seva defensa fins que capitulà el dia 8 de setembre, després 
de setanta-tres dies de setge.28 Els assetjadors van tenir uns 500 morts, entre 
ells l’enginyer Ricardo Fletcher —que tant va destacar en el traçat de les 
línies de Torres Vedras— i uns 1.500 ferits.

Per la seva banda, els assaltants van començar a saquejar la ciutat, com si 
fos una ciutat enemiga, tal com havien fet amb Ciudad Rodrigo i Badajoz. 
Durant tres dies seguits els habitants de Sant Sebastià van sofrir tot tipus 
d’atropellaments inimaginables dels aliats, que els va deixar esbalaïts. Luis 
Murugarren ha escrit que Sant Sebastià va patir un saqueig minuciós en 
totes les cases, “con la agravante de asesinatos, heridos y violaciones, y con 
el colofón de un incendio general de todas sus casas, con la sola excepción 
de unas pocas, en razón de la utilidad que ofrecían a los asaltantes”.29 Aquest 
historiador ha reconstruït a través de les informacions de setanta-nou testi-
monis l’ambient de la ciutat i la conducta de les tropes britàniques i portu-
gueses en relació amb els fets assenyalats. Conclou que el saqueig no va ser 
del tot espontani i va comptar amb la col·laboració d’oficials dels escamots 
de saltejadors i lladres, que van robar tot tipus de béns, diners i estris, i no 
van respectar ni el sagrat i molt menys les dones. 

En l’obra clàssica de l’historiador militar francès Jacques Belmas, dedicada 
als setges en la Guerra Peninsular, es refereix a la resistència heroica dels france-

28 Belmas, Jacques (1836): Journaux des sièges faits ou soutenus par les français dans la Pénin-
sule, de 1807 á 1814. Paris, p. 266; Sánchez-Arcilla (2011), p. 1558-1559; Larrinaga, Carlos 
(coord.) (2013), San Sebastián, 1813. Historia y memoria. Hiria Arg., Donostia.

29 Murugarren, Luis (1993): 1813: San Sebastián incendiada: Británicos y portugueses. San 
Sebastián, p. 51.
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sos a Sant Sebastià com l’últim reflex de la seva glòria a Espanya. Aquest autor 
no dubta a denunciar el mal tracte i els horrors inimaginables que va sofrir la 
població donostiarra. La ciutat quedà reduïda a un munt de ruïnes fumejants.

La conquesta de Sant Sebastià va costar als angloportuguesos 3.535 homes 
morts o ferits, 2.000 dels quals es van produir en l’assalt del dia 31 d’agost, i 
es van efectuar 71.000 trets de canó.30 

Qui van ser els responsables d’aquesta acció inhumana? Sens dubte, Gra-
ham i sobretot Wellington, que no van prendre les mesures disciplinàries 
dràstiques, com van fer després quan les seves tropes van entrar a França i no 
van deixar passar els espanyols per prevenir qualsevol excés. Com assenya-
la l’historiador militar José Priego Fernández, “su cruel indiferencia con la 
suerte de los desgraciados habitantes de San Sebastián que habían acudido a 
recibir a su liberadores con los brazos abiertos es un baldón en su memoria”.31

3. La presa de Pamplona i el final de la guerra 

L’exèrcit aliat d’uns 45.000 combatents, format per britànics, alemanys, por-
tuguesos i espanyols del general Morillo, sota les ordres del general Wel-
lington, va entrar a Navarra el 22 de juny de 1813. El dia 24 l’avantguarda es 
trobava a les rodalies de Pamplona i al dia següent assetjaven la ciutat. L’1 
de juliol va donar ordres al general Hill per portar a terme el bloqueig de 
la ciutat.

Per ordre de Napoleó, el mariscal Soult reorganitzà l’exèrcit francès d’uns 
40.000 soldats i penetrà per Roncesvalles i el Baztan en el territori espanyol 
amb la intenció d’aixecar el bloqueig de Pamplona. El 28 de juliol s’enfron-
taren els dos exèrcits a la primera batalla de Sorauren, sense una victòria 
clara, però amb moltes pèrdues per les dues parts. Dos dies després, el 30, 
el combat dóna èxit a les tropes aliades, que obligaren Soult a renunciar a 
l’aixecament del setge de la ciutat.32

Els exèrcits aliats, un cop havien vençut la resistència francesa a Sorauren i 
Sant Marçal, estaven disposats a envair França. La misèria era total als pobles 
de la muntanya, a Lesaka moriren de fam 300 persones i a Bera 400 habi-
tants. Els aliats ho van arreplegar tot, collites, animals de tir, queviures, etc. 

30 Priego Fernández del Campo, José (2006): Guerra de la Independencia, 1808-1814, Vol. 
VIII-2º. Campañas de 1813-1814. Editorial San Martín, Madrid, p. 401.

31 Priego (2006), op. cit., p. 405.

32 Miranda (2010), op. cit., p. 257.
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La guarnició francesa de Pamplona estava formada per 3.500 soldats sota 
el comandament del general Cassan. La seva situació era difícil des de l’inici 
del setge el 14 de juliol pel general britànic Picton, que fou substituït després 
pels generals Enrique O’Donnell, comte de La Bisbal, i Carlos de España. 
Tot i que tenien abundant munició i la fortalesa era inexpugnable, no dis-
posaven de suficients provisions d’aliments. Van sortir de la plaça per apro-
visionar-se durant els mesos d’agost i setembre. A l’octubre la situació ja era 
crítica i a mig mes la guarnició moria de fam. No hi quedaven cavalls, gossos, 
gats i rates. Les herbes es podien trobar en les fortificacions i les esplanades. 
L’escorbut va aparèixer als hospitals de la ciutat. Wellington esperava que 
Pamplona caigués com fruita madura i es rendís per la fam. El 31 d’octubre 
capitulà el general Cassan després de quatre mesos de setge. Els francesos 
van tenir més de cinc-cents morts, vuit-cents ferits i un miler de presoners.33

Un dies abans de finalitzar el bloqueig de Pamplona, el 19 d’octubre, Na-
poleó va ser vençut a Leipizg o la Batalla de les Nacions per l’exèrcit de la 
sisena coalició (la Gran Bretanya, Rússia, Espanya, Portugal, Prússia, Àustria, 
Suècia i alguns estats alemanys). Els aliats estaven disposats a envair França 
i derrocar l’emperador. Wellington havia fixat la data el 8 de novembre per 
començar l’ocupació de França, però el mal temps va retardar l’operació. 
El dia 10 a la matinada 90.000 soldats de l’exèrcit alitat entraren a França i 
unes hores després es produí el primer enfrontament, la batalla de Nivelle, 
prop de Sant Joan Lohitzune, en el golf de Biscaia. Els soldats aliats que 
no havien rebut el salari ni el menjar sufient saquejaren i espoliaren amb 
molta crueltat les poblacions properes al lloc del combat. Davant d’aquesta 
situació, Wellington va ordenar que diverses unitats hispanes se’n tornessin 
a Espanya per tal d’evitar la revenja, la qual cosa provocà un conflicte entre 
britànics i espanyols que es va resoldre diplomàticament. Solament la divisió 
de Morillo amb altres tropes de Freire van participar en la batalla de Tolosa 
de Llenguadoc el 10 d’abril de 1814.34

En territori espanyol encara romanien en mans franceses algunes places 
com Santoña, Jaca, Barcelona, Tortosa, Dénia, Sagunt, Peníscola, Lleida, Me-
quinensa i Montsó. Les tres últimes van caure al febrer per un ardit de Van 
Halen, que va falsificar ordres de Suchet; també Jaca. La resta de ciutats es 
van ocupar després de l’armistici i de ser evacuades pels francesos. L’últim 
reducte francès que va quedar en territori aragonès va ser Benasc, que va ca-
pitular el 23 d’abril. El 18 de maig es va recuperar Tortosa i el dia 28 Barcelo-

33 Miranda (2010), op. cit., p. 261.

34 Miranda (2010), op. cit., p. 262.
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Rendició de Tortosa, el 2 de gener de 1811. Pintura de Rémond per Sandoz i gravada per 
Chavane. ( J. Mercader i Riba. ‘Catalunya i l’imperi napoleònic’. Publicacions de l’Aba-
dia de Montserrat, Barcelona, 1978)
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na, el 3 de juny Hostalric i el dia 4 Figueres. L’últim combat va ser el de Sant 
Gervasi, el 16 d’abril de 1814, davant una sortida de la guarnició francesa.35 

3.1. L’armistici

L’armistici que va posar fi a les hostilitats a Espanya es va signar a Tolosa el 18 
d’abril de 1814 entre el tinent general francès comte de Gazan, cap de l’Estat 
Major General de l’Exèrcit d’Espanya, en representació dels mariscals fran-
cesos Duc de Dalmàcia i Duc d’Albufera, i els mariscals de camp espanyols 
Jorge Muray i Luis Wimpffen, en representació del marquès de Wellington 
en nom de l’exèrcit aliat. Consta de catorze articles i en ell s’accepta el cessa-
ment d’hostilitats i s’assenyala el camí de retirada de les tropes d’ocupació, 
seguides molt de prop per les de l’exèrcit aliat. La vila i els forts de Santoña 
es lliuraven als espanyols i es permetia als francesos endur-se tots els efectes 
militars que tinguessin (art. 5è). Totes les guarnicions franceses destacades a 
Espanya havien de passar a França com més aviat millor i havien d’empor-
tar-se l’artilleria i les armes que disposessin. Les guarnicions de Sagunt i Pe-
níscola es reunirien amb la de Tortosa i marxarien pel camí ral cap a França 
per Perpinyà. A la seva arribada a Girona, es lliurarien a les tropes espanyoles 
les places de Figueres i Roses, i quan els soldats francesos haguessin arribat al 
territori francès llavors es lliuraria la plaça de Barcelona (Art. 8è).36 

Posteriorment, els articles referits en aquest conveni a l’Exèrcit d’Aragó i 
Catalunya van ser reemplaçats per uns altres d’acord amb el mariscal Suchet 
(duc d’Albufera). En ells s’especificava que la plaça de Tortosa seria la pri-
mera a retornar, i les de Sagunt, Peníscola i Hostalric al més aviat possible. 
En tot cas, les autoritats espanyoles haurien de subministrar els queviures 
i els transports que necessitessin les guarnicions d’aquestes places fins a la 
frontera amb França, i els malalts que no poguessin evacuar-se romandrien 
als hospitals fins que poguessin fer-ho. Suchet havia ordenat la devolució 
d’alguns presoners espanyols i demanava que es retornessin els seus de les 
guarnicions de Lleida, Mequinensa i Montsó. 

En aquest context, el capità general de Catalunya, Francisco Copons y 
Navia va signar un conveni amb el general Habert, comandant superior 
de la Baixa Catalunya i governador de Barcelona, per assegurar la manera 
d’evacuació de la plaça i els fortins de Barcelona, que va ser ratificat el 20 de 

35 Cassinello (2007), op. cit., p. 118-119.

36 Real Academia de la Historia (RAH), Fondo Copons y Navia (FCN), Legajo 9/6977. 
“Convenio”. Tolosa, 18 de abril de 1814. 
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maig de 1814. La seva elaboració va ser encarregada respectivament a F. X. 
Cabanes, que era el cap de l’Estat Major del Primer Exèrcit, i al senyor Lamy 
(cap de Batalló del 117) i al seu capità Menu. L’evacuació de les tropes es faria 
de forma ordenada i seguirien el camí cap a Perpinyà passant per Mataró, 
Tordera, Girona, Figueres i Boulou. La guarnició s’enduria de Barcelona que-
viures per a quatre dies i rebria a Figueres el que necessités fins que arribés a 
França, però hauria de pagar al Govern espanyol el transport. Segons l’article 
cinquè, els francesos residents a Barcelona eren lliures de seguir la guarnició 
i emportar-se les seves pertinences, subjectes si escau a pagar els drets de 
duana. Al seu torn els francesos que es quedessin a la ciutat no podien ser 
molestats per les opinions públiques que haguessin manifestat. (Art. 5è).37

Copons també va programar la seva entrada a la plaça de Barcelona. 
Aquesta es realitzaria a les deu del matí segons el protocol establert. Aquest 
acte girava entorn del retrat de Ferran VII, transportat per un carro triomfal 
des de la caserna general establerta a Sarrià fins al Palau on es col·locaria en 
un dosser. Les tropes que componien la marxa eren la de guies, caçadors, 
esquadró del general, correus i batalló de música. El general governador de 
la plaça, després de presentar les claus al general en cap fora de la porta de 
Sant Antoni, es col·locaria a l’esquerra del retrat reial i el cap de l’Estat Major 
encapçalaria aquesta comitiva. Les tropes en formació presentarien armes i 
saludarien el retrat amb la veu de Viva el Rei. L’acte finalitzaria amb un te-
dèum a la catedral.38

4. Guerra i espoli

La guerra va ser caòtica, desordenada i el protagonisme principal al final, 
com s’ha indicat, el va tenir l’exèrcit angloportuguès. Els soldats espanyols 
van combatre majoritàriament descalços, sense instrucció ni disciplina. No 
va existir un pla conjunt de defensa ni comandaments adequats. No obstant 
això, la conjuntura internacional i l’ajuda anglesa va possibilitar la victòria. 

Per damut de tot cal remarcar l’esperit de resistència inicial. A la tardor de 
1808 es van mobilitzar entre 250.000 i 300.000 homes segons diverses fonts, 
xifres molt més elevades en relació amb la població total si les comparem 

37 RAH, FCN, Legajo 9/6977. “Convenio sobre la evacuación de la plaza y fuertes de Bar-
celona”. Barcelona, 20 de mayo de 1814. 

38 RAH, FCN, Legajo 9/6976. “Orden general del 29 de Mayo de 1814”. 
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amb el cas de França durant la Convenció que mobilitzà 425.000 homes.39 
Certament el fenomen de la deserció dels soldats, entorn del 20%, no es pot 
obviar, però és semblant a la deserció d’altres exèrcits durant les guerres na-
poleòniques. El canvi més important de l’exèrcit espanyol és que es transfor-
mà en un exèrcit nacional, no reial com abans de la contesa. La guerrilla i la 
col·laboració civil també transformaren les estructures militars tradicionals 
en molts aspectes. Després, res no va ser igual a èpoques anteriors.

Els exèrcits francesos, espanyols i aliats van viure sobre el terreny. Recor-
regueren a la fiscalitat immediata, als saquejos, a les requises, a les bestretes 
i als subministraments, que, segons J. Fontana, van cobrir almenys la meitat 
dels costos militars.40 La càrrega més feixuga va recaure sobre els camperols 
i el poble en general.

Durant la guerra les condicions de vida de les classes populars va empit-
jorar notablement (inflació, males collites, fam canina de 1811-1812, atur, 
baixada dels salaris reals etc.). Les pèrdues demogràfiques, militars i civils 
van representar, segons Pérez Moreda, entre un 4% o 5% de la població de 
1800. Ronald Fraser comptabilitza, tenint en compte els que van morir i els 
que no van néixer, una pèrdua entre 215.000 i 375.000 persones. Esteban Ca-
nales remarca que en el cas de Catalunya l’any 1809 va ser el més catastròfic, 
pèrdua d’un 5% de la seva població. En tot cas la xifra global, tradicional-
ment admesa, referida a Espanya, de mig milió de persones, és exagerada i 
cal rebaixar-la.41

Cal fer una breu referència a la qüestió de l’espoli del rei Josep i els mili-
tars napoleònics. La novela de Benito Pérez Galdós El equipaje del rey José ha 
perviscut en la memòria històrica que associa exèrcits francesos amb espolis 
i robatoris, oblidant que també els exèrcits aliats actuaren moltes vegades 
com a tropes d’ocupació. M’interessa destacar els espolis d’última hora; era 
important portar a París els objectes artístics procedents dels països ocupats 
per a depositar-los en el Museu de Napoleó. Com digué l’emperador en un 
discurs davant el Directori: “La República Francesa, per la seva força, la supe-

39 Guerrero Acosta, Francisco: “La batalla más larga de Napoleón”, a Revista Española de 
Defensa, abril 2014, p. 60.

40 Fontana Josep, Garrabou, Ramon (1986): Guerra y Hacienda. Instituto Gil Albert, Alacant.

41 Pérez Moreda, Vicente (2010): “Costes humanos y económicos de la Guerra “, a E. La 
Parra (ed.), La guerra de Napoleón en España, reacciones, imágenes y consecuencias. Universidad 
de Alicante, Alicante; Fraser, Ronald (2006): La maldita guerra de España. Historia social de 
la Guerra de la Independencia (1808-1814). Crítica, Barcelona; Canales, Esteban (2002): “El 
impacto demográfico de la Guerra de la Independencia”, a Enfrontaments civils: postguerres i 
reconstruccions. Pagès Editors., Lleida, t. I.
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rioritat de la seva llum i dels seus artistes, és l’únic país del món que pot 
proporcionar un refugi inviolable a aquests obres mestres”.42

Des de l’arribada de Napoleó a Espanya el 1808, Frédric Quillet va assu-
mir la tasca de seleccionar uns cinquanta quadres, la meitat de propietat 
reial, per al museu de París. El 26 de maig de 1813 quan la cort va abandonar 
Valladolid, sortiren totes les pintures i tots els quadres confiscats. Uns quants 
es van perdre a la batalla de Vitòria com s’ha indicat, altres van anar a parar 
a mans de lord Wellington, i alguns van arribar a Napoleó per diferents 
conductes. Després del Congrés de Viena i la caiguda de Napoleó, tornaren 
a Espanya 284 quadres i 108 objectes robats. El cert és que Josep I en el seu 
exili americà encara se’n va endur una bona part de tot el que havia sortit 
d’Espanya.43 Segur que no tornaren molts dels objetes valuosos robats.

Pel que apunta el dietari de Raimon Ferrer, referit a 1813 i 1814, Suchet 
va arribar a Barcelona el juliol de 1813 amb més d’un centenar de carruatges 
carregats del pillatge que havia fet a València. I quan dibuixa la sortida de 
les tropes franceses de Barcelona insisteix en el fet que els combois formats 
per centenars de carros anaven plens d’equipatges i de tot el que havien 
furtat. L’exemple del general de divisió Ordeneau pot servir de paradigma. 
Des de 1808, exceptuant uns mesos, aquest general va residir a Barcelona i 
es va endur, quan deixà la ciutat el 26 de gener de 1814, fins i tot les bateries 
de cuina i els càntirs de la casa de Narcís Alegre on estava hostatjat. “¿Podía 
imaginar-se tal de un General? Sí —respon—, esto y mucho más, siendo Ge-
neral francés”.44 En resum, els generals francesos eren, en expressió d’Antoni 
de Capmany, “contrabadistas al entrar y ladrones al salir”.45

5. El retorn de Ferran VII

El dia 15 de gener de 1814 es va celebrar les primeres Corts ordinàries a 
Madrid en el Teatro de los Caños del Peral. La qüestió que va caldre deba-

42 Antigüedad del Castillo-Olivares, Mª Dolores (2010): “José Bonaparte y el patrimo-
nio entre la gestión y el expolio”, a Dos siglos de historia. Actualidad y debate histórico en torno a 
la Guerra de la Independencia (1808-1814). R. Viguera Ruiz (ed.), Universidad de la Rioja, p. 
285-286.

43 Antigüedad (2010), op. cit., p. 288-289.

44 Ferrer, Raimon (2014): Barcelona cautiva, osea, Diario exacto de lo ocurrido en la misma 
ciudad mientras la oprimieron los franceses. vol. 9 y 10 (Manuscrito, 1813-1814). Edició digital 
d’Antoni Moliner Prada (Servei de Publicacions de la UAB, 2014), vol. 10, p. 21-22.

45 Ferrer (2014), op. cit., vol. 9, p. 42.
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tre era sobre la tornada imminent del rei i les mesures que calia adoptar. A 
aquest efecte es va nomenar una comissió que va elaborar un projecte de 
decret en la sessió secreta de les Corts de 31 de gener. El text estableix que 
no es reconeixeria el rei i, per tant, no se li prestaria obediència fins que en 
el si del Congrés Nacional prestés el jurament previst en l’article 173 de la 
Constitució. Primer va passar pel Consell d’Estat l’1 de febrer i l’endemà el 
va aprovar el Parlament. 

Aquest decret es va fer públic el 3 de febrer i manava a tots els tribunals, 
justícies, caps, governadors i altres autoritats, tant civils com militars i eclesi-
àstiques, que ho fessin complir en tots els seus àmbits. La Regència rebia 
l’encàrrec de donar les instruccions i ordres precises perquè quan arribés el 
rei a la frontera se li donés una còpia d’aquest decret i una carta seva “que 
instruya a S. M. del estado de la nación, de sus heroicos sacrificios, y de las 
resoluciones tomadas por las Cortes para asegurar la independencia naci-
onal y la libertad del Monarca”. També devia assenyalar la ruta que havia 
de seguir el rei fins a arribar a Madrid, sense permetre que l’acompanyes-
sin persones vinculades al govern intrús o que haguessin col·laborat en ell. 
S’encarregava al president de la Regència que quan sortís a rebre el rei li 
presentés un exemplar de la Constitució, “a fin de que instruido S. M. en ella 
pueda prestar con cabal deliberación y voluntad cumplida el juramento que 
la constitución prescribe”. I quan el monarca arribés a Madrid, “vendrá en 
derechura al congreso a prestar dicho juramento, guardándose en este acto 
las ceremonias y solemnidades mandada en el reglamento interior de Cor-
tes”. Tot un protocol per escenificar el nou temps històric sobrevingut, que 
girava entorn del llibre sagrat de la Constitució, al qual havia de sotmetre’s 
el monarca. En tal sentit s’especificava que les Corts farien públic de forma 
solemne l’acte de jurament del rei, pel qual“ha sido el rey colocado constitu-
cionalmente en su trono”.46

Per la seva banda, el 5 de febrer la citada comissió va plantejar a les Corts 
la idea de publicar el Manifesto a la nación española, com així es va fer el 
dia 19, per informar l’opinió pública i el poble de la situació i recaptar el 
seu suport al rei i a les mateixes Corts. En el text apareix clarament la visió 
imposada pel liberalisme sobre el mite de la revolució espanyola, que es va 
convertir en icona i referent de la cultura del progressisme radical i demo-
cràtic al llarg del segle xix: “los principios que han dado lustre y fama eterna 
á nuestra célebre revolución”; la defensa de la llibertat d’impremta, “como 
el mejor preservativo contra las demasías de los propios y la ambición de los 

46 RAH, FCN, Legajo 9/6978. “Decreto de las Cortes de 3 de febrero de 1814”. 
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extraños”; les Corts com a dipositàries dels drets de la nació i la Constitució 
com a fonament del nou concepte de pàtria, “ahora que podemos decir tene-
mos patria, y que hemos sacado las libres instituciones de nuestros mayores 
del abandono y olvido en que por nuestro mal yacieran”.47

Les maniobres del duc de San Carlos, al marge del Consell de Regència, 
es van succeir des del mes de febrer. Pretenia signar el tractat de pau amb 
Napoleó a esquena seva i va arribar d’incògnit a Madrid com també José Pa-
lafox, la qual cosa va incomodar el Govern. D’altra banda, el mateix Napoleó 
a través de l’ambaixador francès a Madrid, el comte de la Forest, havia ofert 
a Ferran VII la possibilitat de recuperar el tron. El Consell de Regència va 
dipositar en Copons tota la seva confiança i el secretari de Guerra li va encar-
regar que fos ell en persona a rebre Ferran VII a la frontera amb França, ate-
nent-se al decret de les Corts del 2 de febrer. De manera especial li demanava 
que, d’acord amb el cap polític, per tots els pobles de trànsit del rei es cantés 
un tedèum a les seves esglésies. Tots els caps d’Exèrcit havien d’informar de 
tots els moviments de tropes que es produïssin a la frontera. Ni el Consell 
de Regència ni els diputats liberals podien fiar-se de les persones que envol-
taven el rei en el seu exili, com el duc de San Carlos o el canonge Escoiquiz, 
que van ser els culpables que Copons caigués en desgràcia i fos apartat del 
seu càrrec després. Des que li va ser comunicada l’ordre al març, va preparar 
minuciosament el necessari, com l’obtenció de mules que havien de tirar del 
cotxe reial per l’itinerari marcat. La Diputació s’encarregà de buscar-les en 
un moment d’escassetat i l’intendent va aconseguir els diners necessaris per 
al viatge, trenta mil duros.

El 21 de març Copons va disposar una proclama per al seu exèrcit, que 
es va publicar l’endemà, en la qual expressa els seus sentiments i satisfacció 
per l’arribada del “deseado Fernando”, que havia de dirigir-se a Madrid per 
rebre del Congrés el govern d’Espanya, gràcies “a la fidelidad española y los 
heroicos esfuerzos de las tropas Nacionales i aliados”. La seva presència havia 
de reanimar els esforços per reconquerir tot el territori que encara ocupaven 
els francesos i servir d’exemple als militars de tot el món.48

El 22 de març Ferran VII va creuar la frontera espanyola, acompanyat per 
forces franceses, uns cinc-cents cavalls, deu mil infants i cinc peces, i l’ende-
mà passat va entrar en terra controlada per les forces espanyoles en travessar 
el riu Fluvià. Probablement, el rei no coneixia la realitat del país perquè 

47 RAH, FCN, Legajo 9/6978. “Las Cortes a la Nación española”. Madrid, 19 de febrero de 
1814, 7 p.

48 RAH, FCN, Legajo 9/6976. “Orden general del Exército para el 22 de marzo de 1814”.
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havia estat absent tant de temps, no obstant això és molt significatiu que se 
saltés el recorregut traçat per la Regència (Girona, València, Madrid) i que 
decidís passar per una sèrie de ciutats per buscar el suport a la seva persona. 
¿Era signe de la seva independència o més aviat una demostració palpable 
de la seva oposició a confirmar el règim liberal instaurat a Cadis? Mentre els 
absolutistes eren partidaris que el rei recuperés la plenitud de la seva sobi-
rania, els liberals exigien al monarca que es regís per les normes emanades 
de la Constitució. El caràcter dubitatiu i timorat del rei aviat es manifestaria 
sense embuts.

El capità general de Catalunya, Copons y Navia, va rebre el monarca el 24 
de març a Bàscara, lloc fins al qual arribaven les descobertes del seu exèrcit. 
Després que el mariscal Suchet lliurés la persona del rei a Copons, aquest li 
va besar la mà i li va donar la benvinguda en nom de la Regència i a les dotze 
del migdia li va retre homenatge amb les seves tropes formades per uns deu 
mil soldats que van desfilar amb banda de música davant seu. “En este me-
morable día que hará época en los fastos de la historia —recorda— fixé mi 
felicidad, y di gracias a la Divina providencia que había oído mis ruegos”.49

Determinades fonts sense cap fonament assenyalen que Copons quan li 
va demanar que signés un exemplar de la Constitució enquadernat en or, el 
rei no ho va fer. Unes altres, en canvi, afirmen que quan esperava el rei per 
demanar-li que jurés la Constitució, rebregat enmig de la multitud que ho 
aclamava, no va poder emplenar-ho. La veritat és que quan el monarca ja es 
trobava a Girona, llavors Copons li va lliurar la carta de part de la Regència, i li 
va contestar que l’estudiaria detingudament. Per la seva banda, Ferran VII li va 
manifestar la seva satisfacció pels seus serveis i lleialtat i li va concedir la gran 
creu de San Carlos i el va honrar des d’aquell dia menjant en la seva taula.

La família reial i el seu seguici, juntament amb el capità general Copons, 
van abandonar Girona el 28 de març, i, sense passar per Barcelona que roma-
nia encara ocupada, es van dirigir a Tarragona i després a Reus. En aquesta 
ciutat un grup d’expatriats barcelonins van obsequiar el rei amb diversos ac-
tes els dies que hi va romandre, l’1, el 2 i el 3 d’abril. Amb el suport de l’Ajun-
tament reusenc van edificar un temple campestre, octàgon, a l’estil clàssic, 
envoltat de pilastres amb les seves bases i capitells, que va estar il·luminat 
a la nit amb llums de diversos colors i altres adorns. En l’interior hi havia 
unes graderies i al damunt un pedestal, en el centre del qual es va erigir 
una piràmide amb el seu capitell, que sostenia una estàtua que representava 

49 RAH, FCN, Legajo 9/6978. “Representación de Francisco Copons y Navia”. Sigüenza, 31 
de marzo de 1816. 
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una bella i elegant matrona, la Constància, acompanyada de quatre heroïnes 
col·locades damunt del pedestal, representant personatges bíblics (Judith, 
la reina Ester, la valenta Jahel i la mare dels Macabeus). Un espai nou per 
demostrar que els barcelonins i els ciutadans de Reus s’havien mantingut 
fidels i ferms “en defensa de la Patria y rescate de su estimado Rey Fernando”. 
El monument, construït en el curt espai d’unes cinquanta-set hores, era sím-
bol de l’obsequi i la veneració dels catalans al rei, el “deseado Fernando VII”.50 

El dia 2 d’abril, una comissió formada per senyors de l’elit i la burgesia 
barcelonina (Antonio Abadal, Francisco de Gomis, José de Pomareda, José 
Antonio Obiols, Domingo Támaro, Juan Gelabert, José Buxó, José Bosch, 
Pedro Callís i Bartolomé Santaló) i el president i els ministres de l’Audiència 
territorial de Reus, es van apropar al monarca per besar-li la mà i implorar 
la seva protecció “para el rescate de la Capital oprimida”. Després de les pa-
raules que va pronunciar Antonio Abadal, que anava al capdavant d’aquesta 

50 Relación de los obsequios con que los expatriados de Barcelona han celebrado en la villa de 
Reus y en los días 1, 2 y 3 de abril de 1814 el feliz arribo a ella de S. M. el Sr. D. Fernando VII rey de 
las Españas, con su real familia. Reus, en la oficina de José Rubio, año 1814, p. 4-9.

Entrada de Ferran VII a Catalunya. Gravat de F. Campañà. (J. Mercader i Riba. ‘Catalu-
nya i l’imperi napoleònic’. Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 1978) 
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diputació, van parlar el duc de San Carlos, el capità general Copons y Navia 
i el mariscal Francisco Milans. A continuació, la comissió va homenatjar 
el duc de San Carlos recordant-li la fortalesa i la lleialtat dels barcelonins, 
demostrada en la seva primera acció contra els ocupants, quan diversos jo-
ves del poble van donar mort a un vèlit en la Rambla de Barcelona el 30 de 
maig de 1808, que va donar origen a l’aixecament general de tot Catalunya. 
Després van passar a donar les gràcies a Copons y Navia en una altra estança, 
qui va agrair la seva atenció i va elogiar tant Catalunya com el seu “valiente, 
intrepido y victorioso primer exército”. Després de la sortida de la comitiva 
reial la tarda del 3 d’abril, van atendre l’infant Don Antonio, que per motius 
de salut havia romàs a Tarragona fins a aquest dia. 

En aquests dies van aparèixer publicats en la premsa de Reus diversos po-
emes en elogi del sobirà, que relaten les gestes patriòtiques més excel·lents 
ocorregudes a Barcelona i Catalunya, “inflamada de entusiasmo nacional y 
amor a Fernando, antemural de Iberia”. La Relación de los obsequios es conver-
teix en relat oficial i icona del patriotisme català. Mitifica fins a l’extrem la 
figura del rei com a pare amorós i tendre de la nació, el lideratge de la qual 
ha fet possible la unió de totes les províncies i de tots els espanyols i ciuta-
dans de totes les classes. La figura del rei es converteix així en mite igualitari, 
capaç de superar les contradiccions de les classes socials i els fets diferencials 
col·lectius i territorials. Es tracta d’una visió del liberalisme moderat que 
reflecteix el pensament de la burgesia catalana d’aquesta època:

¡O virtuoso Fernando! ¡qué cúmulo de prosperidades no debe prometerse Cata-
luña y la España toda de su restitución al Trono, habiéndote mostrado en esta 
población y demás del tránsito un Padre amoroso y tierno de una Nación de 
hijos y hermanos! Desapareció la rivalidad de las Provincias. No somos sino Es-
pañoles y ciudadanos libres estrechados con el vínculo de la Santa Religión de 
nuestros Padres, que forma de todos nosotros un solo corazón y alma. Todos, sin 
abolición de las jerarquías de las clases, tan esenciales a una Monarquía, aunque 
moderada, y del respeto debido a las Autoridades, nos hemos igualado a los ojos 
de la ley para los premios y castigos, y todos conspiramos a un mismo fin, que es 
la felicidad del Estado.51

Des de Reus, van emprendre el camí cap a Lleida i després modificant la ruta 
assenyalada va arribar el 6 d’abril a Saragossa, ciutat que es considerava sím-
bol del patriotisme espanyol per la seva defensa heroica. Aquí el rei, convidat 

51 Ibídem, p. 17.
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per Palafox, va decidir passar la Setmana Santa i es barreja amb les cerimò-
nies religioses tradicionals entre el poble, per buscar el suport dels nobles 
aragonesos a la seva causa. Per la seva banda, el dia 10 d’abril el capità general 
Copons va tornar a Catalunya amb el permís del rei.

La comitiva reial es va dirigir cap a València. Va passar primer per Daroca 
el dia 11 i una junta política de notables li va manifestar la seva oposició al 
fet que el monarca jurés la Constitució. Després el dia 15 del mateix mes va 
arribar a Sogorb, on va ser rebut per una diputació de l’Ajuntament i acla-
mat per la població. Ja a Puçol, a les portes de València, el dia 16 d’abril cap 
a les onze del matí es va produir la trobada amb el regent i cardenal Luis de 
Borbó, i segons alguns comentaristes de l’època el va rebre amb certa fredor. 
El rei el va obligar que li fes un petó a la mà, gest que es pot interpretar 
com el desaparallement de la Regència. Després, tots dos es van traslladar 
a València, on el monarca es va estar dues setmanes per tal de preparar el 
cop d’estat. 

Quan va entrar a la capital va ser aplaudit per una gran gentada als carrers 
i va rebre el famós Manifiesto de los Persas, signat per un grup de seixanta-nou 
diputats reialistes en el qual es feia un elogi de la monarquia absoluta i es 
rebutjaven les reformes gaditanes. Aquests dies es va produir a València una 
ofensiva reialista en tota regla en la premsa. El Lucindo i El Fernandino exal-
taven la figura del rei i demanaven responsabilitats i culpables de la situació 
(afrancesats i liberals). Als escrits es veu la ploma d’Ostolaza, un dels dipu-
tats absolutistes més destacats que havia signat el Manifiesto.

El pla ocult que tenia Ferran VII, com el denomina Pedro Rújula,52 es ba-
saba en el suport de l’opinió pública, de l’exèrcit, de les grans potències i de 
bona part dels diputats de les Corts. Aquests havien estat designats a les elec-
cions a Corts de 1813 i com que no ho podien ser de Corts anteriors, eren 
nous diputats. Van ser desigants els que tenien el suport dels seus territoris 
i de les oligarquies tradicionals, la qual cosa afavorí la renovació de l’assem-
blea en un sentit conservador. El grup conspirador es reunia a Madrid a la 
casa de José Palacín, i era liderat per l’advocat Bernardo Mozo de Rosales on 
es gestà el Manifiesto de los Persas.

Quant al suport militar, tot i que Ferran VII no va obtenir el favor de Copons 
y Navia, tenia el del capità general de València i Múrcia, Francisco Javier Elío, 
i el de Castella la Nova i governador de Madrid, Francisco Ramón Eguía, que 
havia estat designat de forma il·legal i desplaçava el general Villacampa que era 

52 Rújula, Pedro (2014): “Golpe de Estado Real”, dossier “La traición absolutista, 1814”, a 
La aventura de la Historia, n. 186, p. 56-59.
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liberal. També comptava amb el suport anglès; el mateix ambaixador Henry 
Wellesley havia manifestat la seva posició favorable a introduir el senat en l’or-
denament constitucional i a donar més poder al rei. Per ell, el règim establert 
a Cadis era de caire republicà. De fet, tropes de la cavalleria anglesa, sota el co-
mandament del tinent coronel Whittingham, van acompanyar Ferran VII en 
la seva entrada a Madrid. El rei també tenia el suport de la noblesa i el clergat.

En aquest context Ferran VII va signar el Manifiesto del 4 de maig, que es 
va fer públic el dia 11. El decret reial denuncia la convocatòria il·legal de les 
Corts, l’apropiació de la sobirania reial per part de la nació, la sanció de lleis 
fonamentals de govern popular, la manca de llibertat que va haver-hi a l’ho-
ra de proclamar la Constitució i la persecució de tots aquells que dissentien 
“de esta manera de pensar revolucionaria y sediciosa”. Quant a l’exèrcit i l’ar-
mada “reales”, també denuncia el canvi introduït en la seva denominació, en 
convertir-se en “nacionales”. I conclou el text amb la negativa del rei a jurar 
la Constitució i declara nuls tant aquella Constitució com tots els decrets, “y 
de ningún valor ni efecto, ahora ni en tiempo alguno, como si no hubieran 
pasado jamás tales actos”.53

Uns dies després, el 13 de maig, el rei i el seu seguici entraven a Madrid sota 
l’aclamació del poble, en una operació planejada pels qui estaven d’acord a 
conservar els seus antics privilegis qüestionats pel liberalisme. Consumat el 
cop d’estat, Ferran VII va restaurar de nou l’absolutisme a Espanya. 

La seva política aplicà una repressió sistemàtica no només als col·labo-
radors del règim josefí sinó també als patriotes liberals, que va perseguir 
cruelment. Els diputats liberals van ser condemnats a penes de presidi, com 
Agustín Argüelles, Francisco Martínez de la Rosa i Calatrava, o de reclusió 
en convents en el cas dels eclesiàstics i uns altres a la pena capital. A diferèn-
cia dels afrancesats que havien emigrat en 1813 acompanyant Josep I o poc 
després, els liberals, desconcertats per l’actitud del rei, es van veure obligats a 
fugir a l’estranger. Però això és una altra guerra.
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EL FINAL DE LA GUERRA DEL FRANCÈS A CATALUNYA: 
COSTOS I CONSEQÜÈNCIES (1814-1823)
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1. Les guerres del Francès

La guerra del Francès ha esdevingut un període clau de la història de Cata-
lunya i d’Espanya, i fins i tot d’Europa, ja que marca l’auge i el declivi del 
domini napoleònic sobre Europa.1 En el cas català i espanyol, la guerra del 
Francès marca el punt de no-retorn, de ruptura, entre l’Antic Règim i el rè-
gim liberal i s’emmarca al bell mig del període que coneixem com a crisi de 
l’Antic Règim i Revolució Liberal, que abraça el darrer terç del segle xviii i 
la primera meitat del segle xix. 

La guerra del Francès, però, fou un fenomen complex i si volem copsar el 
seu veritable abast no podem limitar-nos a l’estudi dels enfrontaments mi-
litars entre patriotes i francesos, per importants que aquests fossin, sinó que 
cal considerar altres aspectes com ara: la lluita per la subsistència de la ma-
joria de la població davant les requises militars i altres robatoris i malifetes; 
els moviments de població a la cerca de seguretat; l’alteració de l’ordre social 

1 Vegeu Woolf, Stuart (1992): La Europa Napoleónica. Crítica, Barcelona; Boudon, Jac-
ques-Olivier (2006): La France et l’Europe de Napoléon. Armand Colin. París; Canales, Esteban 
(1996): Guerra y paz en Europa, 1799-1815. Eudema, Madrid; Rowe, Michael (ed.) (2003): 
Collaboration and resistance in Napoleonic Europe: state-formation in an age of upheaval, c. 1800-
1815. Macmillan, Basingstoke.



46 El final de la guerra del Francès a Catalunya: costos i conseqüències (1814-1823)

amb la igualtat de fet; la desestructuració econòmica i la crisi del comerç 
internacional; l’impagament de rendes senyorials; el debat polític entre ab-
solutistes i liberals al voltant de la Constitució de Cadis de 1812; el debat 
sobre l’encaix de la pàtria catalana en la nació espanyola…2

La guerra del Francès sotragà les relacions socials, el poder polític i mili-
tar, les bases econòmiques i les mentalitats. En el marc del que acostumem 
a denominar com a guerra del Francès, podem trobar-hi almenys tres en-
frontaments o guerres, a més de la lluita quotidiana per la subsistència: l’en-
frontament militar entre l’Exèrcit francès i els afrancesats contra els patriotes 
(liberals i absolutistes); l’enfrontament ideològic i cultural entre el liberalisme 
i l’absolutisme, entre la revolució i la contrarevolució; i l’enfrontament social 
entre pagesos i senyors, entre pobres i rics. Per aquest motiu Josep Fontana 
ens proposa parlar de “les guerres del Francès”.3 Aquestes guerres trasbalsa-
ren de dalt a baix la societat catalana, de manera que res tornaria a ser igual 
després d’elles, ni a Europa, ni a Espanya, ni a Catalunya. L’Antic Règim havia 

2 Vegeu Fontana, Josep (coord.) (1981): La invasió napoleònica. Economia, cultura i societat. 
UAB, Bellaterra; Artola, Miguel (2007): La Guerra de la Independencia. Espasa-Calpe, Madrid; 
Mercader, Joan (1978): Catalunya i l’imperi napoleònic. PAM, Barcelona; Vilar, Pierre (1979): 
“Catalunya i Espanya durant la invasió francesa: resistència i nació, pràctiques i conceptualit-
zació”, a Assaigs sobre la Catalunya del segle XVIII. Crítica, Barcelona, p. 91-172; Fraser, Ronald 
(2006): La maldita guerra de España. Historia social de la guerra de la Independencia. Crítica, 
Barcelona; Esdaile, Charles (2004): La Guerra de la Independencia. Una nueva historia, Crítica, 
Barcelona, i (2006): España contra Napoleón. Guerrillas, bandoleros y el mito del pueblo en armas 
(1808-1814). Edhasa, Barcelona; Rújula, Pedro; Canal, Jordi (ed.) (2011): Guerra de ideas: po-
lítica y cultura en la España de la Guerra de la Independencia. Marcial Pons, Madrid; Arnabat, 
Ramon (coord.) (2013): La guerra del Francès 200 anys després. URV, Tarragona; Ramisa, Ma-
ties (ed.): Guerra napoleònica a Catalunya (1808-1814). Estudis i documents. PAM, Barcelona; 
DD.AA. (2008): Ocupació i resistència a la guerra del Francès, 1808-1814. Museu d’Història de Ca-
talunya, Barcelona; i Demange, Christina; Geal, Pierre; Hocquellet, Richard; Michonneau, 
Stéphane; Salgues, Marie (coord.): Sombras de mayo. Mitos y memorias de la Guerra de la Inde-
pendencia en España. Casa de Velázquez. Madrid. Vegeu també Arnabat, Ramon (2008): “Apor-
tacions historiogràfiques sobre la guerra del Francès a Catalunya amb motiu del bicentenari 
del seu inici (1808-2008)”, a Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics, XIX, p. 239-247.

3 Fontana, Josep (2008): La guerra del Francès, 1808-1814. Pòrtic, Barcelona. Vegeu també 
els treballs de Moliner, Antoni (2007): Catalunya contra Napoleó. La Guerra del Francès, 1808-
1814. Pagès Editors, Lleida; (1989): La Catalunya resistent a la dominació francesa (1808-1812). 
Edicions 62, Barcelona; i (2004): La guerrilla en la guerra de la Independencia. Ministerio de 
Defensa, Madrid; Moliner, Antoni (coord.) (2008): La Guerra de la Independencia en España 
(1808-1814). Nabla Ediciones, Alella; i “Dossier entorn al bicentenari de la Guerra del Fran-
cès”, Revista HMIC, VI (http://seneca.uab.es/hmic); i de Ramisa, Maties (1995). Els catalans i 
el domini napoleònic. PAM, Barcelona; (2008): Polítics i militars a la Guerra del Francès (1808-
1814). IEI, Lleida; i (2008): “Historiografia local de la guerra del Francès”, Plecs d’Història Local, 
n. 131, a L’Avenç, n. 340.
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entrat en una crisi irreversible i la nova societat liberal i capitalista s’anava 
implantant. Tot plegat comportà conseqüències en l’àmbit econòmic, social, 
polític, i cultural que s’aniran fent evidents al llarg del segle xix. D’aquesta 
complexitat de les guerres del Francès, en tenim una bona mostra en els 
estudis locals i comarcals que s’han fet arreu de Catalunya.4

Assenyalem dues qüestions directament relacionades amb la guerra del 
Francès i que tingueren una gran repercussió en la història contemporània 
de Catalunya i d’Espanya: les Juntes i les relacions amb les colònies america-
nes. En aquest text no podem dedicar la nostra atenció a aquestes qüestions, 
malgrat la seva importància. Pel que fa a les Juntes, tan sols cal resseguir la 
cronologia de la història del segle xix. Hom se’n pot fer una bona idea a 
partir dels estudis d’Antoni Moliner, d’Anna M. García i de Josep M. Ollé Ro-
meu.5 Quant a l’impacte americà és ben evident que les diverses “solucions” 
al tema colonial es plantegen durant aquests anys, tant des de la península, 
com des de les mateixes colònies.6 De fet, la restauració de l’absolutisme 
impedeix desenvolupar la via integracionista vers les colònies desenvolupa-
da per les Corts de Cadis. Tot i que, posteriorment, els constitucionals del 
Trienni Liberal (1820-1823) intentaran reemprendre aquesta via, la situació 
ja havia canviat radicalment i aquesta era una via morta. 

4 Sauch, Núria (ed.) (2011): La Guerra del Francès als territoris de parla catalana. Afers, Va-
lència; Sauch, Núria; Grau, Joan Ferran (2014): Guerra i territori (1808-1814): Alguns aspectes 
de la guerra del Francès als pobles de banda i banda del riu de la Sénia. Onada Edicions, Benicar-
ló; Barnosell, Genís (ed.) (2008): Girona i la guerra del Francès (1808-1814). Ajuntament de 
Girona, Girona; Arnabat, Ramon (2014): La guerra del Francès al Penedès (1808-1814). Vila-
franca del Penedès, inèdit; Grau, Josep M.; Güell, Manuel; Murillo, Francesc; Porta, Josep 
M.; Serra, Gabriel (2010): La Guerra del Francès a la Conca de Barberà (1808-1814). CECB, 
Montblanc; i Bohigas, Jordi (2009), ”Guerra i societat al nord-est de Catalunya (1808-1814). 
Algunes consideracions”, a Annals de l’Institut d’Estudis Empordanesos, n. 40, p. 77-88.

5 Moliner, Antonio (1997): Revolución burguesa y movimiento juntero en España. Milenio, 
Lleida; García Rovira, Anna M. (1989): La revolució liberal a Espanya i les clases populars. Vic, 
Eumo; i Ollé Romeu, Josep M. (1994): Les bullangues de Barcelona durant la primera guerra 
carlina (1835-1837). 2 vol. El Mèdol, Tarragona.

6 Vegeu Guerra, François-Xavier (dir.) (1995): Revoluciones Hispánicas. Independencias 
americanas y liberalismo español. Universidad Complutense, Madrid; Manuel Chust (1999): 
La cuestión nacional americana en las Cortes de Cádiz. UNED, València; Lynch, John (1976): 
La revolución hispanoamericana, 1808-1826. Ariel, Barcelona; Martínez, Nelson (1989): La In-
dependencia Hispanoamericana. Historia 16, Madrid; Chust, Manuel; Serrano, José A. (ed.) 
(2009): “La formación de los Estados-naciones americanos (1808-1830)”, Ayer, 74, p. 13-162; i 
Chust, Manuel; Frasquet, Ivana (2012): La patria no se hizo sola. Madrid, Sílex.
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2. 1814: La fi de la guerra i la restauració absolutista

Pels volts de 1814 la guerra del Francès ja està a les acaballes. La Regència i les 
Corts arriben a Madrid, i aquestes reprenen les sessions. Malgrat tot, el maris-
cal Suchet encara intenta reunir 10.000 reclutes a Girona, però la iniciativa ja 
correspon a les forces espanyoles i britàniques tal com mostra l’atac de Copons 
i Sarsfield a Suchet a la línia del Llobregat, que divideix el territori ocupat per 
un i altre exèrcit a mitjan mes de gener. A finals de mes, Juan van Halen plan-
teja un pla per tal d’alliberar diverses places de Catalunya, mentre que el dia 
1 de febrer Suchet es retira de Girona i dissol la Companyia de Caçadors La 
Brivalla. Una setmana més tard ho fa de Barcelona el general Habert. Segons 
Adolf Blanch, els afrancesats acampaven fora de les muralles de Barcelona, tot 
esperant un comboi francès per marxar cap a França. Al seu torn, els soldats 
francesos procuraven emportar-se tot allò de valor que podien, saquejant po-
bles i masos que trobaven en la seva marxa cap a la frontera i rapinyant tot allò 
de valor i fàcil de transportar que trobaven.7 El procés esdevé ja irreversible: el 
15 de febrer les tropes espanyoles ocupen Lleida i el mes de març es rendeixen 
Martorell, Girona i Olot. A començaments d’abril es produeix la darrera bata-
lla a Catalunya, a Sant Gervasi i a Gràcia, al Pla de Barcelona.8 

El 24 de març Ferran VII travessa la frontera i entra a Girona, seguint els 
pactes del tractat de Valençay signat l’11 de desembre de 1813 i que consistien 
en l’oferiment de la pau per part de Napoleó i el reconeixement de Ferran VII 
com a rei de la monarquia espanyola. En creuar el Fluvià Ferran VII fou rebut 
per les tropes del Primer Exèrcit espanyol, comandades per Copons i que, peu 
en terra, cridaren “Visca Ferran VII” “Visca la Nació” i “Visca la Constitució”. 
Passaran per Vilafranca del Penedès, on se li retrà un homenatge i se li dedi-
carà una oda com a monarca constitucional.9 El 2 d’abril el rei i els infants 
arriben a Tarragona i a Reus, sense passar per Barcelona, ciutat que temen pel 
seu constitucionalisme. L’endemà viatgen cap a Lleida i d’allà cap a Saragossa. 
De camí, teòricament a Madrid, el dia 11 se celebra una Junta a Daroca sobre 
la conveniència de jurar o no la Constitució de Cadis. I com que es decideix 

7 Blanch, Adolfo (1861): Cataluña. Historia de la Guerra de la Independencia en el antiguo 
Principado. Impremta de Tomás Gorchs, Barcelona.

8 Rújula, Pedro (ed.) (2012): Memorias del Mariscal Suchet sobre sus campañas en España, 
1808-1814. Fundación Fernando el Católico, Zaragoza, p. 414-463.

9 (1814): Oda, con la que Villafranca del Penadés celebra el feliz tránsito de S.M. el Señor Don 
Fernando VI1 por esta villa a 31 de Marzo de 1814. lmpremta de Francisco Vilalta, Vilafran-
ca. Vegeu Arnabat, Ramon (2014): “1814: Restauració absolutista i liberalisme”, a El Penedès, 
1714-1914-2014. IEP, Vilafranca del Penedès (en premsa).
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de no jurar-la, es modifica el traçat previst. Ferran VII en lloc de presentar-se a 
Madrid, on havia de ser rebut per les Corts i jurar la Constitució que el reco-
neixia com a rei constitucional, decideix marxar cap a València on l’esperen els 
absolutistes. El dia 15 la família reial entra a Sogorb i l’endemà a Sagunt, on se 
li presenta el Manifest dels Perses, redactat pels diputats absolutistes.10 I arriba a 
València, on l’esperen amb els braços oberts el general Elío i la Regència.

Un cop a València, el rei signa el decret del 4 de maig de 1814 on mani-
festa que no signarà ni reconeixerà la Constitució ni les lleis aprovades per 
les Corts (en parlem més endavant). L’11 de maig signa un altre decret que 
declara abolides les Corts, la qual cosa provoca diversos aldarulls a Madrid. 
El dia 13 Ferran VII arriba a Madrid i el 21 de juliol signa un decret repo-
sant la Inquisició. De forma paral·lela a la restauració de l’absolutisme, les 
tropes franceses anaven evacuant les places catalanes: el 18 de maig Tortosa 
i el dia 28 Barcelona, el 3 de juny Hostalric i l’endemà Figueres, la darrera 
plaça forta. De fet, potser el darrer lloc on onejà la bandera tricolor francesa 
fou a Barcelona, ja que els francesos abandonaren la ciutat quasi un mes 
després de la caiguda de Napoleó i que al país veí onegés la bandera blanca 
dels Borbons. Mentre, el 28 de maig entrava per la Porta Nova de Barcelona 
el general Manso, al capdavant del batalló de Caçadors, que fou designat 
governador de la Ciutadella. Tot plegat en el context absolutista europeu, 
marcat per la derrota de Napoleó i la formació de la Santa Aliança (Rússia, 
Prússia i Àustria) que imposen la Restauració absolutista.

De fet, Catalunya fou el territori de l’Estat espanyol que més temps va 
estar ocupat per l’exèrcit francès, tot i que mai no ho va estar del tot ja que el 
domini francès es fonamentava en el control de les ciutats més importants i 
les places fortes. Al capdavall, les tropes franceses a Catalunya foren contínu-
ament fustigades per les tropes “patriotes” que controlaven les zones rurals 
del país. Amb tot, possiblement fou Catalunya on els costos de la guerra del 
Francès foren més elevats i les conseqüències més importants.

Tal com hem avançat, Ferran VII s’apressà a restaurar l’absolutisme, però 
ho féu a la seva manera. Així, el Decret del 4 de maig de 1814 deia:

Mi real ánimo es no solamente no jurar ni acceder a dicha constitución ni a de-
creto alguno de las Cortes generales y extraordinarias, y de las ordinarias actual-
mente abiertas, a saber, los que sean depresivos de los derechos y prerrogativas de 

10 (1814): Representación y manifiesto que algunos diputados a las Cortes ordinarias firmaron 
en los mayores apuros de su opresión en Madrid, para que la magestad del Señor D. Fernando El 

Vii. Imprenta de Collado, Madrid.
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mi soberanía […], sino declarar aquella constitución y tales decretos nulos y de 
ningún valor ni efecto, ahora ni en tiempo alguno, como si no hubiesen pasado 
jamás tales actos, y se quitasen de en medio del tiempo.

Ferran VII no abolirà tota l’obra de les Corts de Cadis, sinó tan sols les lleis 
i els decrets “que sean depresivos de los derechos y prerrogativas de mi soberanía”. 
Per exemple, no retornarà el poder jurisdiccional als nobles, sinó que restarà 
en mans exclusives del rei (nomenar ajuntaments i fer justícia). Segon, hi ha 
un interès per fer com si els canvis i la història es poguessin esborrar d’una 
ventada: “se quitasen de en medio del tiempo” 

El primer que va fer Ferran VII El Deseado en retornar al país fou abolir 
la Constitució, a la qual devia el seu coronament. Així premiava Ferran VII 
els que havien lluitat i foragitat els francesos i que l’havien proclamat rei. 
Per acabar-ho d’adobar, quan va entrar a Madrid el primer que va fer va 
ser dissoldre les Corts i fer empresonar molts dels seus diputats i dirigents 
liberals. S’iniciava així una cruenta repressió contra els constitucionals i els 
afrancesats, que va fer que uns 3.000 catalans s’exiliessin a França (uns 12.000 
espanyols). A Catalunya el capità general, Copons y Navia, ordenà de des-
truir les plaques constitucionals dels pobles de nit per tal d’evitar “altercados”. 
Ferran VII començava a passar de ser “el más amado” al “más odiado”.

L’agost de 1814 el poder absolutista ja s’havia afermat arreu de Catalu-
nya, sota el comandament del marquès de Campo Sagrado (capità general) 
i d’una junta militar que restaurà la Inquisició. Tot i això, les autoritats re-
ligioses constataren que se’ls començava a escapar el control social absolut 
que tenien sobre la població, tal com constatava el bisbe de Barcelona Pau 
Sichar: “las costumbres se hallan corrompidas y la buena moral del Evangelio se 
considera por muchos como proscrita”. El bisbe lligava la sort de l’Església a la 
del rei: “una funesta experiencia acredita que los enemigos del trono lo son igual-
mente del altar”. “Visca el Rei i la Religió!” era el crit dels reialistes durant el 
Trienni; i “Déu, Pàtria i Rei”, el dels carlistes.11

La restauració absolutista es feia d’acord amb el nou context polític eu-
ropeu: la derrota de Napoleó i de la França revolucionària havia portat el 
Congrés de Viena i la formació de la Santa Aliança amb la idea de mante-
nir l’absolutisme arreu d’Europa. La tornada de l’absolutisme, però, coincidí 
amb una crisi social, econòmica i política aguda. En qualsevol cas, el retorn 
a l’absolutisme era impossible a mitjà termini, perquè la monarquia abso-

11 Vegeu Arnabat, Ramon (2013): “Les postguerres del Francès (1814-1823)”, a Arnabat, 
R. (ed.) (2013), p. 144-162.
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luta era incapaç d’afrontar els problemes del país, sobretot per la fallida de 
la hisenda pública i l’estancament econòmic, en bona part provocats per la 
progressiva pèrdua de les colònies americanes. Josep Fontana arriba a afir-
mar que “van ser la fallida de l’imperi i l’emancipació americanes les que van 
fer inevitables la crisi del règim i la revolució liberal”, ja que segons aquest 
historiador, l’única possibilitat de generar creixement econòmic dins del 
marc de la vella societat, sense necessitat de canviar-la, era el manteniment 
de l’imperi colonial.12

En l’àmbit general, es pot dir que el creixement econòmic del segle xviii 
xocà amb les traves de l’estructura social i política de l’Antic Règim, i con-
cretament amb la monarquia absoluta com a forma d’Estat. Agreujava la si-
tuació les guerres amb França i Anglaterra de finals del segle xviii; la pèrdua 
progressiva de la major part de les colònies americanes a començaments del 
segle xix, i la desestructuració econòmica de la guerra del Francès.13

3. Els costos demogràfics

Els estudis locals i comarcals realitzats en els darrers anys ens permeten 
una aproximació històrica força fonamentada a la qüestió dels costos de la 
guerra del Francès.14 Perquè, com assenyala Esteban Canales, la guerra del 
Francès fou per a la majoria de la població catalana, més que grans batalles, 

12 Fontana, Josep (1986): “La crisi colonial en la crisi de l’Antic Règim”, L’Avenç, n. 93, p. 
6-12 (p. 7 per la cita). Sobre el tema, vegeu Fontana, Josep (2002): La quiebra de la monarquía 
absoluta, 1814-1820. Crítica, Barcelona, p. 11-37.

13 Fontana, J. (2002): p. 276-285.

14 Simón, Pere (2002): L’Arboç (1807-1836), segons l’Anton Sans, teixidor de lli. Ajuntament, 
L’Arboç; Canales, Esteban (1986): “Una visió més real de la guerra del Francès: la història 
de Bràfim de Bosch i Cardellach”, Recerques, 21; i (1988): “Patriotismo y deserción durante 
la guerra de la Independencia en Cataluña”, Revista Portuguesa de Historia, t. XXIII; Térmens, 
Josep; Valls, Francesc (1987): “La guerra del Francès en un poble de la comarca de l’Anoia, 
notes del doctor Pere Solanllonch, rector de Pierola”, Miscel·lània Aqualatènsia, 4; Fuentes, 
Manuel; Quijada, Joan M.; Sánchez, Neus (2011): Memòria del setge i ocupació de Tarragona. 
La guerra del Francès en els fons documentals de l’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona (1808-
1814). Dalmau, Barcelona; Vinaixa, Joan R. (1998): La postguerra del Francès i la revolta reialis-
ta de 1822 a l’Ebre. Columna-Tresmall, Barcelona; Rovira, Salvador J. (2011): Tarragona a la 
Guerra del Francès (1808-1813), Tarragona, Servei d’Arxius i Documentació; Barnosell, Genís 
(2010): La Guerra del Francès a les comarques gironines, 1808-1814. Patronat Francesc Eixamenis, 
Girona. Vegeu també els treballs de Güell, Manuel; Vallverdú, Robert; Vinaixa, Joan R.; 
Sauch, Núria, a Arnabat, R. (ed.) (2013): p. 27-88. A més de les obres referenciades a la nota 4.
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resistències i fets heroics, un període de guerra, malalties, fam, assassinats, re-
quises i contribucions, caresties, robatoris i multes, abusos… Podem, doncs, 
compartir amb el doctor Antoni Bosch i Cardellach qui, com a testimoni 
directe, va escriure en una llibreta un Resumen de los sucedido en la villa de 
Bràfim: que quan hi havia una victòria sobre els francesos “Todos cantaban el 
Te-Deum, y tal vez habían de cantar el Miserere”.15

Pel que fa als costos demogràfics, es calcula que a Catalunya hi hagué unes 
75.000 víctimes (un 7,5% de la població). La majoria, dos terços, provocades 
per les malalties, les epidèmies, les fams i la misèria (especialment els anys 
1809 i 1812), de manera que les morts en combat (sobretot en els setges) tan 
sols representen un terç del total. Amb tot, els setges de Girona i Tarragona 
causaren un nombre important de víctimes i que podria aproximar-se a les 
6.000 en total, no pas les prop de 15.000 que faciliten algunes fonts de l’època. 

Els testimonis recollits sobre el setge de Tarragona són esfereïdors. Especi-
alment els que fan referència a l’assalt final dels francesos a la ciutat que ens 
és descrit amb pèls i senyals. La gent es refugià a la catedral i després els fran-
cesos permeteren que els ferits entressin a la catedral que servia d’hospital: 
“Daba lástima el horroroso espectáculo que presentaban [los heridos]; pocos había 
que tuviesen una sola herida y todos a cual más grave, se veían entrar personas con 
una mano cortada, otras que le salían los intestinos, persones que habían tenido 
dieciocho heridas y nunca acabaríamos, si por menor contásemos el espectáculo 
triste que presentaban y no era menos sensible el no poderles dar remedio por faltar 
lo más preciso y necesario”. I, afegeix, l’escrit: “En el mismo día se dio orden para 
quemar los cadáveres, y como eran tantos, que según cálculo no bajaban de 5.000, 
fue preciso hacer muchas hogueras”. El judicis sumaríssims dels dies posteriors a 
l’ocupació: “era tan poco el tiempo que se les concedía [a los condenados a muer-
te] que apenas bastaba para reanimarse de la primera sensación que les hacía la 
íntima de la sentencia”. Els condemnats eren penjats a la forca. Segons l’escrit, 
en dinou dies n’executaren vint-i-tres.16

També cal considerar el degoteig continuat de morts per acció violenta 
arreu del territori a causa de l’acció d’exèrcits regulars i irregulars, guerrillers, 
caragirats, embrolles i altra gent armada, i dels quals ha restat constància en 
centenars de llibres parroquials d’òbits anotats pacientment pels respectius 
rectors. Podem parlar, doncs, d’una veritable crisi demogràfica, perquè coin-
cideixen un augment del 50% de la mortalitat ordinària amb una reducció 
del 50% de la natalitat i la nupcialitat ordinàries. 

15 Canales, E. (1988): p. 48-49.

16 Reproduït a Fuentes, M.; Quijada, J. M.; Sánchez, N. (2011): p. 26, 35 i 80.
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L’excel·lent i complet estudi de Manuel Güell sobre el Camp de Tarragona 
és definitiu, i complementa perfectament l’estudi més general realitzat per 
Esteban Canales.17 Pel que fa al Camp de Tarragona, l’estudi de Güell consta-
ta tant la importància puntual de la febre tifoide de l’any 1809, amb l’efecte 
multiplicador per la gran concentració poblacional a la ciutat de Tarrago-
na,18 com de la crisi de subsistències i la fam de l’any 1812 “l’any de la fam”. 

Agafem una anotació promemòria a l’atzar, la de Vallmoll, per exemple: 
“Ahir dia de sant Pere, 29 de juny de 1809, beneí solemnement la nova part 
del cementiri per no cabrer los cossos en lo cementiri vell per causa de la 
gran epidèmia del present any que començà quan entraren los francesos en 
la present vila, el dia 3 de mars del corrent y marxaren el dia 20 del mateix 
mes y any, de cuia epidèmia moriren fins al dia de Sant Pere 104 cossos en la 
vila y 8 fora de la vila i 76 albats”.19 És a dir, un total de 188 persones, d’unes 
1.100 ànimes que tenia.

De fet, aquest any culminen un seguit d’incidències que, tal com recull 
la Memòria del prefecte Alban de Villeneuve, s’estimava que la producció 
agrícola s’havia reduït després de 1808 una tercera part, fins al punt que a 
les acaballes de 1811 i primers dies de 1812, “une infinité de malheureux sont 
morts de faim dans les campagnes”.20 Però, el que acaba provocant una gran 
mortalitat foren els condicions “normals” durant els set anys de guerra. Tot 
plegat provocarà retrocés poblacional important.21 

Cal dir, però, que finalment la crisi de 1812, l’any de la fam, impulsà el 
conreu de la patata. Una bona alternativa a les sequeres tal com havia pre-
gonat, des de finals del segle xviii, l’il·lustrat Manuel Barba i Roca. Entre les 
notes del capítol tarragoní trobem una informació molt interessant sobre 
aquesta proposta. L’any 1812, el capítol decidí “emplear dos jornals dels que 

17 Güell, Manuel (2011): La crisi de la Guerra del Francès (1808-1814) al Camp de Tarrago-
na. Cercle d’Estudis Històrics i Socials Guillem Oliver del Camp de Tarragona, Tarragona; i 
Canales, Esteban (2004): “1808-1814. Demographie et guerre en Espagne”, a Annales Histori-
ques de la Révolution Française, n. 336, p. 37-52.

18 Vegeu Recasens, Josep M. (1965): La revolución y guerra de la Independencia en la ciudad 
de Tarragona. Real Sociedad Arqueológica Tarraconense, Tarragona; i (1971): “La epidemia de 
fiebre tifoidea del año 1809 en Tarragona”, a Revista Técnica de la Propiedad Urbana, 22, p. 61-
69. També Moliner, Antoni (2011): Tarragona (mayo-junio 1811). Una ciudad sitiada durante la 
Guerra del Francés. CSIC/Ediciones Doce Calles, Madrid.

19 Güell, M. (2011): p. 422.

20 Rovira, Salvador J. (1987): La guerra del francès a Altafulla. 175è aniversari de la batalla 
d’Altafulla. Centre d’Estudis. Altafulla, p. 51.

21 Güell, M. (2011): p. 222-225.
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quedaven sense sembrar en la Pineda per experimentar si farien provar les 
patates”.22 Cal recordar que la forta tradició catòlica i la influència religiosa 
dificultaren la difusió d’aquest tubèrcul al territori espanyol, ja que, segons 
aquella, tot el que naixia i creixia sota terra era cosa del dimoni.

Els òbits dels set anys de guerra (1808-1814) sumen el 44,6% del vicenni, 
quan, en proporció, no hauria de passar més enllà del 35%; els òbits corres-
ponents a les dues anyades fatals de 1809 (epidèmia) i 1812 (fam) sumen 
el 23% de tot el vicenni, o sigui, que en només dos anys, van morir quasi 
una quarta part dels individus traspassats al llarg dels primers vint anys; el 
creixement vegetatiu general de les quaranta poblacions, que en condicions 
normals hagués pogut ser d’un +3.400, fou en realitat d’un -3.094; es poden 
computar uns 10.000 efectius perduts, entre els morts i els que no van poder 
néixer (alta mortalitat i natalitat estancada), que es tradueix amb una involu-
ció demogràfica del 12,7%.23 Les piràmides demogràfiques de cada localitat, 
a la segona meitat del segle xix, mostren aquesta involució palesa en l’es-
curçament de l’espai dels sectors poblacionals corresponents a aquells anys. 
Són, junt a les destrosses materials, les cicatrius d’aquell període de guerra.

Tal com assenyala Manuel Güell, “només a la ciutat de Tarragona es van 
perdre més d’un miler d’immobles (la tercera part de la ciutat), amb una 
valoració aproximada d’uns 23 milions de rals de billó. Si hi afegim la vo-
ladura dels murs i els baluards, les collites arrasades, els arbres talats i les 
mercaderies del port saquejades, l’estimació es dispara als 88,5 milions de 
rals de billó”.24 Per tot plegat, no és gens estrany que una part important de la 
població, sobretot aquella que podria trencar més fàcilment els vincles, mi-
grés cap a altres indrets del país tot cercant més seguretat personal i familiar 
i, al seu torn, pels seus negocis.25 Miquel dels Sants Oliver assenyala que a 
Mallorca arribaren unes 40.000 persones entre 1811 i 1812.26

També Esteban Canales ha fet un enorme esforç per recopilar, comparar i 
interpretar les dades demogràfiques de la guerra del Francès a escala estatal. 
Constata que la contesa acumula en dos moments successius mig milió de 
baixes: l’any 1809 desapareixen quasi 400.000 persones i l’any 1812, més de 

22 Fuentes, M.; Quijada, J. M.; Sánchez, N. (2011): p. 163.

23 Güell, M. (2011): p. 108.

24 Güell, M. (2011): p. 108.

25 Grau, Josep M.; Güell, Manel (2011): “Les migracions: una altra conseqüèn-
cia de la guerra”, A Carn!, n. 15, p. 68-74. [www.acarn.cat]

26 Oliver, Miquel dels Sants (1901): Mallorca durante la primera revolución. Palma de Ma-
llorca.
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Arboç 1808. Diversos pobles catalans patiren destrosses durant la guerra del Francès: un 
dels casos més significatiu fou el de l’Arboç. (Gravat de l’entrada de les tropes franceses a 
l’Arboç, el 9 de juny de 1808. Biblioteca Nacional)

100.000. D’aquestes, aproximadament les dues terceres parts (unes 350.000 
persones) van morir per causa directa o indirecta de la guerra. De fet, la 
guerra del Francès va resultar la més letal de les guerres de la història con-
temporània espanyola, supera fins i tot la Guerra Civil Espanyola en morta-
litat relativa. I, tot plegat, sense tenir en consideració les víctimes de l’exèrcit 
napoleònic i dels aliats. Probablement, cap altre estat europeu va patir una 
sagnia equivalent durant l’època napoleònica. 

A mitjà i llarg termini les conseqüències demogràfiques de la guerra del 
Francès també foren força demolidores a causa del dèficit de naixements. La 
qual cosa, junt a la sobremortalitat, provocà una frenada del ritme de crei-
xement demogràfic que experimentava el país des del segle xviii i l’aparició 
d’una generació buida que pot comprovar-se fàcilment en les osques de les 
piràmides de població (d’un 20%) mig segle més tard. 
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4. Els costos econòmics

Quant als costos econòmics, cal fer esment de la desestructuració de l’activi-
tat comercial i productiva (sobretot agrícola), i la destrucció d’infraestruc-
tures. Però l’impacte més important fou sobre les economies familiars, i de 
retruc sobre la hisenda pública (central, provincial i local).

A Catalunya, el cost dels exèrcits i dels miquelets ha estat de 528 milions 
de rals (les tres quartes parts dels quals recaptats pels exèrcits sobre el ter-
ritori i no retornats). Als quals caldria afegir uns 500 milions de rals més 
corresponents a l’exèrcit francès. Per posar un exemple, la ciutat de Vic pagà 
més de 13.500.000 rals al llarg de la guerra. Les formes d’imposició eren per 
la força de l’exèrcit espanyol o francès: les ciutats de Sitges i Vilanova van ser 
obligades a fer un emprèstit extraordinari forçat de 60.000 duros (1.200.000 
rals) pel general Contreras; i Vilafranca del Penedès va ser multada pel ge-
neral O’Donnell amb 10.000 duros (200.000 rals). Molts ajuntaments ha-
gueren de vendre terres de propis i altre patrimoni per a fer-hi front. A més, 
els ingressos provinents dels arrendaments municipals davallaren de forma 
considerable amb les reformes liberals, fins a la meitat durant el Trienni i a 
una quarta part durant el regnat de Maria Cristina. Les hisendes locals ha-
gueren de desprendre’s de la major part del seu patrimoni i dels seus propis 
per fer front al deute.27 

Com a resultat de tot plegat, la Hisenda Pública experimentà un augment 
del deute de 4.500 milions de rals a causa de la guerra, de manera que el 
deute públic arribà als 10.400 milions de rals i en provocà la fallida, ja que la 
pèrdua de les remeses d’Amèrica feia impossible capgirar la situació defici-
tària dels pressupostos normals. Els intents de reforma que intentarà la mo-
narquia absoluta, proposada per Martín de Garay, fracassaran per la manca 
d’una base estadística fiable i pel boicot de sectors privilegiats.28

Aquests costos, però, varen quedar repartits de forma molt desigual entre 
la població catalana. Els sector més perjudicat fou la població rural, tant la 
lligada a l’agricultura, és a dir, els pagesos, com a la indústria rural. El rector 
de Pierola (Anoia) explicava així la situació de la pagesia: “Los gavatxos, fins 
al mig de 1813 continuaban en fer sas corredisas y pillos. […]. Se’n portaven 

27 Fontana, Josep; Garrabou, Ramon (1981): Guerra y Hacienda: La hacienda del Gobierno 
central en los años de la Guerra de la Independencia, 1808-1814. Institución Juan Gil Albert, Ala-
cant; i Fontana, Josep (ed.) (1980): La Junta de subsistències dels corregiments de Lleida, Cervera, 
Talarn, Manresa, Igualada i Vic, durant la Guerra del Francès, 1809: actes i correspondència. CECI, 
Igualada.

28 Fontana, J. (2002): p. 136-151. 
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presoners a Barcelona molts eclesiàstics, amos y, quant no trobaven los amos, 
prenien los fills, las mullers, y si volien eixir de l’esclavitud, era precís avançar 
molts cents duros. Viva llàstima. Los nostre governs y militars, tot era ordres 
y més ordes, pagà y més pagà, tot era terminant amb la continua veu de 
urgències y necessitats de l’estat. […], y si assó ha de durar, no sé qui podrà 
aguantar”.29 A més, la pagesia es trobarà que, a la despesa econòmica realitza-
da durant la guerra, s’hi afegirà la caiguda dels preus agraris i la crisi de les 
exportacions de vins i aiguardents de la segona i tercera dècada del segle xix. 

En canvi, les manufactures urbanes experimentaren un cert creixement 
en augmentar la demanda interior, i alguns comerciants també van treure 
profit de la guerra amb els seus negocis gràcies a la seva mobilitat. Tot plegat 
agreujà els desequilibris comarcals, de manera que algunes comarques que 
havien experimentat un important creixement econòmic i demogràfic al 
llarg del segle xviii, ara entrarien en crisi, i esdevindran els principals nuclis 
de malestar social, que s’expressarà sovint en els moviments armats contra-
revolucionaris del reialisme, els malcontents o el carlisme, tot aprofitant la 
experiència de la guerra del Francès.

La població patí pèrdues, despeses i destruccions provocades directament 
per la guerra. El seu volum va ser prou significatiu per a afectar la marxa 
general de la vida i de l’economia catalana en els anys immediats a la guer-
ra. A més, aquests danys van repartir-se desigualment entre la població. El 
camp va sofrir el pes d’aquestes despeses i la pagesia va trobar-se que, un cop 
acabada la guerra, els preus agrícoles van patir una davallada general i les 
exportacions d’aiguardent van entrar en crisi.

Aquesta situació va facilitar la penetració en els mercats interiors de la 
producció de fàbrica que reemplaçava la d’algunes velles indústries tradicio-
nals locals. S’accentuava així la polarització en el si de la societat camperola 
i s’agreujaven els desequilibris regionals a l’interior de Catalunya. Així s’ini-
ciava el procés de decadència d’algunes zones que havien prosperat amb el 
creixement del segle xviii.

5. Els costos socials

La dinàmica militar en un país ocupat en guerra viva deixa molt poc marge 
al desenvolupament social i a la normalitat civil. Catalunya va viure una 
època de devastacions (saquejos, incendis, robatoris indiscriminats), confis-

29 Reproduït per Térmens, J.; Valls, F. (1987).
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cacions (de béns immobles, collites, rendes, diners, gra), fiscalitat asfixiant, 
etc., que s’agreujà amb la manca de mà d’obra (el jovent estava a l’exèrcit, que 
els reclutava forçadament), el devessall de refugiats i el bloqueig marítim al 
qual l’esquadra britànica sotmetia el país. 

Un altre cost econòmic i social fou el dels allotjaments, “con los alojami-
entos empezaron a mortificar al pueblo de Tarragona desde el principio, ya por 
los atropellamientos de los alojados en querer las mejoras piezas y que estuviese 
bien alhajadas, ya por el despotismo con que robaban lo que se les antojaba con el 
pretexto de que todo era suyo por el derecho de conquista”.30 

La gent també s’havia acostumat a sobreviure de qualsevol manera i el 
pillatge era una pràctica habitual. Per exemple, a mitjan mes d’agost de 1813, 
quan els francesos abandonaren la ciutat, després de volar les seves defenses, 
i començaren a tornar els tarragonins que havien abandonat la ciutat durant 
el setge i l’ocupació francesa, “pero acudiendo las gentes de los pueblos vecinos 
a renovar el pillaje en las casas como habían hecho cuando los franceses entraron 
en Tarragona”.31 

A més a més, la guerra deixà un estol de joves armats, acostumats a gua-
nyar-se la vida amb les armes a la mà, que convertiren el bandolerisme en la 
seva forma de vida, i que s’anaren enrolant a un i altre bàndol en les succes-
sives guerres civils que patí el país. De fet, aquesta pràctica de la guerra de 
guerrilles serà present en tots els conflictes armats de la primera meitat del 
segle xix català i espanyol (reialistes, malcontents, carlins, matiners).

A més a més, la gent s’havia acostumat a viure sense el protagonisme de 
les velles elits, tant civils com eclesiàstiques. Durant el setge de Tarragona, 
per exemple, fugiren de la ciutat setze dels vint-i-dos canonges i el bisbe 
es refugià a Mallorca. Quan els francesos ocupen la ciutat i normalitzen la 
situació exigeixen que el bisbe torni per donar sensació de normalitat, però, 
malgrat les cartes dels canonges residents, el bisbe no hi torna, ni tan sols 
es dignà a respondre les cartes dels seus canonges: “jamás habían tenido la 
menor contestación ni de palabra ni por escrito”. Ho explica molt bé el canonge 
Antoni Boni en una mena de memòria personal dels fets: “El ilustrísimo señor 
arzobispo el día 30 de mayo de 1810 se embarcó clandestinamente cuando aún no 
había caído Tortosa y otras plazas de Catalunya, ni se hablaba de poner los enemi-
gos el sitio de Tarragona que se empezó el 3 de mayo de 1811. De los veinte y uno 
canónigos de esta catedral los seis se fueron, dos errantes siete en Mallorca y seis 
en la catedral de Tarragona” (p. 300) que mantingueren el culte: “predicando el 

30 Reproduït a Fuentes, M.; Quijada, J. M.; Sánchez, N. (2011): p. 71-72.

31 Fuentes, M.; Quijada, J. M.; Sánchez, N. (2011): p. 103.
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dogma en medio de una nación prava y perversa, enseñando el catecismo romano, 
aun a los hijos de aquellos cuyos padres, tal vez, tenían máximas y sentimientos 
diametralmente a los del romano pontífice opuestos. Consolaron a la pequeña grey 
de Tarragona”.32

Un cop la situació començà a normalitzar-se, el capítol acordà que “para 
acomodarse mejor a la utilidad del pueblo, no se predicaban más sermones en cas-
tellano que los de la mañana en las dominicas de Cuaresma y los de las principales 
festividades; todos los demás se hacían en catalán” (p. 83). Així com l’ensenya-
ment del catecisme els dies de quaresma i els festius “ya para que no hubiese 
confusión en la Iglesia, se dispuso que a las niñas se les enseñase desde las dos a las 
tres de la tarde, y a los niños después de rezado el rosario que sería como cerca de 
las cinco”.33

Els ingressos senyorials també experimentaren una gran davallada a causa 
de l’impagament dels pagesos, ja fos per la conjuntura de guerra i desorga-
nització social, per voluntat de resistència, o per aplicació de les noves lleis 
aprovades per les Corts de Cadis.

Especialment castigada fou l’Església catòlica. Els francesos collaven eco-
nòmicament el capítol tarragoní, però també ho feien, tot aprofitant la si-
tuació, alguns ajuntaments del voltant com els de Reus i Alcover. El capítol 
temia que “su ejemplo sería seguido de los demás pueblos donde percibe el cabildo 
algún derecho”, i recorre al general francès “haciéndole ver la injusticia de las 
demandas y la imposibilidad de verificar ningún pago atendida la miseria de los 
canónigos y de la Iglesia”.34 Per la seva banda, el rector de Vila-rodona es quei-
xava que: “desde que han venido los Franceses, tanto más malamente pagan estas 
gentes, lo que tienen obligación, y cada año han rebajado, de suerte que yo temo 
que en lo venidero nada paguen por la Primicia”. 

A més a més, com podem veure en la documentació capitular reproduïda, 
cada vegada eren més els pobles que es negaven a pagar el delme: “molts de 
Reus y de Riudoms no volien contribuir al delme amb l’excusa que aquest 
any no n’hi havia”, fent-se ressò de les lleis antisenyorials aprovades per les 
Corts de Cadis. Naturalment, s’acordà demanar als batlles de Reus i Vila-seca 
que fessin un pregó amenaçant amb diverses penes els que no paguessin.

Un cop anotat el paper de la guerra del Francès i els seus costos, dirigim la 
nostra atenció cap a les conseqüències. I per fer-ho, cal tenir en compte que 
el final oficial de la guerra del Francès tan sols significa el final de l’enfronta-

32 Fuentes, M.; Quijada, J. M.; Sánchez, N. (2011): p. 300.

33 Fuentes, M.; Quijada, J. M.; Sánchez, N. (2011): p. 83.

34 Fuentes, M.; Quijada, J. M.; Sánchez, N. (2011): p. 54.



60 El final de la guerra del Francès a Catalunya: costos i conseqüències (1814-1823)

ment militar entre els patriotes i l’exèrcit napoleònic. Restaven sense cloure 
dues guerres més o conflictes: les que enfrontaven pagesos i senyors, per una 
banda, i liberals i absolutistes, per una altra.

6. Liberalisme versus absolutisme

El programa reformista de les Corts de Cadis (1810-1813) pretenia moder-
nitzar la societat i l’Estat espanyol, mitjançant la igualtat jurídica dels ciuta-
dans, la separació dels tres poders i la sobirania nacional. Un programa que 
comptava amb el suport de la burgesia, de les classes mitjanes i professio-
nals i de les classes populars urbanes (menestrals i treballadors). Era el canvi 
tranquil, basat en la moderació, tot evitant una revolució. Mentre que la 
monarquia absoluta s’havia manifestat, i seguirà manifestant-se (1814-1820), 
incapaç de solucionar els problemes dels país (el dèficit de la hisenda púbica 
i l’estancament econòmic).35

En el món rural una part considerable de la pagesia mantenia una certa fe en 
el recobrament d’una economia moral, d’un rei nou, i de l’Església. Però això no 
significa que cap idea liberal hagués quallat entre la pagesia, tal com demostra 
la resistència antisenyorial, la revolució silenciosa dels pagesos contra els drets 
feudals i la conseqüent erosió del sistema senyorial, de què acabem de parlar.

Durant la guerra del Francès s’havia destapat la caixa dels trons pel que fa 
al debat polític. Per primera vegada liberals i absolutistes debateren oberta-
ment i pública sobre les seves concepcions polítiques. La unió conjuntural 
de patriotes absolutistes i liberals enfront de francesos i afrancesats, i el buit 
de poder provocat per la fugida del rei Carles IV i el seu hereu Ferran VII a 
Baiona, on abdicaren en Napoleó, va possibilitar la redacció de la primera 
Constitució espanyola. La Constitució de 1812 recollia l’esperit liberal, pas-
sat pel filtre dels absolutistes, especialment pel que feia a la Religió catòlica, 
però era una constitució força progressista per l’època ja que reconeixia el 
dret a vot de tots els ciutadans majors de 25 anys. De fet, l’any 1812 s’elegi-
ren els primers ajuntaments constitucionals de la història d’aquest país. Si 
portem el debat polític a l’àmbit local, de fet els conflictes pel poder local ja 
s’havien iniciat abans, però ara adquirien un caràcter polític.

35 Artola, Miguel (ed.) (2003): Las Cortes de Cádiz. Marcial Pons, Madrid; i (1991): “Las 
Cortes de Cádiz”, a Ayer, n. 1, p. 1-248; Cahner, Max (2002): Literatura de la Revolució i de la 
Contrarevolució. La Guerra del Francès. 2 vol., Curial, Barcelona; i Ramos, Alberto (coord.) 
(2012): La Constitución de 1812. Gobierno de Andalucía, Sevilla.
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Constitució de 1812. La Constitució de 
1812 esdevindrà l’eina del constituciona-
lisme espanyol del primer terç del segle xix. 
(Arxiu particular: Ramon Arnabat)

L’autor del memorial es vanta que els canonges de Tarragona haurien im-
pedit l’establiment d’una lògia maçònica durant l’ocupació francesa: “Otra 
ocasión proporcionó Dios a los canónigos de hacer un beneficio a la religión y a 
la patria. En la cuaresma proyectaron los franceses establecer una logia de frac-
masones. Aderezaron la pieza en que debían tenerse que era en el convento de los 
Carmelitas Descalzos, la pintaron y pusieron los damascos para su total arreglo. 
Tenían un candelero con siete mecheros y todo estaba prevenido y señalado ya el 
día de la obertura que finalmente llegó”. Els canonges, però, convenceren les 
autoritats franceses de la inoportunitat de fer-ho “y se logró en Tarragona este 
triunfo de la religión casi sin igual en todos los lugares de España en que estuvieron 
los franceses de asiento”. Sabem, per la documentació capitular reproduïda al 
llibre, que a les vigílies de l’entrada dels francesos funcionava a la ciutat una 
societat patriòtica.36

Els país, doncs, restava dividit entre liberals i absolutistes, i una àmplia 
massa que podia decantar-se a favor d’uns o d’altres. La Il·lustració i la Revo-
lució Francesa aproparen les idees del bé comú, de la llibertat i de la igualtat. 

36 Reproduït a Fuentes, M.; Quijada, J. M.; Sánchez, N. (2011): p. 99-100 i 119.
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I, si bé la guerra del Francès ajornà el combat al seu voltant, un cop acabà la 
contesa bèl·lica, l’enfrontament s’aguditzà i es propagà al llarg de la primera 
meitat del segle xix, durant la qual, i descomptant la guerra del Francès, hi 
hagué a Catalunya fins a quatre guerres civils (reialista, 1822-1823; malcon-
tents, 1827-1828; primera carlista, 1833-1840, i la dels Matiners, 1846-1848). I 
fins a set canvis de règim polític i de govern per la combinació de pronunci-
amientos i mobilitzacions populars: 1814, 1820, 1823, 1833, 1835-1837, 1840 
i 1843.37

7. L’exili

El 1814 Ferran VII desplegà una implacable repressió contra els liberals, 
assaig de la més terrorífica que tingué lloc el 1823. Aproximadament, uns 
12.000 espanyols s’exiliaren, 3.000 dels quals eren catalans. Hi hagué em-
presonaments de diputats i dirigents liberals, i purga per afrancesats. Totes 
aquestes actuacions donaran lloc a una altra característica de la política ca-
talana i espanyola del segle xix: l’exili polític. 

Si hi ha un segle en la història del nostre país que pugui qualificar-se com 
el segle de l’exili, aquest és sens dubte el segle xix. No tant pel volum total 
d’exiliats, que fou força important, tot i que inferior al del final de la Guerra 
Civil Espanyola del segle xx, com per la continuada presència de l’exili en la 
vida política, econòmica i social del país, i pel fet que aquest afectà totes les 
tendències polítiques: afrancesats, liberals, absolutistes, carlistes, demòcrates, 
republicans, anarquistes, socialistes…38 L’escriptor madrileny José Larra va 
escriure l’any 1835: “por poco liberal que uno sea, o está uno en la emigración, 
o de vuelta de ella, o disponiéndose para otra”.39 Un altre escriptor madrileny, 
Eugenio de Ochoa, escriu l’article “Emigrados” (1845): “los hombres que más 
la honran en virtud, en letras y en armas han comido en alguna época de su vida 
el pan amargo del destierro”.40 En canvi, Rico y Amat, en el seu Diccionario de 
los políticos, escriurà que l’emigració no deixa de ser una “especie de veraneo 
político en que algunos abandonan la España para marcharse al extranjero, como 

37 Fontana, Josep (2007): La época del liberalismo. Marcial Pons, Madrid; i (2003). La revo-
lució liberal a Catalunya. Eumo-Pagès, Vic-Lleida. 

38 Fuentes, Juan F. (2002): “Imagen del exilio y del exiliado en la España del siglo xix”, 
Ayer, n. 47, p. 35-56.

39 Larra, José (1835): “La Diligencia”.

40 Abellán, José L. (ed.) (1986): Los españoles pintados por sí mismos. Turner, Madrid.
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quien se marcha a tomar baños”, que uns aprofiten per viure “a lo grande” i d’al-
tres “para labrarse una reputación de gran utilidad para hacer carrera política”.41 

L’exili català del segle xix combina el caire massiu dels finals dels períodes 
bèl·lics més importants (1808-1814, 1822-1823, 1827-1828, 1833-1840, 1846-
1848 i 1872-1876) amb el caire més individual dels canvis de règims polítics 
(1820, 1843, 1856 i 1874). A més, Catalunya ha estat per molts espanyols lloc 
de pas cap a l’exili i per molts francesos lloc d’entrada cap a l’exili. Les raons 
que portaran a l’exili milers de catalans en el segle xix seran diverses, però la 
majoria estaran lligades a la vida política del país.42

La guerra del Francès marcà l’inici dels enfrontaments armats del segle 
xix que afectaren directament Catalunya i, alhora, l’inici dels desplaçaments 
massius de població per raons polítiques, dels exilis contemporanis.43 Al 
llarg del conflicte bèl·lic hi hagué diversos catalans que passaren a França, 
uns a la cerca de feina, tot fugint de la guerra i la misèria, uns altres com 
a desertors de les tropes insurrectes de Catalunya (1808), uns altres com a 
ostatges o deportats (clergat, guerrillers…). Finalment, els presoners dels 
exèrcits napoleònics (aquest fou el contingent més nombrós, ja que arribarà 
a les 65.000 persones en total, inclosos soldats i dones) foren estacionats en 
dipòsits per tal de restar força a l’enemic a l’interior d’Espanya. D’aquests 
presoners, uns 10.000 s’incorporaren a batallons de treballadors, altres ani-
ran a parar a camps de concentració (des d’on sortiran per treballar com 
a jornalers, menestrals o pagesos), i encara uns 2.000 s’allistaren a la legió 
portuguesa. Als quals caldria afegir el miler de residents que ja hi havia a 
França l’any 1808 (la majoria catalans i desertors de les tropes insurrectes) i 
els 15.000 homes de les tropes del marquès de la Romana que col·laboraven 
amb l’imperi napoleònic a Dinamarca. 

Però, fou a partir de 1813 quan podem marcar l’inici de l’exili voluntari 
català a l’època contemporània, amb l’arribada d’afrancesats i les seves famí-

41 Rico y Amat, Juan (1855): Diccionario de los Políticos o verdadero sentido de las voces y 
frases más usuales entre los mismos. Imprenta de F. Andrés y Cia, Madrid.

42 Arnabat, Ramon (2009): “Els exilis al segle xix: l’exili continu (liberals, carlistes, repu-
blicans, socialistes, anarquistes)”, a Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics, n. 20, p. 
137-167.

43 Per aquesta qüestió, vegeu Aymes, Jean R. (1987): Los españoles en Francia, 1808-1814. La 
Deportación bajo el Primer Imperio. Siglo XXI, Madrid; López Tabar, Juan (2001): Los famosos 
traidores: los afrancesados durant la crisis del Antiguo Regimen, 1808-1833. Biblioteca Nueva, Ma-
drid; Puig, Lluís M. de (1985): Tomàs Puig: catalanisme i afrancesament. IEC, Barcelona; Riera, 
Enric (1994): Els afrancesats a Catalunya. Curial, Barcelona; i Vilar, Juan B. (2006): La España 
del exilio. Síntesis, Madrid, p. 61-117.
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lies, una amalgama de fidels a Josep I, col·laboracionistes i oportunistes, que 
fugen de la repressió fernandina (2.252 funcionaris i 830 militars segons les 
dades oficials dels registres francesos, a començaments de 1813), als quals 
s’anà afegint un gruixut contingent de soldats i presoners de guerra. En total, 
es parla d’unes 12.000 famílies (unes 36.000 persones).

Més tard, al llarg de 1814, s’hi sumaren patriotes liberals (professionals, 
classes mitjanes, negociants i propietaris), que cercaven refugi davant la re-
pressió absolutista. Entre ells, personatges il·lustres com Leandro Fernández 
Moratín, Conde, Meléndez Valdés, Lista, Llorente. Manuel Silvela, per exem-
ple, va dedicar-se a l’ensenyança i fins i tot fundà escoles. D’altres feren de 
mestres, matemàtics, naturalistes, advocats… L’escriptor Lista, per exemple, 
anava de poble en poble amb una corrua d’emigrants, i es guanyava la vida 
dient missa i ensenyant. L’historiador Llorente va acabar sent expulsat de 
França pel seu liberalisme exaltat.

El govern francès distingí entre aquells que havien estat fidels a l’Imperi 
i llurs famílies, que rebrien un ajut, i aquells altres que hi estaven per raons 
econòmiques, als quals s’ajudaria a trobar feina amb la prohibició explíci-
ta de residir a menys de 25 quilòmetres de la frontera. Napoleó acollí bé 
aquells que havien mostrat el seu suport als francesos, i organitzà un servei 
de socors gestionat per una junta al capdavant de la qual col·locà el seu mi-
nistre d’Afers Estrangers 

El 2 de març de 1814, el general Francesc de Copons, capità general del 
Principat de Catalunya, publicà un ban per evitar la massiva sortida de cata-
lans afrancesats: 

Deduciéndose tanto por varios periódicos, como por otros papeles que me han sido dirigi-
dos, que la opinión pública, y sobre todo la de los menos instruidos, está vacilante sobre 
la autoridad con que salen de Barcelona y de otros puntos ocupados por el enemigo 
diferentes individuos españoles que por los encargos y empleos que han obtenido del 
gobierno intruso se han hecho acreedores á la execración de todos los buenos ciudadanos, 
Tengo por conveniente…, que por la autoridad militar que reside en mi y en mi tribu-
nal, que lo es el de la Auditoría de Guerra, no se ha librado ningún salvo-conducto …44

A finals de 1814, però, hi havia uns dos mil refugiats catalans a França (uns 
15.000 espanyols), la majoria als departaments del sud del país i alguns pocs 
a Anglaterra, com ara Antoni Puigblanch. Una gran part dels refugiats eren 
soldats i presoners de guerra que hi havien entrat per força acompanyant 

44 Reproduït per López Tabar, J. (2001).
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la retirada de les tropes napoleòniques, però també hi havia una porció 
d’afrancesats i liberals catalans que hi havien fugit cercant refugi davant la 
repressió absolutista (professionals, classes mitjanes, negociants i propieta-
ris). La majoria aniran a parar als batallons de treballadors i als dipòsits de 
refugiats, en realitat camps de refugiats, i al cos legionari de l’exèrcit francès. 
Uns altres pocs arribaren a Amèrica i s’instal·laren a Nova Orleans, Filadèlfia 
o Baltimore), i uns altres a l’Argentina, al Río de la Plata. 

La primera i la segona caiguda de Napoleó el 1814 empitjorà la situació 
dels catalans refugiats a França, i especialment la dels afrancesats. El 12 de 
maig de 1814 el duc d’Angulema va fer vigilar severament els emigrats es-
panyols i els escurçà la ració. Per aquest motiu alguns es plantejaren de re-
tornar, però el reial decret de Ferran VII de 30 maig de 1814 (que imposava 
diverses penes de desterrament als afrancesats i als liberals i que marcava 
l’inici de la repressió absolutista oficial) els va treure les ganes d’intentar-ho 
i, al contrari, encara afegí més liberals a l’exili (fins arribar als 15.000 junt 
als afrancesats), mentre que els soldats hi anaren tornant progressivament. 

Tot plegat s’agreujà amb el reial decret de 15 de desembre de 1815, que pro-
vocà una segona onada d’exiliats, en aquest cas patriotes liberals. Uns 4.000 
catalans (uns 18.000 liberals espanyols) s’escamparen per Europa, sobretot 
per França (uns 3.500 catalans i uns 15.000 espanyols), i uns 500 (3.000 es-
panyols) per Amèrica (Nova Orleans, Filadèlfia i Baltimore, al nord, i Río de 
la Plata, al sud), tot fugint de la repressió absolutista. Es tractava de pobla-
ció qualificada, classes mitjanes, comerciants, propietaris i professionals. La 
majoria es concentraren a Nimes, Rodés, Càors, Agen, Liborna, Montalban, 
Auch, Mont de Marsan, i els més benestants a París i Burdeus.45

Amb la restauració de Lluís XVIII la situació encara es complicà més, ja 
que molts foren acusats de complicitats amb el cop d’estat napoleònic i aug-
mentaren les mesures repressives contra ells. El govern francès pressionarà 
els exiliats perquè retornin a Espanya, tot reduint els ajuts i augmentant la 
repressió en els camps de refugiats, acusats de col·laborar amb els insurrectes 
francesos. Alguns tornaran cap a Catalunya i Espanya al llarg de 1815, però 
aquest any encara hi havia entre 6.000 i 7.000 espanyols (una tercera part 
catalans) refugiats a França. A l’Estat francès el manteniment dels refugiats 
li costava cinc milions de francs. 

La majoria dels exiliats, aquells que no tenien béns de fortuna o talent, 
visqueren amuntegats en veritables camps de concentració, com eren els 

45 Barbastro Gil, Luis (1993): Los afrancesados: primera emigración política del siglo xix es-
pañol, 1813-1820. CSIC, Madrid.
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dipòsits d’emigrats, i de la caritat pública. Tal com assenyala José Deleito: 
“Apenas habrá rincón alguno de los Pirineos, por donde no hayan vagado aquellas 
tristes sombras errantes”.46 Un escriptor de l’època, Eugenio Ochoa, va escriure: 
“Aislados de los franceses, medio desnudos, mal alimentados, embrutecidos por el 
ocio forzado, sería suficiente con decir que, en alguna ocasión, un pantalón roto, 
servía para siete personas, que se lo ponían por riguroso turno, un día a la semana, 
pasándose en cama los otros días”. Amb l’esperança de tornar aviat al seu país, 
o bé d’anar-hi de forma clandestina temporalment: “la ilusión [de volver] les 
ayudaba a soportar el calvario de su exilio, con esperanzas siempre renovadas y 
siempre fallidas”.47

8. El liberalisme

Tot i la repressió i l’exili, les llavors del liberalisme, però, ja estaven sembra-
des, i malgrat que els absolutistes pretengueren tornar a la situació política 
i administrativa de 1808, com si res no hagués passat, no ho aconseguiren. 
La Junta de Comerç desplegà una gran tasca educativa de tipus científic i 
professional. Es començaren a publicar les Memorias de agricultura y artes. El 
mateix any 1814, un grup de joves, Amigos de la Ilustración (Aribau, Muns, 
López Soler), decideix d’organitzar una Sociedad Filosófica, que serà l’ante-
cedent d’El Europeo (1823) i del Romanticisme català. Les societats secretes 
maçòniques s’expandien arreu i hi confluïen oficials de l’exèrcit, burgesos, 
professionals liberals i menestrals. Finalment, la crisi industrial afavoria la 
unitat d’acció de les classes treballadores urbanes i els fabricants, tal com es 
va veure el 1820, en favor del liberalisme.

En aquest període el liberalisme segueix la tàctica insurreccional contra 
la monarquia absoluta mitjançant els pronunciamientos, en els quals conflu-
eixen les trames militar i civil, a través de les societats secretes. Entre 1814 i 
1820 se succeeixen un seguit de pronunciaments constitucionals: l’any 1814 
a Navarra protagonitzat per Espoz y Mina (que acaba exiliant-se); l’any 1815 
a Galícia amb Juan Díaz Porlier al capdavant (executat); l’any 1816 la cons-
piració del Triangle a Madrid encapçalada per Richard (executat); l’any 1817 
a Catalunya encapçalada pels generals Luis de Lacy (executat) i Milans del 
Bosch (exiliat); l’any 1819 a València amb el coronel Vidal (empresonat). I, 

46 Deleito Piñuela, José (1921): La emigración política en España durante el reinado de 
Fernando VII. Nuestro Tiempo, Madrid.

47 Traducció al català de la cita a Abellán, J. L. (ed.) (1986).
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El general Luis de Lacy va 
encapçalar la revolta libe-
ral de 1817 contra l’abso-
lutisme i fou afusellat al 
castell de Bellver. (Gravat 
de la Biblioteca Nacional)

finalment, l’1 de gener de 1820 el del coronel Rafael del Riego a Andalusia 
que acabarà triomfant.

A part del de 1820, el pronunciamento més ben organitzat i amb més su-
port civil era el de la primavera de 1817 organitzat pel general Luis de Lacy, 
capità general de Catalunya durant la guerra del Francès. Segons diu un 
manuscrit de l’època: la nit del 5 d’abril, els cafès de la ciutat de Barcelona 
“se encontraban más llenos que de costumbre de gentes que discutían con exalta-
ción, y por todas partes parecían ocupados de un gran negocio. La oficialidad de 
la guarnición formaba también reuniones por todas partes, como para disponerse 
a alguna gran empresa”. La trama civil estava formada per professionals libe-
rals, comerciants, fabricants i treballadors, de manera que “una gran parte 
del vecindario de Barcelona estaba dispuesto en aquella noche para romper las 
cadenas de la patria”. A més de Barcelona, la trama tenia suports a les ciutats 
de Tarragona, Reus, Arenys de Mar i Mataró. Els infiltrats del govern, però, 
van fer fracassar el cop, i el general Lacy es va lliurar a les autoritats que el 
tancaren a la Ciutadella, mentre el seu col·laborador Milans del Bosch fugia 
del país. Hi hagué un intent civil (signatures) i un de militar per alliberar-lo, 
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sense èxit. Davant el malestar generat a Barcelona i altres ciutats catalanes, 
el govern s’apressarà a signar i executar el decret que condemnava a pena de 
mort el general Lacy (5 de juliol de 1817), que havia estat traslladat al castell 
de Bellver de Mallorca per allunyar-lo de Catalunya.48

Lacy es convertirà en un dels mites del liberalisme català. L’any 1820 amb 
motiu de la restauració de la Constitució, les seves restes es traslladaren a 
Barcelona, on s’enterraren i es feren diversos homenatges. Lacy havia estat 
el general que havia proclamat la Constitució a Catalunya l’any 1812. El rei, 
Ferran VII, mentrestant estava més preocupat per poder sortir disfressat de 
nit a la recerca d’aventures eròtiques per Madrid, sobretot amb Pepa la Ma-
lagueña, que també l’acompanyava als banys de Sacedón.

9. Pagesos contra senyors

El moll de l’os del llarg conflicte social i econòmic que enfrontava la pagesia 
i la noblesa era l’apropiació de l’excedent pagès. La resistència antisenyorial, 
voluntària o forçada per les circumstàncies, va fer que els pagesos seguissin 
sense pagar una part dels drets senyorials, de manera que els ingressos senyo-
rials reals es reduïren un 30%, entre 1805 i 1820.49

Els pagesos anaren passant de l’impagament parcial i puntual a la crítica 
total i general. L’any 1816, pagesos benestants de Gelida, Masquefa i Lavern 
(Alt Penedès) adrecen un manifest al Consell de Castella en què refusen el 
pagament d’un seguit de drets senyorials (tasca, jova, quèstia, tragí, acaptes, 
etc.), els quals qualificaven de “restos del antiguo derecho feudal, funestos a la 
agricultura, que oprimen a no dexar-la medrar y prosperar”. La crítica s’estenia 
a la pràctica senyorial de “mudar los nombres a tales prestaciones apellidán-
dolas todas con la palabra Censos, que solo han tratado de generalizar, para, a 
la sombra de este nombre y su verdadera significación, nada odiosa, antes muy 
justa, ocultar la falta de verdadero y legítimo título”. Ara ens trobem davant 
una refutació global del feudalisme que s’equipara amb la barbàrie per ser 
de “sumo gravamen de las familias agricultoras que es la mejor y más apreciable 

48 Fontana, J. (2002): p. 186-196.

49 Caminal, Montserrat; Canales, Esteban; Solà, Àngels; Torras, Jaume (1978): “Movi-
ment de l’ingrés senyorial a Catalunya. 1770-1835”, a Recerques, 8; i Arnabat: Ramon (1996): 
Vins, aiguardents, draps i paper. Economia i societat al corregiment de Vilafranca al tombant dels 
segles xviii i xix. Museu de Vilafranca, Vilafranca del Penedès; i Valls, Francesc (1996): La 
dinàmica del canvi agrari a la Catalunya interior. L’Anoia, 1720-1860. PAM, Barcelona. 
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parte de los vasallos [por] una multitud infinita de prestaciones de toda clase a 
que está sujeto el infeliz labrador, con increíble daño de la agricultura”. I afegien 
que “Las luces han sido bastante poderosas a disipar las tinieblas de aquellos 
bárbaros siglos”, de manera que, “parándose en sondear el misterio de tales pres-
taciones, hayan entrevisto la sinrazón con que les han sido exigidas por el espacio 
de bastantes siglos”.50

Un altre conflicte que apareixerà amb força durant els anys 1814-1820 és 
el que es generarà al voltant dels tancaments de les propietats particulars, de 
les quals, fins llavors, es feia un ús públic regulat (servituds). Terratinents, 
nobles i pagesos benestants demanaran bans, que seran generosament con-
cedits pel capità general de Catalunya, per poder tancar les seves terres i 
evitar així que hi pogués entrar ningú per a fer llenya i carbó, o per a recollir 
fems o fruits. Les classes acomodades s’enfrontaven a les més pobres, la nova 
racionalitat capitalista als vells costums.51

10. La sequera de 1817 i la crisi econòmica

Aquests conflictes, que ja venien de lluny, confluïren amb la davallada dels 
preus agraris (d’allò que venen els pagesos) i el manteniment o l’augment 
dels preus dels productes manufacturats i elaborats (d’allò que compren els 
pagesos). A més a més, l’any 1817 es produí una gran sequera arreu del país 
que deixà els pagesos sense la major part de la collita, tal com explicava el 
teixidor Antoni Sans de l’Arboç (Baix Penedès): “en aquest any 1817, y [h]
agué molt mala collita que los qui avia nats no la avian bista tant dolenta. Tots 
los Camps quom més bons, los Blats y Llagums més dolens eran; molts dels Camps 
se agueren de Arrencar perque no se podian segar, y totom [h]gué de fer garbas de 
dos Caps y se lligaban ab cordas y bergas, se judica que uns ab altres se collí no 
més la llavó, poc més trauasa ñps llagums, no se collí tant, solament la meitat de 
la llevó ques sembrà, ni de 4 parts una, y lo mes de Juriol enquara se segava que 
vingué tardana la Collita”.52

50 Arxiu de la Corona d’Aragó, Reial Audiència, “Cartas Acordadas”, Registre 1.272 (1816), 
fol.1.047-1.051.

51 Els arxius notarials catalans en són plens. Vegeu-ne, per exemple, un bon grapat al 
Manual 62 del notari Marià Abella, fol.414-450 (1815-1819), a l’Arxiu Notarial de l’Arxiu 
Comarcal de l’Alt Penedès.

52 Llibreta de comtas fets per la mà de Anton Sans, teixidor y contista de la Vila del Arbós, ma-
nuscrit servat a l’Arxiu Arbocenc.
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Les processons “per necessitat de aigua” es generalitzaren arreu del país.53 
A Vilafranca del Penedès: “se continuaren rogatives per pluja, en 16 de Mars 
se tragué lo cor de S, Fèlix y se tornà a treure 20 abril, vuyt dia[s] antes de eix 
dia los Trinitaris portaren la Verge dels Dolors de son convent al sepulcre, y 
a últim del mateix mes se exposà lo S.S. Sagrament”.54 

Aquesta sequera no era la primera. L’any 1802, tal com narra el rector de 
Pierola (Anoia): “Abrumaban los pobres, cada día se multiplicaban las miseri-
as, molts passaban setmanas enteras sens menjar un bossí de pa, sense veurer un 
trago de vi, se sustentaban molts ab colissos malguisats, amb funolls mal amanits, 
ab herbas finalment de pocas substància”.55 Durant la guerra del Francès, l’any 
1812 fou definit com l’any de la fam.56 Ni serien les últimes. Per exemple, 
l’any 1822 se’n produirà una que deixarà Catalunya quasi sense grans.57

La sequera significava reducció dels jornals i augment dels preus dels cereals. 
Tot plegat comportava misèria al món rural. Així, mentre la Comunitat de Preve-
res de Santa Maria de Vilafranca del Penedès acordava de donar quatre duros al 
mes per “subvenir els pobres jornalers que per falta de jornal se veuen a la major 
misèria”. Per altra banda, constatava l’augment de la resistència dels pagesos al 
pagament de drets senyorials i censos: “en atenció de haver observat ser crescu-
díssim los atrasos que pateix la Rt. Comunitat sobre la cobransa de les pencions 
dels censals”. És per això que els pagesos demanaven que se’ls perdonés alguna 
pensió per les dificultats que passaven en el període postbèl·lic: “los enfiteutas 
que fan censos a S.Rda.[…], se resisteixen al pago de ells, perque no sels vol fer gràcia 
de una o dos pencions”. La Comunitat es mostrà partidària de perdonar els censos 
de 1813-1815, però d’exigir, a través de la justícia, els altres endarreriments.58

53 Fragmentos del diario de Josep Bonet y Rigual, de Villafranca del Panadés, 1800-1817, fol.4 
(Ms.1.268 de la Biblioteca de Catalunya). Vegeu també el manuscrit d’Isidre Mata del Racó, 
publicat amb el títol El món d’Isidre Mata del Racó. Un propietari pagès a la fi de l’Antic règim, 
Institut d’Estudis Penedesencs, Sant Sadurní d’Anoia, 1997, p. 50-53, que descriu diferents pro-
cessons fetes a diversos pobles del Penedès. Aquestes processons i rogatives, celebrades els me-
sos de març i abril, per demanar aigua a Vilafranca també estan recollides al Libro de Acuerdos o 
Consells celebrados por la Rvda. Comunidad de Presbíteros de Santa María de Vilafranca del Panadés. 
Obispado de Barcelona. 1801-1826, fol.300-310, que se serva a l’Arxiu Diocesà de Barcelona.

54 Notas històriques dels anys 1752-1864, especialment de Vilafranca del Panadés i de la família 
Miret, full 1 v. (Ms.B-104, Arxiu Històric Municipal de Barcelona).

55 Reproduït per Térmens, J.; Valls, F. (1987): p. 123.

56 Mata del Racó, I. (1997): p. 65-111
57 Vegeu Arnabat, Ramon (2004): Liberals i reialistes: el Trienni Liberal al Penedès (1820-

1823). IEP, Vilafranca del Penedès, p. 114-116; i Vinaixa, J. R. (1998): p. 63-72.

58 Els textos citats es troben al Libro de Acuerdos…, fol.293-2335.
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La irrupció del comerç amb Amèrica va contribuir a augmentar la mi-
sèria generalitzada del país, tant al camp com a la ciutat, A més a més, tal 
com assenyalava l’Ajuntament d’Igualada, “el escandaloso contrato y la libre 
importación que se hacía”,59 és a dir, el contraban de productes tèxtils, va cau-
sar un gran dany a la indústria catalana. Precisament, a la ciutat d’Igualada 
l’any 1820 estaven aturades el 33% de les màquines i el 50% dels telers i, per 
tant, un nombre important de jornalers i menestrals estaven sense feina. 
El capità general de Catalunya també es va fer ressò de la situació: “algunos 
amos, obligados a reducirse a los más preciso, minoran de trabajadores […], y de 
aquí es que una porción de familias desocupadas presenten un triste cuadro”.60 El 
baró de Maldà es queixava en el seu Calaix de sastre de les molèsties que li 
provoquen: “tantas donas ficadas en la entrada de la casa en los matins, en 
lo carrer del Pi, paradas y corrent com unas llebras, damanant caritat”, “a las 
quarantas horas de las iglésias embarazan los passos, per davant, per darrera, 
pels costats, tantas donas vellas y jovas, noyas, y a dur criaturas al bras y per 
la mà”.61 

Tot plegat, agreujà la misèria de les classes populars urbanes: atur i salaris 
miserables, a més de provocar una profunda crisi de la hisenda pública. La 
situació de les finances públiques (estatals i municipals) era tan greu que, 
l’any 1817 i coincidint amb la crisi econòmica i la misèria generalitzada, el 
vicari Josep Avellà dirigí una carta a les comunitats religioses demanant-los 
ajuda per mantenir l’exèrcit davant les temptatives liberals d’enderrocar el 
règim i les possibilitats que trobessin ressò en una població empobrida.62

11. Les respostes dels grups socials

La societat estamental de l’Antic Règim fou qüestionada durant la guerra 
del Francès de manera que el poder i la influència de la noblesa es reduïren 
de forma important. El seu prestigi davant la població anà de caiguda, i 
això explica, en part, la davallada de les seves rendes procedents dels ingres-
sos senyorials provinents d’una complexa i diversificada trama de drets, tant 

59 Arxiu Comarcal de l’Anoia. Arxiu Històric Municipal d’Igualada, lligall 28, expedient 1. 
Vegeu Fradera, Josep M. (1987): Indústria i mercat. Crítica, Barcelona, p. 15-136.

60 Frigola, Vicente de (1824): Relación de los pueblos de que consta el Principado de Cataluña 
mandada formar por el señor intendente general de éste ejército y Principado. Brusi, Barcelona, p. 1-7. 

61 Maldà, Baró de (1988): Calaix de sastre. Institut Municipal d’Història / Curial, Barcelona. 

62 Libro de Acuerdos…, fol.302-305.
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de tipus jurisdiccional com econòmic. Els pagesos qüestionaren i deixaren 
de pagar alguns dels drets senyorials, per tant, els ingressos de la noblesa 
disminuïren de forma important, un 30%, sobretot durant i després de la 
guerra del Francès, seguint una tendència iniciada al final del segle xviii. El 
domini eminent de la noblesa sobre la major part de les terres de Catalunya 
comptava amb un important domini jurisdiccional que consolidava el seu 
poder. Aquest poder, però, començà a trontollar quan, després de la guerra 
del Francès, el rei no retornà el domini jurisdiccional a la noblesa (és a dir, 
el dret de nomenar batlles i administrar justícia), que restà en mans del mo-
narca. Això fou molt important, ja que la jurisdicció senyorial, abans de la 
guerra, controlava les tres quartes parts dels pobles i del territori.63 

La noblesa es dividí entre un sector més partidari d’acceptar un liberalis-
me moderat com a mal menor a canvi de mantenir molts dels seus privilegis 
i, sobretot, la propietat de la terra; i un altre sector contrari a qualsevol re-
forma, ja que entenia que un cop es fes un pas en aquesta direcció, després 
ja no es podria frenar la transformació. Tots actuaren units a l’hora d’exigir 
la restitució de totes les seves prerrogatives, territorials i jurisdiccionals, que 
els negaven els pobles acollint-se a les lleis de les Corts de Cadis. Quant a la 
monarquia, a mesura que avanci el procés revolucionari reflectirà la divisió 
de la noblesa entre partidaris de l’Antic Règim i partidaris de les reformes 
liberals. 

El clergat, per la seva banda, no s’adaptava a la nova situació en la qual la 
monarquia absoluta li exigia un augment de la seva contribució a les despe-
ses de l’Estat. La situació econòmica dels rectors de poble i de les comunitats 
de beneficiaris no era gaire bona, per això el bisbe de Barcelona manava als 
seus deixebles que “practique[n] todas las diligencias que estén a su alcance para 
cobrar los referidos atrasos en la parte en que se pueda, valiéndose de todos los 
medios posibles, aunque sea acudiendo en justicia cuando convenga”.64 La guerra 
del Francès, primer, i el Trienni Liberal, després, no van fer més que agreujar 
la situació, tal com manifestava el rector de Pierola (Anoia): “que desde estos 
últimos años revolucionarios se experimenta un robo manifiesto en los pagos de 
Diezmos y primicia en esta Parroquia escandaloso y que si se mira con indiferen-

63 Garrabou, Ramon (ed.) (1986): Terra, treball i propietat. Classes agràries i règim senyorial 
als Països Catalans. Crítica, Barcelona; i Garrabou, Ramon; Tello, Enric; Vicedo, Enric (1993): 
“De rentistas a propietarios: la gestión de patrimonios nobiliarios en el último ciclo de la renta 
feudal en Cataluña (1720-1840)”, a Sarasa, Esteban i Serrano, Eliseo (ed.): Señorío y feudalismo 
en la Península Ibérica, vol. 2 Institución Fernando el Católico, Zaragoza: p. 567-604.

64 Arxiu Diocesà de Barcelona. Visites Pastorals. Parròquies forànees (Bisbe Pau de Sichar), vol. 
89 (1818), fol.217-269.
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cia no tardará un año en defraudar más de las tres partes del diezmo y al cura 
Párroco”.65 Però no sols els delmes i les primícies es cobraven amb dificultats, 
també els lluïsmes i els censos.

El clergat secular es trobava atrapat per unes tisores. En una fulla hi havia 
la resistència pagesa als pagaments de determinats drets que els mateixos 
rectors en situen l’expansió durant la guerra del Francès i les Corts de Cadis: 
“desde que han venido los Franceses, tanto más malamente pagan estas gentes, lo 
que tienen obligación, y cada año han rebaxado, de suerte que yo temo que en lo 
venidero nada paguen por la Primicia”, escrivia el rector de Vila-rodona (Alt 
Camp);66 i el fet que ara havien de pagar impostos pels ingressos dels quals 
abans estaven exempts (procedents dels delmes, les primícies i els drets d’es-
tola). En l’altra fulla, uns preus en descens i uns costos a l’alça que feien que 
les rendes en espècies es devaluessin força. 

Els resultat de tot plegat fou que els ingressos del clergat es reduïren força 
des de la guerra del Francès, sobretot els de tipus senyorials que, de 1820 
a 1830, es reduïren a la meitat; reducció que també patiren, però en me-
nor quantia, altres beneficis provinents de la cessió de la terra (un 30% pel 
mateix període). El conjunt d’ingressos, un cop deduïdes les despeses de 
recol·lecció, es reduí, en els deu anys esmentats, un 30%. La comunitat de 
preveres de Vilafranca feia la següent descripció de la seva situació, l’any 
1817, “estar del todo agotados sus fondos y sin atender los más críticos apuros de no 
poder continuar el pago de las mensualidades mucho tiempo ha vencidas, a causa 
de verse privado del caudal por haberse vendido por real orden sus más principales 
y preciosas fincas, y no cobrar las pensiones resultantes, no quedando otro recurso 
que el de las pensiones de los censales tan difíciles de cobrar en unos tiempos los 
más calamitosos”.67

Pel que fa a la pagesia, cal tenir en compte que del total de la producció, 
una part important havia de sortir en espècies per a pagar les rendes senyori-
als, una altra part s’havia de guardar per a llavor (en el cas dels cereals) i per 
a l’autoconsum de la família camperola. El producte que restava es destinava 
al mercat per obtenir diners per poder atendre les necessitats bàsiques que 
no facilitava la pròpia explotació i sobretot per pagar els impostos. La part 

65 Reproduït per Gutierrez Poch, Miquel (1986): “El Trienni constitucional a la comarca 
de l’Anoia (18201823)”, a Miscel·lània Aqualatènsia, 4, p. 165-166.

66 Arxiu Diocesà de Barcelona. “Delmes i drets d’estola que percibió en el año 1820 el 
clero del obispado de Barcelona”. Carta de Vicente Morer, rector de Vila-rodona amb data 24 
de desembre de 1820.

67 Libro de Acuerdos…, fol.319v (13 d’abril de 1817).
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que s’adreçava al mercat en una agricultura comercialitzada com la vitiviní-
cola era molt important i podia aproximar-se a les dues terceres parts de la 
collita, mentre que en el cas dels cereals era d’una tercera part. La davallada 
dels preus agrícoles del període 1817-1830 a Catalunya, comuna a la resta 
d’Europa, afectà l’all, el blat, l’oli i l’aiguardent. La caiguda dels preus va ser 
molt important: un 50% el blat i el vi, i un 64% l’oli; en canvi, el preu de la 
farina sols ho va fer un 31%. És a dir, havia baixat més el que el pagès venia 
que el que aquest comprava. La caiguda dels preus no afectà els pagaments 
en espècie, però sí que perjudicà greument el pagament d’impostos que s’ha-
via de fer en metàl·lic i l’adquisició d’altres béns al mercat (quantitats que 
augmentaren considerablement: un 40%). En altres paraules, els pagesos van 
veure com es reduïen els seus ingressos a causa de la davallada dels preus 
agraris, mentre augmentaven les seves despeses. Per tant, havia de vendre el 
doble per a mantenir el mateix guany.68

La resposta pagesa davant d’aquesta situació fou variada: queixes contra 
aquest increment real dels impostos, negació a fer-los efectius, convertir-se 
en assalariats de liberals i absolutistes, eludir el pagament de les rendes se-
nyorials (més fàcils d’estafar i acció menys perillosa que l’impagament dels 
impostos, ja que els constrenyiments militars eren freqüents). Sembla que 
l’opció predominant fou la resistència al pagament dels drets o de parts dels 
drets senyorials, la qual cosa provocà la disminució dels ingressos senyorials.

El conflicte que s’anà produint entre unes exaccions tributàries en aug-
ment i una economia agrària de cop empobrida pels baixos preus, és un 
tema clau per entendre la participació de sectors de la pagesia en els aixe-
caments antiliberals de la primera meitat del segle xix. Una part important 
dels habitants de les zones rurals del país van patir una degradació de les 
seves condicions de vida entre la darrera dècada del segle xviii i el primer 
terç del segle xix, motivada, en part, per la sobreproducció vitivinícola, les 
dificultats de comercialitzar la producció, la concentració de la indústria 
fabril i la disminució de la indústria rural, i la dependència creixent dels 
crèdits per subsistir.

La pagesia petita i mitjana, sobretot la de les àrees d’agricultura comerci-
alitzada, veia frenat el seu progrés i, davant la davallada dels preus, l’única 
perspectiva era, molts cops, la misèria. La crisi, com totes, contribuí a aug-

68 Fontana, J. (2002): p. 197-212; Torras, Jaume (1985): “Aguardiente y crisis rural. Sobre 
la coyuntura vitícola, 1793.1832”, a García Sanz, Ángel; Garrabou, Ramon (ed.): Historia 
agraria de la España contemporánea. 1. Cambio social y nuevas formas de propiedad (1800-1850). 
Crítica, Barcelona, p. 151-173; i Colomé, Josep; Valls, Francesc (1994): “La viticultura cata-
lana durant la primera meitat del segle xix. Notes per a una reflexió”, Recerques, 30, p. 47-68. 



75200 anys de la fi de la guerra del Francès a les Terres de l’Ebre

mentar la diferenciació social dins la pagesia del corregiment, tot concen-
trant la riquesa i dispersant la pobresa. L’endeutament, les vendes a carta de 
gràcia i els censals que eren una sortida a curt termini contribuïren a la seva 
misèria a mig termini.

La burgesia optà per conquerir i, alhora, integrar el mercat interior que, 
fins llavors, era força fragmentat. Això havia de permetre intercanviar el gra 
de l’interior per les manufactures de la perifèria, i exigia que es protegís la 
producció manufacturera autòctona contra les importacions; a més, exigia 
eliminar les traves que frenaven el lliure comerç interior i garantir la lliure 
disponibilitat dels mitjans de producció: terra, treball i capital. Aquestes exi-
gències feren qüestionar l’aliança tàcita que aquest grup social havia man-
tingut amb la monarquia absoluta, i apostar pel liberalisme. Ho deixà escrit 
molt clar Bonaventura Gassó, secretari de la Junta de Comerç: “No hay poder 
sólido en los estudios sin productos y consumos nacionales […]. Este poder se hace 
mayor a proporción de lo que sucede en la circulación interior de los productos pro-
pios, por lo que resulta de aumento en ellos, como en sus consumos, y. Con esto, en 
población y recursos públicos […]. El fomento de las dos [agricultura y industria], 
las comunicaciones, y la nacionalización de los consumos, que equivale a decir el 
fomento interior, son de consiguiente los grandes medios del verdadero poder”.69 
També Guillem Oliver (1816) ho deia ben clar: “así pues, si los capitales y 
el trabajo empleados en la agricultura sufren tan enormes quebrantos, ¿como se 
emplearían en este importante objeto, como podría jamás vigorizarse la agricul-
tura, como podría cooperar a sostener las pesadas cargas del Erario, como podrán 
soportar aún mayores gravámenes sus productos en la circulación y exportación, y 
competir con los del extranjero?”.70

En definitiva, els interessos de la burgesia coincidien amb el programa 
liberal encetat amb les Corts de Cadis, i era incompatible amb la monarquia 
absoluta i el règim senyorial. A més, la burgesia aconseguí de mobilitzar els 
treballadors al voltant de les seves propostes.

No és gens estrany, doncs, que el gener de 1820 les tropes que estaven 
a punt d’embarcar-se cap a Amèrica per fer front al procés independentis-
ta, encapçalades pel coronel Rafael del Riego, se sollevessin a Las Cabezas 
de San Juan i proclamessin la Constitució de Cadis. Al cap de dos mesos 
d’impàs, just quan el pronunciamiento semblava haver fracassat, un seguit de 

69 Gassó, Antonio Buenaventura (1816): España con industria, fuerte y rica. Brusi, Barcelo-
na, p. 63-86.

70 Oliver, Guillermo (1820): Memorias económico-políticas. Impremta Puigrubí, Tarrago-
na, p. 68-69.
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ciutats també es pronunciaren a favor de la Constitució: la Corunya, Oviedo, 
Múrcia, Saragossa, Tarragona, Segòvia, Pamplona, Barcelona i Cadis (febrer – 
març). Finalment, el rei acceptà la Constitució i pronuncià aquella perversa 
frase del: “Marchemos francamente, y yo el primero, por la senda constitucional”.

El Trienni va representar la primera possibilitat de posar en pràctica, a tot 
el territori de l’Estat i en un període de relativa pau, un conjunt de mesures 
de caire liberal aprovades a les Corts de Cadis i a les del Trienni, que contri-
buïren decisivament a l’esfondrament de l’Antic Règim i a la consolidació 
de la societat liberal i capitalista. Una part important de l’entramat legislatiu 
del segle xix té els seus orígens en l’activitat de les Corts d’aquests anys, igual 
que l’hi tenen les disposicions per acabar amb el sistema feudal de propie-
tat i distribució de la renda, i per la consolidació de la nova propietat i les 
relacions socials capitalistes (desvinculació, desamortització, eliminació de 
prestacions senyorials, etc.).71 

71 Arnabat, Ramon (2001): La revolució de 1820 i el Trienni Liberal a Catalunya. Eumo 
Editorial, Vic; (2002): Visca la Pepa! Les reformes econòmiques del Trienni Liberal (1820-1823). 
SCEH-IEC, Barcelona; i (2006): Visca el Rei i la Religió!. La primera guerra civil de la Catalunya 
contemporània (1820-1823). Pagès Editors, Lleida, 2006.
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i. Introducció

L’ocupació francesa a la zona de l’Ebre i del Priorat tingué tres fases: la de la 
resistència fins a la caiguda de Tortosa, la del domini francès i la de la recu-
peració del territori per les armes espanyoles.

L’arribada dels francesos accelerà el procés de disgregació de l’Antic Règim, 
colpejat per una greu crisi social. Des de l’inici del segle xix s’havia produït 
un augment de la població i un increment de la superfície conreada a partir 
de les terres on pasturava el bestiar, cosa que provocà una reducció dels adobs 
que eren necessaris per fer rendibles els cultius d’aquestes zones amb sòls de 
pitjor qualitat. La davallada de la producció s’hagués pogut compensar amb 
un augment dels preus, la qual cosa no fou possible per la conjuntura bèl·li-
ca,1 que afectà l’agricultura d’exportació del Priorat, que s’havia especialitzat 
en la fruita seca i la de les Terres de l’Ebre que conreava intensivament l’oli-
vera i començava a especialitzar-se en la vinya, situació que provocà una forta 
caiguda de la demanda i un considerable augment de l’atur. 

En aquesta conjuntura adversa es produí la guerra del Francès, conflicte 
que agreujà la crisi econòmica: primer per la paràlisi productiva, com hem 

1 La Guerra Gran (1793-1795) i els posteriors conflictes francoespanyols contra el Regne 
Unit (1796-1808) 
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dit, i segon per la pèrdua dels mercats colonials en produir-se les indepen-
dències a Amèrica.2 A la crisi econòmica, se n’hi afegí una altra de caràcter 
polític i social. La reforma de 1805 de la Llei Municipal acabà amb els càr-
recs vitalicis dels regidors i els convertí en triennals, al temps que compor-
tava la substitució d’altres.3 Arran de la caiguda de Godoy, del destronament 
de Carles IV i l’entronització de Ferran VII (19 de març de 1808), es produï-
ren enfrontaments als consistoris com a Alcanar, la Sénia o Ulldecona, “entre 
les diferents candidatures per assolir càrrecs municipals, que es traduïren en 
denúncies i intents insaculatoris”.4 A Tortosa la nova Junta Municipal tingué 
problemes per exercir la seva autoritat com es demostrà durant la Pasqua 
de 1809, quan diverses persones apedregaren i insultaren un dels seus inte-
grants. La intervenció de la guarnició de la plaça apaigavant els ànims féu 
un mort i provocà disset detinguts.5 Els conflictes també foren per qüestions 
de classes, com s’evidencià a Falset, on el batlle assenyalà que els súbdits no 
volien pagar impostos argüint que “si no tenim rei no hem de pagar”. Amb 
aquest posicionament els propietaris es veien amenaçats.6 En altres indrets 
de la diòcesi també es produïren insurreccions amb característiques revolu-
cionàries i antisenyorials, però també de caire antifranceses. A Móra d’Ebre, 
el dia de Pasqua, destituïren les autoritats i nomenaren una Junta de Defen-
sa.7 A Corbera destituïren el batlle i la resta del consistori, i els substituïren 
per d’altres considerats més patriotes. A Flix també s’enfrontaren grups de 
l’oligarquia local pel nomenament del secretari de la corporació.8 

Les autoritats politicomilitars abans d’oferir resistència havien intentat 
una conciliació. A Tortosa, el 18 de maig, el governador i la corporació mu-

2 Pascual Domènech, Pere (1990): Agricultura i industrialització a la Catalunya del segle 
XIX: formació i desestructuració d’un sistema econòmic. Crítica, Barcelona, p. 7 i s.

3 Salvadó, Roc (2011): “La sang del traïdor. Étienne Fleury, testimoni i protagonista de la 
revolta tortosina de juny de 1808”, a Sauch, Núria (ed.), La Guerra del Francès als territoris de 
parla catalana. Afers, Catarroja, p. 233-239.

4 Grau, Ferran; Sauch, Núria (2011): “La guerra del Francès al Montsià i al nord de Valèn-
cia”, a Sauch, Núria (ed.), op. cit., p. 449-470.

5 Moliner Prada, Antoni (1984): “Movimientos populares en Cataluña en la Guerra del 
Francés”, a DD.AA. a Les espagnols et Napoleon. Université de Provence, Aix-en-Provence, p. 302.

6 Fontana, Josep (2011): “Les guerres del francès”, a Sauch, Núria. (ed.), La guerra del fran-
cès als territoris de parla catalana. Afers, Catarroja, p. 15-25.

7 Cot i Miró, Artur (1986): L’Església parroquial de Sant Joan Baptista. Ajuntament de Móra 
d’Ebre, Móra d’Ebre, p. 82-83.

8 Vinaixa, Joan Ramon (1999): Les famílies benestants de Flix. Delegació de la Societat Ca-
talana de Genealogia, Tarragona, p. 33.



79200 anys de la fi de la guerra del Francès a les Terres de l’Ebre

nicipal felicitaren les tropes franceses quan entraren a Catalunya amb l’es-
perança d’evitar la guerra.9 Aquesta complaença no caigué gens bé ni a les 
autoritats eclesiàstiques ni al poble menut. El 30 de maig hi hagué un so-
lemne ofici religiós a la catedral de la diòcesi plena de gom a gom i, davant 
de la relíquia de la Cinta, tots juraren defensar la pàtria contra els exèrcits 
de Napoleó. 

2. De la resistència a la caiguda de Tortosa (del maig de 1808 al 

gener de 1811)

En aquest context es produí a Tortosa la sublevació del 6 de juny quan el 
governador militar volia fer complir l’ordre del capità general de Catalunya 
de preparar a la ciutat allotjament per a vuit-cents francesos. Els tortosins, 
en assabentar-se’n, van atacar la casa del governador, Guzmán de Villoria, 
i se l’emportaren juntament amb el seu principal col·laborador, el regidor 
Joaquim Rebull, cap al Castell de la Suda, on foren afusellats aquell mateix 
dia per connivència amb l’enemic.10 La resta del consistori, tement per les 
seves vides, abandonà la ciutat. Aleshores es formà una Junta de Govern 
i de Defensa amb gent disposada a combatre. Fou presidida per un mili-
tar i integrada per nou persones més, entre elles cinc eclesiàstics. La Junta 
es caracteritzà per la seva fragilitat institucional. Així, el 10 de juliol, “tres 
dels seus primers vocals havien estat, per diversos motius, empresonats, i un 
quart havia estat assenyalat com a traïdor”. Aquell any fou presidida per sis 
titulars diferents i algun d’interí, la qual cosa donà “una lamentable imatge 
de crisi i degradació interna” i, per tant, ja era ineficaç abans que els invasors 
ocupessin Tortosa.11 Els francesos residents a Tortosa foren tancats al castell 
i, posteriorment, executats tal com havia succeït a València i a Sogorb. 

El 18 de juny es creà a Lleida la Junta Suprema del Principat, on el cor-
regiment tortosí envià el frare Josep Domingo Martín. El 9 de juny, el bisbe 
Antoni Josep Salinas Moreno havia publicat un ofici en què demanava orar 
per l’èxit de les armes espanyoles i exhortava els capellans que contribuïssin 

9 Pastor Lluís, Federico (1901): Narraciones Tortosinas. Páginas de historia y biografía. Imp. 
Foguet, Tortosa, vol. I, p. 36.

10 Pastor Lluís, Federico (1913): “Motines populares en Tortosa”, Butlletí de l’Orfeó Tortosí, 
n. 4, juliol de 1913, p. 3-4.

11 Vinaixa, Joan Ramon: “La Junta Corregimental de Tortosa en la guerra del Francès”, a 
Sauch, Núria. (ed.), op. cit., p. 307-326.
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a l’esforç de guerra.12 De fet, ja el 28 de maig s’havia ordenat l’allistament de 
tots els homes de 16 a 40 anys, tant laics com religiosos. Però, l’esdeveniment 
que acabà donant una gran empenta a la guerra fou la victòria de Bailén, el 
19 de juliol, la primera derrota en camp obert dels francesos, i l’èxit aconse-
guit escampà arreu de la península la moral de resistència. Tanmateix, per 
desencallar la situació bèl·lica, a finals de 1808, arribaren importants refor-
ços francesos que iniciaren el segon setge de Saragossa, que conclogué amb 
la rendició de la capital, el 20 de febrer de 1809, i amb l’ocupació d’altres 
ciutats importants com Barbastre, Montsó, Fraga i Alcanyís.

A Catalunya, el desembre de 1808 els francesos derrotaren el capità general 
Teodoro Reding a Molins de Rei. Mentrestant, a Tortosa, i en defensa de la 
línia de l’Algars a Morella, s’hi instal·là el Segon Exèrcit, conegut com el de la 
dreta de l’Ebre, manat pel general Joaquín Blake. El 23 de maig de 1809 aquest 
exèrcit derrotà els francesos a Alcanyís, però el 18 de juny patí la desfeta a Belc-
hite. A partir de llavors la resistència se centrà en l’actuació de les guerrilles. 

A principis de febrer de 1810, el general Suchet, que dominava gairebé tot 
Aragó, es preparà per ocupar Lleida, però abans necessitava controlar les vies 
d’accés que conduïen a la ciutat des de l’Ebre. És per això que des de Vall-de-
roures, Maella, Calanda, Casp i Alcanyís tractaren d’arribar a la Terra Alta i a 
la Ribera d’Ebre. El coronel García Navarro, situat a la dreta de l’Algars, no va 
poder impedir que passessin el riu el 10 de febrer; no obstant això, els atacà 
a la zona dels Ports, propera a Horta de Sant Joan i al camí de Prat de Comp-
te. Llavors, els francesos es dirigiren a Bot per saquejar-lo,13 però les tropes 
espanyoles els obligaren a repassar l’Algars. A finals de març, el general París, 
que havia sortit de Casp i Alcanyís, i havia passat per Gandesa i el Pinell de 
Brai, es presentà davant Tortosa en una clara demostració de força. Després 
marxà cap a Móra i Flix, on s’apoderà de les barques que hi havia ancorades 
i hi establí guarnicions per assegurar-se les comunicacions amb la resta de 
Catalunya14 i disposar d’una via segura des de la qual arribar fins a Lleida. 
El setge d’aquesta ciutat s’inicià a l’abril quan la brigada del general París, 
després d’haver creuat l’Ebre per Flix, s’establí a la riba esquerra del Segre.15 

12 O’Callaghan, Ramón (1887): Anales de Tortosa. Imp. Católica de Gabriel Llasat, Tor-
tosa, vol. II, p. 135.

13 Muñoz Maldonado, José (1833): Historia de la Guerra de la Independencia de España 
contra Napoleón Bonaparte, desde 1808 a 1814. Imp. J. Palacios, Madrid, vol II, p. 327.

14 Suchet, Gabriel (1828): Memóries du Marechal Suchet, duc d’Albufera, sur ses campagnes en 
Espagne. Depuis de 1808 jusqu’en 1814. Ed. Adolphe Bossange, París, vol. I, p. 108-109.

15 Gazeta del Gobierno de México, n. 80, 20.VII.1810, p. 587.
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Castell de Móra d’Ebre. Imatge de principis del segle xx.

El capità general de Catalunya, Enrique O’Donnell, tan prompte com s’ini-
cià l’atac a Lleida, organitzà un exèrcit des de Tarragona. Però, el 23 d’abril, els 
6.000 homes i 600 genets que comandava foren derrotats a Margalef. Aquesta 
batalla decidí no sols la sort de Lleida, que resistí fins al 14 de maig, sinó també 
la de l’Ebre perquè, just al dia següent, Suchet ordenà el setge de Mequinensa 
i l’acabà ocupant el 8 de juny. Allí establí la infraestructura per ocupar Tor-
tosa, ja que el camí fluvial era molt millor que les vies terrestres. Després de 
la capitulació de Mequinensa conqueriren Morella el 13 de juny. El domini 
del Maestrat era una falca sobre Tortosa i sobre el regne de València. Quan se 
sabé a Tortosa i a Castelló la rendició de Morella, hi hagué un atac de pànic 
perquè era clar que aquestes ciutats serien els propers objectius. Per ocupar la 
capital de l’Ebre calia, prèviament, controlar les poblacions del corregiment. 
D’això, se n’encarregà el general París que, des de Casp i Mequinensa, amb una 
brigada d’infanteria de 8.000 homes, assegurà les comunicacions entre Aragó 
i Tortosa. L’exèrcit passà per Favara fins a Móra d’Ebre, on Suchet establí el seu 
quarter general i des d’allà marxà cap a Xerta i Roquetes. A Xerta instal·là el 
dipòsit del material i hi construí una barca entre Xerta i Tivenys per desplegar 
forces a la riba esquerra i envoltar Tortosa.

A començaments de juliol el general Abbé, amb 4.000 homes, des de Lleida 
ocupà la banda esquerra del riu, i establí a Garcia el seu campament i ocupà 
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els Masos de Móra i Tivissa el 12 de juliol. Els francesos, després, avançaren 
cap a Ginestar i Benifallet fins arribar a Tivenys. Des de Tivissa, procuraven 
arribar a Reus per entrar en contacte amb l’exèrcit d’ocupació de Catalunya, 
dirigit per Étienne MacDonald. Entre les dues Móres funcionà una barca de 
pas que comunicava els exèrcits d’ambdues ribes. Una altra divisió francesa de 
6.000 homes, a finals de juliol, reforçà la guarnició de Morella per convertir-la 
en un magatzem militar. Després ocuparen Sant Mateu per bivaquejar als 
encontorns de Tortosa.

Les forces valencianes, integrades per 4.000 soldats i manades pel general 
Juan O’Donojú, no pogueren reconquerir Morella els dies 24 i 25 de juny, i 
acabaren derrotades a Albocàsser. Llavors Suchet impedí l’arribada de refor-
ços des del País Valencià, perquè el juliol situà tropes més enllà d’Amposta. 
En aquell moment els francesos dominaven tota la dreta de l’Ebre, contro-
laven el camí ral de Barcelona a València i s’asseguraven la intendència amb 
destacaments entre Ulldecona i Vinaròs.16

Enmig d’aquest avanç imparable dels francesos es produí l’atac de les tropes 
espanyoles de la divisió de Falset sobre l’exèrcit francès que ocupava Flix. L’ope-
ració fou dissenyada pel mariscal de camp Campoverde. Aquest, en l’informe 
oficial, digué: “teniendo noticias ciertas de que los enemigos en número de 
mil setenta ocupaban el pueblo de Flix determinó sorprenderlos, cuya empresa 
confió al acreditado teniente coronel D. Mariano Villa, para que con las par-
tidas de los regimientos de Almería, Granada, Granaderos, Provinciales y los 
desertores presentados, en todo 300 hombres, cayesen sobre el pueblo de Flix, 
pasando el Ebro por la noche con dos barcas, llamando la atención del enemigo 
por Tivisa. Dispuso al mismo tiempo que reforzado el punto de la Magdalena 
con 150 hombres de los Regimientos de Valencia y América despachasen parti-
das que alarmasen a los enemigos del pueblo de García”. El resultat havia estat 
“que los enemigos que había en Flix han sido completamente destruidos, y que 
a excepción de 10 que han quedado prisioneros en nuestro poder, y unos 20 que 
por hallarse de avanzada se lograron fugar, los demás han sido todos muertos 
por las calles y casas unos al fuego y otros a la bayoneta por los valientes de 
Almería que hicieron un rico botín con las mochilas y demás despojos que to-
maron al enemigo”. Després d’inutilitzar les barques es refugiaren a la Figuera.17

Les tropes franceses estacionades a Flix tenien l’encàrrec de protegir la 
navegació per la dreta del riu. És per això que el principal mèrit de l’operació 

16 Grau, Ferran; Sauch, Núria, op. cit., p. 449-470.

17 
Ferrer, Raimundo (1819): Barcelona cautiva, ó sea, Diario exacto de lo ocurrido en la mis-

ma ciudad. Brusi, Barcelona, vol. VI, p. 152. 
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fou reduir la seva capacitat de transport i de moviment, ja que s’aconseguí 
destruir un gran nombre de llaüts que hi havia amarrats esperant que acabés 
l’estiatge. L’altre contrapès en la navegació l’oferia Garcia, vila que també, 
amb un destacament de napolitans, s’encarregava de donar escorta als vai-
xells que navegaven per l’esquerra de l’Ebre.

Pel que fa a la guerra al territori, dues zones eren especialment difícils de 
dominar pels invasors: les muntanyes del Priorat i els Ports de Beseit. Al Pri-
orat, l’exèrcit de Catalunya tenia una divisió aquarterada a Falset comandada 
pel baró de la Barre i, de fet, les tropes regulars ajudades per sometents im-
pediren gairebé durant tota la guerra les comunicacions regulars entre Móra 
d’Ebre i Reus, la qual cosa sempre posava en perill el control de l’esquerra de 
l’Ebre. Als Ports, les partides de Josep Rambla i Josep Bussons s’hi mantin-
gueren durant tot el conflicte, encastellats enmig de la frondositat del bosc i 
l’escarpat del massís, on feien accions regulars contra els ocupants.

Amb aquest panorama de control precari del territori, Suchet provà 
d’atacar Tortosa el 8 de juliol de 1810. La plaça tenia una guarnició de 8.000 
homes, disposava d’un bon sistema de muralles, encara que Toreno les 
qualifica d’irregulars i d’ordre inferior, i 204 peces d’artilleria de diferents 
calibres.18 Suchet no s’enganyava, sabia que sols la conqueriria després de 
desplaçar pel riu des d’Aragó el tren d’artilleria de setge. Però la navegació 
fluvial era impracticable durant els mesos estivals per manca de cabal. El 
riu va ser intransitable des de juny fins a finals de setembre. Per tant, l’únic 
que podia fer Suchet era hostilitzar la plaça, reduir les partides dels voltants 
i aïllar completament la ciutat per mitjà de trinxeres i línies fortificades. Per 
això calia destruir el pont de barques que lligava la ciutat amb el barri de 
Ferreries i que estava protegit per un baluard. Aquesta missió es compliria 
al desembre. Però per als exèrcits espanyols era vital hostilitzar els francesos 
i impedir-los consolidar l’obra de setge. Per això, el 29 de juliol, el segon 
exèrcit comandat per O’Donnell atacà Tivissa, destrossà les defenses fran-
ceses i les féu retirar fins a la vora del riu. Se salvaren en socórrer-los una 
columna manada pel mateix Suchet amb 2.000 homes. Llavors els ocupants 
reforçaren les defenses de Móra d’Ebre i dels Masos amb més tropes de 
guarnició i tres canons.19 

18 Miravall, Ramon (1985): Entorn a la Tortosa Napoleònica. Ed. Dertosa,Tortosa, p. 64 i 79. 
Toreno, Conde de (1839): Historia del levantamiento, guerra y revolución de España. Imprenta 
del Diario, t. II, p. 319.

19 Gómez Arteche y Moro, José (1902): Guerra de la Independencia, historia militar de 
España de 1808 a 1814. Imprenta y lit. del Depósito de guerra, Madrid, vol. II, p. 434-435.
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El 3 d’agost, el general O’Donnell entrà a Tortosa amb una petita força, 
arengà les tropes davant de la població, féu una sortida i aconseguí destruir 
part de les obres que preparaven per al setge. Però, l’esperat exèrcit de Va-
lència, de 10.000 homes manat pel general Caro, necessari per acabar amb 
el blocatge francès a la divisòria Catalunya-València, no hi arribà. Suchet el 
derrotà a Alcalà de Xivert, el 16 d’agost, després que el general espanyol patís 
un atac de pànic.20

Per la seva banda, la partida de Rambla, des dels Ports, interferia les comu-
nicacions amb Aragó amb molta freqüència matant els correus i emboscant 
patrulles per atacar combois, fins al punt que Suchet, el 4 d’agost, féu redactar 
a Saragossa una proclama falsa, que atribuí al general O’Donnell, en la qual 
deia: “en ningún tiempo y de ningún modo he podido autorizar los excesos 
que [Rambla] comete (…) y que compromete de este modo nuestra causa, mi 
nombre y vuestro honor (…) os lo declaro para que lo prendáis y habiéndolo 
hecho lo entreguéis a la Justicia (…) o le neguéis los preciosos alimentos, 
para que el hambre haga justicia a sí mismo y a los incautos jóvenes que le 
acompañan”.21 Tan prompte com O’Donnell s’assabentà de l’ardit de Suchet, 
ho desmentí. Rambla, poc temps després, s’apoderà d’un carregament de fari-
na, mentre que la partida de Bussons desféu un regiment francès.

El 15 d’agost una columna francesa, procedent de Móra d’Ebre, ocupà Fal-
set per sorpresa. Però, el 29 d’agost, el baró de la Barre al capdavant de la seua 
petita divisió els n’expulsà.22 El 17 de setembre, en les proximitats de Flix, 
el tinent coronel Mariano Villa atacà un estol de llaüts quan baixaven per 
l’Ebre escortats per un batalló napolità. S’apoderà d’una part del comboi al 
qual ocasionà nombroses baixes i 225 presoners.23 D’aquesta acció coneixem 
també la versió de Suchet, que és similar.24 La divisió napolitana, de 2.500 
soldats, s’encarregava de la protecció dels llaüts i estava establerta a Flix, Ascó 
i Garcia.25 

20 Pardo Camacho, Ricardo. “La Guerra de la Independencia en la provincia de Caste-
llón. 1810”, www.aulamilitar.com [6.IX.2012].

21 Blanch, Adolfo (1961): Historia de la Guerra de la Independencia en el antiguo Principado. 
Frontis, Barcelona, p. 330.

22 Gort, Ezequiel (2003): Història de Falset. R. Dalmau, Barcelona, p. 226-227.

23 Gómez Arteche, José: op. cit., vol. II, p. 446, .

24 Suchet, Mariscal: Memorias sobre su campaña en España. 1808-1814, (Rújula, Pedro ed.), 
Zaragoza, Diputación, 2012, p. 171-172.

25 Vacani, Camillo (1827): Storia delle campagne degli Assedj degl’Italiani in Spagna. Ed. A. 
Carboni, Firenze, 1827, vol. IV, p. 380 i s.
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Per la seva banda, el 23 de setembre Bernat Borràs, lloctinent de Rambla, 
al capdavant de 200 homes marxà de Beseit de nit. Després d’una caminada 
de deu hores, s’amagaren entre Batea i Gandesa i sorprengueren un comboi 
enemic, al qual feren molts morts, alguns presoners, i els prengueren molts 
matxos carregats. Després de sostenir un fort tiroteig amb les guarnicions de 
Batea i Gandesa, aconseguiren fugir cap a Horta. 

Les dificultats de Suchet a l’Ebre eren similars a les que tenia a Aragó 
davant les escomeses del guerriller Villacampa. Suchet es veié obligat a crear 
columnes mòbils de desplegament ràpid, capaces de fer front als atacs im-
provisats de la guerrilla i perseguir-la incansablement.26 Tot i això, el control 
imperial de les zones rurals era precari com es demostrà el 27 d’agost, quan 
el sometent de la Palma d’Ebre, manat pel capellà Adrià Ochando, va atacar 
una força que havia anat a saquejar el seu poble i aconseguí que es retiressin 
amb moltes baixes cap a la Bisbal de Falset i la Granadella. A mitjan setem-
bre, una altra columna francesa, que anava a recaptar queviures i contribuci-
ons, fou destrossada per tropes espanyoles de la divisió del baró de la Barre 
a Bovera. Aquestes forces mixtes, constituïdes per sometents i membres de 
l’exèrcit regular, continuaren sabotejant la navegació entre Faió i Riba-roja, 
com s’evidencià en l’atac del dia 6 d’octubre a un comboi de setze llaüts 
carregats amb armament que anava cap a Xerta. Com a resultat d’aquest atac 
els patriotes es quedaren amb diverses embarcacions i feren nombrosos pre-
soners. Dies més tard es repetí l’acció prop de Mequinensa. 

El 4 de novembre un altre comboi, procedent d’aquesta darrera població, 
rebé l’atac de la divisió de Falset en passar per l’assut de Flix, on perderen dos 
llagüts. També assaltaren la guarnició francesa de Garcia a la qual prengue-
ren uns 300 caps de bestiar i material de guerra i, després, n’incendiaren el 
campament. Llavors, el 19 de novembre, el general Habert, tant per castigar 
la divisió de la Barre com per permetre l’arribada de reforços sense més con-
trarietats, conquerí Falset amb 1.500 homes i féu molts presoners, entre els 
quals hi havia el brigadier García Navarro, que aconseguí fugir poc temps 
després.27 Paral·lelament a l’atac sobre Falset, els francesos ocuparen Porrera, 
i al llarg d’aquell mes i fins a mitjan desembre, feren accions punitives sobre 
tots els pobles del Priorat28 amb l’objectiu de preservar les comunicacions 

26 Gates, David (1987): La úlcera española. Historia de la guerra de la Independencia. Cáte-
dra, Madrid, p. 283.

27 Suchet, Mariscal, op. cit., p. 174 [edició espanyola].

28 El 5 de desembre ocuparen Cornudella; el dia 10, Morera i Poboleda, i el dia 12, Albar-
ca, Ulldemolins i Margalef. Gort, Ezequiel, op. cit., p. 321.
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El mariscal Louis-Gabriel Suchet per Je-
an-Baptiste Paulin Guérin. Font: https://
fr.wikipedia.org/wiki/Louis-Gabriel_Suchet

amb Reus i l’exèrcit de Catalunya i per impedir que els atacs espanyols els 
obliguessin a distreure objectius. 

El 27 de novembre es produí un altre atac de l’exèrcit espanyol contra un 
comboi de tretze barques carregades amb gra que sortiren de Mequinensa. Els 
combois duien una escorta de cavalleria que sortia abans, perquè les embar-
cacions al corrent de l’aigua eren més ràpides que els cavalls, però arribava un 
moment en què els llaüts tornaven a avançar-se a l’escorta. Llavors partia des 
de Vinebre una altra escorta de cavalleria per protegir les embarcacions des 
de Riba-roja fins al següent relleu que l’acabaria duent fins a Móra. En aquest 
cas, però, el comboi fou atacat només sortir per “600 españoles que se halla-
ban emboscados cerca de Mequinenza y burlaron nuestras precauciones y 
atacaron las barcas antes que esas llegasen donde les aguardaban las escoltas” i, 
després d’un combat ferotge els francesos, tot i que s’emportaren desavantatge, 
aconseguiren salvar la majoria de les barques i el carregament.29

El 3 de desembre, des de Cabassers, el tinent coronel Villa informà el seu 
superior d’una nova acció que les seves forces havien protagonitzat entre 
Riba-roja i Flix contra els combois de llagüts, als quals destrossaren i els pro-

29 Suchet, Mariscal: op. cit., p. 179.
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duïren un nombre elevat de baixes. En l’acció destacà el cap dels sometents, 
el capellà Ochando de la Palma”.30

Malgrat les petites victòries com aquesta, en conjunt predominà la inca-
pacitat de l’exèrcit espanyol de derrotar a camp obert els seus enemics. Fou 
el cas del nou capità general de València, Procopio de Bassecourt, que, en 
combinació amb els assetjats de Tortosa i amb la col·laboració de l’Armada 
anglesa, havia de fer un atac simultani per trencar les línies franceses i aixe-
car el setge de Tortosa. Amb aquest objectiu forces espanyoles sortiren de Pe-
níscola i Castelló, mentre es preparaven dues operacions de distracció, una a 
la Ràpita, on s’havia de produir un desembarcament, i una altra al Maestrat. 
Bassecourt estava tan impacient per reivindicar-se que el 26 de novembre, al 
capdavant de la cavalleria, atacà els imperials a Ulldecona i no esperà que 
la infanteria li donés suport. Les tropes franceses, que s’havien reforçat amb 
artilleria, contraatacaren i desferen l’exèrcit valencià, fins al punt que els tor-
tosins que havien d’ajudar-los amb una sortida no tingueren temps de fer-la. 
Els imperials també impediren el desembarcament a la Ràpita i neutralitza-
ren els valencians entre Traiguera i la Jana. Bassecourt es pogué refugiar a 
Peníscola, però les seves tropes es dispersaren a la desbandada per barrancs i 
muntanyes. Malgrat tot, patí més de 2.500 presoners.31 

La situació dels tortosins encara s’agreujà més quan, el 13 de desembre, les 
tropes del general MacDonald arribaren a Móra d’Ebre per col·laborar amb 
les forces de Suchet en la conquesta de Tortosa. A partir d’aquest moment la 
ciutat, sota el comandament del comte d’Alacha, quedà completament aïlla-
da. Els assetjats feren diverses sortides a partir del 24 de desembre, quan les 
mines i l’artilleria franceses estaven ben prop dels murs de la plaça. La darre-
ra d’aquestes accions es produí el dia 28 i fou, com totes les altres, èpica però 
inútil. Al dia següent començà el bombardeig massiu i el dia 2 es produí la 
rendició. Havien aguantat cinc dies sota el foc. El setge total havia durat dues 
setmanes (del 16 de desembre de 1810 al 2 de gener de 1811). Després de 
la capitulació, els francesos sotmeteren la ciutat a saqueig i imposaren una 
feixuga contribució de guerra.32

El que significà estratègicament la pèrdua de la capital ebrenca ho explicà 
un reputat historiador francès en assenyalar que “uno de los hechos milita-
res más notables que hicieron los franceses en España fue la toma de Torto-
sa”, perquè tallà per terra la comunicació de Catalunya amb el País Valencià 

30 Gazeta del Gobierno de México, n. 40, 5.IV.1811, p. 285-289.

31 Genovés Amorós, Vicent (1967): València contra Napoleó. Ed. L’Estel, València, p. 170 i s.

32 Salvadó, Roc (1997): “La guerra de la Independència a Tortosa”, a Recerca, n. 2, p. 89-111.



88 La guerra del Francès a les Terres de l’Ebre (1808-1814)

i amb la muntanya catalana insurgent.33 Igualment dificultà les comunica-
cions marítimes, perquè amb els vaixells que els francesos ocuparen l’Ebre 
armaren en cors alguns llaüts que situaren als ports del Fangar, de la Ràpita 
i a les Goles de l’Ebre, i així impediren la navegació de cabotatge.

Els francesos reestructuraren les seves tropes per impossibilitar les pene-
tracions de les guerrilles al llarg de la via fluvial. Així, el general Louis F. 
Musnier fou encarregat de l’exèrcit d’observació de la dreta que anava d’Al-
canyís a Sant Carles, port que fortificà; i el general Giuseppe Palombini, 
amb els napolitans, comandà el de l’esquerra, i s’establí des de Mequinensa 
fins al mar, passant per Tortosa; i la divisió del general Pierre J. Habert actuà 
de forma coordinada amb el mariscal Jacques MacDonald per afavorir els 
moviments d’atac a Tarragona. Es calcula que 20.000 soldats s’encarregaren 
de la impermeabilització de l’Ebre. I ho aconseguiren. 

3. El control francès (del gener de 1811 al març de 1813)

Al llarg de 1811 encara es registraren diversos combats. Al febrer es produï-
ren atacs de guerrilla a Pratdip i, el 3 de març, Campoverde amb una divisió 
de 4.000 soldats d’infanteria i 230 de cavalleria atacà el Perelló i intentà 
rendir la fortificació de Sant Felip al coll de Balaguer, on els francesos tenien 
2.000 soldats que controlaven el camí ral entre Catalunya i València. Primer, 
foragitaren els 400 francesos que s’estaven a la posada del Platé, que, davant 
forces més nombroses, es retiraren cap al Perelló des d’on, amb la guarnició, 
fugiren cap a l’Ampolla. Allí reberen reforços d’una divisió que sortí de Tor-
tosa, la qual cosa impedí que Campoverde aconseguís els seus objectius. Tot 
i això, els francesos tingueren quaranta baixes.34 

Una altra evidència de les dificultats dels francesos al hinterland de l’Ebre 
fou l’atac que patí una columna35 en abandonar Gratallops, després de sa-
quejar-lo i recollir-hi racions (el 26 de maig de 1811). Fou fustigada per nom-
brosos grups de paisans i militars, que els tirotejaren amb tanta intensitat 
que “muy pronto nos dejaron fuera de combate 70 hombres”. Els francesos 
s’hagueren de refugiar a l’ermita de la Consolació de Gratallops, on espera-

33 Dulare, M. (1826): Bosquejo histórico de los principales acontecimientos de la Revolución 
Francesa. Lib. Dupont, París, vol. VI, p. 392.

34 Gómez Arteche, José: op. cit., vol. III, p. 42-43.

35 De cent quaranta homes, segons fonts franceses, i de més del triple, segons el Conde de 
Toreno. Vegeu respectivament Suchet: op. cit., p. 516; Toreno, conde de: op. cit., p. 931.
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Plànol del fortí de Sant Felip al coll de Balaguer. Louis Gabriel Suchet. Mémoires du 
Marechal Suchet, duc dªAlbufera, sur ses campagnes en Espagne, depuis 1808 jusquªen 
1814 écrits par lui-même: atlas / Suchet. Paris: Adolphe Bossange, 1828.

ren reforços. La descripció de l’interior de l’ermita la féu el cap de la colum-
na, el coronel Mrozinski: “todos nuestros soldados estaban extenuados por 
la fatiga. En un pequeño depósito encontramos un poco de agua de la lluvia, 
aunque tan escasa que apenas fue suficiente para nuestros heridos y me vi 
en la precisión de colocar allí un centinela para garantizarles ese recurso. 
Los oficiales, aunque casi todos heridos, tomaron a su cargo la defensa de los 
diferentes puntos de la ermita”. Entre la tropa francesa hi havia cinc soldats 
espanyols d’una companyia que hi havia a Móra i Mrozinski els demanà que 
sortissin i que anessin a buscar reforços. Intentà motivar-los dient-los que 
com que parlaven la llengua del país —és a dir, el català— hi podrien arribar 
sense dificultats, mentre que si els trobaven ells, en cas d’haver-se de rendir, 
no els tractarien com a presoners de guerra, sinó que els executarien a l’acte 
i patirien una mort cruel. Tot i això, els caragirats, rodejats com estaven, con-



90 La guerra del Francès a les Terres de l’Ebre (1808-1814)

testaren unànimement que “si su destino era morir degollados por sus com-
patriotas, preferían vivir aún algunas horas más sin salir de la ermita”. Per la 
seva banda, els patriotes intentaren cremar l’ermita però, finalment, arriba-
ren els reforços francesos i els evacuaren a Falset,36 amb tres-centes baixes.37

Pocs dies després, el baró d’Eroles, en coordinació amb el general Cam-
poverde, atacà prop de Falset un gran comboi enemic i li agafà cinc-centes 
mules. També a Aragó i al Maestrat la resistència contra l’invasor continuà. 
L’acció més espectacular es produí al gener a la plaça de Morella, quan fou 
atacada per la partida d’en Josep Millián, que s’apoderà de la població i féu 
alguns presoners, tot i que no pogué conquerir el castell. 

Un cop ocupada Tortosa, el general Suchet es llençà sobre Tarragona. El 
dia 3 de maig hi arribaren les avantguardes i, el 28 de juny, fou assaltada, 
ocupada i en gran part destruïda. El balanç fou d’uns set mil morts entre les 
tropes i la població de la ciutat, el triple de les que tingueren els francesos.38 
Suchet fou recompensat per la victòria amb el bastó de mariscal. La caiguda 
de Tarragona constatava que les ciutats fortificades no sols no podien aturar 
l’exèrcit imperial, sinó que ajudaven que les tropes espanyoles perdessin el 
seu exèrcit. Aquestes desfetes contribuïen a augmentar el prestigi francès.39

Maties Ramisa assenyalà que des de mitjan 1811 hi hagué tranquil·litat a 
l’Ebre com a resultat del total domini francès sobre el districte de Tortosa.40 
Amb tot, a començaments de 1812, les dues divisions espanyoles que opera-
ven a Catalunya, la del mariscal de camp Joaquim Ibáñez, baró d’Eroles, i la 
del coronel Josep Manso, realitzaren un gran esforç per revitalitzar la guerra. 
Eroles es desplaçà al corregiment de Tarragona i allargà les accions pel Priorat, 
per l’esquerra de l’Ebre i per la part sud de la província de Lleida. Destacà per 
la seva operativitat el tercer batalló de Lleials Manresans, dirigit pel tinent co-
ronel empordanès Narcís Gay. El 25 febrer, Gay expulsà una columna francesa 
de Cornudella,41 però la seva actuació més destacada fou l’intent d’ocupar 
Móra d’Ebre. L’operació s’inicià a Ginestar, la nit del dia 11 de maig, a la vora 

36 Suchet, Mariscal, op. cit., p. 516-518.

37 Toreno, Conde de, op. cit., p. 931.

38 Recasens, José María (1965): La Revolución y la Guerra de la Independencia en la ciudad 
de Tarragona. Real Sociedad Arqueológica, Tarragona.

39 Una bona biografia sobre aquest mariscal és la de: Bergerot, Bernard (1986): Le Ma-
rechal Suchet. Tallandier, París.

40 Ramisa i Verdaguer, Maties (1996): “El Departament de les Boques de l’Ebre”, a Guerra 
Napoleónica a Catalunya 1808-1814. Estudis i documents. Abadia de Montserrat, Barcelona, p. 48.

41 Gaceta del Gobierno de México, n. 322, 24.XI.1812, p. 3.
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esquerra del riu, on havien d’arribar uns llaüts per transportar els soldats es-
panyols a Móra. Però no hi arribaren, la qual cosa els neguitejà perquè tenien 
una excel·lent ocasió per atacar la guarnició de Móra, que sempre solia ser 
molt nombrosa i en aquells moments “no pasaba de ciento cincuenta hom-
bres sin caballería, que no podían ser socorridos antes de tres días”. És per això 
que Gay decidí apoderar-se de dos llaüts que “estaban cargando paja para la 
plaza de Tortosa mediante 5 soldados, que a nado y con la bayoneta colgada al 
cuello” s’empararen dels vaixells. Però “noticioso de esto el enemigo, vino con 
40 infantes para impedir el embarco de mi tropa, y le fue inútil”. A les sis de la 
tarda aconseguiren arribar a Móra d’Ebre, on Gay ordenà atacar frontalment 
pel “foso y parapeto que cubre el paso y barca de dicha villa. La columna, en 
el momento acordado, se tiró al reducto y lo asaltó con espíritu y rapidez, des-
preciando los fuegos (…) dejando muertos cuatro de los doce que lo defen-
dían y rindiendo los restantes”. Després, també a l’assalt, prengueren la barca i 
atacaren la vila obligant els francesos a recloure’s al “convento de franciscanos 
existente fuera del pueblo muy fortificado y con una posición ventajosa”. Tot 
i això, els atacants aconseguiren apoderar-se d’un canó, fer diversos presoners 
i bastants baixes.42 El tinent coronel Gay, dos dies després de l’inici de l’atac, 
sabé que una columna francesa sortí de Tortosa “con un convoy de 40 carros 
cubiertos, 200 infantes y 12 caballos” i, temorós que això fos un estratagema 
per socórrer els assetjats, decidí enviar una força, cap al camí de Gandesa, de 
250 soldats d’infantería i 6 de cavalleria, “los más bien vestidos y equipados” a 
les ordres del capità Ignasi Jornet per evitar ser sorpresos i també per fer pujar 
la confiança dels veïns d’aquells pobles en l’exèrcit espanyol.43 

Mentre el capità Jornet marxà per Camposines, les tropes assetjants de 
Móra d’Ebre foren atacades per una columna francesa que hi havia arribat 
procedent de Tortosa i que, un cop al Pinell, se n’anà pel camí de Miravet. 
Tot i això, les tropes de Gay pogueren embarcar-se sense més dificultats i “lu-
ego que ya no se presentó soldado alguno al embarcadero, mandé inutilizar 
la barca principal, y los barcos que podían facilitar el paso al enemigo que 
corriendo salió del convento”. Però els francesos, inutilitzades les barques, no 
pogueren creuar cap a l’esquerra del riu.44 

El capità Jornet desconeixia l’evacuació de les tropes de Móra. Quan el dia 
15 arribà a Gandesa, sabé que el comboi de carros que havia sortit de Tortosa 
havia anat cap a Batea, “dónde permanecía arrimado a la fortificación que tie-

42 Diario de Palma, n. 171, 19. VI. 1812, p. 737-739.

43 Diario de Palma n. 170, 18. VI.1812, p. 737-735.

44 Diario de Palma, n. 170, 18.VI. 1812, p. 737-735.
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nen allí construida”. Per això, Jornet tornà despreocupadament a Móra d’Ebre 
sense saber que una segona columna francesa havia sortit posteriorment de 
Tortosa en socors dels de Móra. Estava integrada per “1.000 infantes y algunos 
caballos” i era comandada pel general Lafose.45 Jornet, en assabentar-se’n, deci-
dí replegar-se i emparant-se en la foscor de la nit, marxà cap a Ascó “en donde 
llegué al amanecer después de 18 horas sin parar y mandando a la justicia que 
aprontase toda la madera y cuerdas necesarias para construir una almadia, se 
ejecutó inmediatamente, y di principio a repasar el Ebro no pudiendo pasar 
más que 6 hombres cada vez, operación que para pasar los 250 de mi mando, 
no podía concluir en todo el día. A las 11 recibí aviso que el enemigo en núme-
ro de 400 infantes subía de Mora persiguiéndome, y que por la parte de Lérida 
venían mil y cincuenta caballos para colocarse en Vinebre y Torre del Español 
enfrente de donde estaba repasando el Ebro”. Davant aquesta situació determi-
nà que la tropa que encara no havia creuat i sis cavalls marxessin a Riba-roja, 
on sabia que hi havia algun llaüt i “mandando a los subtenientes D. Baudilio 
Forns y D. Josef Mola que haciendo los mayores esfuerzos pasasen el Ebro, y se 
dirigiesen a Cabacés por la retaguardia de la división de Lérida”, mentre que ell, 
amb la poca tropa que havia passat per Ascó, tractà de distreure els seus perse-
guidors. Després, Jornet, amb els seus soldats, marxà cap a la Figuera sense cap 
problema. La mateixa sort tingueren els que creuaren per Riba-roja.46

Tot i que d’aquest període hi ha poca informació sobre la situació militar 
a l’Ebre, he pogut consultar el llibre de comptabilitat de la sisena compa-
nyia del tretzè regiment de cuirassers francesos,47 aquarterada inicialment al 
Pinell de Brai, on sempre tingué la intendència.48 Durant el primer semestre 
de 1812 estava formada per 174 homes, 15 dels quals eren oficials, 3 trompe-
ters i la resta, soldats. L’esmentada companyia patí 26 baixes: de 7, no se n’es-
pecifica la causa, 6 ho foren per mort, 6 més estaven hospitalitzats, 4 eren pre-
soners de guerra, 3 havien canviat de companyia i 1 havia desertat. Les baixes 
representaven al voltant del 15% dels efectius, la qual cosa revela, sens dubte, 
l’existència de combats. A finals d’aquell any els efectius de la companyia 
s’havien reduït a 78 membres repartits entre Sant Carles, on hi havia 41 ho-
mes, 6 dels quals eren oficials; València, on hi havia 1 furrier i 7 soldats més; 

45 Governador francès de Tortosa.

46 Diario de Palma, n. 172, 20.VI. 1812, p. 741-744.

47 Llibre del 13eme Regiment de Cuirassier. 6eme Compagnie., s.p., Pinell de Brai, Arxiu Carles 
Altadill.

48 Era un lloc clau en les comunicacions de l’època, ja que controlava el camí que anava a 
Tortosa i era equidistant de la capital del bisbat, de Móra d’Ebre i de Gandesa.
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el castell de Sant Felip, on estaven destinats 25 soldats, manats per 2 oficials, 
a més d’1 trompeter. Dos més eren baixes: 1 mort i 1 hospitalitzat i encara 
un altre era l’escorta del general André J. Boussard. Així, al darrer semestre de 
1812, tot i la reducció d’efectius, les baixes —un 2,5%— foren inferiors que 
les que patiren a començaments d’any, la qual cosa significa indubtablement 
un control francès més efectiu de la dreta de l’Ebre. La sensible reducció dels 
efectius es degué al començament de la campanya napoleònica de Rússia. 

4. El final de l’ocupació (del març de 1813 al maig de 1814)

A partir de 1813 les accions patriòtiques s’incrementaren. A finals de març, 
la divisió del general Francisco Espoz y Mina destruí a Montsó tota la ca-
valleria que els francesos tenien desplegada a Lleida, i el baró d’Eroles es 
proposà destruir la línia fortificada que els francesos tenien entre Tarragona 
i Tortosa que passava per Móra d’Ebre, els Masos, el Perelló i l’Ampolla. Una 
importància especial tenia el fort de l’Ampolla, on es refugiaven els corsaris 
al servei de França. Aquestes fortificacions, a més d’assegurar-los les comuni-
cacions regulars, els permetien aconseguir mitjans de subsistència que con-
fiscaven pels voltants i allí les guardaven. Amb l’objectiu de destruir-les, el 
baró d’Eroles s’embarcà el 30 de març en el vaixell anglès Invencible, desem-
barcà aquell mateix dia al Perelló i, en tres dies, demolí els forts de l’Ampolla 
i el Perelló,49 al temps que les tropes d’Eroles ocuparen la Granadella i altres 
fortificacions properes, on feren molts presoners. 

La supremacia marítima britànica fou cabdal a l’hora de mobilitzar els 
efectius de llevant per tal d’augmentar els atacs contra les forces franceses 
al Principat. De fet, una flota anglosiciliana sortí del port d’Alacant i des-
embarcà prop de la fortalesa de Sant Felip, al coll de Balaguer. El 7 de juny 
de 1813 l’ocupava per tal d’aïllar les forces franceses de Catalunya de les de 
València, mentre els aliats iniciaven el setge per alliberar Tarragona. Llavors 
Suchet, amb rapidesa, marxà cap al Perelló amb 6.000 homes. La seva arriba-
da obligà les tropes angloespanyoles a aixecar el setge de Tarragona i després 
de destruir el castell de Sant Felip s’embarcaren, però una forta tempesta féu 
que la flota embarranqués als Alfacs. Tot i això, Suchet no pogué benefici-
ar-se del desconcert dels aliats perquè, a la resta de la Península, les armes 
imperials havien estat derrotades i Josep Bonaparte inicià la retirada cap a 
França. El 5 de juliol Suchet abandonà València, però deixà places fortifica-

49 Diario de Mallorca, n. 108, 18.IV.1813, p. 417-418.
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des per protegir el replegament.50 A Aragó féu la mateixa retirada i una part 
del seu exèrcit retornà a França per Osca i Jaca. Suchet, al capdavant de les 
reserves, tornà a Catalunya el 15 de juliol per organitzar l’evacuació de les 
places que dominava, mentre que Tortosa era sotmesa a bloqueig.

Les tropes del tercer exèrcit dirigides per lord Bentink, formades per espa-
nyols, anglesos i sicilians, perseguiren Suchet en la retirada i passaren l’Ebre 
per un pont volat construït entre Amposta i Tortosa, sota la protecció d’una 
petita esquadra anglesa, i també foren les encarregades de tornar a assetjar Tar-
ragona. Llavors Suchet decidí salvar la guarnició assetjada. Les tropes aliades 
en saber-ho no sols aixecaren el setge sinó que traslladaren les seues tropes a 
l’altre costat de l’Ebre per seguretat.51 Després de la retirada dels francesos de 
Tarragona, a Catalunya la guerra es fixà a la línia del Llobregat, però es man-
tingué el bloqueig de Tortosa.

Al gener de 1814, el capità espanyol Juan van Halen, un dels principals 
ajudants del mariscal Suchet, tornà a canviar de bàndol davant la imminent 
derrota napoleònica.52 Com que coneixia el sistema de comunicacions fran-
cès preparà amb el baró d’Eroles la rendició de diverses places fortificades 
que encara estaven ocupades. L’ardit consistia a fer creure que s’havia acon-
seguit un acord d’armistici entre Suchet i el comandament hispanobritànic, 
pel qual les guarnicions havien de sortir armades de les places i marxar cap a 
Barcelona per unir-se al gros de l’exèrcit imperial i passar la frontera. Eroles 
i Van Halen van intentar inicialment rendir Tortosa, però no ho aconsegui-
ren. Tingueren més èxit a Lleida, Mequinensa i Montsó, on l’ardit funcionà.

Quan el 22 de març Ferran VII tornà a Espanya quedaven encara en mans 
franceses Tortosa, Benasc, Sagunt, Peníscola, Barcelona, Hostalric i Figueres. 
Sols quan Napoleó abdicà el 6 d’abril, Suchet signà amb Wellington l’armisti-
ci que establia que totes les places ocupades s’havien de restituir a l’exèrcit es-
panyol en tretze dies. El 18 de maig es desocupava Tortosa i, deu dies més tard, 
marxaven de Barcelona. Acabaven així més de cinc anys de guerra a l’Ebre.

Amb tot, les repercussions del conflicte foren molt grans. Suchet aconse-
guí comprometre les elits del territori en benefici de França: els havia donat 
càrrecs, les havia fet servir d’intermediàries per denunciar atacs de la guerrilla 

50 Dénia, Morvedre, Peníscola, Morella, Lleida, Mequinensa i Tortosa, que restà sota el 
comandament del general Robert amb 4.000 homes.

51 El Conciso, n. 7, 7.IX.1813, p. 6-7.

52 Inicialment havia combatut els francesos el 2 de maig a Madrid, però era maçó i afran-
cesat i s’acabà passant als invasors el 1809. Veieu: Baroja, Pío. Juan Van Halen. El oficial aven-
turero (1970). Espasa Calpe, Madrid, 1970.
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i, fins i tot, per cobrar impostos. En definitiva, se serví d’elles per dominar 
el país. És per això que el nombre d’afrancesats forçats fou gran. En el camp 
militar potencià el nombre d’espies i també creà grups de contraguerrilla de 
gent del país coneguts com a caragirats i que generalment estaven integrats 
per marginats i delinqüents.53 També reclutà al territori soldats per formar 
unitats militars, com la de Partisans de Tarragona, que tenia una companyia 
a Móra i, com a mínim, una altra a Tarragona. Cal remarcar que els francesos 
havien exercit una tremenda repressió sobre la major part de la població 
perquè necessitaven viure dels seus recursos. El mateix Suchet ho explicà: 
“l’art de guanyar no és possible sense donar de menjar a les tropes”. És a dir, 
els francesos saquejaren sistemàticament la població, que, a més, havia de pa-
gar oneroses contribucions de guerra, les quals, sovint, anaven acompanyades 
amb el segrest dels béns dels resistents. En conseqüència, el record de l’ex-
traordinària brutalitat dels ocupants fou molt difícil d’esborrar. El cert fou 
que els membres de les partides guerrilleres no eren reconeguts, formalment, 
com a combatents, per això els presoners eren executats sumàriament per 
l’exèrcit imperial. Per altra banda, l’Església catòlica ocupà les primeres files 
en la lluita contra els agressors, ja que atorgava al combat un contingut religi-
ós, tal com a partir de llavors es faria en totes les guerres civils a Espanya, a les 
quals l’Església subministrà combatents i ideologia. De fet, la consigna “Déu, 
Pàtria i Rei”, que sintetitzà i codificà el pensament absolutista, va ser emprada 
per primer cop per una de les companyies de miquelets barcelonines durant 
la Guerra Gran (1793-1795), que duia la bandera “Barcelona, por la Religión, 
el Rey y la Patria”.54 Aquest itinerari ideològic es consolidà a la guerra del 
Francès, com es pot veure en un document que l’Ajuntament de Cornudella 
féu arribar al capità general de Catalunya, Teodoro Reding, en què li assegu-
raven tota la seva col·laboració “en cuanto alcancen nuestras cortas facultades 
y fuerzas en defensa de la Religión, del Rey y de la Patria”.55 Aquesta consigna 
és el nexe d’unió amb les revoltes dels agraviats i dels carlistes.

En definitiva, en aquesta guerra contra França estan condensades tàctica 
(guerrilla), estratègia (guerra de llarga durada), ideologia (absolutistes contra 
liberals) i territori (importància del control de la dreta de l’Ebre com a plata-
forma del domini d’Aragó i València); quatre principis que es repetirien en els 
conflictes posteriors.

53 Suchet: op. cit., p. 79-80, vol. I [edició francesa].

54 Soldevila, Ferran (1963): Història de Catalunya. Alpha, Barcelona, p. 1263-1266.

55 “Excmo. Sr. Capitán General.” Cornudella, 11 de marzo 1809, 3 pp. manuscritas. Diver-
sas Colecciones, 106 nº 1, Archivo Historico Nacional-Madrid.





L’OCUPACIÓ FRANCESA A LES TERRES DE L’EBRE
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S i bé alguns historiadors han contribuït amb agraïdes aportacions do-
cumentals a donar a conèixer aspectes diversos de l’ocupació francesa 
a Catalunya (1808-1814), també s’ha de reconèixer que aquest és un 

dels aspectes de la guerra del Francès que s’ha tocat més aviat poc, i no sola-
ment a escala local de les Terres de l’Ebre sinó, també, en l’àmbit general de 
país. Pel que fa al territori objecte de la nostra atenció, solament cal observar 
els clamorosos silencis històrics que hi ha des de la presa de Tortosa —a la 
primeria de 1811— fins a les acaballes d’aquella guerra —al maig de 1814.

Aprofitant la valuosa informació de primera mà que encara es conserva, 
molta de la qual és inèdita, actualment centrem la recerca sobre aquells anys 
d’ocupació estrangera en el marc del territori ebrenc.

Entre molts altres aspectes que es podrien tractar, per motius d’extensió 
ens limitem a centrar-nos, bàsicament, en tres:

• La presència militar francesa a les Terres de l’Ebre

1 En essència, l’article és el trasllat a lletra impresa de la ponència sobre l’ocupació fran-
cesa a les Terres de l’Ebre que vam pronunciar a Tortosa el 18 de maig de 2014. Concebuda 
inicialment com una exposició oral, amb el suport visual d’una vintena d’imatges, per tal 
d’adaptar-la a format paper, hi hem hagut d’introduir retocs de caire més aviat formal.
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Guerra del Francès. Recreació històrica. (Foto: Joan R. Vinaixa Miró)

• L’administració civil durant l’ocupació del territori
• El grau de suport popular de la gent de l’Ebre durant l’ocupació

1. La presència militar francesa 

La presència militar francesa a les Terres de l’Ebre es pot dividir en quatre 
grans etapes bàsiques.

La primera, la més llarga —perquè es perllonga fins a la primeria de juliol 
de 1810—, es caracteritza per una presència esporàdica de les tropes fran-
ceses que no tenen com a objectiu l’ocupació del territori ebrenc, sinó que 
obeeixen a necessitats militars de caire puntual. Els comptats enfrontaments 
armats que s’hi donen són, més aviat, de baixa intensitat i es resolen amb 
alguna esporàdica acció armada.

Una d’aquestes accions va tenir lloc el 7 de desembre de 1809 quan, des-
prés d’un enfrontament armat, els francesos entren al poble terraltenc de Ba-
tea —geogràficament emplaçat a la ratlla d’Aragó, territori aleshores ocupat 
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pels francesos—, on es diu que porten a terme accions de saqueig, violació 
de dones i mort de dos jóvens. Aquest és el primer fet d’armes significatiu 
que es dóna al territori ebrenc i Batea és el primer poble que experimenta les 
dures represàlies del Francès quan se li intenta plantar cara. 

Ara bé, cal reconèixer que aquesta acció no deixa de ser un fet puntual 
perquè els francesos es retiren i els nacionals recuperen les posicions. Al mes 
de febrer de 1810, novament té lloc algun enfrontament armat a la línia di-
visòria de Catalunya amb Aragó i aquest cop els francesos saquegen Horta de 
Sant Joan i Bot i, en acabar, novament es retiren a les seues bases aragoneses.

No va ser fins a principis del mes d’abril de 1810 que els francesos van 
entrar en diversos pobles riberencs (Móra d’Ebre, Flix…) i terraltencs (Batea, 
Gandesa…), on van fer estada durant uns dies, si bé la seua presència serà 
relativament curta perquè la conquesta de la cobejada plaça de Lleida recla-
marà, ben aviat, aquestes tropes.

Amb la conquesta de les importants places militars de Lleida, Mequinen-
sa i Morella, els francesos tindran les portes obertes, de bat a bat, per a iniciar 
la conquesta de les terres catalanes de l’Ebre. Serà llavors quan comença 
la segona gran etapa, la fase de conquesta i ocupació de la major part del 
territori ebrenc amb l’objectiu prioritari de conquerir la plaça militar més 
emblemàtica d’aquesta àrea geogràfica: Tortosa. S’iniciarà llavors un perllon-
gat bloqueig sobre ella que havia de durar cinc llargs mesos —de juliol a 
desembre de 1810— i que acabarà amb el definitiu setge i l’ocupació de la 
ciutat i la posterior presa del fort del Coll de Balaguer.

Encara que només sigui molt de passada, esmentem alguns fets que van 
tenir lloc en aquesta etapa. El 29 de juny de 1810, des del seu quarter general 
de Batea, els francesos adrecen un bàndol a tots els pobles del corregiment 
de Tortosa advertint-los que tenien la intenció d’ocupar-los i que quan ar-
ribessin esperaven que el veïnat els rebés amb cordialitat, com a aliats que 
eren del rei d’Espanya. El 3 de juliol és quan es disparen al territori ebrenc 
totes les alarmes. A les cinc de la matinada d’aquell dia, i des del campament 
d’observació establert a les Armes del Rei, s’informava que els francesos es 
trobaven a Batea amb l’evident intenció d’atansar-se cap al Baix Ebre. El ma-
teix dia, i des del punt d’observació de la Galera, s’informava que els fran-
cesos havien entrat a Ulldecona i havien establert dos avançades. A més, els 
informes afegien que s’advertia un gran moviment de tropes, carruatges i 
ramats de bestiar amb la clara intenció de dirigir-se a Tortosa i es donava per 
certa la notícia que Suchet s’apropava pel camí de la Sénia amb uns 4.000 
hòmens. Atès el cúmul de notícies alarmants que es van generar aquell dia, 
i que arribaven des de diversos indrets del territori, a ningú no se li escapava 
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que l’objectiu final dels francesos era Tortosa. Immediatament, s’informà el 
capità general de Catalunya (O’Donnell) que des del territori s’havia orde-
nat a l’anomenada divisió de l’Ebre de retirar-se a Xerta i d’allí a Tortosa. La 
decisió s’havia pres per tal de reforçar la defensa de la plaça més emblemàti-
ca de l’Ebre amb més efectius si, finalment, es confirmaven els temors. 

Els temors es van confirmar ben aviat, ja que el dia 4 de juliol les tropes 
de Suchet arribaven davant de Tortosa i el mateix dia els francesos entraven 
a Xerta, població veïna que a partir de llavors adquireix un destacat prota-
gonisme en convertir-se en un dels seus enclavaments estratègics al territori. 
En pocs dies es pot dir que la major part dels pobles ebrencs es troben sota 
control francès.

El 7 de juliol, Suchet estableix el seu quarter general a Móra d’Ebre, on ro-
mandrà cinc llargs mesos, pràcticament tot el temps que durà el bloqueig de 
Tortosa. Cap a mitjan de desembre Suchet, amb l’ampli suport que li facilita 
el mariscal Macdonald, trasllada el seu quarter general a Xerta i sense pèrdua 
de temps inicia el setge sobre la plaça de Tortosa, que acaba ocupant el dia 2 
de gener de 1811. Pocs dies després, les tropes del general Habert s’apoderen 
del darrer gran reducte militar que restava al territori ebrenc: el fort de Sant 
Felip al Coll de Balaguer.

Pel que fa al nombre d’efectius del tercer exèrcit de Suchet que en aquesta 
etapa operava a l’àrea de l’Ebre —concretament al mes d’agost de 1810—, 
era el següent:

La 1a divisió, a les ordres del general Laval, composta per tropes franceses 
i poloneses amb un total d’efectius de 6.399 hòmens. Aquesta divisió estigué 
permanentment destinada al bloqueig i el setge de Tortosa.

La 2a divisió, a les ordres del general Musnier, integrada també per tro-
pes franceses i poloneses amb un total de 4.081 hòmens, és a dir, gairebé la 
meitat dels efectius de tota la seua divisió. L’altra meitat es trobava operativa 
a Aragó. Aquesta divisió tenia com a missió principal evitar un previsible 
atac de l’exèrcit valencià pel sud o l’oest sobre les tropes que bloquejaven 
aleshores Tortosa.

La 3a divisió, a les ordres del general Habert, composta per 3.710 hòmens 
en aquella segona meitat de 1810, es trobava repartida entre diverses pobla-
cions (Móra d’Ebre, Xerta, Gandesa, el Pinell…). La seua missió principal 
era el control del riu Ebre, assegurar les vies de comunicació terrestre amb 
Aragó i evitar qualsevol atac de l’exèrcit català pel nord i l’est.

A més d’aquesta tropa d’infanteria, cal comptabilitzar els esquadrons de 
cavalleria del general Boussard, integrats per 1.204 hòmens i 1.209 cavalls, 
emplaçat a Ulldecona i amb la missió de vigilar o, arribat el cas, atacar l’exèr-
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cit valencià que els amenaçava pel sud. Com, també, els efectius del cos d’ar-
tilleria a les ordres del general Valée compost per 980 hòmens i 1.055 cavalls2 
i el del cos d’enginyers a les ordres del general Rogniat compost per 493 
hòmens i 84 cavalls. La suma de tot plegat és que a l’agost de 1810 el tercer 
exèrcit de Suchet tenia emplaçat a l’Ebre 16.867 hòmens i 2.348 animals en-
tre cavalls i animals de tir.

Amb el pas del temps i abans d’acabar l’any 1810, cal sumar a aquesta xifra 
total d’efectius de l’exèrcit francès concentrats a l’àrea de l’Ebre, la divisió na-
politana de Pignatelli i els darrers dies del setge, a més, cal comptabilitzar les 
tropes de Macdonald que estaven escampades al llarg dels pobles de la riba 
de l’Ebre i, en especial, els 6.400 hòmens i els 371 cavalls de la divisió Frére 
que Macdonald posà al servei de Suchet per contribuir al setge i la presa 
definitiva de la plaça de Tortosa.

Les operacions militars i els fets d’armes que es van produir a l’àrea de 
l’Ebre durant la segona meitat de 1810 presenten dificultats evidents per a 
tot aquell que s’hi atansa a l’hora d’analitzar-les i quantificar-les. Les causes 
són diverses: l’embrollada descripció d’alguns dels fets d’armes, les contra-
diccions de dates, els errors toponímics que s’hi observen i la massa sovint 
descarada manipulació històrica que cadascuna de les parts en va fer a l’hora 
de narrar els fets i que, malauradament, es va mantenir en el temps.

Amb tot, i sempre que ens ha estat possible, hem intentat destriar el gra 
de la palla. Hem efectuat un buidatge documental d’aquell mig any quan-
tificant dos tipologies d’enfrontaments. En l’espai de temps que va des del 
principi de juliol de 1810 fins al principi de gener de l’any següent, a l’àrea 
de l’Ebre i el seu entorn més proper tenim documentats el següent nombre 
d’enfrontaments:

• Topades i enfrontaments de mitjana o baixa intensitat: 80
• Grans enfrontaments armats i batalles al territori o rodalies: Tivissa (15 

de juliol), Tortosa (3 d’agost i el setge de la plaça a la segona meitat de de-
sembre), Falset (29 d’agost i 19 de novembre) i Ulldecona (26 de novembre).

Si ens centrem en la primera tipologia —els enfrontaments de mitjana i bai-
xa intensitat—, observem que gairebé un terç —26 sobre 80— es van donar 
en el mateix espai geogràfic, és a dir, a Tortosa i rodalies i durant el període 
de bloqueig de la plaça. Així mateix, més de la meitat —un total de 17 sobre 
26— es van concentrar en el primer mes (juliol de 1810).

2 Si bé en els documents francesos de l’època s’empra el terme genèric de chevaux, cal 
suposar que bona part dels animals que integraven el cos d’artilleria i d’enginyers eren de tir.
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Si atenem als grans enfrontaments i batalles, observem que aquestes van 
tenir lloc o bé a les línies divisòries de tots dos bàndols enfrontats —pel 
nord a Falset i Tivissa i pel sud a Ulldecona—, o bé es van concentrar en l’ob-
jectiu prioritari dels francesos quan van entrar al territori, és a dir, l’ocupació 
de la plaça forta de Tortosa. El resultat de la major part d’aquestes batalles va 
ser clarament favorable a les armes franceses.

Comença llavors la tercera gran etapa, la més llarga, la que es perllonga des 
del gener de 1811 fins al juliol de 1813. Aquesta és una etapa relativament 
tranquil·la per als francesos ocupants perquè, tret d’enfrontaments esporà-
dics i, en general de baixa o mitjana intensitat, res sembla que faci trontollar 
ni la seua presència al territori ni el control que hi exerceix. És l’etapa que 
coincideix amb la marxa de Suchet i de bona part del seu tercer exèrcit capfi-
cat ara amb altres objectius militars de volada com són la presa de les places 
fortes de Tarragona i de València.

Gràcies a un detallat informe signat pel coronel i comandant superior de 
Tortosa, sabem el nombre de tropes ocupants sobre les armes que estaven 
aquarterades o destacades en diferents indrets del territori ebrenc l’abril de 
1812. 

A Tortosa, per exemple, hi havia 41 oficials i 1.057 soldats de tropa. Més 
de la meitat de la força que hi era aquarterada pertanyia al primer regiment 
italià. A Móra d’Ebre —aleshores la segona plaça amb més guarnició de tot 
el corregiment—, s’hi trobaven destacats 4 oficials (dos dels quals italians) 
amb 135 soldats de tropa. Altres poblacions i llocs del territori amb guarni-
ció francesa, aleshores eren: el Pinell, Flix, Horta de Sant Joan, Xerta, Sant 
Carles de la Ràpita, Amposta, les Salines, Batea, Perelló, Ulldecona i el fort 
de Sant Felip al Coll de Balaguer.

Pel que fa a la nacionalitat de la tropa, la major part pertanyia al primer 
regiment lleuger italià que, a més de Tortosa, es trobava destacat a la majoria 
dels pobles ebrencs esmentats. També hi havia algun regiment integrat per 
tropes d’origen francès i en menor quantitat apareixen els napolitans, que 
aleshores concentraven bona part dels seus caçadors a cavall a Ulldecona. 
L’informe militar, fins i tot, esmenta els efectius del cos de gendarmes espa-
nyols que a la primera meitat d’aquell mes es trobaven destacats a Tortosa.

Aquesta etapa d’impàs acabà al mes de juliol de 1813 quan forçat per cir-
cumstàncies externes desfavorables, Suchet inicia la retirada de tropes de la 
major part dels territoris ocupats, un dels quals el nostre, les terres de l’Ebre 
o, si es vol, l’arrondissement (districte) de Tortosa. A partir de llavors, sola-
ment restarà tropa francesa per a defensar-lo a la plaça militar de Tortosa. 
Sobre la marxa dels francesos de Gandesa, l’estiu de 1813, i amb la voluntat 
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de deixar testimoni d’aquesta efemèride, una nota marginal anotada en un 
dels seus llibres parroquials diu, textualment:3 

Nota: Para perpetua memoria. Dia 15 de Julio año 1813 marcharon de esta villa los 
exercitos franceses de Napoleon Bonaparte como unos 14.000 hombres, con su Genl. en 
Gefe Conde de Suchet despues de haverla dominado sus tropas tres años dies y siete dias. 
Fr. Josef Ripoll.

El dies 17 i 18 de juliol de 1813, és a dir, poc després que el gros de les tropes 
franceses creuessin l’Ebre en retirada, es va passar revista a la guarnició que 
encara es trobava destacada a Tortosa. Segons aquesta revista oficial, els fran-
cesos que aleshores restaven per defensar el territori ebrenc eren:

Presents a les armes: 119 oficials i 3.723 hòmens de tropa, als quals s’ha de 
sumar altres efectius que apareixen esmentats com de subsistència, compost 
per 6 oficials i 287 efectius de tropa. A més, cal comptabilitzar 12 oficials més i 
1.203 soldats que, segons aquesta revista militar, es trobaven hospitalitzats el 17 
de juliol. La graella numèrica contenia, a més, observacions a tenir en compte. 
Una d’elles era que la relació no comprenia altres efectius de la plaça, com 
l’estat major del general governador, ni els comissaris de guerra, ni els oficials 
de sanitat, ni els empleats d’altres administracions, etc. Pel que fa a cavalls, se’n 
comptabilitzaven 195. Una estimació, aproximativa i arrodonida, ens fa supo-
sar que aleshores restarien a la plaça de Tortosa a l’entorn d’uns 5.500 francesos, 
1.215 dels quals es trobaven hospitalitzats el primer dia de la revista. 

Comença llavors la darrera fase militar, la que va de juliol de 1813 al maig 
de 1814. Aquesta etapa es caracteritza per un domini gairebé absolut de 
l’exèrcit espanyol-català sobre el territori ebrenc, de tal manera que les forces 
franceses destacades a Tortosa, a les ordres del general Robert, es troben blo-
quejades i no poden anar gaire més enllà dels murs que delimiten la ciutat. 

En un informe que el general francès Robert, governador del districte de 
Tortosa, va adreçar al mariscal Suchet consta les mesures que aquest cap mi-
litar començà a aplicar a partir del mes de juliol de 1813 per tal de millorar 
aspectes diversos de la plaça de Tortosa amb l’objectiu de condicionar-la, 
adequadament, per al futur bloqueig-setge enemic que s’albirava. En total, li 
esmenta vint-i-cinc mesures que abraçaven àmbits tan diversos com l’abasti-
ment de boca, la seguretat, la sanitat i altres aspectes específicament militars. 

Alguns exemples. Una de les disposicions consistí en la construcció i la 
reparació dels molins fariners i que totes les mules de la plaça es destinessin 

3 Arxiu Parroquial de Gandesa. Matrimonios de Gandesa, 1804-1853, f. 50.
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a treballar, per torn, perquè la farina era un dels productes bàsics i els fran-
cesos no n’anaven precisament sobrats, com ells mateixos reconeixien en els 
seus informes. Una altra va ser la de fer sortir de la plaça totes les persones 
que el governador francès considerava com a boques inútils i assegurar-se 
que la resta d’habitants poguessin estar proveïts de queviures per a mig any. 
Una altra consistí a fer un seguiment rigorós de vigilància sobre les perso-
nes sospitoses i extremar l’activitat de la policia. En l’aspecte estrictament 
militar l’informava que una de les mesures adoptades consistí a efectuar sor-
tides freqüents per tal d’hostilitzar els campaments enemics i no reparar en 
l’aplicació de qualsevol altra per tal de conèixer els moviments de l’adversari 
(emissaris de confiança, senyals de comunicació…). La darrera mesura que 
esmenta Robert deia literalment:4 

25. Enfin, résister avec honneur á tous les efforts de l’ennemi, et conserver le plus long-
temps possible au gouvernement Français la place que V.E. m’avait chargé de défendre.

En aquest ampli informe adreçat a Suchet sobre la defensa de Tortosa també 
consten les obres militars que els francesos hi van planificar i les que, final-
ment, s’hi van executar, especialment en el període comprès entre el juliol 
de 1813 fins al maig de 1814, quan abandonaren la plaça. Bona part de les 
obres projectades en aquesta etapa tenien el seu origen en la visita d’inspec-
ció ocular que el mateix Suchet hi havia fet al juny de 1813 i arran de la qual 
ordenà que totes elles s’executessin amb la màxima celeritat.

Entre les obres fetes a l’exterior trobem la fortificació de les postes del 
Coll de l’Alba i de Mig Camí per tal de protegir-les d’un atac viu. Altres van 
consistir a fortificar edificis —com la de l’anomenat Camarero— o la de-
molició d’algunes construccions (sénies, murs de jardins…) o tallar alguns 
arbres per tal de de netejar, defensivament, l’entorn exterior de la plaça amb 
l’objectiu de visualitzar, més i millor, l’enemic i impedir, a la vegada, que s’hi 
pogués fer fort.

Pel que fa a l’interior de la plaça, les obres foren encara més diversifica-
des. Entre altres, es van reparar les estacades que defensaven el cap de pont, 
es van enderrocar les cases a tocar de l’església i al mur emmerletat de Sant 
Jaume. A més, van treballar a la porta de Remolins per després construir-hi 
una garita amb dos cossos de guàrdia. Tenien planificat minar la plaça, així 

4 Baron Robert (1814): Rapport sur la défense de la place de Tortose, adressé a S. E. Monseig-
neur le Márechal Duc d’Albufera, commandant en chef l’Armée Royale du Midi. Imprimerie de J. 
Alzine, Perpignan, p. 7-8.
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com el fort d’Orleans i el de les Tenalles, tot i que l’informe reconeixia que 
no s’havien pogut executar totes aquestes obres com estaven inicialment 
previstes. Una altra de les actuacions es va centrar a reparar i emblanquinar 
els hospitals de la Santa Creu i del Seminari i es va transformar el convent de 
Sant Joan amb l’objectiu de convertir-lo en el tercer hospital. 

Per tal d’executar aquest vast projecte de posada a punt defensiu de la pla-
ça de Tortosa i el seu entorn més proper, el governador Robert donà ordres 
pertinents a fi i efecte que tots els obrers, treballadors i mitjans de transport 
que hi haguessin disponibles als pobles de la rodalia, així com dintre de la 
ciutat i, fins i tot, els soldats de la mateixa guarnició de la plaça, es posessin 
a disposició del comandant d’enginyers. Segons l’informe, això va permetre 
que poguessin treballar, alhora, vuit tallers diferents, tant a l’interior com a 
l’exterior. Al mateix temps, la ciutat es va aprovisionar de material divers per a 
l’obra i la defensa. Aquest provenia de les demolicions de l’entorn de la plaça o 
de llocs propers que encara no havien estat ocupats per les tropes espanyoles.

2. L’administració civil francesa 

Tret dels aspectes militars, ben poc sabem sobre com va administrar Suchet el 
territori ocupat de l’Ebre els dos primers mesos de la seua arribada al territori 
ebrenc al juliol de 1810. En aquella etapa inicial, els francesos parlen, més 
d’un cop, d’una anomenada Junta de Móra. Cal recordar que durant aquella 
etapa d’ocupació Suchet tenia el quarter general a Móra d’Ebre i, per tant, 
no ha de sorprendre que aquesta portés el nom de la població on aleshores 
es trobava establert l’alt comandament francès. Si bé les referències són molt 
puntuals, tot apunta que aquesta embrionària administració devia de tenir 
assignades missions puntuals estretament relacionades amb la producció i 
l’abastiment de productes de boca i depenia, plenament, de la cúpula militar.

Afortunadament és més coneguda la realitat administrativa imposada al 
territori ebrenc pels francesos a partir de la segona meitat de setembre de 
1810. El dia 15 d’aquell mes, Suchet —general en cap del tercer exèrcit— sig-
nava al quarter general de Móra un decret que té una gran importància per 
a aquella part de Catalunya sota el seu control, perquè assentava els fona-
ments de les estructures organitzatives d’una nova administració civil i gene-
ral d’abast per a tot el territori ocupat a l’entorn de Tortosa. Per entendre’ns, 
la nova administració incloïa sota el seu radi d’acció la major part de pobles 
d’aquesta àrea de l’Ebre i amb l’expectativa d’ampliar-se a la resta del territori 
—i, possiblement, més enllà— tan bon punt fos ocupat pels francesos.
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El preàmbul que acompanyava els articles del decret és prou significatiu 
per ell mateix ja que s’hi remarca que és indispensable centralitzar les opera-
cions administratives d’aquesta àrea, de conèixer els seus recursos i de recap-
tar els seus impostos.

Tot seguit, el decret fixava nou articles que contenien l’entramat civil que 
Suchet volia imposar. Aquesta administració incloïa des de com establir lli-
gams amb els ajuntaments dels pobles i les funcions que havien de tenir, fins 
a les àmplies facultats que se li atorgaven a l’hora de recaptar i administrar 
els ingressos de tipologia diversa. Aquesta administració havia d’estar sota la 
direcció de tres persones: un administrador general, un adjunt i un secretari. 
Ara bé, el darrer article, el novè, deixava ben clar que aquesta estructura ad-
ministrativa restava a les ordres de l’ordonnateur en chef del tercer exèrcit de 
qui havia de rebre les ordres pertinents.

Una altra disposició de Suchet, signada el mateix dia, complementava el 
decret anterior amb tres nous articles, especialment centrats en la figura de 
les tres persones que havien de formar part i gestionar aquesta administra-
ció.

Sabem que aquestes disposicions no van quedar en paper mullat, ja que 
tenim proves que demostren que aquesta administració civil ja funcionava 
en la segona meitat de 1810 i que el seu àmbit d’actuació era tot el territori 
ebrenc excepte la plaça de Tortosa, perquè aleshores encara no havia estat 
ocupada pels francesos.

Un altre gran canvi administratiu en el decurs de la guerra es donà l’any 
1812. De tots és conegut que al gener d’aquell any se signà un decret pel qual 
Catalunya quedava incorporada a l’imperi napoleònic. Aleshores es va divi-
dir el territori català en quatre departaments. Un dels quals, el de les Boques 
de l’Ebre amb capital a Lleida, també incloïa els pobles del partit de Tortosa.

Per administrar aquests quatre departaments es van nomenar dos in-
tendents generals —els consellers d’Estat Chauvelin i Gérando. Els pobles 
del partit de Tortosa van restar sota l’administració del primer, el conseller 
Chauvelin. Altres càrrecs sorgits d’aquesta revolució administrativa francesa 
a Catalunya van ser els prefectes i els sotsprefectes. El prefecte del departa-
ment de les Boques de l’Ebre era Alban de Villeneuve que es trobava a Lleida 
i a les seues ordres actuava el sotsprefecte Beaumont, que tenia el seu centre 
administratiu a Tortosa i era l’encarregat d’aplicar al territori ebrenc totes les 
reformes que la nova divisió organitzativa exigia.

Amb totes les reserves i els matisos d’entrada que es vulguin, gosaríem dir 
que fins aquella primera meitat de l’any 1812, l’administració francesa del 
partit de Tortosa havia funcionat sobre els següents paràmetres:



107200 anys de la fi de la guerra del Francès a les Terres de l’Ebre

• Una visió de present, és a dir, les disposicions que s’havien pres fins 
aleshores anaven més aviat orientades a respondre a les necessitats de l’avui 
i l’ara i, per tant, no exempta d’una certa improvisació.

• L’administració prioritzava satisfer i atendre necessitats peremptòries de 
guerra perquè a la direcció predominava una visió i una mentalitat militar.

• El seu funcionament es fonamentava en el teixit administratiu existent 
abans de la guerra i sobre dades més aviat obsoletes.

L’arribada del sotsprefecte Beaumont a Tortosa al juliol de 1812 repre-
senta no solament un intent substancial de canvi de les estructures admi-
nistratives existents fins aleshores sinó, també, per adequar-les al nou règim 
napoleònic i pensades per a un futur en pau. 

Amb aquestes reformes, el poder civil passava a dirigir el complex teixit 
administratiu francès a Catalunya, en general, i de les Terres de l’Ebre, en par-
ticular. De fet, el període d’administració d’aquest sotsprefecte —que abraça 
encara no un any, és a dir, del juliol de 1812 al maig de 1813— esdevé un 
període dinàmic. No solament es posen sobre la taula projectes de canvis 
administratius —sempre de la mà i d’acord amb els canvis generals que es 
projecten per a tot el departament de les Boques de l’Ebre—, sinó que, a més, 
es porta a terme una rigorosa actualització de la realitat present del territori, 
arraconant, per exemple, els obsolets cadastres antics i elaborant-ne de nous.

No cal dir que darrere d’aquesta febril activitat hi havia interessos diver-
sos. Entre altres, la millora en la recaptació de les contribucions ordinàries i 
extraordinàries que representaven un veritable malson per a l’administració 
francesa, sempre mancada de recursos.

Mentre Beaumont estava a la sotsprefectura de Tortosa es van donar altres 
canvis administratius generals perquè al 7 de març de 1813 es va crear el de-
partament de les Boques de l’Ebre-Montserrat com a resultat de la unió dels 
dos departaments anteriors amb el mateix nom. Aquesta unió es va fer per 
decret, però sembla que mai no es ratificà en forma de llei.

Val a dir que la major part d’allò projectat al llarg de l’administració 
d’aquest funcionari no sembla que s’arribés a aplicar al territori ebrenc i, si 
alguna cosa s’arribà a executar, els resultats més aviat es poden qualificar de 
magres pels objectius i les expectatives que inicialment s’hi havia dipositat. 
Els motius d’aquest “fracàs” poden ser molt diversos, però som del parer que 
una de les causes principals és que tots aquests canvis i, especialment, la seua 
aplicació pràctica van arribar massa tard. Sobre aquesta qüestió, solament 
cal recordar que dos mesos després de la marxa d’aquest sotsprefecte, pràc-
ticament tot el territori ebrenc —excepte Tortosa— havia estava ocupat o 
controlat per les tropes espanyoles. 
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La persona del seu substitut —proposada pel mateix Beaumont— va ser el 
sotsprefecte Elie que fins aleshores havia ocupat el càrrec de controlador de 
les contribucions directes del partit de Tortosa i, per tant, havia format part 
del personal afecte a les seues ordres directes. El nou sotsprefecte començà 
a actuar a la segona meitat de 1813, és a dir, solament dos mesos abans que 
els espanyols ocupessin la major part dels territori del partit de Tortosa i 
iniciessin el bloqueig sobre la plaça. Així doncs, és evident que els francesos 
no van poder aplicar, a fons, els canvis administratius projectats perquè a la 
pràctica la gran majoria dels pobles ebrencs ja no depenien de l’adminis-
tració imperial. I per la part que toca a la ciutat encara ocupada de Tortosa, 
tenim la impressió que aleshores els seus gestors estaven més preocupats per 
qüestions de caire militar —motivades per les amenaces del bloqueig de la 
plaça i les seues conseqüències (abastiment de queviures…)— que per man-
tenir per tots els mitjans els canvis administratius de l’etapa de Beaumont. 

3. Els col·laboracionistes afrancesats durant l’ocupació

Per tal d’entendre les greus conseqüències que li podien reportar a tot aquell 
que en acabar la guerra fos assenyalat com a afrancesat, solament cal recor-
dar que aquesta paraula era sinònima de traïdor a la pàtria i que la seua ple-
na vigència es donava en uns moments de crispació social contra tots aquells 
que havien col·laborat amb el Francès ocupant, és a dir, quan l’impuls d’apli-
car represàlies i de passar comptes estava més a flor de pell. 

Esbossat, per sobre, l’ambient social enrarit que embolcallava el territori 
tot just acabat el conflicte, cal veure ara qui eren aquestes persones que amb 
el dit o la ploma, anònimament o de manera oberta foren assenyalades com 
a afrancesades. Fins ara, hem localitzat un total de 156 persones de l’àrea de 
l’Ebre que en finalitzar la guerra, o a les seues acaballes, podrien ser conside-
rades com a col·laboracionistes o afrancesades.

Abans, però, entenem que cal posar sobre la taula el fet que la paraula 
afrancesat és un terme controvertit. Mentre que per uns ho era tot aquell que 
defensava la ideologia i l’esperit sorgit de la Revolució Francesa, per d’altres 
el terme tenia un abast més ample i incloïa, també, aquells que col·labora-
ren amb el Francès durant l’ocupació del país. Sense excloure la primera 
accepció, en el nostre estudi més aviat ens centrem en la segona perquè és 
relativament més fàcil de demostrar qui foren les persones del territori més 
compromeses amb el Francès, si bé en aquest cas el terme probablement més 
adequat seria el de col·laboracionista.
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Llistat anònim de religiosos 
afrancesats del corregiment 
de Tortosa (fragment). (Arxiu 
Comarcal del Baix Ebre. Fons: 
Ajuntament de Tortosa)

Cal advertir que el nombre total que donem és el resultat que obtenim 
després d’haver passat cadascun d’ells per un porgador previ. Per exemple, 
d’entrada hem exclòs d’assenyalar com a afrancesat qualsevol que tingués un 
càrrec públic o treballés per a l’administració francesa. Si així fos, el nombre 
d’afrancesats del territori caldria comptabilitzar-los a centenars perquè la ne-
cessitat de sobreviure o de tenir treball en temps difícils forçà molts a haver 
de col·laborar, d’alguna manera, amb el Francès. Cal tenir present, també, 
que algunes persones que formaven part dels ajuntaments durant l’ocupació 
no van accedir al càrrec amb llibertat, sinó que s’hi veieren forçades.

Un altre element a tenir en consideració són les fonts que les assenyalen i 
les denuncien. La majoria dels noms de persones del territori que en acabar 
la guerra del Francès foren qualificades com a afrancesades provenen de 
fonts anònimes. En part, fet explicable, però que evidentment genera dubtes 
de tot tipus sobre la veracitat de la denúncia o de l’acusació. No sabem, per 
exemple, si aquestes acusacions eren del tot certes o si algunes eren motiva-
des per altres qüestions espúries (rivalitats polítiques o personals…) o un 
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aiguabarreig de tot plegat. Malauradament, hem de reconèixer que no en 
tots els casos tenim les proves que ho certifiquen plenament.

Fetes aquestes matisacions prèvies, entre altres de menors que s’hi podrien 
afegir, la llista dels 156 noms solament inclou aquelles persones que foren de-
nunciades com a afrancesades, o tenim proves que demostren que van ocupar 
càrrecs molt significats dintre del funcionariat durant el domini francès o fo-
ren proposades per ocupar-los avalats per informes francesos molt favorables.

Tot seguit, intentem donar resposta, en format pregunta, a diverses qües-
tions que es podrien plantejar sobre aquest tema.

4. Amb les dades recollides, quins resultats genèrics s’obtenen?

En primer lloc, s’observa que la majoria de les persones assenyalades, sobre 
les quals tenim dades, formaven part d’allò que podríem anomenar l’elit de 
la societat de l’època perquè una bona part, sinó totes, sabien llegir i escriu-
re, ocupaven càrrecs públics o tenien professions reconegudes, exercien acti-
vitats econòmiques o gaudien de títols nobiliaris que socialment els situava 
per sobre de la gran major part de la gent del territori.

Fins ara hem localitzat l’activitat econòmica, professional o l’estatus de 
gairebé la meitat d’elles, però val a dir que si es fes un seguiment documental 
de les persones que manquen per afinar, es podria donar una resposta més 
completa i arrodonida a les dades provisionals que tot seguit apuntem.

Si ens fixem en les activitats públiques conegudes d’aquestes persones, 
abans i durant la guerra, obtenim el següents resultats:

• Comerciants: 14. Majoritàriament (11) exercien la seua activitat comer-
cial a Tortosa. Bona part eren naturals d’aquesta ciutat, però d’altres s’hi van 
aveïnar, abans o durant la guerra.

• Advocats: 16. El cas més significatiu dintre d’aquest col·lectiu és el de 
Gandesa, atès que tots els advocats d’aquesta població van ser assenyalats com 
a afrancesats.

• Notaris: 12. El cas més representatiu potser sigui el d’Ulldecona on apa-
reixen assenyalats com a afrancesats tots, o gairebé tots, els notaris d’aquesta 
població.5

• Religiosos: 16. Aquest és un dels sectors que ens genera més dubtes, 
no solament per ser un dels col·lectius més nombrosos, sinó perquè tenim 

5 El nostre dubte puntual prové del nombre real de notaris que pogués tenir aleshores 
aquesta població.
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Els notaris Poy d’Ulldecona assenyalats 
com a afrancesats. (Arxiu Històric de Tar-
ragona. Fons notarial d’Ulldecona)

constància de molts altres religiosos del territori que eren ben mirats per les 
autoritats franceses —tot i que les seues creences de fe fossin menystingudes 
pels ocupants—, però no podem demostrar si el seu suport al francès anà 
més enllà. Bona part dels religiosos que hem inclòs a la llista dels afrancesats 
formaven part de la cúpula dirigent del bisbat de Tortosa que es va mantenir 
a la ciutat en plena ocupació. Cal recordar que en aquesta administració els 
ocupants van practicar l’intrusisme perquè hi van imposar persones addic-
tes, algunes, fins i tot, vingudes de fora.

• Nobles: 11. Gairebé la meitat pertanyia a la noblesa tortosina.
• Altres: hisendats (4), patrons d’embarcació (2), procuradors (2), apote-

cari (1)…
Hem localitzat afrancesats catorze poblacions del territori, però tenim la 

sospita que en aquest llarg llistat encara en manca alguna altra. Diem això, 
perquè sabem que alguns pobles van ser lloats pel seu demostrat suport a 
la causa francesa, si bé cap dels seus veïns apareix assenyalat, específicament, 
com a afrancesat. El cas més paradigmàtic probablement sigui el Pinell de 
Brai, poble al qual Suchet demostrà, més d’un cop, el seu favor concedint-li 
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peticions i privilegis en agraïment a la seua bona conducta i als nombrosos 
sacrificis.

5. Quines foren les motivacions o els condicionants que pogueren 

empènyer algunes persones del territori a implicar-se, tan a fons, 

en favor dels ocupants?

En aquest aspecte és impossible donar una resposta general i unitària, fent 
bo allò de tants caps, tants barrets. Ara bé, amb totes les reserves que es vul-
guin no ens podem estar d’apuntar algunes motivacions que sospitem que 
van ser determinants, van poder influir o expliquen el demostrat col·labora-
cionisme amb el Francès de determinades persones. 

El primer, evidentment, és el fet d’estar convençut i creure en la causa 
de l’ocupant. Eren els més propers als que podríem qualificar d’afrancesats 
purs. El fet que ocupessin, lliurement, alts càrrecs de responsabilitat —de se-
guretat, justícia…— dintre de l’administració francesa demostra que aposta-
ven fort per l’ocupant i que, arribat el cas, haurien d’assumir les conseqüèn-
cies que se’n derivaven si el projecte francès fracassava —com així va ser. 
Alguns exemples podrien ser el comissari de policia a Tarragona (Franquet), 
originari d’aquestes terres, o l’alcalde major del partit de Tortosa (Miquel de 
Córdova).

Una altra possible motivació era el lligam afectiu d’alguns amb França. 
L’ascendència francesa de certes persones del territori o dels seus familiars més 
directes és evident. Aquest és el cas de les famílies Vergés i Lamote, de Tortosa, 
o Lafarga, de Xerta.

Apuntem que una altra possible motivació podria tenir el seu origen en el 
fet que alguns havien estat perseguits —políticament, ideològicament…— 
als inicis de la guerra o en etapes anteriors i que això els hagués pogut gene-
rar un cert ressentiment. Un cas que apunta en aquesta direcció és el del Pere 
Ricarde, comerciant de Tortosa.

Un altre factor a tenir en consideració és la personalitat camaleònica que 
s’observa en determinades persones a l’hora d’adaptar-se a les circumstànci-
es, atès que són especialment propenses a cercar en tot moment l’escalfor del 
poder dominant. Un exemple que ens sembla potser paradigmàtic d’aquest 
tipus d’actuació és el del noble Josep d’Escofet, qui durant la guerra del Fran-
cès jugà a diferents vents. 

Una altra motivació és l’interès que semblen tenir alguns per continuar 
mantenint l’estatus social que gaudien abans de l’ocupació —podria ser el 
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cas del noble de Tortosa Josep d’Oliver— o de conservar els seus negocis 
o activitats professionals —i, d’això, probablement en podrien ser exemple 
alguns dels comerciants, advocats o notaris qualificats d’afrancesats.

Altres, potser, es deixaren portar pels avantatges i els privilegis que supo-
sava tenir bones relacions amb l’ocupant i fer mèrits davant els nous amos. 
Per exemple, afavoriren alguns religiosos amb prebendes eclesiàstiques pel 
fet d’haver col·laborat amb el Francès.

Un darrer element que considerem és el lligam familiar intern que hem 
observat en alguns dels assenyalats com a afrancesats —aquest és el cas 
de la família Vergés, a Tortosa, o dels advocats de Gandesa, on el teixit pa-
res-fills-cunyats… es demostra genealògicament. 

6. En acabar la guerra, quines represàlies se’ls va aplicar?

No sabem de cert què els va passar a cadascuna d’aquestes persones en aca-
bar la guerra, però per les referències que tenim observem que la casuística 
va ser diversa i comprenia un ampli ventall.

D’entrada, hem de dir que no tenim constància que a la fi del conflicte bèl-
lic, cap fos ajusticiada sota l’acusació d’afrancesada. Si algun cop s’arribà a apli-
car la pena capital al territori, caldria considerar-ho com un fet molt puntual.

Alguns, probablement temorosos de les represàlies en calent, sabem que 
van marxar amb els francesos en retirada cap a França. És el cas del cap de 
policia Franquet, del militar Joaquín Puértolas o del comerciant Josep Lluís 
Tournier. Uns van retornar passat un temps, com Franquet, altres probable-
ment no van retornar mai o estigueren vivint a França durant molts anys, 
com Tournier.

Un altre grup de simpatitzants amb el Francès van abandonar el territori, 
però no el país perquè sabem que en marxar es van establir en altres llocs de 
Catalunya. Alguns van estar fora temporalment, com el comerciant tortosí 
Francesc-Xavier Vergés. Altres no van voler o no van poder retornar mai més 
al seu poble o ciutat d’origen; en aquest sentit, un cas ben exemplificatiu va 
ser el de Josep Castellví, que durant l’ocupació havia estat alcalde de Flix.

Altres foren deportats o desterrats, com Josep de Ferran, d’Ulldecona.
Un altre grup de persones foren immediatament empresonades —és el cas 

del notari Guardiola de qui sabem que va estar tancat des del mateix dia que 
els francesos van abandonar la ciutat de Tortosa— o del noble Josep d’Oliver.

Curiosament, tot i haver estat assenyalats com a afrancesats, sabem que a 
la immediata postguerra alguns es movien, encara, amb una certa llibertat, si 
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més no fins allí on tenim referències sobre aquestes persones. És el cas d’una 
part de la cúpula religiosa de Tortosa o d’algun civil com Francesc Reynard, 
que en els anys posteriors a la guerra encara constava que treballava a l’ofici-
na de correus d’aquesta ciutat. 

7. Epíleg 

Com a cloenda de tot plegat no podem estar-nos d’afegir algunes observaci-
ons a manera d’epíleg.

El 18 de maig de 1814,6 el general Robert —el darrer governador francès 
de Tortosa— adreçava, des del Perelló, un escrit7 al general en cap del pri-
mer Exèrcit espanyol (Francesc Copons), en què li comunicava el lliurament 
d’aquesta plaça —la darrera del territori ebrenc a ser abandonada pels fran-
cesos— i que començava així:

J’ai l’honneur de vous prevenir que la place de Tortose a été remise ce matin aux troupes 
espagnoles dans l’êtat voulu par le traité de Toulouse. Une déclaration de M. le colonel 
du 2e régiment de Burgos constate ce fait.

Gairebé un mes després, el darrer sotsprefecte de Tortosa rendia comptes al 
mariscal Suchet en un informe detallat, datat a França el 13 de juny de 1814, 
on posava en el seu coneixement alguns canvis administratius que s’havien 
donat a l’arrondissement de Tortosa durant la seua etapa administrativa. Li 
comunicava, també, que en rebre l’ordre d’evacuar la plaça de Tortosa, ell 
s’havia apressat a nomenar comissaris encarregats de verificar la comptabi-
litat de diverses administracions del partit. Afegia a l’escrit que arran de la 
invitació del general Robert a evacuar la ciutat, ell havia lliurat al comissari 
espanyol, nomenat a l’efecte, la documentació que es trobava custodiada a 
la sotsprefectura de Tortosa, excepte una part que, segons el seu parer, podia 
esdevenir útil, en un futur, al Govern francès.

6 Encara que només sigui anecdòticament, potser no és sobrer remarcar l’afortunada coinci-
dència històrica —mèrit dels organitzadors del congrés d’història— que una part de les ponèn-
cies, entre elles la nostra, es pronunciessin el mateix dia i la mateixa franja horària que els fran-
cesos abandonaven, exactament dos-cents anys enrere, el darrer reducte francès a les Terres de 
l’Ebre (Tortosa). Tampoc no passa desapercebut el fet que el palau on se celebrà el congrés (Oli-
ver de Boteller) i la sala física on s’efectuaren les xarrades (Vergés), corresponen a dos cognoms 
que durant l’ocupació francesa tingueren un cert protagonisme històric en aquesta ciutat. 

7 Baron Robert (1814): op. cit., p. 111-112.
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No ens hi volem estendre més. Solament recordar un fet que entenem que 
dóna un to simbòlic i metafòric a tot plegat. El dia de Sant Ferran de 1814, el 
30 de maig —onomàstica del rei Ferran VII — a la ciutat de Tortosa es van 
celebrar diversos actes festius. Dos dels quals de ben simbòlics. La crònica 
diu que la tarda d’aquell dia, acabat l’esplèndid banquet que va tenir lloc a 
la casa del governador:

(…) se pasó, por las armas a un retrato de Napoleon I que se halló a la entrada de esta 
Ciudad de las tropas españolas, entregándolo luego a una hoguera destinada al efecto, 
no haciéndose otro tanto con la Constitución de 1812, porque dice un documento que 
esta Ciudad y guarnición no la recibieron dentro de sus murallas.8

Els poetes, més donats a les coses etèries i volàtils, potser veuran en aquests 
actes la metàfora que tota l’ocupació francesa se’n va anar en fum, com el 
que desprenia el retrat de Napoleó a la foguera de Tortosa. Els historiadors, 
més inclinats a les coses terrenals i a buscar el perquè de tot plegat, es decan-
ten més aviat per considerar que la guerra del Francès serà el preludi d’un 
canvi de cicle històric al país.

Allò que és ben cert i evident és que per a les Terres de l’Ebre els anys 
posteriors no seran un període de pau i tranquil·litat com de ben segur havi-
en somiat els nostres avantpassats després de la marxa dels francesos, sinó un 
polvorí social on les paraules foc i fum seran una constant i, desgraciadament, 
no solament una metàfora poètica.

Arxius i fonts hemerogràfiques
9
 

Arxius:

• Archivo General Militar de Segovia. Expedients militars diversos.
• Archivo Histórico Nacional. Fons: Diversos-Colecciones, entre altres.
• Arxiu Comarcal del Baix Ebre. Fons: Ajuntament de Tortosa, Enric Bayerri i Con-
vent de Jesús.
• Arxiu de la Corona d’Aragó. Fons: Guerra de la Independència, Junta Superior de 
Catalunya i Reial Audiència.

8 Arxiu Comarcal del Baix Ebre. Fons: Bayerri. Lligall 36.

9 Excloem de citar les nombroses fonts bibliogràfiques consultades sobre el tema. Solament pel 
que fa a l’àrea de l’Ebre, el nombre de llibres i articles publicats a l’entorn de la guerra del Francès 
comença a tenir un cert gruix i el llistat d’autors locals del territori que en parlen, afortunadament, 
tampoc no es queda curt (A. Cot, A. Ferré, F. Grau, R. Miravall, R. Salvadó, J. Sánchez, N. Sauch…).
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• Arxiu Històric Capitular de Tortosa. Documents diversos.
• Arxiu Històric Comarcal de Reus. Fons: Guerra de la Independència.
• Arxiu Històric Diocesà de Tortosa. Documents diversos.
• Arxiu Històric de Tarragona. Documents diversos.
• Arxiu Històric de la Ciutat de Tarragona. Fons: Junta Corregimental de Tarragona.
• Arxiu Parroquial de Gandesa. Llibres parroquials.
• Service històrique de la Défense à Vicennes. Documentació diversa sobre les tropes 
militars franceses d’ocupació durant la guerra del Francès.

Hemeroteca:

• Diario de Mallorca (1808-1814)
• Gazeta de la Regencia de España e Indias (1810,1811)
• Gaceta de Madrid (1810, 1812)
• Gazeta Nacional de Zaragoza (1810-1811)
• Journal de l’Empire (1810-1814)
• Le Moniteur Universel (1810, 1811)



EL BLOQUEIG I L’EVACUACIÓ DE TORTOSA  
I LES SEUES CONSEQÜÈNCIES 

(JULIOL DE 1813 – MAIG DE 1814)

Roc Salvadó Poy
Professor d’Història i Història de l’Art de la UNED – Tortosa

Le général baron Robert s’est couvert de glorie à Tortose;  
il aura une page dans l’historie.

Napoléon Bonaparte

Wellington thinking the difficulty of besieging Tortoza insuperable.
General William Francis Patrick Napier

A les acaballes de la guerra del Francès Tortosa fou la plaça de guerra 
fonamental del dispositiu militar napoleònic entre el nord valencià 
i la frontera francesa. Les dues cites anteriors exemplifiquen l’afir-

mació precedent i, alhora, destaquen l’actuació del general francès que va sa-
ber mantenir la plaça forta tortosina sota domini gal fins al darrer moment. 

Tortosa, una volta conquerida pel general Suchet, el 2 de gener de 1811, 
havia esdevingut el punt de partida de la conquesta de Tarragona, primer, i 
de València, després. Com bé afirmava el general espanyol Sanz, encarregat 
de bloquejar-la el 1814, era la guardia del Ebro. Quan la retirada de les forces 
napoleòniques de la península es féu inevitable arran del desastre de Rússia 
i de la derrota de Vitòria, el mariscal Suchet, l’home que havia expugnat con-
secutivament Lleida, Tortosa, Tarragona i València, es veié forçat a retirar-se 
més enllà de l’Ebre. Era una retirada tàctica, no definitiva. Suchet hi pensava 
tornar, per això va deixar tot un seguit de guarnicions en els llocs clau que 
li permetien controlar la línia de l’Ebre i la del litoral valencià i català. Dins 
d’este dispositiu tàctic la plaça militar de Tortosa resultava fonamental, era el 
lloc on convergien la línia de l’Ebre i la del litoral, l’únic indret des de Sara-
gossa al mar que disposava d’un pont per creuar el gran riu i el punt estratè-
gic des d’on controlar el que els francesos denominaven les Boques de l’Ebre.
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Medalló amb la llegenda: ‘Vue de 
la ville de Tortose et de la citadelle’. 
Segle xix, 7,3 cm de diàmetre. (Me-
tropolitan Museum of Art of New 
York)

El juliol de 1813 Suchet i l’exèrcit al seu comandament repassaven l’Ebre 
per Tortosa. El dia 17 d’aquell mes el mariscal napoleònic havia nomenat el 
general baró Robert governador de Tortosa i cap de la divisió del Baix Ebre. 
Enrere quedaven en mans franceses les places fortes de Sagunt, Dénia, Pe-
níscola i Morella, i riu amunt les de Mequinensa, Lleida i Montsó. El centre 
d’este dispositiu era Tortosa. Una relació de les guarnicions gal·les l’1 de de-
sembre de 1813 evidencia esta situació. En aquella data Montsó disposava de 
57 homes, Lleida de 1.792, Mequinensa de 401, Sagunt de 1.129, Peníscola 
de 475 i, finalment, Tortosa de 4.623, als quals caldria afegir més de mil ferits, 
malalts i convalescents.1

Els exèrcits aliats anglohispànics, comandats pel duc de Wellington, havien 
creuat l’Ebre per Amposta el mateix juliol de 1813 i es decidien a bloquejar 
la plaça forta de Tortosa. Primerament, havien actuat a la zona els homes del 
Tercer Exèrcit espanyol, comandats pel duc del Parque, però després la tasca 
de fer efectiu el bloqueig s’encomanà al Segon Exèrcit comandat pel general 
Elío, a qui corresponia la jurisdicció de les terres valencianes. Es desplegaren 
aproximadament uns 14.500 soldats, enquadrats en tres divisions, que for-

1 Vidal de la Blache, Joseph (1914): L’evacuation de l’Espagne et l’invasion dans le Midi 
(Juin 1813-Avril 1814). Berger-Levrault, Éditeurs, Paris-Nancy, t. II, p. 539.
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maven un gran cercle entorn de la ciutat. Estes divisions es trobaven acan-
tonades a Xerta, els Reguers i Amposta. El general Elío dirigia el bloqueig, 
però posteriorment nomenà com a comandant del bloqueig el general José 
Antonio Sanz, el qual tenia establert el quarter general a Xerta. A Amposta el 
comandant era el general Fernando Miyares i als Reguers, al capdavant de la 
cinquena divisió, figurava el ja famós guerriller Juan Martín Díez El Empeci-
nado. El camp d’operacions d’estes tropes s’estenia a dreta i esquerra del riu, 
des dels voltants de Xerta i Tivenys, passant per les ravals de Jesús i Roquetes, 
per arribar vora Amposta. En teoria, la iniciativa seria dels espanyols, però 
a la pràctica, va romandre en mans dels francesos, que efectuaven constants 
sortides amunt i avall del perímetre sense veure’s gaire obstaculitzats per les 
forces hispàniques. De fet, no arribà mai a ser un bloqueig formal tal com de-
terminaven les lleis de la guerra2 i així ho fan constar les notícies de l’època.

El coneixement dels fets que van marcar tot el període del bloqueig i 
la posterior evacuació de Tortosa, ens és ben conegut mercès al testimoni 
del mateix general baró Robert i a les memòries del seu superior, el ma-
riscal Suchet, que van publicar i donar a conèixer les seues actuacions poc 
temps després de finalitzada la guerra. Per la banda hispànica es conserva a 
l’Archivo Histórico Nacional la correspondència oficial dels comandaments 
militars, especialment l’adreçada pel general Sanz, comandant del bloqueig, 
al seu superior el general Elío, així com les memòries del general Copons y 
Navia, que il·lustren el final de l’ocupació napoleònica. Són molt valuoses 
les notícies aparegudes a la premsa espanyola de l’època, que va viure al ressò 
dels esdeveniments i, mercès a la llibertat de premsa establerta a Cadis, una 
eclosió de publicacions. Fonamental resulta també la consulta de l’obra del 
general anglès Napier, que participà en la lluita, el qual, a banda de donar 
l’imprescindible punt de vista anglès, ressenya molt acuradament els esde-
veniments en el teatre de guerra català. Complementen el coneixement de 
l’època les històries clàssiques del conflicte aparegudes al segle xix.3

2 Bloqueo. La accion de bloquear; esto es, ocupar las avenidas de una plaza fuera del alcance del 
cañón para impedir la entrada de socorros de toda clase y tomarla por hambre. Los bloqueos se practi-
can de dos modos. 1º Fortificando ú ocupando puestos á alguna distancia de la plaza, principalmente 
sobre las orillas de los ríos (por debajo o por encima de ellos) y sobre los caminos reales y avenidas; en 
todos estos puntos se coloca la infantería y caballería de modo que puedan comunicarse entre sí para 
vigilar no entren socorros en la plaza: 2º, de mas cerca, con líneas de circunvalacion y contravalacion, 
en las que se establece el ejército bloqueante, y entonces se llama sitio. J. D’W. M. (Jorge de Waterlet)
(1863): Diccionario militar. Imprenta de D. Luis Palacios, Madrid. 

3 Vegeu per totes les referències abans ressenyades l’apartat de Fonts i Bibliografia.
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Plànol del bloqueig de Tortosa elaborat per l’oficial d’Estat Major Manuel de Tena, entre 
finals de 1813 i inici de 1814. La llegenda diu: Plano-croquis de las inmediaciones de 
la Plaza de Tortosa por la derecha del Ebro, y puntos que ocupan las Divisiones en su 
bloqueo. Levantado por el Coronel Ayudante 1º de E.M. Manuel de Tena. Ministerio de 
Defensa de España. Centro Geográfico del Ejército.
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i. El setge fallit

La decisiva batalla de Vitòria desgavellarà la dominació francesa de la zona 
nord de la Meseta i portarà la guerra a les portes de França. Al Llevant i Ca-
talunya, on la presència i el domini dels exèrcits imperials encara era molt 
forta, el daltabaix de Vitòria els obligarà a una retirada forçosa. Suchet re-
passarà l’Ebre i se situarà al centre de Catalunya. El mariscal napoleònic, 
que comandava la major part d’aquelles tropes, confiava que aquella seria 
una retirada estratègica i que més endavant podria retornar i recuperar els 
territoris perduts. En este designi, que es va mostrar il·lusori, el control de 
Tortosa i altres enclavaments de la línia de l’Ebre resultaven fonamentals. 

Una vegada creuat l’Ebre el juliol de 1813, la primera intenció de lord 
William Bentick, cap dels exèrcits anglosicilians i hispànics, era posar setge 
a Tortosa. El 21 de juliol els aliats van passar l’Ebre per Amposta sota la in-
quietant presència dels francesos que defensaven Tortosa, i van preparar-se 
per assetjar-la. Era una decisió avalada per Wellington, que era el comandant 
superior de tots els exèrcit aliats que operaven a la península. El general 
Napier explica que la suma dels contingents dels exèrcits aliats que podien 
formalitzar el setge de Tortosa, considerat especialment difícil, rondava els 
quaranta mil homes. Malgrat això, encara que es feren alguns preparatius, el 
setge no es va dur a terme. Les circumstàncies no resultaven prou favorables. 
Malgrat disposar de tropes suficients, els comandaments superiors, i el ma-
teix Wellington, prompte van veure que era una empresa que revestia grans 
dificultats, tant per la proximitat de les forces de Suchet, que podien forçar 
un contracop per la banda esquerra del riu, com per la falta de recursos dels 
voltants de Tortosa. És per això que van decidir avançar cap a la zona del 
Camp de Tarragona, més rica en queviures i, especialment, més accessible 
per a la marina anglesa que flanquejava i secundava eficaçment i a tothora 
l’avenç de les forces angleses. Cal no oblidar que Suchet controlava la línia 
del Llobregat i podia despenjar-se amb nombroses forces a les envistes de 
Tortosa durant els treballs d’assetjament. A més a més, el mariscal francès 
disposava d’importants guarnicions en la línia de l’Ebre i del Segre, com 
Mequinensa, Montsó i Lleida. Lord Bentick preferí no arriscar-se ateses les 
dificultats; una de les quals, emfatitzada per Napier, era la impossibilitat 
d’aprovisionar els exèrcits assetjadors comptant amb els terrenys estèrils que 
envolten Tortosa. Cal suposar que es refereix a la zona del delta i el territori 
que va del marge esquerre del riu al coll de Balaguer. 

L’esforç bèl·lic principal dels aliats es concentrava llavors en la part 
nord-occidental de la península amb l’objectiu d’aproximar-se a la frontera 
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francesa per la banda del País Basc. El general anglès Bentick, coneixedor 
d’esta situació i valorant que no podia rebre ajut des del nord-oest en cas 
d’assetjar Tortosa, decidí, per tant, avançar cap al Camp de Tarragona, con-
siderat més fèrtil i més apte per proporcionar recursos, i deixà l’encàrrec de 
bloquejar Tortosa a l’exèrcit valencià, denominat el Segon Exèrcit, comandat 
pel general Xavier Elío. A més a més, s’aproximava així a la línia de la costa 
on, com ja s’ha dit, podia rebre ajut de la marina anglesa, que controlava 
el litoral mediterrani i resseguia l’avenç dels seus exèrcits. Bentick coneixia 
prou bé que Tarragona restava desmantellada i resultava difícil defensar-la i 
ambicionava conquerir-la. Suchet, que n’havia ordenat la voladura, era ben 
conscient d’esta situació, i es trobava preocupat per defensar Barcelona i la 
frontera pirinenca oriental de França. És per això que va ordenar l’evacuació 
de Tarragona, que no tardà en ser ocupada pels anglesos.

El que havia de ser un setge es va convertir en un bloqueig. Calia vigilar la 
guarnició de Tortosa, la qual, sota la direcció de Robert, es mostrava agressiva 
i no es conformava a recloure’s darrere la protecció de les fortificacions de 
la plaça tortosina, ans al contrari, feia incursions per l’ampli perímetre que 
envoltava la plaça i inquietava i sorprenia contínuament les avançades de 
l’enemic.

2. El bloqueig

Encara que a les històries de l’època es parla del bloqueig de Tortosa, en rea-
litat este no fou mai efectiu més que cap al final del període, i encara així no 
totalment, i sempre predominà, com ja s’ha dit, la iniciativa francesa sobre 
la hispànica. Els ocupants sempre van mantenir les comunicacions expedites 
amb Barcelona, des d’on rebien notícies de la marxa dels esdeveniments.

Les forces del Segon Exèrcit espanyol es van situar en posició a partir del 
setembre, encara que la divisió aragonesa del general Villacampa, que tenia 
el quarter general a Xerta i es trobava present a la zona des del juliol, va ac-
tuar fins a finals de novembre de 1813.

Amb data tan avançada com la del 16 de gener de 1814 el Diario de Juan 
Verdades consignava que amb quatre mesos d’estret bloqueig Tortosa es rendi-
ria, tot i afegint entre parèntesi: (pero aun no se ha puesto).4 Feia cinc mesos que 
s’havia iniciat i encara no s’havia formalitzat el bloqueig, i, en realitat, tardaria 
a formalitzar-se en sentit estricte. Per al baró de Robert el bloqueig mai no 

4 Diario de Juan Verdades, Sevilla, núm. 7, 16-1-1814, p. 25.
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arribà a ser efectiu segons marquen els cànons militars, per això contradiu el 
general Sanz, quan este li retrau que no segueix les convencions acostumades 
en cas de bloqueig.

Els mesos que durà el bloqueig van transcórrer sota uns paràmetres gairebé 
idèntics. No es van emprendre grans iniciatives per estrènyer la llibertat de 
moviments dels bloquejats. Les accions bèl·liques més habituals són topades i 
escaramusses parcials, majotàriament en un entorn proper a la plaça i, general-
ment, a la banda dreta del riu, entre Roquetes, Jesús i Amposta. Fins al mes de 
desembre els francesos van mantenir el control del pont de barques i van refor-
çar el cap de pont amb diversos reductes, masades i cases de camp fortificades. 

A partir de gener la situació canvia. Feia gairebé sis mesos que la guarnició 
es trobava aïllada de l’exèrcit francès que comandava Suchet i la perspectiva 
d’un retorn s’havia esvanit, s’imposava la retirada. Els ocupants esperaven el 
moment propici per abandonar Tortosa i reunir-se amb el gros de l’exèrcit. 
Es procedí a preparar la voladura de les defenses exteriors, acció que anun-
ciava la intenció d’evacuar la plaça en un moment o altre. Els comandants 
espanyols s’assabentaren d’estos preparatius i van adoptar mesures per evitar 
una retirada per sorpresa dels napoleònics per la banda de Tivenys. Robert 
va veure la impossibilitat de tirar endavant la maniobra i desistí amb l’espe-
rança de tenir una ocasió millor.

De la banda hispànica, les iniciatives més actives per ocupar Tortosa es 
van centrar més aviat en accions que pels militars estrictes s’aparten de l’or-
todòxia castrense, però que malgrat no proporcionar la glòria del combat de 
vegades són més efectives. Són els que es denominen estratagemes militars. 
El gener de 1814 El Empecinado, poc preocupat per l’honra militar, tenia 
tractes amb un oficial francès de la guarnició que prometia lliurar-li els cos-
sos de guàrdia en el moment oportú a canvi d’una recompensa. Elío, a qui 
havia comunicat l’empresa, l’alertava que no fos un doble joc i li encaria 
prudència i vigilància, tot afirmant que Robert era el més astut dels generals 
francesos. El negoci no va tirar endavant.

Hi ha també un intent fracassat d’enverinament, concretament de l’ai-
guardent que es donava als soldats francesos. Robert va culpar-ne els seus 
subalterns encarregats del subministrament, els quals, obviant les seues or-
dres, havien contractat per a este afer civils de Tortosa. Sembla que els quatre 
implicats tortosins, després de l’emmetzinament, havien fugit saltant les mu-
ralles. Robert en dóna els noms i reclama al general espanyol Elío que els hi 
lliure, cosa que no consta que es fes, perquè encobrir-los era un acte indigne 
d’un militar honorable. Els efectes del verí van ser lleugers i només afectaren 
passatgerament alguns soldats. 
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L’actuació més ambiciosa és la iniciativa d’un oficial espanyol d’origen 
francès que s’havia passat als napoleònics al començament de la guerra i 
que ara volia redimir la seua deserció traint els francesos. Este oficial, Juan 
van Halen, havia obtingut les claus de les comunicacions xifrades de Suchet 
i es posà en contacte amb el baró d’Eroles i desertà. Tots dos van ordir el pla 
de falsificar les ordres de Suchet per fer creure als comandaments francesos 
que es trobaven bloquejats, que s’havia establert un armistici i que s’havia 
acordat l’evacuació de les places ocupades. Decidiren començar per Tortosa.

La figura de Juan van Halen és ben característica de l’època. Ja en el seu 
moment es va parlar força del seu intent fracassat sobre Tortosa,5 però qui 
millor ens ho refereix és la que havia de ser la seua primera víctima, el baró 
de Robert. En l’oració fúnebre del baró d’Eroles s’afirma que la temptativa 
sobre Tortosa fracassà a causa que cuya rendición estorbó un espía, haciendo 
entrar en sospechas al General Frances sobre la estratagema.6 En realitat, Robert 
va descobrir ràpidament l’engany i es proposà al seu torn pagar amb la ma-
teixa moneda els qui volien enganyar-lo. El civil que portava els documents 
confessà la tramoia sota pressió. La mateixa tarda l’afusellaren, però, per no 
descobrir el seu joc. Robert féu saber als espanyols que havia estat ferit acci-
dentalment per un sentinella de les avançades i que s’estava guarint. L’objec-
tiu del francès era capturar el traïdor Van Halen. A més a més, els despatxos 
xifrats, una volta transcrits, contenien incorreccions i errors ortogràfics que 
Robert detectà ràpidament; la falsificació resultava matussera a uns ulls tan 
vigilants com els del comandant francès. No en va Elío deia de Robert que 
era el més astut dels generals francesos. Malgrat que va evitar el mal major, 
Robert no aconseguí el seu objectiu. Van Halen, que també recelava, no ac-
ceptà entrar dins la plaça i finalment ell i el baró d’Eroles abandonaren els 
voltants de Tortosa en direcció a Mequinensa, on sí que assoliren èxit amb 
el seu parany. Robert denuncià la superxeria, reprotxà la traïció i declarà 
trencades les negociacions.

El desenllaç no va dependre de les armes, sinó de l’armistici entre Suchet 
i Wellington que establia la retirada esglaonada de les guarnicions franceses 
dels punts que encara ocupaven en el territori de l’est peninsular. A Tortosa 
la suspensió d’hostilitats fou oficial a partir del 3 de maig de 1814. A partir 
d’aquell moment s’iniciaven els preparatius per a l’evacuació definitiva de 
la plaça, segons els articles establerts en l’acord abans esmentat signat el 19 

5 Vegeu Diario crítico general de Sevilla, Sevilla, núm. 57, 24-2-1814. p. 220.

6 Costa i Arán, Manuel (1825): Oración fúnebre… del excelentísimo señor D. Joaquín Ibáñez 
Cuevas, barón de Eroles. Buenaventura Corominas, Lleida, p. 13
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d’abril a Tolosa de Llenguadoc. Van fer falta quinze dies per ultimar els pre-
paratius. Robert va permetre, a partir del 10 de maig, que els seus habitants 
retornessen a la ciutat. El matí del 18 de maig la denominada divisió fran-
cesa del Baix Ebre es retirava ordenadament de Tortosa camí de França. El 
dia 1 de juny arribava a Perpinyà, lloc final de la seua destinació.

3. L’actitud dels comandaments i l’informe de Robert

El baró de Robert, el general Sanz i El Empecinado eren, respectivament, el 
primer, el típic militar napoleònic, eficient i pragmàtic; el segon, el militar 
de la vella escola, i el tercer, el guerriller audaç i aliè als convencionalismes 
propis del cos d’oficials de l’Antic Règim. 

L’intercanvi epistolar sostingut pels comandaments, els hispànics i el 
francès, en bona part ressenyat per Robert en el seu informe a Suchet, ens 
proporciona una perspectiva privilegiada de la situació. Tots són militars 
professionals i la seua visió de les coses ve impregnada pel seu ofici i per la 
vivència de la guerra. Però a banda del que és estrictament oficial i militar, 
deixen traslluir opinions que reflecteixen la seua mentalitat. 

L’informe de Robert al seu superior jeràrquic va molt més enllà del que és 
habitual en la literatura militar i recull la correspondència intercanviada en-
tre Robert i els comandaments espanyols, que figura amb l’original castellà 
i la corresponent traducció al francès. A banda de les informacions directes 
i de primera mà que proporciona, té el valor afegit de reflectir, més enllà del 
que serien formulismes castrenses, detalls de la idiosincràsia de cadascun i 
de les mentalitats de l’època. Evidentment, no es pot obviar qui és l’autor i el 
paper que juga en els esdeveniments, però descomptant esta circumstància 
la visió transmesa és reveladora i interessant. Els corresponsals són quatre: 
el mateix Robert; Francisco Javier Elío, cap del Segon Exèrcit Espanyol; José 
Antonio Sanz, comandant del bloqueig, i Fernando Miyares, el general de la 
primera divisió acantonada a Amposta. No hi figura cap intercanvi epistolar 
entre El Empecinado i Robert. 

Destaquen sobretot les cartes intercanviades entre Robert i Elío, i Robert 
i Sanz en relació amb el que abans referíem.

És entre Robert i Sanz que es desenvolupa una relació epistolar més inten-
sa. A partir del que intueix a través de la correspondència, Robert conceptua 
el seu interlocutor Sanz de pretensiós, amant d’afalacs i expansiu, i decideix 
mantenir i aprofitar l’intercanvi epistolar en profit seu, sobretot a partir del 
moment en què creu que és imminent l’evacuació de la plaça. En certa ma-
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Retrat del general Baró Robert (Me-
nerbes, 1772-1831); al fons, la re-
presentació figurada del castell de la 
Suda de Tortosa. www.menerbes.fr 

nera Sanz juga al mateix joc que Robert. Això cal donar-ho per sobreen-
tès, però el primer deixa traslluir certes opinions, o bé per impressionar el 
francès o bé per guanyar-se la seua simpatia, que no semblen respondre als 
seus patrons d’actuació, que més aviat el perfilen com un home conservador. 
Això resulta especialment evident en la carta que Sanz tramet a Robert el 27 
de gener de 1814, on aparenta franquejar-se amb el general francès i li diu:

Os tengo por hombre de luces y talento… yo por mi fortuna ó mi desgracia, desde que 
leí las ruinas de Palmira y el origen de los cultos, os aseguro que me importa poco de 
los profetas; y menos hoy en dia que por un rasgo de felicidad de nuestra patria y de 
los entes pensantes que compusieron el soberano congreso nacional, se ha derrotado el 
mostruoso edificio de la Santa Difunta que perpetuó por muchos siglos la supersticion 
y la barbarie en el suelo español. Pero aunque viviese el tribunal sanguinario… nada 
arriesgaba en hablar con esa confianza a un general frances como sois vos… Vos es-
trañareis que un general de division español os hable en ese lenguage, pero afin de que 
cesa vuestra admiracion, os digo que de mi primera edad tuve en Malta un gran número 
de caballeros franceses estrechamente amigos mios.7

7 Robert, Baron (1814), op. cit. p. 50-51.
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Aquí Sanz es presenta més aviat com un volterià, lector del comte Volney i 
fent una crítica directa a la Inquisició i alhora lloant les Corts de Cadis per 
haver-la suprimit. Especialment crida l’atenció l’al·lusió al Tribunal de la In-
quisició, qualificant-lo de la Santa Difunta, que s’adiu molt poc amb la seua 
pretesa postura partidària del poder absolut del rei. En esta carta concreta 
sembla favorable a la tasca de les Corts de Cadis i aparentment fa confidèn-
cies personals al francès per mostrar-se als seus ulls més modern i menys 
retrògrad del que este el puga suposar. La trajectòria posterior d’este militar 
l’afilia més aviat al bàndol reialista o absolutista, sense poder-se dir d’ell que 
en siga un partidari aferrissat. El paràgraf transcrit més amunt ens il·lustra 
respecte a la imatge i la mentalitat del que se suposava que era un general 
espanyol de l’Antic Règim enfront d’un general francès, fill de la revolució 
i de Napoleó. Tot això no concorda gaire amb la seua actuació subsegüent, 
caracteritzada per la fidelitat a Ferran VII i al seu cap, el general Elío. Així es 
fa constar en la seua necrològica:

En el momento que supo la feliz entrada de S.M. en sus dominios hizo ratificar de nue-
vo á las tres divisiones de su mando el juramento de fidelidad y absoluta obediencia al 
Rey nuestro Señor, por cuya leal accion obtuvo un oficio del general Elío manifestándole 
su gratitud.8 

4. La sort de la població civil

La situació de la població civil de Tortosa durant el període de bloqueig 
resulta força desesperada. De fet, en determinats moments, es va veure con-
vertida en penyora de les estratègies dels dos exèrcit enfrontats.

Suchet havia decretat la confiscació dels béns dels emigrats de la ciutat que 
s’havien escapolit del domini francès. En el moment d’iniciar-se el bloqueig, 
el juliol de 1813, el governador francès Robert ordenà a la població que ro-
mania dins del clos urbà que emmagatzemessen queviures per a sis mesos. 
Alguns van fugir cap a les ravals de la banda dreta i es van instal·lar en les 
partides rurals, bastants es resistien a abandonar la ciutat perquè no sabien 
on anar o per no perdre les seues possessions, altres eren col·laboradors de 

8 Josep Antoni de Sanz, o Sans com figura a l’obra de Robert, havia nascut a Arenys de Mar 
el 1762 i tenia una trajectòria militar dilatada. El 1816 fou nomenat mariscal de camp dels 
exèrcits reials. Durant el període del Trienni Liberal es va mantenir al marge o el van poster-
gar. Va morir a Saragossa, on estava destinat, el 16 de març de 1830, després de cinquanta-sis 
anys de servei. Vegeu Gaceta de Madrid, 15/7/1830, n. 85, p. 348.
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l’ocupant, entre estos hi havia bastants refugiats arribats d’indrets abando-
nats pels francesos en la seua retirada i que ara temien represàlies.

Regnava la inseguretat i la situació dels tortosins de fora no era especial-
ment millor que la dels de dins, si s’exceptua que no patien el jou francès. La 
presència d’uns quinze mil soldats espanyols acampats en el mateix territori 
que s’havia instal·lat la població civil va comportar una difícil convivència. La 
tropa venia desproveïda d’intendència i assolà camps i cases per agenciar-se 
materials, aixopluc i aliments. En alguns casos es van produir actes de saqueig.

El gener de 1814 era evident pels ocupants francesos que el bloqueig 
continuava i que l’esperada possibilitat d’evacuació s’esvania a mesura que 
s’allunyava l’exèrcit francès de Catalunya més enllà de la frontera francesa. 
Augmentaven les privacions amb paral·lel a les exaccions sobre els civils que 
encara vivien a l’interior de Tortosa. Uns temien abandonar la protecció 
de les seues muralles perquè havien col·laborat, de grat o per força, amb 
els dominadors; els altres perquè no se’ls permetia marxar i eren hostatges 
dels ocupants, bastants no tenien on acollir-se i no volien deixar en mans de 
l’enemic casa i hisenda.

El dia 9 de gener de 1814 abandonen Tortosa diversos notoris afrancesats 
que seguint la retirada francesa s’hi havien refugiat, així com algunes de les 
autoritats afrancesades de la ciutat: Pedro Palao, Claudio Galbañon i Juan 
Bautista Crosat, governadors d’Alzira, Benicarló i Castelló, respectivament, 
nomenats pel govern intrús; Joan Baptista Vergés i el Marquès de Bellet, mai-
ries de la ciutat, el segon va morir al seu carruatge a les envistes de les línies 
hispàniques; també el canonge Tomàs Negre, que havia estat apadrinat pels 
francesos a la canongia tortosina, va abandonar la ciutat. Havia començat el 
temps de les purificacions a tot el territori peninsular lliure de la dominació 
napoleònica. Tots aquells que havien servit l’enemic s’havien de purificar.

El dia 11 d’aquell mes el general Elío ordenà tallar tota comunicació amb 
Tortosa, fora dels emissaris i els desertors. No es permetia creuar les línies 
a ningú, sense distinció de persona, sexe ni pàtria. Així, els que fugien de 
Tortosa restaven abandonats a la seua sort i reclosos entre la ciutat i les avan-
çades de les tropes espanyoles. Tampoc no se’ls permetia retornar a la ciutat. 
Esta va ser la resposta de Robert a la decisió del comandant espanyol: podien 
abandonar-la lliurement, però no regressar-hi. 

El fet que la dràstica mesura no era només una amenaça, prompte va 
poder-se comprovar. El dia 19 Jaume Bes, comissari de policia de Tortosa del 
govern intrús, fou tirotejat i mort per una de les avançades de la cinquena 
divisió quan intentava creuar la línia prohibida, desoint les reiterades ordres 
del caporal del post avançat. 
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Per què el general Elío pren esta duríssima mesura? Quin objectiu per-
seguia? Anava exclusivament contra els afrancesats refugiats dins la ciutat 
o buscava algun resultat militar? El dia 31 d’octubre de 1813 s’havia rendit 
Pamplona. La fam havia estat un dels factors decisius en la seua rendició. Els 
espanyols estaven lluny d’aconseguir el mateix respecte a Tortosa. La guarni-
ció es movia lliurement pels contorns de la plaça forta mancats del control 
de la tropa hispànica. El desembre Elío havia decretat que tot aquell que 
entrés provisions a Tortosa seria executat.

En carta a Robert, el general espanyol li retreia que pel fet d’estar bloque-
jat com estava no podia, d’acord amb les lleis de la guerra, exigir ni extorquir 
la població civil sota el seu domini, tot esmentant la conducta del governa-
dor de Pamplona, suposadament contrària a la del governador de Tortosa. 

Elío s’impacientava. Els francesos havien minat les fortificacions, mesura 
que indicava que es preparaven per abandonar la plaça. Es creia que volien 
unir-se a la guarnició napoleònica de Lleida i, per tant, el capità general va 
desplaçar tropes a la banda esquerra per avortar la possible fugida. Alhora, 
la població civil que restava començava a abandonar Tortosa. Els francesos 
havien confiscat les provisions dels particulars, que, en conseqüència, no 
podien alimentar-se. Quan el general espanyol veu que els tortosins fugen 
de la ciutat, arriba a la conclusió que s’estan acabant els recursos entre els 
ocupants i pensa que els francesos busquen perllongar la resistència amb les 
requisicions. Si existeix un bloqueig, com afirma Elío, Robert té l’obligació 
de mantenir els civils. Això el francès no ho accepta. Formalment, segons ell, 
no hi ha tal bloqueig i no es pot exigir res en este sentit. Això, i el fet que 
entre els que fugen s’amaguen molts afrancesats, fa que Elío decidisca barrar 
el pas a tots els que surten de Tortosa, esperant així evitar que s’escapen els 
traïdors i, alhora, pressionar Robert; a este fet es deu l’estricta mesura de l’11 
de gener:

Intimacion hecha al gobernador de Tortosa por el general en gefe del segundo exército
… El querer vos …prolongar hasta lo infinito el mal de los infelices habitantes de 

Tortosa y sus contornos, el gloriaros verlos tirados por esos campos con sus mugeres y 
niños pereciendo de la necesidad en que vos los habeis puesto, es exigir demasiado… 
Quartel gneral de Vinaroz 9 de marzo de 1814. Elío.9 

Se sacrificava els indefensos civils, víctimes de les circumstàncies i penyora 
dels interessos d’uns i altres contendents, sense recursos, abandonats, expo-

9 Diario de Mallorca, Palma de Mallorca, núm. 77, 18-3-1814, p. 306.
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sats a l’intempèrie i els abusos de la soldadesca. No resulta fàcil quantificar, 
enmig de la confusió d’aquells dies, el nombre de persones abandonades en-
tre les línies. La premsa de l’època parla de centenars, que podrien oscil·lar 
entre els 300 i els 600 individus. En alguna publicació es parla que es podria 
arribar fins a 900 persones.

Les protestes per esta situació van arribar al Congrés dels Diputats de la 
mà dels alcaldes pedanis de les ravals tortosines. El document, un llarg escrit 
de quasi set pàgines, s’encapçala amb el text Representacion hecha al Soberano 
Congreso de la Cortes ordinarias por los doce Alcaldes de la jurisdiccion de los 
arrabales de Jesús, vieja y nueva Roquetas, y Planas limítrofes de la jurisdiccion 
de Tortosa i es tanca amb la data i el lloc on se signa, els Reguers, febrer de 
1814. A continuació, es ressenya que segueixen les firmes dels dotze alcaldes 
i de veïns particulars, encara que no hi figuren els noms. Fou publicat al mes 
següent en el periòdic Atalaya de la Mancha en Madrid.10

L’atac contra Elío és frontal i duríssim. Els epítets emprats el qualifiquen 
d’inepte i d’inhumà, titllant-lo alhora de pitjor que els cafres i que els matei-
xos generals francesos. 

Elío consultà el cas amb Wellington, cap de totes les forces anglohispàni-
ques, i la resposta desautoritzà les pretensions del general:

“… como el bloqueo que se está haciendo a esta plaza no es formal ni cerrado en todas 
sus direcciones, no ofrece la superioridad que es de desear para entrar en reconvencio-
nes… no es posible exigir la responsabilidad que V.E. desearia, interín no se consiga 
establecer un curso positivo y que imponga respeto al Governador Rovert…”11

Llavors cediria parcialment, segons la Representacion, a petició d’El Empeci-
nado, i permetria el pas a tothom menys als afrancesats o als que s’haguessen 
empleat sota les ordres dels francesos.

D’altra banda, la percepció que es recull a la premsa espanyola de l’èpo-
ca a propòsit de la població civil que, davant de les penúries del bloqueig 
abandona Tortosa, és considerar que bona part dels que fugen de la ciutat 
són partidaris dels francesos que intenten salvar-se i abandonen el vaixell 
que s’afona. 

Certament, des de l’inici de gener de 1814 es parla de la sortida de civils 
que fugen de Tortosa foragitats pels francesos i es detecta en les notícies de 

10 Vegeu l’annex al final de l’article.

11 Archivo Histórico Nacional (A.H.N.) Madrid. Fons Depósito de Guerra. Diversos-Co-
lecciones, 91, n. 46.
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l’època l’animadversió contra els denominats afrancesats que, mesclats entre 
la resta de ciutadans, aprofiten la circumstància per intentar escapar i passar 
per bons espanyols. Era l’inici de la persecució dels traïdors, de los malos 
españoles. 

No obstante la vigilancia de nuestras avanzadas, se pasan continuamente a nuestro 
campo españoles de Tortosa, unos “buenos” y otros “malos”, pero estos se haran “buenos” 
cuando las ranas crien pelo.12 

Estado de los vecinos= Sin dinero, sin comestibles, cercados por los insolentes gabachos, y 
preparando los hatillos para fugarse. Han salido de Tortosa en los meses de enero y febrero, 
mas de 140 personas dexándose los muebles y algunos quanto tienen para los franceses. En 
medio de los enemigos hay buenos patriotas, y algunos eclesiásticos se acuerdan que son es-
pañoles: y otros: los hay!… qué santos!… qué buenos!… miran al enemigo como satanás.13 

5. Cisma capitular a l’Església tortosina i salvaguarda del tresor 

de la catedral

En els designis francesos, especialment els de Suchet, respecte a la reorganitza-
ció eclesiàstica del territori sota el seu domini, es consumava la desaparició del 
bisbat de Tortosa, reduït a dependència del de Lleida i governat per un vicari 
general. L’intrusisme de Suchet i les pressions que exercí van significar un 
cisma en el si de l’Església tortosina, entre els capitulars que van romandre a 
la ciutat sota l’autoritat francesa i els que s’havien constituït en nou capítol en 
territori lliure de la seua dominació, conegut com el capítol d’Onda i recone-
gut pel bisbe de Tortosa, José Antonio Salinas, el qual davant l’avanç gal acabà 
refugiant-se a Palma de Mallorca. El bisbe arribà a excomunicar els capitulars 
tortosins quan van elegir un nou vicari general. Estos darrers intentaven so-
breviure enmig de les exigències dels invasors, com ara, l’actuació arbitrària de 
Suchet apadrinant el nomenament com a capitular de la seu el futur almoiner 
de Napoleó a Santa Helena, el capellà cors Antonio Buonavita.14 No només 
Suchet sinó que, ja abans, el governador militar de Tortosa, el general Musnier, 
havia fet nomenar el seu protegit Tomàs Negre com a canonge. 

12 Diario Crítico General de Sevilla, Sevilla, núm. 35, 4-2-1814, p. 142.

13 Diario de Juan Verdades, Sevilla, núm. 61, 13-3-1814, p. 264 

14 Vegeu Beauterne, Antoine de (1843): Sentiment de Napoléon sur le christianisme, conver-
sations religieuses recuellies a Sainte Hélène. Chez M. Waille Librarie, Paris, p. 5, 6 i 8.
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A mesura que avançaven els mesos i els rigors del bloqueig empitjoraven 
la situació dins la població —alguns capitulars foren empresonats com a 
mesura de pressió davant de l’impagament de les contribucions del capí-
tol—, el cos capitular tortosí es quedà pràcticament reduït a pocs canonges, 
entre estos els esmentats Buonavita i Negre. Tota la resta va abandonar la 
ciutat en un o altre moment, la majoria durant la primera meitat de gener 
de 1814. Dos dels canonges fugitius van traure d’amagat la relíquia de la 
Santa Cinta per salvar-la de la rapacitat francesa: Marià Freixes es va endur el 
reliquiari gran a Batea i Joaquim Olivan es va emportar el menut a Calaceit. 
El vicari general del denominat capítol d’Onda, Antoni Martínez, assabentat 
de la situació, comissionà el rector d’Ulldecona perquè se’n fes càrrec. Les 
relíquies es presentaren al bisbe, que havia tornat i residia a Castelló, i, tot 
seguit, es portaren a Onda. Finalment, retornarien a Tortosa el 29 de juny de 
1814, on foren rebudes enmig d’un acte solemne i multitudinari.

Amb data 9 de gener de 1814 el canonge Tomàs Negre havia marxat de la 
ciutat. A la seu tortosina només romanien el canonge Gil i el canonge Buo-
navita. El canonge cors, del qual parla encomiàsticament Robert, resta final-
ment com a únic responsable i custodi del tresor de la catedral. Testimoni 
de quina era la situació en els darrers temps del bloqueig és la seua petició al 
general espanyol Sanz en demanda d’autorització de l’entrada d’una càrrega 
de vi per poder consagrar durant l’ofici de la missa. Una vegada establert 
l’armistici, dos comissionats del bisbe i el capítol catedralici van sol·licitar 
permís per prendre possessió de la catedral i el seu tresor. Robert no sols va 
autoritzar-los, sinó que féu extensiva la seua autorització a tots els eclesiàstics 
i pares de família que volguessen recuperar els seus béns. Home previsor, 
com que corria la brama que s’havia apoderat de l’or i la plata de les esglésies 
i dels veïns, féu comparèixer a l’acte de presa de possessió diversos oficials 
superiors de la guarnició i aixecà acta de la declaració dels canonges assegu-
rant que el tresor estava íntegre i la trameté al general francès encarregat pel 
govern de Lluís XVIII de supervisar estes qüestions.

6. La lluita pel control de Tortosa

A partir del tractat de Valençay entre Napoleó i Ferran VII, el 8 de desembre 
de 1813, i la prevista arribada del monarca a Espanya, comença una lluita 
sorda entre els partidaris i els detractors del nou sistema constitucional.

Per tant, ben abans d’acabar-se el conflicte, el reflex de la lluita política 
desfermada al voltant del poder es manifesta, tant en el vessant local com en 
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el general, entre liberals i reialistes o entre els que han perdut el poder i els 
que volen conservar-lo. Un bon exponent el trobaríem en l’abans esmentada 
Representacion adreçada al Congrés de la Nació pels alcaldes de les ravals 
de Tortosa, mentre la ciutat seguia ocupada pels imperials. L’escrit resulta 
d’entrada sorprenent. La crítica ferotge a Elío, capità general de València i 
Múrcia i cap del Segon Exèrcit, procedeix d’autoritats tan subalternes com 
els alcaldes pedanis i s’adreça contra una autoritat molt superior. Este atrevi-
ment faria pensar que darrere la representació no només batega la indigna-
ció contra una mesura injusta que deixa desemparats els conciutadans sinó 
que tal vegada existeix la voluntat de desprestigiar Elío enmig de la pugna 
iniciada davant l’avinentesa del tan esperat retorn del monarca. Com es ben 
sabut, Elío com a cap del Segon Exèrcit esdevindrà un dels suports fonamen-
tals del cop reial del 4 de juny, el seu braç armat.

Només començar l’argumentació de la Representacion, s’afirma que mai 
no ha estat establert formalment el bloqueig de Tortosa i que els francesos 
han pogut actuar gairebé amb total llibertat d’acció. Curiosament, Robert i 
l’escrit dels dotze alcaldes pedanis coincideixen a afirmar que no es pot par-
lar de bloqueig formal i que les dràstiques mesures emprades per Elío són 
exagerades i nocives per a la població civil. Tan sols s’escapa de la crítica El 
Empecinado i la seua cinquena divisió. Tot ponderant especialment el seu 
esforç, s’afirma que és l’única que actua contra els francesos, mentre que les 
altres dues es mantenen pràcticament inactives.

Sembla prou evident que la redacció no es deu a la ploma dels alcaldes. 
El vocabulari i la retòrica de l’escrit demostren la mà d’una persona lletrada, 
ben imposada dels nous conceptes polítics imperants i coneixedora de la 
terminologia militar. El recurs al Soberano Congreso, el qualificatiu de Padres 
de la Patria, el terme Nacion i la invocació a los derechos del hombre en serien 
la prova. D’altra banda, es contrasta l’actitud humanitària d’El Empecinado 
amb la duresa d’Elío i es destaca la caritat del governador del quarter general 
de la cinquena divisió, Marcelo Francisco Dávila, encarregat de la intendèn-
cia i que socorre els desemparats veïns de Tortosa.

Qui podria ser l’autor o els autors o, més ben dit, els instigadors de l’escrit? 
El quarter general d’El Empecinado es trobava al raval tortosí dels Reguers, 
instal·lat a la casa de camp de la finca de Benito Benet de Queralt, veí de la 
ciutat i auditor de guerra de Marina de la província marítima de Tortosa. 
Benet de Queralt havia abandonat la localitat el juliol de 1813 per residir a 
la casa dels Reguers. Convivien, per tant, sota el mateix sostre el guerriller i 
l’auditor de guerra. D’altra banda, Marcelo Francisco Dávila, també lloat a la 
Representacion, fill de La Alcarria, era un personatge d’origen noble i carac-
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teritzat per la seua capacitat organitzativa. Fou el veritable organitzador de 
les forces d’El Empecinado, molt estimat pels soldats i que va emprar els seus 
cabals a vestir les tropes sota la seua responsabilitat, la qual cosa li suposà 
la ruïna posterior en no recuperar els diners gastats durant l’exercici de les 
seues funcions militars.15 No seria gaire aventurat suposar que fou degut a la 
col·laboració de tots tres o, més ben dit, a la de Benet de Queralt i Dávila — El 
Empecinado era home de poques lletres—, que sorgí l’al·legat contra Elío.

Benet de Queralt, poc després, també es guanyà la confiança del coronel 
espanyol encarregat d’ocupar la plaça de Tortosa, que el nomenà, el 12 de 
maig, el seu assessor general i regidor interí de Tortosa per preparar l’entrada 
de les tropes espanyoles. Fou membre de l’ajuntament, que havia ajudat a 
conformar, instaurat a la ciutat a la marxa dels francesos.

Les dissensions respecte al futur polític del país es perceben prou clara-
ment entre les autoritats militars encarregades del bloqueig de la plaça forta 
tortosina. La correspondència intercanviada entre els comandaments mili-
tars, especialment la reservada, deixa entreveure les diferents postures i les 
preses de posició enfront del règim de Cadis i el possible camí que pot em-
prendre la governació del país amb l’arribada del monarca. Són uns mesos 
confusos els que van de març a maig, de l’entrada del rei a l’abolició del 
sistema constitucional, de temptejos i expectatives.

El general Elío havia enviat el seu ajudant d’estat major, Cayetano Ma-
ría Degré, a prop d’El Empecinado, aparentment en missió oficial, però 
comissionat per realitzar un informe confidencial del comportament del 
guerriller al capdavant de les tropes sotmeses al seu comandament. De la 
lectura del text es desprèn malfiança i una visió negativa de les actituds poc 
castrenses, massa populars, del cap de la cinquena divisió. Se’l critica per la 
seua vulgaritat i excessiva franquesa amb el tracte amb la tropa.16 S’anuncia 
aquí la profunda transformació que la guerra operarà en el cos d’oficials de 
l’exèrcit amb l’arribada de persones procedents d’escalafons socials inferiors 
als de la noblesa al capdavant del comandament de les tropes. Es trencava 
així el monopoli nobiliari en el si de l’exèrcit, que passaria de ser l’exèrcit 
reial a l’exèrcit de la nació.

El comandant del bloqueig, José Antonio Sanz, actua amb sintonia amb 
el cap del Segon Exèrcit, el general Elío, i també recela i freqüentment critica 
el seu subordinat, Juan Martín Díez El Empecinado.

15 Vegeu Diges Antón, Juan; Sagredo Martín, Manuel (1889): Biografías de hijos ilustres 
de la provincia de Guadalajara. Tipografía y Encuadernación Provincial, Guadalajara, p. 148.

16 A.H.N. Fons Depósito de Guerra. Diversos-Colecciones, 91, n. 35.
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Per tant, entorn a Tortosa també es forja la lluita soterrada al voltant de 
la tornada del rei i la determinació política que finalment puga prendre el 
monarca. Seguint l’itinerari marcat pel govern de la Regència, estava previst 
que el rei passés el 3 d’abril pel pont volat d’Amposta, motiu pel qual s’havia 
concertat un armistici temporal amb els francesos de Tortosa. La majoria de 
les tropes del bloqueig es van concentrar en este punt esperant l’arribada 
d’El Deseado. El Empecinado s’apressà a traure un manifest on encoratjava 
els homes de la seua divisió a victorejar el rei i mostrar el seu entusiasme 
patriòtic.17 Però és ben conegut que Ferran VII des de Reus es desvià cap a 
Lleida i Saragossa, no sense abans convidar a la seua taula El Empecinado. 
El rei sospesava la situació i buscava aliats, potser per això volia afalagar el 
famós guerriller quan es forjava la consecució del cop d’estat del 4 de maig, 
que ja tramava per endavant el duc de San Carlos, el seu home de confiança.

Serà precisament este Segon Exèrcit, del qual formaven part les divisions 
que bloquejaven Tortosa, i especialment el seu cap Elío, el que secundarà el 
cop d’estat de Ferran VII que restablirà l’absolutisme. A partir del 3 d’abril el rei 
s’aparta de l’itinerari marcat per la Regència i tal com es decantava la situació 
general era ben evident que la guerra s’acabava. Esta nova situació afavoreix els 
plans d’Elío de preparació del cop d’estat contra el règim de Cadis. Ja no són 
necessàries tantes tropes vigilant Tortosa i una part de les forces es trasllada a 
València, el 23 d’abril arriba l’artilleria estacionada a Amposta i el dia 27 ho fan 
diverses companyies de granaders de les que bloquejaven Tortosa i Peníscola. 

Les maniobres preparatòries d’uns i altres eren evidents. Poc abans de fer-
se efectiu l’armistici Suchet-Wellington, que significaria l’evacuació definiti-
va de les tropes franceses de Tortosa, Sanz escrivia, el 29 d’abril a les dues de 
la nit, una carta reservada al general Elío on manifestava:

… parece que Tortosa deverá evacuarse pronto: lo indica la premura con que el Sor. 
Copons ha embiado al 2º Regto. de Burgos pa. tomar posesion de la Plaza.

V.E. save mejor que yo qe. las tropas que sitian ù bloquean una fortaleza son quando 
se rinde, aunque sea por conbenio, las que deven entrar primero en ella. El Coronel de 
Burgos parece ha hechado algunas expresiones algo impropias, diciendo que el era el 
Governador nombrado por Sor. Copons.

Permitame V.E. que en el actual Estado de cosas es sospechosa esta premura del Genl. 
del 1 er. Exto. este ha escrito papeles subersivos desaprovando la conducta de V.E. y del 

17 “El Empecinado á su quinta división. (Orden del dia del 26) Soldados:= El rey Fernando 
pisa ya el territorio español, el rey cautivo á quien la venganza de vuestras bayonetas ha salvado 
de su horrenda prisión. Soldados, pronto le veremos sobre estas riberas del Ebro…” a Diario crítico 
general de Sevilla. Sevilla, 20-4-1814, p. 456-457.
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2º. Exto. con respecto à nuestro amado Rey: en esta inteligencia, y por lo qe. podria ser 
perjudicial al mejor servicio del Rey, que las tropas de Copons guarnescan Tortosa: por 
esto, y po lo qe. V.E. me tiene prevenido no permitirè que las del 1 er. Exto. entren 1º. 
que nosotros, pues si las crizis politicas se enredasen ya vè V.E. quan util seria, qe. los que 
somos del partido del Rey tubiesemos la llave de la guardia del Ebro.18

Tortosa estava sota la jurisdicció del general Copons, i per això mateix hi 
havia la presència de forces del Primer Exèrcit. Possiblement Elío, malgrat 
les advertències del seu subordinat Sanz, no creia imprescindible controlar 
Tortosa, i calculava que les forces del Primer Exèrcit, que es trobarien atrafe-
gades en ocupar la ciutat a partir de l’evacuació del francesos, no destorbari-
en els seus plans, i així apartava l’atenció del cap del Primer Exèrcit i capità 
general de Catalunya, Copons y Navia, al qual es considerava partidari dels 
liberals. A l’ordre del dia del 30 d’abril el governador Robert feia públic el 
tractat signat per Suchet i Wellington, l’1 de maig se suspenien les hostilitats 
a l’entorn de Tortosa i el dia 4 Ferran VII des de València anul·lava la cons-
titució de Cadis.

També és ben explícita l’afirmació de Sanz en una altra carta a Elío, da-
tada el 2 de maig: “…hay demasiada diferencia de nosotros, al Sr. Empecinado”. 
El nosotros cal suposar que es refereix a ell i al cap de la divisió situada a 
Amposta, el general Miyares. Explícita no només per l’actitud política d’uns 
i altres, també hi batega el menyspreu i la desconfiança del militar professio-
nal respecte a estos militars improvisats que són els guerrilleres, i en concret 
El Empecinado. El despit de Sanz és evident. A la carta esmentada donava 
compte al seu superior que, d’acord amb allò que s’havia ordenat de confor-
mitat amb l’armistici, es desentenia de la marxa dels esdeveniments i criti-
cava el guerriller per acceptar la invitació a dinar feta per l’enemic Robert. 
Ni ell ni Miyares, el cap de la primera divisió, havien acceptat esta confra-
ternitat. Acabava la missiva qualificant els francesos de gavachos ladrones á 
nativitate.19 Tampoc en el camp francès, a banda de les inevitables desercions 
a mesura que el bloqueig és perllongava, la unanimitat no es mantenia, so-
bretot a partir de l’armistici. La documentació militar hispànica testimonia 
suposades dissensions entre els comandaments francesos i Robert. El general 
Lalance es queixava que el seu superior Robert no els informava i amagava 

18 A.H.N. Fons Depósito de Guerra. Diversos-Colecciones, 146, n. 45.

19 A.H.N. Fons Depósito de Guerra. Diversos-Colecciones, 146, n. 46. Miyares, que super-
visaria una part de la retirada de la divisió francesa del Baix Ebre, abans de retornar al territori 
valencià, s’acomiadava efusivament de Robert i acceptava la invitació a compartir taula que 
li féu el general francès.
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les seues decisions.20 No té res d’estrany si tenim presents les circumstàncies 
en què vivien a l’interior de la ciutat bloquejada, allunyats del seu exèrcit i 
coneixedors de les noves del seu país, on Napoleó havia abdicat i retornaven 
els Borbons. Tal vegada més d’un considerava arribada l’hora d’oblidar l’Im-
peri i prendre noves posicions, mentre que el seu comandament Robert es 
mantenia fèrriament addicte a Napoleó i, per sobre de tot, al seu superior 
Suchet. Així ho volia demostrar en prendre la decisió de redactar, acabat de 
retornar a França, i donar a la impremta el seu Rapport, que testimoniava la 
seua fidelitat a les ordres rebudes i als caps que l’havien fet objecte de la seua 
confiança.

Cal reconèixer que més enllà de totes les dificultats, Robert va mantenir 
sempre el control de la situació, sense afluixar mai en la seua decisió. En data 
tan avançada com el 14 de març de 1814 escrivia al seu germà:

Bien que entouré d’enemis, je suis sans crainte. Mes soldats sont pleines de courage. Le 
souvenir de ma famille, de ma patrie et de mon Empereur est toujours présent à ma mé-
moire; il ranime et soutien mon ardeur. Nous ne nous rendrons jamais; nous préférons 
la mort a l’infamie.21

Malgrat que el 18 de maig el francesos abandonaven definitivament la ciutat 
que ocupaven des del 2 de gener de 1811, encara es parlaria de Tortosa a pro-
pòsit del suposat botí que hi havia emmagatzemat i que es creia que trans-
portaven d’amagat les forces de la guarnició. Copons tenia l’encàrrec precís 
d’escorcollar els equipatges francesos a la recerca d’este botí, però, malgrat 
que féu un intent a l’altura del coll de l’Ordal, desistí del seu propòsit en 
veure l’actitud resolta de Robert. Este amenaçava de resistir amb les armes a 
la mà a esta humiliant pretensió i Copons es conformà a acordar amb Ro-
bert que, una volta arribats a Girona, donessen compte dels seus equipatges 
al general francès comissionat per supervisar l’evacuació pel restaurat rei 
Lluís XVIII. També comunicava que el militar espanyol que acompanyava la 
guarnició tortosina en el seu trajecte cap a la frontera no havia pogut obser-
var cap indici que despertés una sospita que entre la impedimenta francesa 
figurés l’esmentat botí. Feia constar tanmateix que Robert, abans de marxar 

20 El fet que la notícia era certa ho ratifiquen les fonts franceses, vegeu Vidal de la Bla-

che, Joseph (1914): L’evacuation de l’Espagne et l’invasion dans le Midi (Juin 1813-Avril 1814). 
Berger-Levrault, Éditeurs, Paris-Nancy t.1, p. 415, nota 4.

21 Robert, Baron (1858): “Notice sur le général baron Robert” a Le Spectateur Militaire. 
Spectateur Militaire, Paris, vol. 24, p. 302. (Biografia escrita pel seu nebot, que heretà el títol 
nobiliari.)
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definitivament de Tortosa, havia permès l’entrada dels rectors de les parrò-
quies i que en preguntar-los si trobaven a faltar objectes de valor de les seues 
esglésies la resposta havia estat negativa.

7. Les disputes pel poder local

El desembre de 1813 les Terres de l’Ebre es troben plenament immerses en 
l’estat de guerra mentre que a la majoria del territori hispànic la lluita ha 
finalitzat. Llavors, malgrat que bastants poblacions catalanes segueixen ocu-
pades, es convoquen les primeres eleccions municipals d’acord amb els parà-
metres establerts pel nou règim liberal. No van faltar arreu els conflictes ni 
les protestes al voltant dels resultats, com el cas de Paüls a la zona de l’Ebre 
lliure de la dominació napoleònica.22 Enmig d’aquella situació excepcional 
i veient que el conflicte arribava a la seua fi, es reprenia la lluita pel control 
del poder municipal.

La disputa pel poder local no serà menys aferrissada que la que commo-
cionava el país a l’entorn del pronunciament del 4 de maig. S’aproximava el 
moment en què els francesos abandonarien la plaça; calia restablir la nor-
malitat ciutadana i això passava per l’existència d’una corporació municipal. 
Només s’havia nomenat fins al moment el jutge de primera instància, calia 
designar un ajuntament.

Almenys dues faccions maniobraven al voltant del coronel del segon regi-
ment de Burgos, Rafael Casterás, depenent del Primer Exèrcit que comanda-
va Copons y Navia, com hem vist abans l’encarregat de prendre possessió de 
la plaça de Tortosa a la sortida dels imperials.

Precisament poc abans de l’evacuació francesa apareix un libel anònim 
encapçalat per un llarg enunciat Observaciones políticas é instructivas acerca 
del caràcter de los vecinos de la ciudad de Tortosa…,23 dirigit a l’autoritat mili-
tar responsable de l’entrada a Tortosa. En este escrit s’ataca els regidors que 
havien constituït l’ajuntament tortosí foragitat per un motí popular el juny 
de 1808, acusat de connivència amb els invasors. Este consistori havia estat 
reposat posteriorment per ordre de la Junta Central i havia mantingut les 
seues funcions durant la dominació napoleònica. Ara, davant la imminèn-

22 Vegeu Risques Corbella, Manel (1995): El govern civil de Barcelona al segle xix. PAM, 
Barcelona, p. 137-138.

23 Vegeu Salvadó Poy, Roc (1997): “La guerra de la Independència a Tortosa. La domina-
ció francesa (1811-1814)”, a Recerca, núm. 2, p. 106-108.
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cia de l’entrada a Tortosa de les tropes espanyoles, s’avisava les autoritats 
superiors que esta corporació afrancesada intentava, amb les seues intrigues, 
continuar amb les seues funcions. Però l’anònim autor de l’escrit anava en-
cara més lluny i els acusava de partidaris de Godoy alçats al poder mercès 
als tripijocs del favorit. És que la pedra de toc del conflicte venia d’abans 
de 1808 i tenia el seu origen en la reial ordre de 17 de desembre de 1805, 
que convertia els càrrecs perpetus en triennals i ordenava la remoció de tots 
aquells regidors que havien superat els tres anys. Ara els foragitats de 1805 
volien recuperar els seus càrrecs.

Durant el mes i mig, tot l’abril i mig maig, que transcorre des de la finalitza-
ció de les hostilitats fins a l’evacuació, mentre es concretaven els camps i s’entre-
mesclaven els interessos, quin paper podien jugar els desacreditats afrancesats? 
Potser part de la resposta la trobem en un dels personatges que figuren nome-
nats i incriminats pel seu nom a las Observaciones, el comerciant tortosí Josep 
Escofet. El 1808 formava part de l’ajuntament titllat de godoyista que reconegué 
Josep I i que fou expulsat pel motí popular del juny d’aquell any. Fou restituït 
posteriorment, com la resta de l’ajuntament, per ordre de la Junta Central. Esco-
fet va ser l’encarregat de saludar oficialment Suchet quan este acabava d’entrar a 
Tortosa. Finalment, el 1812 els francesos el nomenaren president de la corpora-
ció municipal. El 17 de desembre de 1814 el general Elío li lliurava un certificat 
on feia constar que Escofet havia portat a terme l’arriscat servei d’informar-lo 
de les operacions i els moviments francesos des de dins de Tortosa mateix men-
tre gaudia de la confiança dels enemics.24 Tal vegada este predicament davant 
d’Elío, guanyat amb el seu doble joc, li permetia influir davant les autoritats i 
aspirar a conservar el seu paper polític en el govern de la ciutat. 

Semblaria així que El Empecinado donava suport a l’ajuntament que ha-
via fet fora Godoy el 1805, mentre que Elío feia costat als que l’havien substi-
tuït. A falta d’altres elements concloents no deixa de ser una suposició, però 
plausible, vista la situació del moment; encara que no és gens fàcil determi-
nar, contemplant les filiacions posteriors, si efectivament era esta la postura 
d’un i altre en les setmanes prèvies en què es dilucidava qui ostentaria el 
govern municipal i el poder al país.

En definitiva, sembla que las Observaciones van fer el seu efecte. En el mo-
ment d’entrar a Tortosa les forces espanyoles, el cap militar que les coman-
dava, Rafael Casterás, a qui en definitiva s’adreçava l’escrit, va fer un ban per 
prevenir aldarulls a l’entrada de les tropes i els veïns a la ciutat; al seu primer 

24 Vegeu Rovira i Gómez, Salvador-J. (1999): “Francesc d’Escofet i Plana, el darrer cavaller 
tortosí de l’edat moderna i els seus descendents”, a Nous Col·loquis III, p. 130.
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article, se suprimia l’ajuntament establert pels francesos i es restablia provi-
sionalment l’ajuntament antic, cal entendre el de 1805. També prevenia en 
el seu article sisè: 

Ningun vecino podrá levantar la voz contra otro á título de traidor ó afrancesado, 
fomentando alboroto, sino que caso de considerar tal á qualquiera, deberá delatarlo al 
Gobierno con los motivos en que se funda, para proceder a su arresto, ó como se estime 
justo, y de lo contrario será tratado el contraventor como á tumultuario.25

Evacuada la ciutat i relativament normalitzada la situació, una reial ordre de 
30 de juliol de 1814 manava reposar els ajuntaments de 1808; el consistori 
de Tortosa no la va obeir i interposà recursos per no abandonar els seus 
càrrecs. Finalment, amb data tan tardana com el 1819 el Suprem Consell 
de Castella ordenava taxativament la reposició de l’ajuntament de 1808 i 
destacava que la corporació tortosina era l’única que no havia obeït l’ordre 
de juliol de 1814 emparant-se en excuses legals que amagaven interessos par-
ticulars i desestimant el recurs presentat per esta en demanda que els regi-
dors fossen perpetus. Així el 1819 es tancava, encara que provisionalment, un 
llarg capítol de la lluita pel control del poder local.

Annex

En aquest apartat es reprodueix aquí completa, per la seua excepcionalitat, la 
Representacion dels alcaldes de les ravals de Tortosa publicada en Atalaya de la 
Mancha. No deixa de sorprendre, atesa la filiació clarament liberal de l’escrit, 
que es publiqués precisament a l’Atalaya, periòdic dirigit pel frare jerònim 
Agustín de Castro, antireformista i defensor de Ferran VII. Una mostra més 
de l’aiguabarreig d’uns temps de profundes transformacions.

Representacion hecha al Soberano Congreso de las Cortes ordinarias de los doce 
Alcaldes de la jurisdiccion de los arrabales de Jesus, vieja y nueva Roquetas, y Planas 
limítrofes de la jurisdiccion de Tortosa.

SEÑOR
Los doce Alcaldes de la jurisdiccion de los arrabales de Jesus, vieja y nueva 

Roquetas, Huerta y Planas limítrofes de la jurisdiccion de Tortosa y demas que 

25 Libertad, Tortosa, núm. 193, 12-10-1911, p. 3.
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suscribimos, ante V.M. con el respeto, amor y sumision, decimos: que en pro-
porcion del deseo de la aproximacion de nuestras tropas por el bien general que 
esperabamos y particular de este país, ha sido el sentimiento y consternacion al 
ver la inaccion, ó poca actividad y el desconcierto en las operaciones militares. El 
mas estúpido y estraño en la milicia conoce que hasta ahora nada se ha hecho, 
ó mui poco para incomodar al enemigo, ó estrecharle, y que á pesar del decan-
tado bloqueo de Tortosa aun no le hai formal, y mucho menos le ha habido. 
Los franceses salen, y tienen puestos avanzados á larga distancia de la plaza: han 
tenido comunicacion espedita por la izquierda del Ebro, y por la derecha la han 
conservado, aunque con mas limitacion y dificultad. Miéntras el bloqueo han 
entrado en Tortosa, solo en el artículo de vino, de 25 a 30.ooo cántaros. Las tro-
pas destinadas contra la plaza trabajan, es verdad, especialmente las de la quinta 
division, ó del Empecinado, pero inútilmente, y con riesgo conocido. Robert no 
la envuelto ya, y la ha destruido, ó porque no entra en sus cálculos, ó porque la 
tiene algun respeto: los mas rústicos, prácticos en el pais, conocemos su peligrosa 
situacion, y que ha podido, y aun puede ser destrozada por el enemigo, sin que 
sea fácil evitarlo, y sin oportuno socorro de las otras dos, situadas en Amposta y 
Xerta. Un plan topográfico con la exacta noticia de las órdenes que se han dado, 
y de las posiciones que han tenido las tropas, y conservan, manifestaria á V.M. 
si ha habido y hai bloqueo, y si se ha hecho lo que se ha debido. Sabemos que, 
reconvenido hace pocos dias el Gobernador de Tortosa en razon del tratamiento 
del paisanage, contestó: cuando haya sitio ó bloqueo, sé mi obligacion, y lo que exige 
el derecho de la guerra: hasta aquí ni uno ni otro ha habido.

Si la averiguacion de lo que queda insinuado corresponde al Supremo Gobier-
no, á nosotros tambien nos toca suministrarle noticias, y escitar su celo; pero no 
es este el principal objeto de esta esposicion: lo es, sí, manifestar á V.M. los daños 
incalculables que ha causado á este país la quinta division, y el trato cruel é inhu-
mano que han recibido los desgraciados vecinos de Tortosa por las disposiciones 
del General Elío.

Hace cuatro meses que destinó á este punto, quizá el menos interesante, la 
referida division; pero sin haber tomados medidas ántes ni despues para la mas 
posible comodidad del soldado y refugio contra la intemperie, compatibles con 
el menor daño y perjuicio de los dueños de las heredades, en que se han estableci-
do los campamentos, y de las contiguas á ellos. Sin noticia siquiera se destinaron 
aquí, primero 3.000 hombres, y despues hasta 4.000, sin tiendas de campaña ni 
cosa equivalente: sin almacenes de leña, ni disposiciones para proporcionarla, 
era preciso que los soldados se procurasen de cualquiera manera lo necesario y 
útil para construir chozas en que abrigarse; y para los fuegos indispensables en 
la estacion. De aquí la demolicion de algunos caseríos, y la tala ruïnosa del arbo-
lado, qué asciende á muchos millones, y ha constituido á infinitas familias en la 
mayor miseria. Todo nos sería llevadero, y con gusto sacrificariamos unas, si mas 
tuvieramos, en beneficio de la Patria: en su obsequio es mui pequeño el mas cos-
toso sacrificio; pero creemos que ningun bien ha resultado ni resulta á la Nacion 
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de tan enormes perjuicios de particulares; y aunque hubieran sido necesarios, 
por serlo la estancia de las tropas, pudieran haberse hecho incomparablemente 
menores por la prevision y cálculo, y si se hubiera tenido con los ciudadanos y 
sus bienes la consideracion que dicta la necesidad y manda la justicia. Los Ge-
nerales enemigos, á no ser aquellas almas perversas que degradan la humanidad, 
procuran el menor daño posible en el país que ocupan, especialmente cuando 
no se convierte en su provecho. ¿Con cuanta mas razon deberiamos esperar igual 
proceder á lo menos de un General amigo!

Pero, Señor, si los bienes no han sido respetados, ménos lo han sido las perso-
nas de los miserables vecinos de Tortosa. No harémos mérito del bando de 20 de 
diciembre último, que ha podido esponer la vida de muchos inocentes, dejando 
impunes á los verdaderos culpados: sus terminos son los siguientes: toda persona 
que se detenga conduciendo víveres á la plaza de Tortosa en cualquiera cantidad, será 
pasada por las armas. Parecia lo mas esencial haber señalado línea ó término, y 
haber hecho otras advertencias que no se ocultan á la penetracion de V.M. Pero 
no podemos pasar en silencio, la órden de 11 de enero próximo, comunicada á 
las tropas destinadas contra Tortosa, y repetida despues en 21 del mismo con mas 
estrechez. Por ella se mandaba á los puestos avanzados que no permitiesen pasar 
á ninguna persona, como no fuesen desertores de la plaza ó parlamentarios, y 
que si alguno lo intentaba, se le hiciese fuego. Robert, Gobernador de Tortosa, 
echó de la ciudad á todos los vecinos: estos infelices arrojados de sus casas, sin 
subsistencias, creyeron encontrar algun consuelo entre sus hermanos; pero ¿que 
dolor! Fueron desechados por estos. Hasta mas de 900 personas de uno y otro 
sexo, y de todas las clases y edades llegaron a reunirse en la vega, á la derecha del 
Ebro, entre unas y otras avanzadas, espuestas á los insultos de unas y otras tropas, 
y á perecer de hambre y al rigor de la estacion. Uno que se empeñó en pasar, fué 
muerto por nuestras avanzadas en la tarde del 19 del mismo mes de enero en 
cumplimiento de la órden del 11. Con este suceso se intimidaron los demas; y 
como en aquellos dias se habian cubierto puntos hasta entónces descuidados, y se 
habia mandado redoblar la vigilancia, no tuvieron otro arbitrio que abandonarse 
á la suerte (Se concluirá ).

Concluye el artículo del número anterior
Tocaron el estremo de alimentarse con la yerba que encontraban por el cam-

po, y algunos hubieran perdido la vida si la sensiblidad de D.Marcelo Francisco 
Dávila, Gobernador del cuartel general de la quinta division, que manda el señor 
Empecinado, no les hubiera proporcionado algunas subsistencias y otros ausilios 
para los enfermos, mugeres recien paridas y próximas al parto. Nos convocó á los 
Alcaldes de las jurisdicciones, nos invitó á reunir víveres; y respetando la órden 
del General en gefe de no permitir el paso á ninguno, cumplió con los deberes 
de la humanidad, alargando el sustento á tantas víctimas preparadas y próximas 
á perecer sin este oportuno socorro. El general Empecinado, recorriendo la línea, 
presenció la interesante escena que representaban tantos infelices: le suplicaron 
por su libertad; pero enternecido les contestó: no está en mi mano: es orden del 
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General en gefe: le he representado ya para aliviar su infeliz suerte. Con efecto nos 
consta que representó en beneficio de los vecinos de Tortosa, y que el general Elío 
resolvió se permitiese el paso á todos, ménos á los que fuesen ó hubiesen sido 
empleados por los franceses, como si tuvieran éstos un signo especial para darse 
á conocer á las avanzadas, y como si conocidos, no repugnase á la humanidad el 
consentirlos morir desesperadamente de hambre ó al filo de nuestras bayonetas.

Esta ligera y sencilla relacion debe conmover el ánimo de V.M. que tanto tra-
baja en acordar leyes suaves, que sin dejar impunes los delitos, protejan al ciu-
dadano inocente. En un tiempo en que parece haberse desterrado la fiereza, la 
arbitrariedad y el despotismo, en un tiempo en que desde el Soberano hasta el 
último individuo de la Monarquia tanto respeta los derechos del hombre, pro-
cura aliviar á sus semejantes, y estrechar los vínculos de confraternidad; en un 
tiempo en que por las desgracias generalmente padecidas, apénas se encuentra 
uno que no se conduela y entristezca al considerar las de sus hermanos, especial-
mente las de los que aun gimen bajo el yugo de la tiranía; en este tiempo, Señor, 
hemos visto para oprobio del siglo, un General español que ha condenado, por 
un capricho, á la desesperacion y á la muerte a una considerable porcion de fa-
milias. Por mas que discurramos, no encontramos la causa ni el verdadero objeto 
de proceder tan inaudito.¿Habrá contemplado acaso criminales á los infelices ve-
cinos de Tortosa, porque el cruel Robert se entró por sus casas, se apoderó de sus 
bienes, y los arrojó de la ciudad? Si los contempló criminales, ¿por que les niega 
lo que el mas facineroso se concede? Asegure sus persones, fórmeles la causa, oiga 
sus defensas, pronuncie y egecute su fallo; pero miéntras tanto, sin disimular el 
delito, respete la humanidad: Si no los contempló criminales, ¿es posible que, le-
jos de enjugar sus lágrimas, y consolarlos en su afliccion, los haya apartado de sí, 
y abandonado á los rigores de la suerte mas cruel y dolorosa? ¿Que culpa habrán 
cometido los vecinos de Tortosa para con el general Elío, que los niega su acogida 
en la crítica ocasion, en que por sus trabajos interesaban y conmovia el corazon 
más duro é insensible? ¿Acaso su fidelidad inalterable, la obstinada resistencia á 
las sugestiones de los esclavos del Corso, la pureza de sus sentimientos, la cons-
tante lealtad en medio de los peligros, el sinnúmero de miserias que han sopor-
tado con fortaleza por no doblegar la cerviz al tirano; la sangre que derramaron 
gustosos cuando, alternando con las tropas, defendieron su desgraciada ciudad 
contra los empeñados ataques del orgulloso Suchet? Los cafres se avergonzarian 
del proceder que con estos hermanos nuestros ha usado el general Elío. No pare-
ce sino que tenia acordado con Robert el esterminio de estos ciudadanos dignos 
de mejor suerte. A los desertores de la plaza, tal vez aquellos mismos se han em-
pleado contra su Patria, se concede el paso, y se les acoge por el general Elío, al 
mismo tiempo que se niega á los desgraciados hijos y moradores de Tortosa, con-
denándolos por consecuencia precisa á que perezcan de hambre y frio, ó manos 
de nuestros soldados. Padres de la Patria, fijad por un momento vuestra atencion 
en escena tan tràgica; considerad á los vecinos de Tortosa, espelidos por Robert, 
y desechados por Elío; contempladlos en medio de un campo, siendo á su vez 
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el objeto de la codicia y brutal lascivia de unas y otras tropas, miradlos alimen-
tarse con yerbas, y convertidos en espectros ó cadáveres ambulantes, llamando la 
muerte como término feliz de sus desdichas; y juzgad despues si en los Calígulas, 
Atilas ni Nerones hubiera cabido dureza igual ni crueldad semejante. El hecho 
es tan cierto, como público y escandaloso: á nosotros toca elevarlo á la considera-
cion de V.M. y á V.M. corresponde hacer de él el merito que juzgue justo, y dictar 
las providencias oportunas en desagravio, y para egemplo en lo sucesivo. Así lo 
esperamos de la sabiduria y justificacion de V.M., cuya vida guaarde Dios muchos 
años. Los Reques y febrero de 1814.= Señor.= (Siguen las firmas de los doce Alcaldes 
y otros tantos vecinos particulares).

Atalaya de la Mancha en Madrid, n. 74, del divendres 25 de març de 1814, i n. 
75, del dimarts 29 març de 1814, p. 588-591 i p. 593-596.
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LA FI DE LA GUERRA DEL FRANCÈS I EL RETORN  
DE L’ESTAT ABSOLUT. ASPECTES POLÍTICS I SOCIALS  

A LES COMARQUES DE L’EBRE 

Núria Sauch Cruz
Doctora i tècnica de projectes de l’Institut Ramon Muntaner

D urant els anys de la guerra del Francès (1808-1814) es van crear les 
bases per construir un nou règim polític, econòmic i social que 
enderrocava les estructures pròpies d’un sistema de l’Antic Règim. 

Els principis d’un liberalisme polític i econòmic van emergir amb una força 
inusitada durant aquells primers anys del flamant segle xix aprofitant una 
guerra de resistència contra l’imperi napoleònic. Molts canvis es van dur a 
la pràctica com a resultat de la guerra del Francès, s’accelerava així el procés 
d’obsolescència d’un model de funcionament polític basat en els principis 
d’una monarquia absoluta. Aquests canvis, però, es van veure truncats amb 
el retorn de Ferran VII el 1814, qui, de forma sistemàtica, va anul·lar gairebé 
la totalitat del projecte liberal reinstaurant el model polític d’abans de la 
guerra.

En aquest text analitzarem el comportament polític i social de les pobla-
cions de les diferents comarques ebrenques, sobretot les més meridionals, i 
farem una aproximació a les estructures de govern municipal i la forma en 
què aquestes van actuar i es van transformar després de la guerra del Francès.

Amb l’acabament de la guerra Ferran VII va reimplantar un sistema abso-
lutista que seguia la mateixa dinàmica d’abans del conflicte. El text anome-
nat Manifiesto de los Persas, document que establia les bases en què s’havia de 
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configurar el retorn de l’antic sistema, va ser aprovat el mes d’abril de 1814 
per seixanta-nou diputats que demanaven el retorn de l’statu quo previ a la 
guerra i l’abolició de les Corts de Cadis. El 4 de maig Ferran VII les il·legalit-
zava, així com gairebé la totalitat de la seua obra legislativa.

Per tal de conèixer allò que, a grans trets, es va restablir durant el primer 
govern de Ferran VII haurem de fer un repàs a la situació prèvia.

1. La situació política d’abans del retorn de Ferran VII

1.1. Amb el regnat de Carles IV 

Les estructures de poder a Espanya abans de la guerra del Francès responien 
a les pròpies d’un sistema polític de l’Antic Règim en què el monarca gover-
nava de forma absoluta, sense separació de poders. Això sí, amb l’aixopluc 
de la representació que els diferents regnes (de València, del Principat, etc.) 
gaudien dins el marc general i on la participació dels diferents municipis en 
el joc polític tenia un paper destacat.1

El procés electoral en l’àmbit municipal del sistema borbònic seguia un 
sistema indirecte en el qual les autoritats cessants escollien les entrants (co-
optació) a partir d’una primera llista, que era la que generalment acabava 
sortint. Aquest sistema donava pas a una successió contínua de prosèlits dels 
grups dominants. El consistori d’un ajuntament d’antic règim a principis del 
segle xix estava integrat pel batlle, els alcaldes majors (en el cas de les capi-
tals de corregiment i ciutats més importants), un sotsbatlle, els regidors, un 
procurador síndic general —o síndic procurador—, a més de les figures del 
síndic personer i els diputats del Comú, que no eren ben bé ajuntament sinó 
que tenien la funció de controlar la tasca dels regidors i s’escollien a partir 
d’una elecció a dues voltes. 

Llevat d’aquelles poblacions en què hi havia càrrecs perpetus, venals o he-
reditaris, els càrrecs dels membres del consistori tenien una durada determi-
nada, en el cas dels regidors d’un any, i havien de passar fins a tres per poder 
repetir en el càrrec. A tot això se sumava que els càrrecs entrants no podien 
tenir relació de parentiu amb els cessants fins al quart grau.

1 Millan García-Varela, Jesús (2011): “Del poble del regne al poble de la nació: la guerra 
del Francès i l’espai social de la política”, a Sauch Cruz, Núria (ed.). La guerra del Francès als 
territoris de parla catalana. Ajuntament del Bruc; Institut Ramon Muntaner; Afers, Catarroja, 
p. 330-333.
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Com que els grups polítics dominants havien de procurar mantenir el 
control de la situació, molts cops les irregularitats estaven a l’ordre del dia i 
els conflictes entre els bàndols polítics augmentaren. 2

En el cas de les poblacions del sud de l’Ebre les disputes per aconseguir el 
control polític era quelcom habitual des de finals del segle xviii i les queixes 
davant la Reial Audiència s’intensificaren. Les denúncies tenien bàsicament 
la seua arrel en el fet de la incompatibilitat en el desenvolupament de certs 
càrrecs, ja fóra per parentiu amb els càrrecs cessants o per l’estatus social i/o 
econòmic, o per la poca preparació i aptituds en el desenvolupament de la 
política local. Així, en diverses poblacions com Alcanar, la Sénia i Ulldecona 
les disputes entre les principals famílies locals per tenir el control municipal 
es reproduïren durant les acaballes del segle xviii i la primeria del segle xix. 
Eren els càrrecs públics els més cobdiciats. El problema de les vinculacions 
familiars entre els diferents representants era el principal objecte de les de-
núncies dirigides a la Reial Audiència de Barcelona per part d’aquells indi-
vidus que estaven marginats i desplaçats dels principals càrrecs i de la vida 
política municipal, però que per la seua posició socioeconòmica es conside-
raven millor capacitats que alguns dels instal·lats per a desenvolupar tasques 
dins l’Ajuntament i que, a més, els ocupaven de forma fraudulenta. 

Tortosa, en qualitat de cap de corregiment, presentava càrrecs dins les se-
ues regidories de caràcter vitalici. Però de forma un xic excepcional i antici-
pada a la normativa que s’aplicarà durant els anys de la guerra del Francès, 
la població de Tortosa va veure com una normativa de 1805 modificava el 
caràcter vitalici dels regidors a triennals. La reial ordre no era permanent, ja 
que n’establia amb “un por ahora” la temporalitat, sens dubte, reversible.

2. La invasió francesa i les noves estructures de poder (1808-1810)

Quan Carles IV i Godoy signaren el tractat de Fontainebleau, que permetia 
l’entrada de l’exèrcit napoleònic a la península Ibèrica per repartir-se Portu-
gal, es va obrir així la porta a la invasió del territori i la preparació per a un 
recanvi en el tron quan mesos més tard Carles IV i Ferran VII abdicaren a 
favor de Napoleó. El procés d’annexió dissenyat per Napoleó a partir d’un 
pla de control de dimensions europees, va xocar amb la resistència del poble 
i la creació d’uns ressorts de defensa que, davant el buit de poder, actuaren 

2 Torras i Ribé, Josep M. (1983): Els municipis catalans de l’Antic Règim (1453-1808). Proce-
diments electorals, òrgans de poder i grups dominants. Curial, Barcelona, p. 264, 361 i 362.
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com a directors de la situació. D’aquesta manera les juntes sobiranes, inte-
grades per membres de diferent condició política —liberals i absolutistes—, 
organitzaren el dia a dia. 

2.1. El paper de les juntes: la Junta Corregimental de Tortosa 

Les juntes s’encarregaren de dirigir les operacions militars i assumiren el 
govern. La base la formaven les juntes ciutadanes, i, tot i que eren escollides 
popularment, estigueren més o menys controlades pels notables locals. 

Les juntes corregimentals es van constituir com un element de control 
territorial en un moment excepcional. De vegades es produïren enfronta-
ments per les competències entre les velles autoritats (els consistoris muni-
cipals escollits segons els paràmetres de l’Antic Règim) i les noves, identifica-
des amb les juntes creades com a resposta immediata a la guerra.3 

La Junta Corregimental de Tortosa es va crear el 14 de juny de 1808 i 
va estar integrada bàsicament pels sectors més conservadors de la població: 
eclesiàstics, un noble, un comerciant, un notari i “finalment un representant 
dels pagesos i menestrals”.4 El 1810 s’integraren dos vocals nous de diferents 
poblacions del corregiment.5 El sistema d’elecció dels seus membres va pas-
sar per dos moments diferenciats: el primer, el de 1808, amb els candidats 
proposats per les elits locals, i un segon, el 1810, en què la participació popu-
lar es va fer notar, tot i que va establir-se sota un sistema de votació indirecta.

Les facultats i les competències de la junta eren les d’un autèntic orga-
nisme de poder dins el territori, tant en l’àmbit d’infraestructures, com de 
defensa, de pagament a les tropes, de recaptament i administració de contri-
bucions, de justícia, etc. La junta també presentà la particularitat d’assumir 
les tasques i les funcions de l’ajuntament fins a la segona meitat de 1809, en 
què l’organisme local va tornar a exercir les seues competències.

La fi de la Junta es pot datar a partir del juliol de 1810, moment en què els 
francesos estretiren el cercle sobre la zona de l’Ebre.6 

3 Moliner Prada, Antoni ((2007): “El juntismo en la primera mitad del siglo xix”, a Som-
bras de mayo. Mitos y memorias de la Guerra de la Independencia en España (1808-1908). Casa de 
Velázquez, Madrid, p. 68.

4 Salvadó Poy, Roc (1997): “La guerra de la Independència a Tortosa”, a Recerca, núm. 2, p. 92.

5 Vinaixa Miró, Joan Ramon (2011): “La Junta Corregimental de Tortosa en la guerra 
del Francès (1808-1810)”, a Sauch Cruz, Núria (ed). La guerra del Francès als territoris de parla 
catalana. Ajuntament del Bruc; Institut Ramon Muntaner; Afers, Catarroja, p. 312-313.

6 Íbid., p. 315 i 325.



151200 anys de la fi de la guerra del Francès a les Terres de l’Ebre

Plànol del territori, entre Peníscola i l’Ebre (1812). Plano topográfico del terreno que 
media entre las Plazas de Peníscola y la de Tortosa. (Procedència: Biblioteca Virtual del 
Patrimonio Bibliográfico. http://www.europeana.eu/portal/record/2022701/lod_oai_
bvpb_mcu_es_408606_ent1.html) 
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2.2. Els ajuntaments

Durant els primers anys de la guerra el sistema de la política local va seguir 
les mateixes disposicions que abans de 1808, tot i que la llei de 1805, que 
afectava el consistori tortosí, va continuar en vigor ocasionant no poques 
queixes d’aquells que van resultar afectats. De resultes de la disposició es va 
poder obrir les portes a un nombre més important de sectors liberals entre 
els seus membres. Això va comportar dures crítiques per part dels sectors 
més conservadors. Però els dies de l’Ajuntament de Tortosa, titllat de godoyis-
ta, estaven comptats a partir de la caiguda de Godoy i els esdeveniments 
preliminars de la guerra del Francès. El maig de 1808, el corregidor, Alfonso 
Guzmán de Villoria, i el consistori van reconèixer el Govern francès. Tot i 
que van fer marxa enrere posteriorment, un amotinament popular els va fer 
blanc de les seues ires i els membres del consistori que no van poder fugir 
van ser executats. Ho foren el corregidor Guzmán de Villoria i el seu assessor 
l’advocat Revull, acusats de col·laboracionisme amb el Govern francès. 

L’Ajuntament es va dissoldre i fins al 1809 la Junta Corregimental de Pa-
cificació i Defensa va assumir les tasques consistorials.7

3. El camí cap a un estat liberal i el control francès (1810-1814)

A la zona que analitzem, la part sud de les Terres de l’Ebre, el 1810 representà 
l’any de les grans ofensives de Suchet sobre el territori, fins que el gener de 
1811 caigué la capital corregimental després d’un curt setge en què el go-
vernador de la plaça es va rendir després de la primera ofensiva important. 

És a partir del 1811 quan les estructures de poder polític i administratiu 
van començar a estar controlades pels napoleònics, o almenys ho van inten-
tar, ja que amb l’annexió territorial de Catalunya a França només el departa-
ment del Ter va estar efectivament sota control francès.

Pel que fa a la composició social dels membres dels consistoris locals durant 
el domini francès, podem assenyalar que, segons un informe francès, hi havia 
constància de l’existència de dos òrgans de govern local, el dels francesos i el dels 
ajuntaments municipals que, a partir de 1812, presentaren certs canvis respecte 
al model anterior gràcies a les disposicions del nou sistema constitucional. 

Amb la convocatòria de Corts Generals a Cadis el 1810, els tres sectors 
que les representaven —radicals, reformistes i absolutistes— van minimitzar 

7 Salvadó, Roc (1997) “La guerra…”, p. 107-108.
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Imatge de la portada del ‘Manifest 
dels Perses’. (Font:http://img828.
imageshack.us/img828/3886/
dpc067012.jpg)

les diferents postures polítiques davant el problema principal: acabar amb 
l’enemic comú, el francès. Les Corts van establir, entre altres qüestions, que 
la seua funció bàsica era la de ser dipositària de la sobirania que residia en la 
nació, i es reconeixia Ferran VII com a rei de la corona. 

El 1812 es va aprovar la primera de les constitucions espanyoles. De la 
mateixa manera es van establir les diputacions, que en el cas de Catalunya 
es constituí el 30 de novembre de 1812 en substitució de la Junta Superior 
de Catalunya. Eren institucions representatives i delegades administratives 
de l’Estat. 

El nou sistema constitucional comportà que, en l’àmbit local, els ciuta-
dans pogueren estar involucrats en el joc electoral, els quals havien d’escollir 
un nombre d’electors amb drets de ciutadà. Els electors nomenaven l’alcalde 
(i no batlle, com en l’Antic Règim), els regidors i els procurador síndic. Els 
alcaldes es renovaven cada any i la resta es renovava la meitat també cada 
any. Fins transcorreguts dos anys no es podien tornar a presentar cap dels 
membres del consistori. 

A les poblacions objecte del nostre estudi la instauració per primer cop 
d’ajuntaments constitucionals, a partir de 1813, no sempre va repercutir que 
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el gros dels seus representants tinguessen una ideologia proliberal, ni que la 
població adoptés com a seus els principis bàsics del liberalisme. Tot i això, 
i a tall d’exemple, el consistori constitucional d’Ulldecona estigué integrat, 
majoritàriament, per individus de clara filiació liberal. 

4. El retorn a l’absolutisme 

L’acabament de la guerra del Francès va comportar el retorn de l’estat ab-
solut en la persona de Ferran VII. L’arribada del nou rei a Espanya, el 22 
de març de 1814, després de la signatura del tractat de Valençay, va suposar 
un canvi total en l’evolució dels esdeveniments que s’anaren perfilant en 
el decurs dels sis anys de guerra. El Manifiesto de los Persas és el recull de la 
paralització de l’obra de les Juntes i les Corts de Cadis i el retorn a la situació 
prèvia a la guerra. Amb la reinstauració del govern absolut de Ferran VII es 
va anul·lar gairebé la totalitat de l’obra liberal, però no es va poder posar fre 
a tot allò que es va remoure i es va modificar durant aquells sis anys.

A la zona que analitzem l’impacte dels canvis produïts durant els anys 
de guerra i les seues conseqüències es va deixar sentir amb força. Amb la 
implantació de nou de l’absolutisme, i pel que respecta a les estructures po-
lítiques i socials, la situació d’inestabilitat i de rivalitat entre diferents grups 
que volien tenir el control municipal es van intensificar. Les tensions i les 
disputes entre els grups sorgits dins les files liberals durant els anys de la 
guerra del Francès i els absolutistes marcaren la dinàmica de dos projectes 
polítics totalment oposats en el decurs dels anys següents.

La informació sobre la repressió exercida pel govern de Ferran VII envers 
els elements liberals de la zona és escassa. Segons un document realitzat pel 
marquès de Tamarit, hi hagué un nucli reduït d’individus considerats o bé 
afrancesats (la majoria), o bé liberals en diferents poblacions del territori.8 
En l’àmbit general no hem trobat casos d’individus que deixaren d’exercir 
càrrecs públics durant els anys del retorn de l’absolutisme, llevat d’algun cas 
concret com el que veurem més endavant, en el qual el proposat com a bat-

8 Segons indica Roc Salvadó a Tortosa figuren 50 civils com a afrancesats, 4 eclesiàstics i 5 
militars, i 3 individus es consideren com a molt liberals. A Corbera d’Ebre esmenta 7 civils i 
2 eclesiàstics; a Gandesa, 5 civils i 1 eclesiàstic; a Horta de Sant Joan, 2 civils i 1 eclesiàstic; a 
Vilalba dels Arcs, 15 afrancesats; a Alfara, inclou el rector; a Batea, 3 civils; a la Fatarella, 3; a 
Ascó, 1; a Flix, 2, i a Ulldecona, 6. Salvadó Poy, Roc (2004): “La Primera Guerra Carlista a les 
Terres de l’Ebre”, a Josep Sánchez Cervelló (coord.). El carlisme al territori de l’antiga Diòcesi 
de Tortosa. Arola Ed. Tarragona, vol. I, p. 113-114.
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lle d’Amposta no va ser purificat. És més, en el cas d’Ulldecona trobem que 
destacats individus de clara filiació liberal van estar exercint tasques dins el 
funcionariat local durant els anys del Sexenni Absolutista. 

Les estructures polítiques de l’Antic Règim es restabliren i amb elles els 
conflictes continuaren tal com s’observa en diferents poblacions de les comar-
ques ebrenques en què les propostes d’insaculació són una constant durant el 
Sexenni Absolutista. Els anys que van del 1814 al 1820 van ser uns anys difícils, 
farcits de disputes internes per aconseguir el control municipal i la situació 
viscuda en alguns dels pobles analitzats es va produir també en d’altres. Seguir 
al peu de la lletra les disposicions que inhabilitaven certs individus a exercir 
tasques de funcionariat per qüestions de parentiu era quelcom difícil d’acom-
plir i bona part de les poblacions no respectaven la normativa. El desig de con-
tinuar en el poder entre les famílies més representatives a escala municipal era 
més fort que acatar les disposicions legals, i no seguir la norma estipulada era 
habitual en diverses poblacions del conjunt de les Terres de l’Ebre. 

4.1. El cas d’Ulldecona

Després de la guerra del Francès el control municipal va recaure de nou en 
aquells membres dels ajuntaments que ho havien estat el 1808, d’acord amb 
una normativa que, d’alguna manera, tornava a la situació prèvia a l’esclat de 
la guerra. En el cas d’Ulldecona va coincidir que la plantilla del consistori 
era absolutista. Tot i això, hi ha una anècdota de l’acte de possessió del nou 
batlle, que ho havia estat el 1808. Alexandre Peris, un del principals repre-
sentants de la posterior cúpula reialista, es va presentar davant el nou ajun-
tament amb la vara pròpia d’un alcalde constitucional. Allò va propiciar les 
denúncies de la part contrària que demanaven accions de càstig contra Peris. 

El fet de no observar els símbols i el seu significat sembla que li va passar 
per alt al conservador Alexandre Peris i posa de relleu la seua avidesa de 
poder i d’ostentar-lo manifestament, encara que fos amb símbols liberals. 
Sembla que sis anys de guerra degueren donar per molta confusió. El que 
també indicaria aquesta conducta és que el 1814 les divisions entre liberals 
i absolutistes no tenien encara un component d’exclusió tan marcat com sí 
que es farà d’evident anys més tard i de forma molt gràfica.

A Ulldecona es van produir de forma sistemàtica denúncies a la Reial 
Audiència des del 1814 fins al 1817. El bàndol privat del control municipal 
denuncià els procediments duts a terme pel consistori elegit. La qüestió del 
parentiu o el de la incapacitat per l’escassa preparació o situació econòmica, 
eren els principals motius per demanar la insaculació. 
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Al llarg dels anys que analitzem, les famílies de dos dels notaris de la pobla-
ció (els Poy i els Montrós) instal·laren als llocs públics membres de les seues 
famílies o del seu entorn més immediat que, com hem dit abans, no podien 
estar representats per parents. Això propicià que altres sectors capacitats per 
exercir càrrecs públics es veieren marginats del joc polític i denunciaren les 
irregularitats.

Les diferències entre els bàndols polítics van augmentar durant els anys poste-
riors a causa de la conflictivitat sorgida arran dels esdeveniments del Trienni 
Liberal (1820-1823). A partir d’aquell moment serà quan les diferències entre 
els bàndols polítics es definiran amb una càrrega ideològica que els convertirà 
en pols completament oposats, estenent els seus tentacles a amplis sectors del 
veïnat, secundats per les forces armades construïdes al voltant de dos projectes 
diferenciats: el liberalisme i l’absolutisme (reialistes, primer, i carlistes, després).

4.2. El cas de Tortosa 

A la ciutat de Tortosa la qüestió de la reposició dels càrrecs vitalicis va con-
tinuar sent una de les principals reivindicacions d’aquells sectors afectats 
pels canvis ocorreguts arran de la normativa de 1805. L’any 1816 diferents 
individus van tornar a sol·licitar la perpetuïtat del càrrec de regidor i la Re-
ial Audiència s’hi va negar, deixant en vigor la “R.O. de 17 de diciembre de 
1805 en que se mandó por ahora fueren trienales los regidores de dicha ciudad de 
Tortosa”.

9
 El 1832 encara es reclamava l’aboliment de la llei i la tornada a la 

situació prèvia al 1805. El governador polític i militar de Tortosa justificava 
aquell retorn “para evitar los males que dice resultan á aquella ciudad de ser 
amantes los oficios de Republica”.10

4.3. Amposta i Alcanar

A la població d’Amposta alguns veïns van denunciar que el candidat a l’al-
caldia, Marià Ferré “tiene nota de afrancesado habiendo sido maire sin haberse 
purificado y a mas es cuñado del regidor actual”. Indicaven també que “el pro-
puesto pa. decano es primo de dicho regidor 2º y el propuesto para 3º el primo del 
Bayle actual”. L’Audiència va decretar que s’exclogués Ferré de la llista.11 

9 Arxiu de la Corona d’Aragó (ACA), Reial Audiència (RA), Cartas Acordadas, reg. 1276, f. 
188-189.

10 ACA, RA, Cartas Acordadas, reg. 1473, f. 101.

11 ACA, RA, Cartas Acordadas, reg. 1416, f. 396-397.
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Altres inconvenients denunciats per a exercir càrrecs del consistori foren la 
poca idoneïtat dels candidats. A Alcanar alguns dels membres de l’ajuntament 
de 1818 van denunciar que el regidor degà havia manegat l’elecció del diputat 
i del síndic personer, càrrecs que van desenvolupar dos persones poc aptes: l’un 
era taverner i l’altre hostaler. Al cap d’un any, el diputat d’Alcanar, Andreu Rubio, 
demanà també l’exclusió del batlle i el proposat com a regidor degà. Al primer 
“porque su conducta reprensible pues es dado al vino, al juego y al trato con mujeres” i 
al segon, perquè segons indicava Rubio, era massa vell i a més estava sord.12

4.4. Caseres i Vilalba dels Arcs

L’octubre de 1814 veïns de Caseres van denunciar que el candidat que s’ha-
via proposat en primer lloc com a alcalde era arrendatari dels propis de la 
vila, tenia pendent pagar-los i, a més, tenia un plet contra l’Ajuntament. El 
proposat com a alcalde en segon lloc era gendre del proposat en primer lloc 
per regidor segon i que, a la seua vegada, era cunyat de l’alcalde actual “resul-
tando que todos tienen pedimentos legales que los priva de tener empleo publico”.13

A la població de Villalba el síndic procurador i el diputat van dirigir el 
1818 un recurs al setembre davant la Reial Audiència per excloure el regidor 
degà manifestant que “no concurrian en él las buenas cualidades ó circunstan-
cias que se requieren” i sembla que aquestes eren que el regidor era adminis-
trador de correus.14 

4.5. La resistència davant l’aplicació d’antics impostos

L’impacte de la guerra del Francès i la presència de les tropes franceses, que 
va durar més de tres anys, comportà importants pèrdues de tot tipus: huma-
nes, de béns patrimonials eclesiàstics i civils, de les collites, als quals s’hau-
rien de sumar les càrregues impositives practicades tant pels francesos com 
per l’exèrcit espanyol i per la guerrilla. Per fer front a les necessitats de la 
guerra i a la creixent pressió fiscal es posaren en marxa diverses mesures, 
com la venda de terres comunals o l’augment de les càrregues sobre la pro-
ducció dels principals conreus.15

12 Íbid., f. 449.

13 ACA, R.A, Expedientes. Reg. 1412 (1814), fol. 346.

14 ACA, R.A, Expedientes. Reg. 1417 (1819), fol. 137.

15 A la població de Benifallet, davant la impossibilitat de sufragar les contribucions fran-
ceses, van emportar-se com a ostatges el rector i alguns individus de la vila. Davant allò de-
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Retrat de Ferran VII per Carlos Blanco. 
(Font: https://commons.wikimedia.org/
wiki/File:Retrato_rey_Fernando_VII_Al-
c%C3%A1zar_de_Sevilla.jpg) 

Després de la guerra del Francès i en plena crisi derivada del desgavell 
d’aquells anys, algunes poblacions de les comarques de la Terra Alta i la Ri-
bera d’Ebre es van resistir a pagar diverses rendes que abans de 1811 pagaven 
a l’orde de Sant Joan o al duc de Medinaceli. Moltes resistències tingueren 
a veure amb el fet que, el 1811, es van decretar disposicions que van abolir 
els senyorius jurisdiccionals i els seus privilegis. Però el 15 de setembre del 
1814 una reial cèdula va reinstaurar la potestat dels senyors de cobrar les 
rendes derivades del domini territorial. Malgrat això els comanadors i també 
els arrendataris de la comanda, van trobar-se amb la resistència d’algunes 
poblacions a pagar certes rendes. Aquesta negativa va fer-se patent sobretot 
des del 1814 fins al 1817.16 

cidiren “cargar un doceno sobre los quatro frutos de trigo, aceite, almendras y algarrobas por los 
años de 1812 y 1813 sobre todo el término del Pueblo supuesto que todos debian contribuir a estas 
exacciones” (ACA, RA, Cartas Acordadas, reg. 1277, f. 21-25).

16 Sobre les resistències de diversos pobles a tornar a sufragar les càrregues que van ser 
abolides durant els anys de guerra, vegeu Vinaixa Miró Joan Ramon, (1998): La postguerra del 
Francès i la revolta reialista de 1822 a l’Ebre. Columna, Barcelona, pàg. 26 i 107; Sauch, Núria 
(2004), op. cit., p. 85-89.
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Sembla, però, que durant aquests anys la conflictivitat derivada dels referits 
canvis no va manifestar-se, o almenys no amb la mateixa intensitat, a les po-
blacions de la comanda d’Ulldecona. Hi ha documentació que tracta diverses 
resistències camperoles, però aquesta correspon a un període anterior (al darrer 
quart del segle xviii). Per tant, cap conflicte il·lustra els anys immediatament 
anteriors al Trienni Liberal. Sembla, doncs, que aquests conflictes s’havien fet 
palesos amb anterioritat i que durant la primeria del segle xix ja no els patien.

5. Conclusions

La guerra del Francès va representar un punt de partida i de referència per 
als anys posteriors. El període en què es va desenvolupar va suposar un tren-
cament respecte al període anterior, amb l’establiment d’un nou model d’es-
tat, el liberal, en què tres poders eliminaven qualsevol concentració de la 
sobirania en la persona del rei i en els consells absolutistes. 

En un primer moment dels anys de guerra, i per la desprotecció de 
l’aparell de l’Estat, les juntes van assolir el paper rector del govern i van ser 
l’avantprojecte del nou sistema constitucional que les Corts reunides a Cadis 
aprovaren defensant un nou estat liberal en el qual, a través de la sobirania 
nacional, es va poder encabir i donar pas a nous grups socials dins les elits 
del poder polític en diferents àmbits, entre els quals el local. 

Amb el retorn del sistema absolut de Ferran VII es van restablir bàsica-
ment totes les prerrogatives de l’estat previ a la guerra, però no totes, com 
per exemple el poder jurisdiccional dels nobles, pel que respectava a la seua 
capacitat per fer justícia i nomenar ajuntaments, que no es va restablir. 

En el cas de Tortosa tampoc no es va produir un retorn a la situació prèvia 
ja que els regidors no van ser més vitalicis i passaren a ser triennals. Això va 
obrir les portes que sectors que tradicionalment havien estat vedats del joc 
polític poguessen participar-hi. 

Rastrejant per la documentació de l’arxiu de la Corona d’Aragó durant els 
sis anys de domini absolutista trobem que el posicionament polític d’alguns 
dels més declarats liberals amb posterioritat (1820-1823) a diferents muni-
cipis va ser força dèbil i, en general, no van sofrir les conseqüències d’un 
procés de neteja aplicat a aquells individus proliberals. Amb tot, les disputes 
pel poder local van continuar i les denúncies davant la Reial Audiència, així 
com les peticions d’insaculació augmentaren respecte al període anterior. 
Cada cop eren més marcades les divisions existents entre els diferents sectors 
que cobejaven el control municipal.
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Amb el retorn de l’absolutisme la tasca de Cadis es va anul·lar, però no-
més al cap de sis anys un cop de força va reinstaurar les disposicions liberals. 
Quedava clar que els esdeveniments dels anys de la guerra del Francès havi-
en marcat l’inici d’un plantejament polític, econòmic i social que demanava 
pas i s’obria davant un sistema, l’absolutista, ferit de mort, però encara resis-
tent sota diferents formes al llarg del segle xix.
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LA JUNTA SUPERIOR D’ARAGÓ  
I LA NOVA POBLACIÓ DE SANT CARLES DE LA RÀPITA

Noèlia Borràs Matamoros 
Doctora en Història i professora de Secundària

Al llarg de la història han estat molts els moments en els quals les Ter-
res de l’Ebre han jugat un paper fonamental en el desenvolupament 
de conflictes. La seva ubicació estratègica de nexe d’unió i al ma-

teix temps de frontera de diferents regnes, com Catalunya, Aragó i València, 
l’han convertit en un enclavament molt disputat històricament. La guerra 
del Francès, de la qual aquest any es commemoren els dos-cents anys de la 
seva fi, no va ser una excepció tal com s’està demostrant en aquest congrés. 
La historiografia sobre com va afectar a la zona aquest esdeveniment és cada 
cop més nombrosa i disposem de molts detalls de com es produïren els fets a 
Tortosa i com hi afectà tant políticament, com econòmicament i socialment. 
No obstant això, aquesta comunicació es vol fixar en un d’aquests indrets del 
sud de Catalunya que molts cops passa desapercebut a la llum dels investi-
gadors per no disposar de notícies sobre la seva existència per aquestes dates; 
em refereixo a la nova població de Sant Carles de la Ràpita.

Quan esclata la guerra del Francès el poble de Sant Carles feia només 
vint-i-vuit anys que existia. A diferència del recorregut històric que tenen 
altres pobles de les Terres de l’Ebre, com pot ser Amposta, Alcanar o, per 
descomptat, la mateixa Tortosa, la història de Sant Carles és més curta i pro-
pera. Tanmateix, aquesta circumstància no ha suposat que estigui absent de 
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protagonisme en episodis com és el d’aquest congrés. En aquest sentit, mal-
grat que la població a principis del segle xix era un petit nucli d’habitants 
de pescadors i pagesos, va albergar durant dos mesos la Junta de Govern de 
la resistència aragonesa.

Cada regió d’Espanya creà una junta per coordinar les accions dels espa-
nyols contra la invasió napoleònica. Totes les juntes es reunien mitjançant 
representants en una Junta Suprema Central. Aquestes van haver d’anar can-
viant d’ubicació a mesura que s’aproximava la presència de l’enemic. En el 
cas d’Aragó, després de la caiguda de Saragossa a mans franceses el 20 de 
febrer de 1809, el representant d’aquesta regió a la Junta Central, Lorenzo 
Calvo de Rozas, plantejà la possibilitat de crear la Junta Superior d’Aragó 
per organitzar la resistència i salvaguardar els reductes encara no ocupats del 
territori aragonès; aquests eren Terol, Albarrasí, Mequinensa, Montsó, Fraga 
i Jaca. Així ho feia saber a la Junta Central:

Aunque Zaragoza se haya rendido por necesidad, aun existe el reino de Aragón que 
(aunque cuente treinta mil habitantes menos, muertos por enfermedad, por balas o 
prisioneros), los que quedan sabrán sostener con igual valor y entusiasmo la causa de 
la Nación.1

La Junta d’Aragó es crea finalment uns dies més tard, el 17 de març, i ho feia 
amb uns objectius molt clars, com mostren les seves actes:

• mantenir i fomentar l’entusiasme dels pobles
• activar donatius i contribucions
• organitzar els allistaments, l’armament, demanar cavalls, municions i 

tots els recursos necessaris
• avançar-se a les accions de l’enemic
Les reunions es feien gairebé cada dia, a l’inici de cada sessió es recitava 

l’oració de l’Esperit Sant i a continuació es llegien els acords del dia anterior. 
Tot seguit, s’iniciava la reunió amb les novetats del dia, lectura de correspon-
dència, reials ordres i notícies sobre el desenvolupament de les batalles. Gràcies 
a aquestes actes manuscrites, custodiades a l’Arxiu Històric Nacional i a l’Arxiu 
de la Diputació Provincial de Saragossa, se n’ha pogut conèixer l’evolució.2

La Junta d’Aragó es va caracteritzar per haver de fer nombrosos canvis d’ubi-
cació al llarg de la seva trajectòria. Sempre es buscaven poblacions que perme-

1 Archivo Histórico Nacional (AHN), Secció Estado, Lligall 38-A, document 37.

2 Transcrites a l’obra de Lafoz Rabaza, Herminio (2011): Actas de la Junta Superior de Ara-
gón y parte de Castilla. Institución Fernando el Católico, Zaragoza.
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Església Nova de Sant Carles de la Ràpita (Foto: N. Borràs)

tessin rebre i fer circular les ordres fàcilment, així com dur a terme una cor-
respondència freqüent. El seu punt d’inici va ser Terol el maig de 1809, però 
quan l’enemic va iniciar l’ocupació dels pobles dels voltants, aquest va passar 
a Moya el 21 de juny on es va quedar fins al 14 de setembre. Després va passar 
a Rubielos de Mora fins al 21 de desembre, el dia 24 es van reunir a Sogorb i 
el dia 28 a Castelló, un cop Terol ja havia estat ocupat. Finalment, l’inici del 
nou any (1810) el celebraren ja a Sant Carles de la Ràpita. Els motius d’aques-
ta elecció eren prou evidents: distava d’entre vuit i deu hores d’Aragó i estava 
molt propera a la caserna general de Batea i no gaire lluny de la de Lleida.3 Va 
romandre a Sant Carles des de l’1 de gener fins al 28 de febrer de 1810.

Però abans de veure quina va ser la seva activitat un cop ubicada en aques-
ta recent i jove població de les Terres de l’Ebre, cal conèixer quina era la 
situació en què es trobava Sant Carles en aquells moments per entendre que 

3 Ibídem, Actas… (1809), p. 25-26.
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Atac marítim sobre Sant Carles de la Ràpita, l’any 1811. Ministerio de Defensa de Es-
paña. Centro Geográfico del Ejército.

el fet que la Junta s’hi instal·lés és una prova molt significativa que la Ràpita 
ja funcionava com un veritable poble dues dècades després que s’iniciessin 
les seves obres.

La creació de Sant Carles no va ser producte d’una simple i espontània 
colonització de la zona coneguda en aquell temps com la Ràpita, sinó que és 
fruit d’una decisió reial, d’un projecte il·lustrat del rei Carles III després que 
l’any 1778 habilités el port dels Alfacs per comerciar amb Amèrica. Aquesta 
decisió provocà una transformació total de la zona de la Ràpita i de tot el 
marge dret del delta de l’Ebre ja que, per afavorir aquesta nova etapa co-
mercial que s’iniciava, es va decidir construir un canal de navegació entre la 
Ràpita i Amposta, una bateria de canons per defensar el port i, com a conse-
qüència de totes aquestes iniciatives, també es decideix colonitzar la zona i 
fundar una nova població a semblança de les noves poblacions que s’havien 
creat en la mateixa època a les zones d’Andalusia i Sierra Morena. 

No és motiu d’aquesta comunicació explicar tot el procés de formació de 
Sant Carles i per què en un moment determinat s’abandonen les obres i ens 
queden a la Ràpita edificis a mig construir com l’Esglèsia Nova, objecte d’es-
tudi, d’altra banda, de la meva tesi doctoral. No obstant això, sí que és neces-
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sari considerar el fet que si la Junta s’instal·la a Sant Carles el 1810 significa 
que el poble estava en una situació prou avançada per a oferir els serveis que 
necessitava la comitiva aragonesa: un ajuntament amb el qual coordinar-se, 
unes cases on instal·lar-se, una seguretat o un servei de correus… i és que 
quan es desplaçaven ho feien amb tota la família, dos secretaris, dos oficials, 
dos escrivans, dos porters i un tresorer.

Molt aviat van comunicar a la Junta Central que les ordres reials i tota la 
correspondència en general no se’ls enviés directament a la Ràpita perquè 
això significava que primer havia de passar per Tortosa on estava la comissió 
de Correus i retardava molt el procés, de manera que van demanar comuni-
car-se mitjançant Vinaròs.

Les accions de l’exèrcit d’Aragó eren conegudes per la Junta diàriament, 
així com les peticions que aquest feia tant de municions com d’aliments. La 
falta de recursos va ser una constant entre els soldats i les actes reflecteixen 
que anaven molt mal equipats i inclús descalços. En l’Acta del dia 27 de ge-
ner es recull que la Junta havia tingut una petició de calçat:

No habiendo recibido esta prenda hace tres meses y haviendo los soldados redoblada la 
fatiga, ha llegado a tal extremo que por su falta más de la mitad de ellos no pueden salir 
de los cuarteles y los restantes están muy próximos a igual suerte, y concluye que si la 
Junta puede atender a tan urgente necesidad, se sirva de entregar bien sea alpargatas o 
metálico al sargento.4

El port de la Ràpita va servir en moltes ocasions a la Junta per fer arribar, 
procedents de Cadis on es trobava la Junta Central, tota aquesta classe de re-
cursos, així com munició i aliments per distribuir entre les tropes de l’exèrcit 
d’Aragó. El vaixell San Gerónimo, per exemple, de 28 tones es va instal·lar 
als Alfacs a disposició de la Junta prèviament acordant que el patró i un 
mariner es quedarien al vaixell per cuidar-lo, a canvi de pagar tres pessetes 
diàries al primer i deu rals de billó al segon. Sabem també que el 13 de ge-
ner es van desembarcar del port 1.271 arroves de bacallà per a les tropes del 
front aragonès. A principis de febrer hi van desembarcar efectes d’artilleria, 
els quals s’havien de traslladar immediatament a Mequinensa, passant per 
Amposta. 

Per tots aquests desembarcaments la junta havia de pagar uns imports 
que molts cops era incapaç de fer-ho per falta de recursos. A més a més, 
els productes arribats al port eren objecte de contraban molt habitualment 

4 Ibídem, Actas… (1809), p. 125.
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entre els habitants de la zona. Un altre dels inconvenients que tenia aquesta 
activitat portuària era que molts cops part de l’avituallament que sortia de 
Cadis en direcció als Alfacs acabava el seu camí a València, on s’enviava al 
front que hi havia establert o, si no, des dels Alfacs era distribuït entre l’exèr-
cit de Catalunya.

Per tot això, es fa evident llegint les actes, que l’exèrcit d’Aragó va patir un 
evident abandonament que el faria demanar molts cops ajuda a O’Donnell, 
capità de l’exèrcit de Catalunya. Són reiterades les demandes de soldats i 
cavalls per evitar la invasió d’un enemic molt superior militarment. Però 
el transcurs dels esdeveniments no van ser favorables per als patriotes espa-
nyols.

Amb la caiguda de Morella a finals de febrer, la Junta d’Aragó instal·lada 
a Sant Carles va marxar cap a Xerta, encara que les famílies es van quedar 
a la Ràpita. Allí s’estaren fins al 22 de març. Quan arribaren notícies que la 
caiguda de Tortosa s’aproximava, la Junta va decidir abandonar Catalunya 
i s’ubicà a Peníscola. El pas dels aragonesos per la nova població de Sant 
Carles havia acabat.



LES DEFENSES DE TORTOSA A LA DRETA DE L’EBRE:  
LA FORTIFICACIÓ DEL CAP DE PONT  

A LA GUERRA DEL FRANCÈS

Josep Maria Pérez Suñé 
Pere Rams Folch

Arqueòlegs

1. Introducció

L’any 2012 es va realitzar una intervenció arqueològica preventiva (urba-
na) de control de moviment de terres amb la finalitat de localitzar, iden-
tificar i documentar les possibles restes arquitectòniques del conjunt de 
defenses que protegien l’antic pont de barques de Tortosa, al marge dret 
del riu Ebre i davant del Palau Episcopal i de l’antiga Casa del Canvi. 
Part d’aquest conjunt de defenses que integraven el baluard del Cap de 
Pont, podien restar soterrades en el solar que conforma el xamfrà entre la 
rambla de Catalunya, número 11, i el carrer de Castelló, número 14, en el 
barri de Ferreries (làmina 1 i figura 1), segons es desprenia del Programa 
d’Arqueologia Urbana de la ciutat de Tortosa, on hi ha catalogat amb el 
núm. JAC-26 el “Sector de fortificació: Cap de Pont”, delimitat per les co-
ordenades UTM (ED50): 31TBF9082521155 (S), 31TBF9091521390 (N) i 
31TBF9079021360 (NW). 

El solar objecte de la intervenció preventiva és de propietat particular 
i s’hi alçava un edifici construït l’any 1920. Després d’enderrocar-lo, l’es-
pai resultant presenta un perímetre gairebé rectangular, té una superfície 
de 246,69 m2 i està delimitat per les següents coordenades UTM (ED50): 
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E(X): 290822,5; N(Y): 4521341,3; E(X): 290811,5; N(Y): 4521328,3; E(X): 
290806,3; N(Y): 4521331,5 i E(X): 290818,5; N(Y): 4521344,5.

El valor històric i patrimonial de les restes documentades, durant l’exe-
cució del control arqueològic de moviment de terres, comportà que les ad-
ministracions implicades (Serveis Territorials del Departament de Cultura 
a les Terres de l’Ebre de la Generalitat de Catalunya i Ajuntament de Tor-
tosa), conjuntament amb la bona predisposició del propietari i promotor 
del projecte, Emilio Lehmann Pérez, i de l’arquitecte Francesc Xavier Martí, 
optessin per la creació d’un espai soterrat privat que possibilités la necessària 
protecció i l’eventual visualització de la part localitzada d’aquesta estructura 
defensiva. Sense abandonar mai el caràcter estrictament individual i parti-
cular, en aquesta iniciativa arquitectònica ha prevalgut la conservació i una 
futura revalorització d’aquestes restes tan significatives de la fortificació de 
la ciutat de Tortosa a la dreta de l’Ebre.

2. Breu síntesi del sistema defensiu de tortosa 

La posició estratègica de la ciutat a prop de la desembocadura de l’Ebre i 
punt de convergència de la xarxa de comunicacions de Catalunya amb el 
País València i Aragó, i la mateixa topografia de Tortosa, a la vora esquerra 
del riu i envoltada d’una sèrie d’elevacions per la banda de llevant, expli-
quen la configuració del seu recinte emmurallat des d’època islàmica. Una 
de les elevacions que envolten la ciutat és la mola de la Suda coronada per 
la fortalesa sarraïna. Encerclant dita fortalesa hi havia un seguit de carrers 
estrets i de traçat irregular que conformaven la medina o ciutat vella, també 
envoltada per muralles i torres.

El període d’expansió baix medieval de Catalunya (segles xiii, xiv i xv) per 
a la ciutat de Tortosa també va suposar una etapa d’esplendor econòmica i 
demogràfica que comportà un fort creixement de l’espai urbà i, en conse-
qüència, la necessitat d’ampliar l’antic clos islàmic amb la construcció per tal 
de defensar-se d’un nou recinte emmurallat a la segona meitat del segle xiv. 
Aquestes muralles eren cortines de pedra i morter que s’estenien bàsicament 
rectes de torre a torre. L’emmerletat i la manca d’espitlleres suggerien una 
defensa medieval escaient amb la tecnologia militar de l’època. Llavors, les 
torres angulars servien de contrafort i de defensa de la mateixa muralla, així 
com del fossat exterior que s’obria als peus o basament. Els portals d’accés a 
la ciutat estaven custodiats per torres fortificades als costats, i la seva defensa 
es completava mitjançant un pont llevadís. Tot suggereix que el traçat del 
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recinte baix medieval és el representat per Antoon van den Wijngaerde l’any 
15631 i és el plasmat en el primer plànol conegut de la ciutat (datat els pri-
mers anys de la dècada de 1640, com veurem en el següent punt). Ambdós, 
bàsicament, reproduirien encara el cinyell de murs i torres construït a la 
segona meitat del segle xiv.2 La realista representació de Wijngaerde plasma 
amb imatges la concepció ideològica que de les ciutats es tenia a l’època, on 
la fortificació (les muralles) separaven la barbàrie (el camp) de la civilització 
(la ciutat) i que el mallorquí Vicenç Mut i Armengol (1614-1687) explicitava 
de la següent manera: “La defensa propia es la fortificación: en ella goza de sus 
bienes la paz, y de su socorro la guerra: se vive con quietud, y se teme menos a la 
hostilidad, porque guarda el sueño a los que abraza. Ella aumenta los comercios, 
porque guarda los muros a la habitación, que son sus Puertas. Bárbaros son los 
hombres que peregrinan por el campo, y por el monte con las armas; la Fortifica-
ción lo pone en compañía civil”.3

En els segles xvi i xvii, període d’importants canvis i transformacions en 
diferents àmbits, com el religiós (la Contrareforma), l’arquitectònic (el bar-
roc) i el militar (amb la introducció dels conceptes de la fortificació mo-
derna), la ciutat de Tortosa esdevingué una plaça fortificada molt impor-
tant, exponent de la imposada uniformització del territori hispànic que es 
va concretar en una militarització de caire centralista duta terme durant el 
regnat de Felip IV, arran de l’aixecament secessionista català contra la monar-
quia hispànica (guerra de Secessió o dels Segadors: 1640-1649). En el marc 
d’aquest conflicte, el setembre de 1640 les tropes castellanes ocuparen l’estra-
tègica ciutat de Tortosa, on s’enfortiren i refermaren la seva presència secular. 
Seguint les directrius imposades pel comte duc d’Olivares, Tortosa es va do-
tar d’un nou sistema de defenses per adaptar-se a les modernes tecnologies i 
tàctiques bèl·liques.4 

En el procés de transformació moderna de les defenses tortosines, l’histo-
riador Miquel Àngel Baila identifica tres etapes constructives: la primera, a 
l’inici de la dècada de 1640; la segona, a principis del segle xviii (1708-1715?); 

1 Dues vistes: una des de ponent (Österreichische Nationalbibliothek, Cod. Min. 41, f. 
8ro: 233x870 mm) i l’altra des del nord (Österreichische Nationalbibliothek, Cod. Min. 41, f. 
7: 282x847 mm).

2 Baila i Pallarés, Miquel Àngel (1999): La ciutat de Tortosa. Evolució de l’espai urbà, De la 
Dertosa romana la ciutat vuitcentista. Vinaròs, p. 70.

3 Mut, V. (1664): Arquitectura Militar: Primera Parte de las fortificaciones regulares e irregula-
res. Mallorca, p. 2.

4 Baila i Pallarés, Miquel Àngel (1999): op. cit., p. 142.
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i la tercera, entre els anys 1730-1740. Com podrem comprovar tot seguit, la 
que més ens interessa és la primera, ja que llavors es van bastir elements tan 
significatius com són la fortificació del Cap de Pont, una primera avançada 
del dors del castell (amb l’hornabeque i el tancament de la connexió amb la 
Suda). A més de nous llenços de muralla amb petits baluards, es va enfortir 
la resta de trams de l’emmurallat medieval i reforçar (o pràctica reconstruc-
ció) el mur interior de la cortadura. Amb el conjunt de noves construccions 
defensives, Tortosa esdevenia una important ciutat fortificada, dotada de ba-
luards i revellins, d’acord amb la seva rellevància estratègica i geopolítica. En 
un plànol de 1811 (figura 3), que representa el contorn de les muralles, sense 
detall de la trama urbana, ja s’hi pot apreciar la primera fase del nou sistema 
defensiu tortosí, i més en concret el Cap de Pont.5

Si la primera transformació defensiva moderna de Tortosa tingué lloc ar-
ran de la guerra de Secessió, la segona també tingué lloc en el marc d’un 
altre conflicte armat a principis del segle xviii, la guerra de Successió a la co-
rona d’Espanya. A fi de no recaure en els errors del setge de Tortosa durant la 
guerra anterior (la de Secessió), les autoritats militars de la ciutat de Tortosa 
van endegar el bastiment dels nous forts exempts de Tenalles i d’Orleans, el 
remat de la dorsal de la Suda i l’enfortiment de la part del barri del Temple i 

5 Beschryving (1708): Beschryving van Spanjen en Portugal. Leyden, p. 94.

Figura 1. Plànol de Tortosa de 1650. (Extret de Beschryving, 1708, p. 94)
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de Sant Francesc (clau en la defensa de la ciutat), on destacarien els baluards 
de Sant Pere i de Sant Joan i el revellí del Temple. No coneixem la cronologia 
exacta d’aquestes obres, ni quines es van poder realitzar pels enginyers fran-
cesos durant els primers anys i quines posteriorment pels enginyers borbò-
nics de l’Escola de Flandes (no obstant això, en el punt 4.3. desenvoluparem 
amb més extensió aquest interessant període de transformacions i adequa-
ció de les defenses de Tortosa). Amb tot, com acabem de comentar, llavors 
el baluard del Cap de Pont ja estava completament edificat amb l’estructura 
que arribà fins al segle xix. Mentre que el tercer període (1730-1740) es carac-
teritzà només per la construcció dels quarters, molt grans, i per això mateix, 
l’únic indret intramurs possible, el cimadal del Sitjar.6

A diferència d’altres grans places fortificades, a la ciutat de Tortosa no es 
va bastir cap ciutadella (potser l’expressió més contundent del nou ordre mi-
litar), però altres construccions farien el mateix paper, com ara l’enfortiment 
del sistema defensiu del castell (ja des de mitjan segle xvii) i el bastiment 
dels nous quarters del Sitjar, en l’altre altell de la ciutat, que també servirien, 
donat el cas, per controlar l’espai urbà intramurs.7 A principis del segle xix, 
en iniciar-se la guerra del Francès, l’urbanisme de Tortosa encara es mante-
nia absolutament condicionat per la seva consideració d’important plaça 
militar. Llavors, el sistema defensiu, que encara era el bastit entre els segles 
xvii i xviii, es caracteritzava per la seva irregularitat, obligada aquesta per la 
necessària adaptació a la canviant orografia del terreny,8 i tot i que les diver-
ses fortificacions seguien el sistema de baluard, aquestes s’havien construït 
en èpoques diferents sense un criteri determinat. Segons el general de l’arma 
d’enginyers Carlos Laorden, els principals defectes del sistema defensiu tor-
tosí, que va estar vigent sense gaires transformacions entre els segles xvii i 
xix, es poden resumir en les següents observacions: defenses molt reduïdes, 
petites, escassos relleus i mala qualitat de les obres; mala situació d’algunes 
en punts dèbils o perillosos, i la manca de capacitat de la plaça per donar 
aixopluc als defensors necessaris.9

6 Baila i Pallarés, Miquel Àngel (1998): “Baluards i revellins: el bastiment d’un nou 
sistema defensiu a la ciutat de Tortosa (segles xvii i xviii)”, a Cuadernos de Geografia, 63, p. 82.

7 Baila i Pallarés, Miquel Àngel (1999): op. cit. p. 216.

8 Miravall Dolç, Ramon (1998): Dellà lo pont de barques: illa de Gènova, raval de la Creu, 
la Casota, Sant Vicent i les Ferreries. Tortosa, p. 112-113.

9 Laorden Ramos, Carlos (2010): Fortificaciones en Cataluña. Tortosa y Bajo Ebro. Madrid, 
p. 223.



174 Les defenses de Tortosa a la dreta de l’Ebre

3. Raó de ser de la fortificació del Cap de Pont 

Abans de situar cronològicament l’edificació del baluard del Cap de Pont, 
hem d’endinsar-nos en les raons que en van forçar la construcció: prioritàri-
ament, la protecció del principal accés a la ciutat, concretament el que tenia 
lloc pel pont de barques. Els portals de Tortosa estaven situats en llocs estra-
tègics, coincidint amb les principals vies de comunicació de la ciutat amb el 
territori. A més de facilitar el trànsit de persones i mercaderies de tota mena, 
aquells portals tenien un sentit defensiu i n’hi havia cinc: Tenalles, Rastre, 
Temple, Sant Pere i del Pont. Almenys fins al segle xvii, el portal del Pont 
donava accés directe des del pont de barques al centre religiós, polític i ad-
ministratiu de la ciutat i, a diferència d’altres, no estava encastat a la muralla, 
ja que la façana fluvial de cases i palaus feia aquesta funció, mentre que el 
mateix riu feia de fossat (figura 2). 

Amb la construcció de la fortificació del Cap de Pont durant la guerra 
de Secessió, entre el 1642 i el 1643, aquest portal va perdre bona part de la 
seva utilitat defensiva. Desconeixem quan es va enderrocar, però en fotogra-
fies del segle xix ja no n’hi ha cap traça o evidència. Un portal que no s’ha 

Làmina 1. Situació de l’estructura arqueològica retrobada. (Autor: Marcial Martínez)
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de confondre amb la porta monumental del Cap de Pont que veurem més 
endavant.

Establerta, doncs, l’estreta vinculació defensiva entre el baluard del Cap de 
Pont i el pont de barques, considerem interessant fer-ne una breu descripció. 
El pont estava conformat per una passera o plataforma de fusta amb baranes 
(d’uns 112 metres de llarg i 5 d’ample) que originalment se sostenia sobre onze 
grans barques. Estava ubicat on actualment hi ha el monument a la Batalla 
de l’Ebre i creuava des del lateral del Palau Episcopal (actual carrer de Jaume 
Ferran) fins al Raval de la Creu a Ferreries (actual rambla de Catalunya). Quant 
a l’antiguitat del pont, n’hi ha referències des de mitjan segle xiii. De sempre 
va ser una infraestructura de peatge —impost que perdurà fins a la dècada de 
1860— per a totes les persones que no eren de Tortosa o d’algun altre poble 
(com ara Xerta) dels que tenien al seu càrrec el manteniment d’una de les bar-
ques. El 4 de juliol de 1892 un incendi el va destruir completament.10 

10 Curto, A. (1993): “Notes biogràfiques de l’antic pont de Tortosa”, a Curto et alii: Lo pont 
de barques. L’antic pas d’Ebre a Tortosa. Barcelona, p. 17-43; Galindo, E.; Segarra, E. (1993): 
“El pont de barques en l’època moderna segons els llibres d’albarans”, a Curto et alii: Lo pont 

Figura 2. Pont de barques. (Autor: Bonaventura Masdéu, dècada de 1880)
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Doncs bé, fou precisament l’emplaçament del pont de barques, en un lloc 
adient per l’amplada de la llera del riu i perquè estava poc afectat per les per-
torbacions del corrent de l’aigua, el que va condicionar la xarxa gairebé radial 
de les comunicacions terrestres que sortien de Tortosa; en concret, la via prin-
cipal que anava al sud, l’anomenat camí de València, i a més el Raval de la Creu 
es perllongava pel camí que anava en direcció a Batea i Aragó. De l’esmentat ra-
val caminer de la Creu s’ha de destacar la seva indefensió, en no comptar amb 
cap recinte murat a diferència de la resta de la ciutat (és més, les ordenances 
municipals prohibien absolutament construir-hi, com veurem més endavant). 
El primigeni cap de pont no era res més que un doble mur de pedra on poder 
lligar i tibar les barques extremeres; no fou fins cap al 1642-1643 quan es va 
considerar d’interès militar construir-hi una moderna fortificació a manera 
de baluard: el Cap de Pont, amb el doble objectiu de protegir, des de la riba 
dreta de l’Ebre, el pont de barques i el principal accés a la ciutat.11 Amb tot, 
el baluard del Cap de Pont de Tortosa no era pas un element de fortificació 
excepcional, ja que altres ciutats edificades a la riba d’un riu també presenten 
un baluard de cap de pont, com és el cas de Lleida, a la riba dreta del Segre.

4. El baluard del Cap de Pont de Tortosa fins al segle xviii

4.1. Protagonisme del baluard en els sistemes defensius del segle xvii

A partir de la segona meitat del segle xvi, en els sistemes defensius de les 
ciutats europees es produeix la transició del bastió rodó a l’angular. Aquesta 
transformació és molt important, però no gaire complicada conceptualment, 
ja que a l’antiga fortificació rodona se li va afegir un perfil angular. Com opor-
tunament observà Miquel A. Baila, en general, el nou sistema defensiu im-
plementat a les ciutats presentava una forma global convexa, mentre que el 
perfil, o dibuix del contorn o silueta, consistia en una base d’unitats angulars 
còncaves encaixades.12 Llavors no és pas estrany que el sistema defensiu de 
Tortosa coincidís plenament amb aquest modern disseny, i de fet així es posa 
de manifest segons el recorregut perimetral que plantejava el mateix Baila: 

de barques. L’antic pas d’Ebre a Tortosa. Barcelona p. 75-90; Utges, M. (1993): “La construcció i 
manteniment del pont de barques a l’època baixmedieval”, a Curto et alii: Lo pont de barques. 
L’antic pas d’Ebre a Tortosa. Barcelona p. 45-73.

11 Baila i Pallarés, Miquel Àngel (1999): op. cit., p. 179.

12 Baila i Pallarés, Miquel Àngel (1998): op. cit., p. 83.
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“La forma global, en semicercle recolzat sobre el riu (o millor oval, compor-
tant-hi el Cap de Pont) estava conformada per una sèrie de trams de muralla, 
amb torres i baluards, que tenien una fisonomia convexa. A més, el dibuix dels 
braços que s’estenien cap a fora amb forma d’estrella, es completava amb els 
forts exempts o revellins, el dors de la Suda, així com el Cap de Pont, que seria 
una punta més i, inclús tendiria a arrodonir el disseny del conjunt”.13

Tota aquesta nova concepció defensiva gira a l’entorn del baluard, que 
és l’element essencial. Els baluards s’uneixen amb cortines o panys de mu-
ralla, tot seguint el principi de la defensa mútua i esglaonada; mentre que 
la defensa dels panys de muralla es millora amb els revellins, obres externes 
situades per davant d’aquells. A més, tot el sistema de muralles, conformades 
per baluards, revellins i cortines, s’amaga de la vista de l’enemic tot crei-
xent cap avall, i obrint-hi als peus amples i profunds fossats. Els revellins es 
construeixen al mig o vorejats d’aquest fossat, amb l’objectiu d’amagar (per 
minimitzar els impactes de tir directe de l’artilleria) l’escarpa de la muralla 
o el revestiment extern del mur de tanca. Darrere de la contraescarpa, mur 
oposat a l’escarpa, a l’altre costat del fossat, s’obre un camí de circulació, o 
camí cobert, protegit per un parapet o palissada que marca la línia defensiva 
perimetral de la plaça. Envolta tot el conjunt el glacis o esplanada, format 
per una acumulació de terra en pendent cap a fora de manera que el seu 
límit extern marca el perfil dels polígons estrellats. El pendent de l’espla-
nada, des del parapet del camí cobert fins al camp de batalla, proporciona 
protecció al conjunt de la fortificació, amagant-la parcialment a l’enemic. 
Aquest conjunt d’elements són visibles i identificables en la planimetria de 
les defenses tortosines i, en particular, en el Cap de Pont, segons tots els plà-
nols elaborats des de la segona meitat del segle xvii.

4.2. Procés de construcció del baluard del Cap de Pont

A la riba dreta de l’Ebre, a principis de la dècada de 1640, en el raval de la 
Creu, es va construir el baluard del Cap de Pont. Com ja s’ha comentat, 
aquesta construcció obeïa a una doble funció: defensar i protegir el pont de 
barques i servir de bastió avançat per arrodonir el disseny del sistema defen-
siu de la plaça. De la seva eficàcia, des d’un punt de vista estrictament militar, 
en deixa constància el fet que va perdurar pràcticament sense modificacions 
fins a les acaballes del segle xix, quan es van enderrocar les muralles de Tor-
tosa per expandir la ciutat.

13 Baila i Pallarés, Miquel Àngel (1998): op. cit., p. 84.
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El procés de la rigorosa planificació militar enmig de la guerra de Secessió, 
que havia de comportar la construcció del baluard del Cap de Pont, s’inicià el 
1641 amb l’arribada a Tortosa de l’enginyer del Reial Cos Antonio Gandolfo. 
En un informe-projecte signat el mes de maig d’aquell any, Gandolfo criticava 
el sistema defensiu tortosí que “he hallado no en buen estado”, perquè hi havia 
moltes valls per on l’enemic podia apropar-se al recinte emmurallat i també 
cotes desprotegides que el dominaven; a més, tot necessitava molt arranjament 
i, per tant, temps i diners que eren escassos.14 L’esmentat enginyer descrivia una 
situació defensiva gens òptima per a una ciutat que havia d’esdevenir una gran 
plaça forta de la corona de Castella a Catalunya. La voluntat dels comanda-
ments castellans era transformar Tortosa en una plaça militar plenament ope-
rativa, i aquesta aspiració es va veure reafirmada el 7 de gener de 1642, quan Fe-
lip IV ordenà al virrei de Catalunya, el marquès de Hinojosa, que “no se atienda 
por ahora mas que a poner en defensa el Castillo de Tortosa”. En compliment de la 
reial ordre, el governador de la ciutat, el mariscal Bartolomé Medina, el 3 de fe-
brer d’aquell mateix any, fa un informe en què repassa el que s’havia construït 
fins aleshores i quines eren les obres en marxa, com una plataforma en la part 
de ponent “para dominar la eminencia del Convento de los Carmelitas descalzos y 
la ribera del Ebro y la caveza de la Puente, que todas estas obras conforme a la traza 
de Don Antonio Gandolfo”.15 En relació amb el Cap de Pont, a la riba oposada de 
l’Ebre, Gandolfo planejà construir “dos valuartes enteros y dos de medios” amb les 
seves cortines i fossats. El 5 de maig de 1642, el governador de Tortosa, Diego 
Brizuela, informava de l’atac de les tropes franceses comandades pel marquès 
de La Motte, que s’havia executat els proppassats dies dels 2 i 3, després de 
dues setmanes de setge en un intent per recuperar aquella estratègica plaça, 
però foren rebutjats i es retiraren al Coll de l’Alba, des d’on intentaren diverses 
incursions. Arran d’aquests atacs, es va prendre la decisió definitiva de fortifi-
car el Cap de Pont a la riba dreta de l’Ebre amb “una media luna defendida con 
traveses a un lado y otro, que venían a servir como de trinchera a ambos costados”.16 

De llavors és el primer plànol conegut de la trama urbana de la ciutat de 
Tortosa i de les seves fortificacions; plànol que es conserva a l’Arxiu General 
de Simancas,17 en què consta la següent llegenda: “Planta i descripción de la 
ciudad de Tortosa, la de su castillo, sus fortificaciones antiguas y las modernas que 
agora se an resuelto que se ban obrando, con todos sus particulares de población, 

14 Laorden Ramos, Carlos (2010): op. cit., p. 55.

15 Laorden Ramos, Carlos (2010): op. cit., p. 59-60.

16 Laorden Ramos, Carlos (2010): op. cit., p. 47.

17 Archivo General de Simancas (A.G.S.) MPD V-174, GA, leg. 1499.
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Figura 3. Disposició dels elements defensius del Cap de Pont sobre plànol francès de 1811. 
(Autors: J. M. Pérez i P. Rams)

calles y templos i la forma del terreno que la resinta y circumbala por todas par-
tes”. Aquest plànol del governador Antonio Saavedra, de 3 de gener de 1643, 
acompanyava un informe de l’enginyer González de Mendoza, i en ell s’ex-
posaven les obres que encara restaven per executar: “La fortificación que se ha 
resuelto hacer en la cabeza extremo de la puente, entrada principal desta ciud(ad) 
en la que se demuestra en esta planta de color rojo de mermellón, que consta de dos 
cuerpos, en forma de medios baluartes que atan con las orillas del río, o no se cier-
ran con ella y de la n(ue)ba luna grande, que van señaladas con este carácter EG: 
ha de ser todo de tierra y fagina que cubre toda la frente de la d(ere)cha, entrada, 
con su foso de agua, contraescarpa y estrada cubierta como ba demostrado. Las otras 
dos formas La una de un ornaveque colorido de pardo y la otra de un segmento 
cuadrado que causa dos medios baluartes y uno entero de color amarillo, son pa-
receres q(ue) hubo sobre fortific(ació)n el d(i)cho puesto. Letra D es la media luna 
q(u)e está hecha de tierra y Fxº en la entrada de la puente…”.18 Aquest plànol ens 
interessa perquè hi apareixen en construcció (o projecte) les fortificacions 
que es van materialitzar precisament entre els anys 1642 i 1643, i tanmateix 
s’hi podia veure solapat algun projecte de fortificació del Cap de Pont i de 

18 Laorden Ramos, Carlos (2010): op. cit., p. 171.
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la Vilanova, que no s’arribarien a materialitzar mai.19 Un altre element força 
interessant és que permetia diferenciar la muralla vella del segle xiv i la nova 
del segle xvii, ja que s’hi especificava que “Todo el recinto y circunferencia de la 
ciudad que va colorido de color rojo es la fortificación antigua, formada de torres y 
thorreones, cassa muro sin terrapleno, señalada con las letras AAA”. Els diferents 
plànols i informes que afortunadament s’han conservat permeten plantejar 
amb certesa que l’any 1643 l’estructura principal del baluard del Cap de Pont 
ja estava molt avançada. No obstant això, resultà una construcció veritable-
ment complexa i completar la totalitat de la seva estructura definitiva va ne-
cessitar successives intervencions i millores. Precisament amb aquesta finali-
tat, el marquès de Leganés destinà a Tortosa, el 7 de maig de 1646, l’enginyer 
militar Francisco de Lorenzana y Castro. Després d’inspeccionar l’estat de les 
defenses tortosines i d’acord amb el governador Baltasar de Rojas Pantoja, 
Lorenzana informà el rei, el 19 de juny de 1646, de quines eren les obres més 
necessàries que s’hi havien de realitzar segons la seva opinió tècnica i, un cop 
més, aquestes incloïen el Cap de Pont. Una obra absolutament necessària per 
a l’enginyer militar, ja que dita fortificació havia de protegir el pont de bar-
ques, el qual era del tot important assegurar “porque está donde se ha de recibir 
el socorro de la frente del Reino de Valencia”. Sota aquesta premissa, Lorenzana 
proposava: acabar d’obrir el fossat del baluard; fer un revellí a l’angle princi-
pal i donar-li les seves defenses en dues ales de l’esmentat baluard; fer contra-
escarpa al fossat de la muralla i les seves entrades; fer les seves recloses perquè 
no les ceguin les avingudes del riu; i fabricar una paret baixa que tingui la 
terra del camí cobert encoberta.20 Amb tot aquest conjunt de nous elements 
el baluard del Cap de Pont havia de quedar definitivament operatiu.

4.3. La fortificació de Tortosa i la guerra de Successió

En l’enfrontament entre Felip V i l’arxiduc Carles, Catalunya va optar per 
aquest darrer. Des de l’octubre de 1705 Tortosa era partidària de l’arxiduc i 
esdevenia una plaça estratègica que possibilitava enllaçar les dues regions 
més addictes a la casa d’Àustria, com eren Catalunya i València. En el decurs 
de la guerra, la ciutat de València va caure en poder dels Borbons el maig de 
1707, i el seu governador i les seves tropes es van retirar a Tortosa. El duc de 
Berwick va arribar fins als ravals de la ciutat de l’Ebre sense gaire oposició i 
atacà el Cap de Pont, que era el primer obstacle a superar per poder entrar a 

19 Baila i Pallarés, Miquel Àngel (1998): op. cit., p. 85.

20 Laorden Ramos, Carlos (2010): op. cit., p. 67.
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la ciutat des del Regne de València per la riba dreta de l’Ebre. A la Gaceta de 
Barcelona, de l’11 d’abril de 1708, es publicava la notícia següent: “Tortosa.— 
Las fortificaciones de esta Plaza están ya tan adelantadas que en breve es cierto se 
verán concluydas, y con ello será esta una de las mejores Plazas de este Reyno”.21 

Així doncs, si durant la guerra de Secessió es va evidenciar la necessitat de 
construir el baluard del Cap de Pont, durant la guerra de Successió aquest 
va esdevenir la primera fortificació tortosina que fou atacada per les tropes 
borbòniques. Relatant dit atac, el 21 de maig de 1708, escriu el duc de Pópoli 
a José Grimaldo: “los enemigos retiraron el Puente de Barcas que tenían sobre el 
Ebro; se ha empezado por nosotros el ataque al Revellín que está la cabeza del 
Puente y se va adelantando la obra de la mina hasta que lleguen dos Piezas de 
Art(illeri)a de 16 de calibre que han quedado atrás; nosotros no aguardamos el fin 
de esta operazion pues el Sr Mariscal de Berwick dejará aquí un Cuerpo de gente, 
solo p(ar)a la conclusión de ella, pero para amenazar al enemigo el que vuelva a 
restablecer el Puente, y nos encaminaremos al Reyno de Aragón luego que llegue el 
Pan y el vizcocho, pues la aspereza de los caminos que hemos de transitar requiere 
que vengan con nosotros los viveres necesarios…”.22

Durant el setge borbònic, els defensors austriacistes arranjaren les velles 
defenses i en construïren de noves. Per les notícies que van rebre els caste-
llans dels seus confidents, aquests sabien que: “el fortín del cabo del Puente no 
está acabado pero se trabaja aprisa manteniendo la idea de querer hacer fortines 
en los puestos de Capsir y Sabonería, poniendo estacadas para el foso y contrafoso 
delante del fortín del cabo del puente, pero en los dos fortines dichos puestos nada 
ay trabajando…”.23 La notícia que el baluard del Cap de Pont no estava del 
tot finalitzat, al nostre entendre, s’ha d’interpretar com que determinades 
defenses, com ara el glacis, presentaven greus deficiències que s’havien d’ar-
ranjar; mentre que els altres dos punts als costats del Cap de Pont, Capsir i 
Saboneria, ja apareixen assenyalats en un petit croquis esquemàtic del Cap 
de Pont de l’any 1708 fet pels francesos, el qual fou remès a Grimaldo per 
Sancho Echevarría, a mena d’informació de les obres realitzades pels austri-
acistes a la riba dreta per protegir l’accés al pont de barques.24

Tortosa s’havia de conquerir i per doblegar l’aferrissada resistència dels ca-
talans, el duc d’Orleans es va presentar davant la plaça l’11 de juny de 1708. De 
res van servir els reforços de l’arxiduc, aquests foren insuficients i Staremberg 

21 Laorden Ramos, Carlos (2010): op. cit., p. 120.

22 Laorden Ramos, Carlos (2010): op. cit., p. 102.

23 Laorden Ramos, Carlos (2010): op. cit., p. 128.

24 Laorden Ramos, Carlos (2010): op. cit., p. 173.
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no assolí aixecar el setge borbònic a Tortosa, que, segons els manuals de l’èpo-
ca, consistia a rodejar la Plaça amb puestos i campaments, i amb la construcció 
de dues línies atrinxerades: una de contraval·lació, que evitava les reaccions de 
la plaça, i una de circumval·lació, per rebutjar els atacs exteriors perpetrats per 
les tropes d’auxili enemigues.25 Sense deixar d’assetjar el Cap de Pont, l’atac 
principal del duc d’Orleans tingué lloc en el costat oposat al riu, enfront dels 
baluards del Carmen i de l’Esperit Sant (o del Centre). Aquest va tenir èxit i la 
guarnició tortosina fou derrotada. 

Llavors, encara era una època en què es respectava la vida dels derrotats, 
i els soldats de la guarnició van poder abandonar la ciutat el 15 de juliol de 
1708. Els borbònics encara no havien pres possessió de Tortosa quan ja estaven 
preocupats per la fortificació i la seguretat de la Plaça acabada de conquerir. 
Així es desprèn de la carta enviada per José Pedrajas, des del camp de Tortosa, 
a Grimaldo el 14 de juliol de 1708: “Mañana debe salir la guarnición enemiga 
de Tortosa para encaminarse a Tarragona, y ocupar nuestras tropas la Ciudad y el 
Castillo. El Caballero de Asfeld entrará con el de Croix y yo les acompañaré para 
executar todo […] para asegurar la subsistencia de la guarnición”. Pedrajas deixava 
constància que: «El primer cuydado será reparar las tres brechas y trabajar en las 
fortificaciones, para lo cual y dar principio se hechará una imposición sobre los veci-
nos» i demanava que: «Se digne remitir caudal para perfeccionar muchas obras que 
tenían empezadas y en muy buen estados los enemigos y sobre todo las de la Cabeza 
de la Puente, que la mayor parte es de piedra de canteria».26 Per aquesta notifica-
ció coneixem que el Cap de Pont havia resultat força malmès durant el setge 
borbònic i que l’obra de fàbrica llavors era de pedra picada; és a dir, una obra 
sòlida i ben construïda, com la majoria d’edificacions públiques del segle xvii.

4.4. Arranjaments de la fortificació del Cap de Pont fins a la guerra del 

Francès

De nou Tortosa havia estat la porta que donava accés a Catalunya i per aquesta 
raó es va trobar immersa en un conflicte bèl·lic de gran volada. Forçat per les 
circumstàncies, immediatament després del setge i en previsió dels atacs dels 
austriacistes que amb seguretat s’havien de produir en un futur proper, el duc 
d’Orleans encarregà a l’enginyer Francisco Larrando de Mauleon,27 auxiliat 

25 Laorden Ramos, Carlos (2010): op. cit., p. 104.

26 Laorden Ramos, Carlos (2010): op. cit., p. 129.

27 Quan Francisco Larrando de Mauleon era capità d’infanteria publicà a Barcelona, el 
1699, una interessant i extensa obra d’enginyeria militar intitulada Estoque de la Guerra y Arte 
Militar, en què dedicava el tractat segon a la “Definición de la Fortificación y Arte Militar”.
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pels enginyers Ignacio Sala, Francisco Santisteban i Bruno Caballero, primer 
arranjar les escletxes de les muralles i després continuar amb les obres de millo-
ra que havia emprès l’enemic. A més, ordenà començar la construcció de noves 
defenses exteriors, com ara els forts d’Orleans i del Bonete, que començaren el 
mateix 1708 i que va continuar, ja el 1712, Alejandro de Rez, enginyer director 
de les places de Catalunya amb seu a Tortosa.28 El cas tortosí representa un ex-
cel·lent exemple d’adaptació de les seves defenses a una orografia complicada.

Però Tortosa no només tenia un relleu complicat. El mateix riu Ebre cons-
tituïa un important accident natural que s’havia de traspassar per poder 
entrar a la ciutat. En el mateix planejament defensiu dels enginyers borbò-
nics, a principis del set-cents, enmig de la guerra de Successió, la fortificació 
del Cap de Pont es va enfortir sense modificar el disseny existent, ja que 
amb l’excepció dels esmentats greus desperfectes ocasionats pels estralls del 
setge castellà de 1708, el baluard pràcticament restava igual que en dècades 
anteriors, car cap modificació substancial s’havia emprès respecte a les obres 
dirigides el 1643 per l’enginyer Gandolfo. 

Durant el mes de gener de 1709, pràcticament tots els esforços de les au-
toritats borbòniques de Tortosa es destinaren a la nova construcció del fort 
d’Orleans, a l’arranjament del Cap de Pont i a les avançades del castell.29 El 6 
de març de 1709 una comunicació dels castellans deia: “no han llegado inju-
rias a Tortosa adonde se continua con el reparo de las fortificaciones de la Caveza 
de Puente”.30 El gener de 1710 encara estava vigent l’obligació que peons dels 
pobles propers acudissin a Tortosa, “pues que siendo conbeniente que las fortifi-
caciones de Tortosa estén concluydas”, malgrat això, era necessari que “los pueblos 
que contribuyan con gente y bagajes para este efecto, se les relebe de ello a fin de 
que no acaben de destruirse dejando por este motivo de cultivar los campos…”, i 
s’havien de deixar “las fortificaciones de Tortosa con regular presencia, y sin que 
la demora y quejas de los lugares pase adelante”, i estar “concluidas para la entrada 
de la campaña”. Per finançar aquelles obres va ser necessària una aportació 
monetària dels molins i les salines del Regne, ja que des de llavors s’hauria 
de pagar la mà d’obra, fins aleshores forçada i poc qualificada.31

La pressió dels austriacistes es mantenia constant. El 25 octubre de 1711, 
Staremberg intentà un nou atac a Tortosa i de nou fou rebutjat. Les fortifica-
cions tortosines requerien un manteniment permanent i contínues reparaci-

28 Laorden Ramos, Carlos (2010): op. cit., p. 163.

29 Laorden Ramos, Carlos (2010): op. cit., p. 130.

30 Laorden Ramos, Carlos (2010): op. cit., p. 173.

31 Laorden Ramos, Carlos (2010): op. cit., p. 131.
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ons. El traçat i la disposició del conjunt de defenses apareixen perfectament 
il·lustrades, i amb cert detall, en els plànols francesos de la segona dècada del 
segle xviii.32 Uns plànols contemporanis de l’època en què va estar destinat 
a Tortosa l’enginyer militar Alejandro de Rez, el qual donava molta impor-
tància a la defensa del pont de barques i que va treballar en la reconstrucció i 
l’adequació de la fortificació del Cap de Pont, formada per un revellí rodejat 
de fossat i amb contraguàrdia, camí cobert i esplanada, segons un molt in-
teressant i precís plànol i secció (figura 5) que acompanyava un informe, de 
juliol de 1720, intitulat Planta de las obras de la cabeza de Puente de Tortosa,33 
que il·lustra perfectament els diferents elements estructurals que conforma-
ven el Cap de Pont.34

Acabada la guerra, la política d’Estat absolutament centralitzat que s’im-
posà va implicar mantenir a Catalunya unes forces d’ocupació castellanes 
distribuïdes en estratègiques places militars. En el marc del programa de 
reparar els desperfectes ocasionats a la ciutat de Tortosa, es va procedir a re-
habilitar i mantenir operatiu tot el seu sistema defensiu, i lògicament també 
el Cap de Pont.35 

Sense variacions significatives es va mantenir l’estructura del Cap de Pont 
fins a finals del segle xviii, segons en deixen constància els diferents plànols 
conservats a l’Arxiu General de Simancas, però també hi ha algunes fotografi-
es de finals del segle xix que fan suposar l’existència de tres troneres per cara36 
del revellí, mentre que en el cinturó de la contraguàrdia sembla que n’hi hagi 
quatre per cara i dues en les paral·leles immediates al riu. En total, sis a l’inte-
rior i dotze a l’exterior.37 

No obstant això, l’estructura defensiva del Cap de Pont no només es va 
veure afectada per esdeveniments bèl·lics, sinó també pels capricis dels mo-
narques o d’unes autoritats municipals excessivament complaents amb la re-
ialesa del moment. Una greu destrossa va tenir lloc en les fortificacions que 
cobrien els accessos a la plaça de Tortosa a la riba dreta de l’Ebre, amb motiu 
del casament de Ferran, príncep d’Astúries, amb Maria Antònia de Nàpols. 
Per facilitar el pas dels carruatges reials van obrir un nou camí a través del 

32 Laorden Ramos, Carlos (2010): op. cit., p. 136-141.

33 Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos (A.G.M.) Mpd, 19,014.

34 Laorden Ramos, Carlos (2010): op. cit., p. 173.

35 Baila i Pallarés, Miquel Àngel (1999): op. cit., p. 253.

36 Servicio Histórico Militar (S.H.M.) Col. Gen. Doc., Sign. 5-4-4-12.

37 Miravall Dolç, Ramon (1985): Entorn a la Tortosa Napoleònica. Tortosa, p. 80.
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revellí i de la contraguàrdia per evitar les revoltes i els recolzes.38 Fins llavors, 
el camí de València donava una sèrie de voltes a través dels fossats, els murs 
i la contraguàrdia fins arribar al pont.

4.5. La porta monumental de la fortificació del Cap de Pont

L’única descripció coetània que coneixem (encara que molt succinta) de la 
fortificació és la realitzada el 1672 pel viatger francès A. Jouvin39 que descriu 
la seva visió personal de la manera següent: “hi ha un gran pont de barques, 
l’entrada del qual està defensada per un fort que va ser bastit en el temps en 
què els francesos la van assetjar [la ciutat], on per accedir-hi vam travessar 
una porta que sembla un arc de triomf, amb columnes de marbre i algunes 
figures que l’embelleixen”.40 Aquesta és la descripció de la porta del baluard 
del Cap de Pont, la més representativa de la ciutat, que estaria situada en el 
revellí. Acabada la guerra de Successió, el 1720, el nou poder borbònic va 
aprofitar l’ocasió per esculpir el seu escut en la que era la principal porta 
d’accés a Tortosa: un símbol de domini sobre una ciutat emblemàtica.41 Una 
altra porta, menys monumental, també s’obriria a la contraguàrdia, a la con-
fluència de l’actual carrer Llarg amb la rambla de Catalunya. 

5. La difícil cohabitació de la fortificació del Cap de Pont i els 

ravals de la Creu i de Sant Vicenç 

Qualsevol acció militar que s’hagués d’emprendre contra Tortosa des de la 
dreta de l’Ebre implicava ocupar prèviament els ravals de la Creu i de Sant 
Vicenç (actual barri de Ferreries), que s’assenten sobre terrenys guanyats al riu 
en el procés de sedimentació al·luvial que va acabar per cegar el braç dret que 
separava l’antiga illa fluvial de Gènova (o illa de Sant Llorenç dels Genovesos), 
de 5 km de llarg i 2 km d’ample, situada a prop de la riba occidental de l’Ebre. 
Aquest fenomen hidrogeològic es va completar entre els segles xiv i xv. 

La part meridional del barri de Ferreries és coneguda com raval de Sant 
Vicenç, mentre que l’actual sector de la rambla de Catalunya, a l’època i 
fins als segles xix i xx, s’anomenava raval de la Creu, topònim vinculat a una 

38 Laorden Ramos, Carlos (2010): op. cit., p. 179-180.

39 García Mercadal, J. (1959): Viajes de extranjeros por España y Portugal, t. II. Madrid, p. 831.

40 Baila i Pallarés, Miquel Àngel (1999): op. cit., p. 253.

41 Baila i Pallarés, Miquel Àngel (1998): op. cit., p. 16.
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creu termenal de ferro muntada sobre un pilar de pedra que s’alçava al final 
del carrer Major de les Ferreries. Les construccions s’agruparen al llarg de 
les dues vies de sortida de la ciutat, les quals es dirigien cap a València i cap 
a Aragó, ambdues estretament vinculades amb el pont de barques, com ja 
hem comentat. 

A causa de l’interès militar de tota aquella zona a la riba dreta de l’Ebre, 
mitjançant una disposició de 1394 el Consell de la Ciutat feia memòria de 
la prohibició explícita d’edificar a l’altra part del riu i, en conseqüència, fora 
de les muralles. Llavors, aquell indret era ocupat per horts i també per una 
àrea d’ús públic, allí hi havia les eres del delme i el magatzem de fusta de la 
ciutat (la casota). La construcció d’un pont estable comportaria l’aparició 
dels primers hostals, però el creixement estaria sempre molt condicionat 
pels recurrents conflictes bèl·lics que despoblarien i destruirien el raval di-
verses vegades.42 Posteriorment, amb motiu del setge que l’exèrcit francès va 
formalitzar a Tortosa el 1642, es van enrunar preventivament totes les cons-
truccions d’aquells ravals.43 

Precisament, arran de la guerra de Secessió, Tortosa es transformà pro-
gressivament en un gran quarter i la legislació municipal recollia les orde-
nances militars, que prohibien que les cases arribessin fins al capdamunt 
de la muralla i obligaven a deixar lliure per a ús estrictament militar tota 
la zona a l’entorn del perímetre fortificat. Malgrat totes les prohibicions, la 
urbanització del raval de Sant Vicenç era un fet segons diversos plànols, com 
ara un de l’any 1788: Plano de la fortificación de la cabeza de puente de Tortosa, 
con indicación de las edificaciones construidas y terrenos ocupados en el término 
llamando de la Parellada dentro del ámbito de aquélla,44 que suggereix un cert 
dinamisme constructiu, però sobretot deixa constància del ferri control mi-
litar. Per aquestes limitacions i per estar constantment sotmesa a la destruc-
ció de les riuades i la devastació de les guerres, la urbanització del barri de 
Ferreries fou lenta i sense planificació. 

No hi ha dubte que el baluard del Cap de Pont va condicionar molt la 
urbanització de l’entorn immediat. Fou necessari l’enderrocament complet 
l’any 1882 perquè el barri de Ferreries es pogués expandir de la manera que 
avui el coneixem. L’esmentat enderroc va comportar que part de les estructu-
res del baluard restessin soterrades fins que ara una intervenció arqueològica 
les ha pogut retrobar.

42 Baila i Pallarés, Miquel Àngel (1999): op. cit., p. 110-111.

43 El mateix succeí a la guerra de Successió i després a la guerra del Francès de 1808 a 1814.

44 A.G.S. Mpd IX-65, GM, leg. 3328.
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Làmina 2. Superposició del baluard del Cap de Pont sobre l’actual trama urbana de Tor-
tosa. (Autor: Marcial Martínez)

6. Destrucció i reconstrucció del Cap de Pont a la guerra del Francès 

El 1809, quan feia més de sis mesos que havia començat la guerra del Fran-
cès, l’amenaça francesa sobre Tortosa era imminent, segons el desenvolupa-
ment de les operacions. De nou, les autoritats militars tortosines van con-
siderar que era necessari arranjar les malmeses fortificacions de la ciutat i 
així poder resistir els atacs del millor exèrcit de l’època. En un informe del 
tinent coronel d’Enginyers, Juan Giraldo, de 24 de gener de 1809, es torna 
a deixar constància que l’estructura defensiva del Cap de Pont es componia 
d’un revellí circumdant de fossat i cobert d’una contraguàrdia amb el seu 
camí cobert i l’esplanada.45 

45 S.H.M. Col. Gen. Doc., Sign. 5-4-4-12; Laorden Ramos, Carlos (2010): op. cit., p. 185-187.



188 Les defenses de Tortosa a la dreta de l’Ebre

6.1. El setge de 1810 en el marc de la política territorial francesa

Des del juny de 1808, a conseqüència de la invasió francesa i la guerra de la 
Independència que aquella va desencadenar, l’administració estatal espanyo-
la i el poder central havien deixat pràcticament d’existir. La usurpació napo-
leònica es materialitzà mitjançant un decret imperial que declarava l’estat 
de setge a Catalunya i establia l’acumulació de poders en mans del mariscal 
Augereau, general en cap de l’exèrcit d’ocupació, al qual se li atorgava fa-
cultats per legislar a discreció i alterar, de manera convenient als francesos, 
l’estructura política i la planta econòmica i judicial del país. No obstant això, 
Napoleó pensava a anar molt més enllà de les reformes d’Augereau, ja que 
volia annexionar Catalunya a l’Imperi, fet que materialitzà mitjantçant el 
Decret imperial de 8 de febrer de 1810, pel qual es creaven quatre governs 
independents a les províncies del nord de l’Ebre.

Seguint les disposicions de les noves autoritats franceses, a la Gaceta de 
Madrid de 17 d’abril de 1810 es publicava la següent divisió departamental: 
Prefectura de Barcelona (subprefectures de Barcelona, Manresa i Solsona); 
Girona (Girona, Vic i Camprodon); Lleida (Lleida, la Seu d’Urgell i Cerve-
ra), i Tarragona (Tarragona, Tortosa i Alcanyís). Divisió que només es forma-
litzà en l’àmbit militar, però que no arrelà administrativament. 

La reforma afavorida per Augereau conservava la terminologia set-centis-
ta, però modificà radicalment el seu sentit i no va respectar els seus límits, 
ja que adoptà el criteri revolucionari de les fronteres naturals, que s’assimilà 
amb la hidrografia. Tot i no haver-se consolidat, amb la proposta d’Augereau 
començà una reforma racionalista de les divisions històriques que, amb alts 
i baixos i canvis, conduirà a la divisió departamental de 1812 i a la posterior 
divisió provincial de F. Javier de Burgos, de 1833, que encara avui regeix.

La nova divisió territorial francesa, que de moment no passava d’estar només 
sobre el paper oficial i els mapes, s’havia de materialitzar militarment aigües 
avall de l’Ebre sota el comandament de Louis Gabriel Suchet, general en cap del 
III Cos d’Exèrcit francès, que llavors operava a Aragó. Suchet s’havia d’enfrontar 
a Enrique O’Donnell, general en cap de l’exèrcit de Catalunya, que disposava 
d’uns 22.000 homes distribuïts de la següent manera: primera divisió a la vista 
de Barcelona, a la línia del Llobregat; la segona a Falset, a la mira del general 
Suchet que intentava caure sobre Tortosa, després de haver pres Mequinensa i 
Lleida; i la tercera estava destinada als Pirineus. El quarter general d’O’Donnell 
es va situar a Tarragona per poder acudir a reforçar qualsevol dels fronts.

El pla de Suchet era conquerir Tortosa per dominar el curs de l’Ebre i po-
der rebre per aquella via el combois marítims, a més de poder comunicar-se 
amb més facilitat amb l’exèrcit francès de Catalunya, i transformar la ciutat 
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tortosina com a base d’operacions per estendre el seu avanç cap a València. 
Per conquerir Tortosa va reunir material de guerra i queviures a Mequinensa 
i va anar avançant forces, mentre restablia l’antic camí que conduïa a la costa 
(era el camí de Mesquinesa, Favara, Batea, el Pinell de Brai i Xerta). En el 
marc d’aquesta ambiciosa operació combinada, d’Alcanyís va sortir la divisió 
de Laval (composta per 8.000 infants i 1.000 cavalls) en direcció a València 
per després girar cap a l’Ebre i situar-se enfront de Tortosa; el 3 de juliol ar-
ribà fins a Amposta. De Lleida va sortir la divisió Habert (4.000 homes) per 
situar-se a Garcia i caure sobre Tivenys i Tortosa. Per la seva banda, Suchet 
amb la brigada París, es va dirigir a Móra d’Ebre i va tirar dos ponts sobre el 
riu per poder comunicar amb l’altra riba.46

Segons la planificació estratègica de Suchet, les seves columnes havien de 
convergir sobre Tortosa per la dreta de l’Ebre, circumstància que implicava 
haver d’ocupar els ravals de Sant Vicenç i de la Creu i després enfrontar-se 
al primer obstacle veritablement important: el Cap de Pont, ja que només 
amb el control d’aquell estratègic baluard podrien tallar de soca-rel qualse-
vol operació de resistència i contraatac, a l’empara d’aquella fortificació, a la 
riba occidental. 

6.2. Atacs francesos al Cap de Pont i al pont de barques (juliol-octubre de 

1810)

El setge tortosí de 1810 és un dels que es coneix més bé, amb una detallada rela-
ció diària dels fets, que el lector pot consultar a les obres de Blanch, Fernández 
i més recentment de Ramon Miravall. Per aquesta raó i per centrar-nos exclu-
sivament en les defenses a la riba dreta de l’Ebre, ens limitem a fer esment del 
protagonisme que assolí el baluard del Cap de Pont en el marc de l’estratègia 
dels generals Laval i Suchet per concloure amb èxit el setge a Tortosa.

El general Laval va rebre l’encàrrec de formalitzar l’atac a Tortosa. No era 
pas una missió fàcil. L’1 de juliol de 1810, el governador militar de Tortosa, el 
brigadier d’artilleria Manuel Velasco, rebia informació, facilitada pels alcal-
des de la zona, dels moviments de les tropes franceses. Per intentar frenar les 
avançades enemigues, Velasco destacà un fort contingent al pas de les Armes 
del Rei (Benifallet) i un altre per la dreta de l’Ebre. Però de res va servir aques-
ta oposició, perquè el 3 de juliol els francesos ja havien entrat a Ulldecona. 
Amb l’enemic quasi a les portes de Tortosa, el governador Velasco ordenà a 
Ignasi Gil la missió d’assegurar la fortificació del Cap de Pont. Immediata-

46 Fernández y Domingo, D. (1867): Anales o Historia de Tortosa desde su fundación hasta 
nuestros días. Barcelona, p. 189-190.
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ment, també, comissionà el tinent de navili Marcelino Dueñas per informar 
de l’apurada situació als generals O’Donnell i José Caro, aquest darrer co-
mandant de l’exèrcit de València. 

El setge napoleònic és imminent. El 4 de juliol el gros de les tropes france-
ses està a Roquetes i el baluard del Cap de Pont es converteix en el punt més 
avançat de les defenses tortosines a la dreta de l’Ebre. Serà el Cap de Pont des 
d’on es coordinaran les sortides per atacar les avançades franceses i des d’on 
(conjuntament amb les bateries del Castell, de la plaça d’Armes, Temple i 
Sant Jaume) es bombardejaran els enginyers enemics que treballen en les ra-
ses i les trinxeres d’aproximació. Sortosament, els francesos encara no dispo-
sen de l’artilleria i els seus atacs es limiten a fortes descàrregues de fuselleria 
des de les posicions avançades. Enmig d’aquesta situació, i sota la direcció del 
capità d’artilleria Francesc Arnau, al Cap de Pont es va construir un parapet 
baix a fi de guanyar més extensió a l’esplanada i poder col·locar-hi dos canons 
de quatre lliures. Per augmentar la protecció, sembla que per damunt de la 
banqueta del camí cobert del Cap de Pont hi havia una filera d’estaques cla-
vades verticalment a tocar una de l’altra, assegurades amb llistons verticals. 

Durant aquests primers dies de setge, l’acció se situa de manera preponde-
rant a la dreta de l’Ebre, ja que si bé a l’esquerra, a la part de Remolins, són 
diversos els xocs entre ciutadans i francesos, és a Ferreries on els atacs són 
més espectaculars. Entre el 5 i l’11 de juliol continuen els successius intents 
d’assalt al Cap de Pont; tots fracassen, però són les masies de les hortes pro-
peres les que resulten cremades o destruïdes pel bombardeig de l’artilleria 
tortosina, fet que corrobora que la prohibició de construir en el perímetre 
del Cap de Pont era una decisió militar força justificada.

Vegada rere vegada, els assaltants són rebutjats davant del baluard del Cap 
de Pont. Aquesta fortificació a la dreta de l’Ebre adquirí un protagonisme 
inusitat en esdevenir base de sortida de la infanteria tortosina que atacava 
les avançades franceses i lloc d’emplaçament de l’artilleria que bombarde-
java les posicions enemigues. Com que el Cap de Pont no es podia pren-
dre a l’assalt d’una manera més o menys ràpida, l’11 de juliol Laval ordenà 
als enginyers francesos mesurar el terreny i aixecar plànols per atrinxerar-se 
contra els focs que provenien del Cap de Pont i així poder batre aquella 
fortificació, i mitjançant una altra línia transversal disparar contra la ciutat. 
Paral·lelament, per minvar l’eficàcia d’aquell insospitat punt de resistència 
que s’erigia a la dreta de l’Ebre, els francesos van intentar cremar sense èxit 
diverses vegades el pont de barques a fi d’aïllar els defensors del Cap de Pont 
i privar-los dels reforços i l’auxili que rebien de la ciutat. 

Amb tot, l’exèrcit napoleònic tenia recursos tàctics, humans i materials 
per doblegar qualsevol resistència que s’oposés als seus plans. Per fer-nos una 
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idea de la virulència dels atacs llançats des del baluard del Cap de Pont, no-
més cal mencionar ara que el general Laval va morir a conseqüència de les 
ferides rebudes en un enfrontament el dia 3 d’agost. A principis d’agost els 
enginyers francesos havien obert trinxeres i llocs per emplaçar les bateries ar-
tilleres contra el Cap de Pont, el Temple i la plaça d’Armes. L’espai d’aquestes 
operacions es pot situar aproximadament entre els actuals carrers de Mossèn 
Fabregat i Pina, i des del riu fins al carrer de la Ràpita, amb un futur eix de 
comunicació devers el Cap de Pont, que podria coincidir amb el carrer Llarg 
de Sant Vicent. Es deixava així més a l’interior la carretera de València i quasi 
vora riu altres comunicacions entre les trinxeres; en diagonal, la relació entre 
les respectives bateries artilleres que aviat es traslladarien fins a Tortosa.

El general Harispe substituí Laval, mentre que Suchet, general en cap, va 
establir el quarter general a Roquetes. A mesura que augmentava el cabal del 
riu era més factible la navegació per l’Ebre. Durant el mes de setembre, Su-
chet envià de Mequinensa a Xerta barques carregades amb peces d’artilleria, 
i Harispe va reforçar el setge del Cap de Pont.

6.3. El Cap de Pont, ara un objectiu secundari (novembre-desembre de 1810)

Després de quatre mesos de setge sense resultats, els generals francesos acorden 
que l’atac principal ha de tenir lloc al sector del Temple, per la terrassa fluvial 
que els permet l’accés al fort de Sant Pere, malgrat d’estar sotmesos al foc arti-
ller de tot el front i, pitjor encara, del fort d’Orleans, tot i considerar que l’arti-
lleria té poc angle de sortida i no podrà ésser eficaç. Amb la nova estratègia el 
Cap de Pont, doncs, esdevindrà un front de distracció o front de fals atac.

Amb el nou pla d’atac i disposant d’artilleria, els francesos comencen els 
bombardejos sistemàtics de la ciutat, que escampen la destrucció i els incen-
dis. La plaça, que fins llavors només havia estat semibloquejada des de la riba 
dreta, havia de restar completament isolada, el setge s’havia de tancar com-
pletament. A mitjan desembre Suchet passà a la riba esquerra de l’Ebre, per 
Xerta, amb dotze batallons per completar el cordó, avançar fins a tir de canó 
de la plaça i fer retrocedir a l’interior d’aquesta totes les guarnicions exteriors.

Llavors, els atacs de distracció sobre el Cap de Pont s’intensificaren; cinc 
batallons francesos envolten el baluard i complementen els atrinxeraments 
amb veritables murs de sacs terrers per tal de cobrir-se de l’acció artillera tor-
tosina. En aquest sector l’atac més important es produeix la nit del 20 al 21 
de desembre. Pel sector del Raval de la Creu (a cent toeses del Cap de Pont)47 

47 Una toesa equivalia a uns 2 metres.
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s’esforcen quatre-cents obrers sapadors per obrir trinxeres amb una comuni-
cació dorsal, pròxima al riu. Mentre això succeïa a la riba dreta, per l’esquerra 
començava l’atac principal contra el Temple.

El setge de Tortosa havia arribat a la fase definitiva. De dia i de nit els atacs 
i contraatacs havien estat sagnants, però les bateries franceses d’ambdues 
ribes que ja estaven emplaçades i perfectament artillades van obrir foc en 
clarejar el dia 29 de desembre, que provocà nombroses destruccions a les 
defenses. A l’endemà, les fortificacions urbanes (fort d’Orleans i baluards 
de Sant Pere, Sant Joan i cortina del Temple) estan molt malmeses, amb es-
cletxes per tot arreu, i els francesos tenen la victòria a l’abast. Llavors, l’altre 
punt a reduir, el baluard del Cap de Pont, és fortament castigat i resta en 
disposició de rebre l’assalt definitiu, mentre els combats no cessen al front 
del Temple.

6.4. Destrucció del Cap de Pont i capitulació de Tortosa (gener de 1811)

Desfetes cinc barques del pont, l’entaulament encara es conservava en el seu 
lloc, fet que permetia mantenir la permanent comunicació de la ciutat amb 
els defensors del Cap de Pont, però el dia 30 la passera es va desfer i va tren-
car aquell nexe. El baluard del Cap de Pont restà desfet per les explosions i, 
davant la gravetat de la situació, s’ordena l’evacuació immediata, la qual es 
fa ordenadament, havent cremat tot allò que hi havia i destruïdes les peces 
d’artilleria restants. 

El 31 de desembre, el baluard de Sant Pere i les muralles resultaren molt 
malmeses per l’acció de l’artilleria i dels minadors francesos. L’heroica resis-
tència ja no es pot perllongar més. El dia de cap d’any, després de forts com-
bats, s’hissa al castell una bandera blanca. I a les onze del matí, camina pel 
pont de barques, com pot, el coronel Veyan, en direcció al destruït baluard 
Cap de Pont, on és atès pel general francès Saint-Cyr Nugues; però Suchet 
no acceptà les condicions espanyoles. Finalment, davant un assalt imminent, 
el 2 de gener de 1811 es va signar la capitulació de la plaça. El Tercer Exèrcit 
napoleònic realitzà l’entrada formal a Tortosa a les tres de la tarda del mateix 
dia 2. Desfilant en formació des del Raval de la Creu, van haver de travessar 
entre les runes del Cap de Pont i per sobre del malferit pont de barques. 
Mentrestant, pel portal de Remolins l’exèrcit derrotat abandonava la ciutat.

Després de la capitulació de Tortosa, cauria Tarragona, la segona ciutat del 
Principat, i llavors començaria a prendre forma el pla de Napoleó d’annexi-
onar Catalunya a l’imperi francès.
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6.5. Reconstrucció francesa de les defenses tortosines i del Cap de Pont 

en particular

És en un context de profundes transformacions administratives a la Cata-
lunya dominada per Napoleó, a principis de 1811, la ciutat de Tortosa (ara 
francesa) s’integra en la maquinària imperial i esdevé una efectiva base per 
als atacs contra Tarragona. El mariscal Suchet concentra a Tortosa els mate-
rials emprats en la conquesta de Saragossa i els corresponents al cos d’en-
ginyers en el sector del Raval de la Creu, que, juntament amb Roquetes i 
Jesús, esdevé l’espai receptiu dels efectius militars. Tot seguit, els francesos 
van procedir a desenrunar les defenses i tornar-les a posar mínimament ope-
ratives. Fruit d’aquesta ràpida rehabilitació del baluard de Cap de Pont (Tete 
de Pont), entenem que són les restes posades al descobert de la contraguàrdia 
de la fortificació del Cap de Pont (figures 4 i 5).

Aquesta rehabilitació era del tot necessària ja que Tortosa s’havia convertit 
en centre logístic de rereguarda de l’Exèrcit francès i després de conquerir 
Tarragona. Des d’aquí es van iniciar els preparatius per a la conquesta de 
València. Pel pont de barques i el baluard del Cap de Pont havien de passar 
la majoria de les tropes franceses per adreçar-se cap a terres valencianes. El 
mateix Suchet va fer aquest recorregut el 15 de setembre de 1811. La relació 
de la ciutat amb les unitats en lluita era constant, i el punt de partida i d’aco-
lliment hauria d’ésser sempre el Cap de Pont per raó de seguretat, perquè 
calia emprar el camí interior, per Ulldecona, per tal d’evitar el del litoral, que 
estava controlat per la flota britànica.48

Però, a més de raons estrictament militars, també n’hi havia d’adminis-
tratives, ja que sota administració francesa la majoria del territori adscrit a 
Tortosa estava a occident, a la dreta de l’Ebre, i el Cap de Pont era l’únic punt 
d’entrada i sortida de persones i mercaderies. La seva importància estratègi-
ca, lluny de minvar amb el pas del temps, va anar en augment. 

6.6. El setge espanyol de 1813-1814

Malgrat els decrets imperials francesos, Catalunya encara no estava total-
ment pacificada i la situació començà a agreujar-se a principis de 1813, quan 
és nomenat capità general de Catalunya Francisco Copons y Navia, un mili-
tar que, conjuntament amb el baró d’Eroles, va desplegar una gran activitat. 
A la primavera, Eroles arrasà tots els llocs fortificats entre Tarragona i Tortosa 

48 Miravall Dolç, Ramon (1998): op. cit., p. 55.
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en un moment en què els exèrcits imperials són derrotats a l’est i al centre 
d’Europa. Les necessitats de la guerra obliguen, el 23 de maig de 1813, a sim-
plificar l’administració francesa a Catalunya i a traslladar a Girona la seva 
capitalitat única i oficial. Llavors, Suchet, governador d’Aragó i de València, 
recobra el poder total sobre Tortosa ja que el departament de les Boques de 
l’Ebre és el més proper als sectors de combat: el militarisme triomfa sobre 
l’administració civil de l’imperi.

La victòria espanyola a Vitòria, el 21 de juny de 1813, obligà els francesos 
a evacuar València i replegar-se a la línia de l’Ebre, per la qual cosa augmen-
ta la guarnició de Tortosa a 4.500 homes sota el comandament del general 
Robert, ja que es considerava una plaça fonamental per al desplegament 
francès en retirada. València fou evacuada per Suchet el 5 de juliol de 1813. 
El 12 de juliol de 1813 els francesos d’Aragó s’havien desplegat entre Casp, 
Batea-Gandesa i Tortosa. Suchet passa l’Ebre per Mequinensa, Móra d’Ebre 
i el Tercer Exèrcit en retirada arriba davant el Cap de Pont de Tortosa el 15 
de juliol: hi entra passant lentament el pont de barques i per davant de la 
Casa de la Ciutat, travessa la ciutat fins al portal del Temple i continua cap 
al nord. També hi han acudit les unitats procedents de les fracassades ope-
racions a Aragó perquè Tortosa, en els darrers temps, ha esdevingut el nucli 
elemental de defensa i la rereguarda de València, quant a l’ofensiva aliada 
procedent d’Espanya. La plana Dellà lo Pont, amb Jesús i Roquetes, cruïlla 
d’Aragó i València, és l’espai de trànsit de tropes i de campaments. Ara és tot 
el Tercer Exèrcit francès el que surt per la porta del Temple.

La divisió anglosiciliana, la divisió Wittingham i el Tercer Exèrcit que co-
manda el duc del Parque estableixen, llavors, un pont volat a Amposta, cre-
uen l’Ebre i ataquen Tortosa el 20 de juliol de 1813. Per raons estratègiques, 
el setge ara s’encomana a la cinquena divisió del Segon Exèrcit, comandat 
per El Empecinado, però els francesos no cedeixen perquè consideren abso-
lutament imprescindible la possessió de les places fortes de Lleida i Tortosa.

De juliol a novembre, la vida ciutadana a Tortosa transcorre sense inci-
dents dignes d’esment, encara que està influenciada pel constant moviment 
i estacionament de les tropes franceses. A partir de novembre de 1813, la 
conquesta de Tortosa esdevé obsessiva per als espanyols i no para d’incre-
mentar-se el nombre d’unitats aliades que estableixen un setge relatiu a la 
ciutat. El general Elío i Villacampa ordenà diferents atacs, però no s’arribà 
a planejar un assalt en tota regla. Aquesta situació es perllongà fins al 18 de 
maig de 1814, quan els francesos evacuen definitivament Tortosa, amb la 
consegüent ocupació militar espanyola.49 

49 Miravall Dolç, Ramon (1998): op. cit., p. 56-57.



195200 anys de la fi de la guerra del Francès a les Terres de l’Ebre

El setge espanyol no va presentar ni de bon tros la virulència de l’anterior 
Francès, ni el Cap de Pont va patir les greus destrosses de la darreria de 1810. 
Per aquesta raó, l’estructura del Cap de Pont bàsicament es va mantenir sen-
se transformacions significatives des de la seva construcció el 1642-1643, 
mentre que la rehabilitació francesa va perdurar fins a l’enderrocament de-
finitiu l’any 1882.

7. Les restes del Cap de Pont de Tortosa que l’arqueologia ha posat 

al descobert

7.1. Limitacions de l’arqueologia urbana en la intervenció del Cap de Pont

El concepte d’arqueologia, segons el Gran diccionari de la llengua catalana, 
es defineix com el “mètode per a elaborar història que utilitza com a docu-
ments qualsevol mena de vestigis materials deixats pels homes”. Mètode de 
documentació històrica que en el cas de l’arqueologia urbana, entesa com 
aquella que es desenvolupa en el context d’àmbits urbanitzats, planteja di-
verses limitacions o problemes, dels quals en volem destacar tres, per la seva 
directa repercussió en el procés de fer intel·ligibles aquells vestigis. En primer 
lloc, l’espai: habitualment, els arqueòlegs treballem en àmbits urbanitzats en 
el marc d’intervencions marcades pel parcel·lari urbà que no tenen res a veu-
re amb les dimensions reals de les restes arqueològiques. Això, sovint, suposa 
interpretacions incompletes i parcials que no ajuden a l’estudi del passat. En 
segon lloc, el temps: les intervencions desenvolupades en els nuclis urbans, 
en la seva major part estan relacionades amb l’arqueologia preventiva, en 
què el termini de les intervencions és un element de pressió per al treball 
de l’arqueòleg. El fet que aquestes intervencions estiguin estretament corre-
lacionades amb un moviment de terres redueix considerablement el temps 
que es pot dedicar a la recollida de documentació in situ, circumstància 
que dificulta la interpretació posterior. I en tercer lloc: la compaginació dels 
interessos de la propietat particular, fonamentalment el projecte constructiu 
i les despeses, amb la necessitat de realitzar una acurada intervenció, que 
moltes vegades es limita a una qüestió de mínims: el control arqueològic de 
l’obra i la documentació de les troballes.

En el cas que ens ocupa, tot i la bona predisposició del propietari del so-
lar i les facilitats donades per les autoritats municipals, les tres limitacions 
inherents a l’arqueologia urbana s’han posat de manifest en la intervenció 
del Cap de Pont i aquestes no han possibilitat anar gaire més enllà d’una 
activitat “administrativa-arqueològica” de recollida de documentació estrati-
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gràfica i topogràfica que té el seu retorn a la societat amb la divulgació i la 
difusió de la troballa d’una manera científica.

7.2. Descripció de la intervenció arqueològica 

Prenent en consideració les troballes d’una intervenció arqueològica d’ur-
gència anterior a la zona de Ferreries, que correspondria a diferents seccions 
de les estructures que formarien part de la fortificació del Cap de Pont, i el 
posterior estudi de la nombrosa planimetria (conservada en diferents arxius 
militars) que representa amb més o menys detall el Cap de Pont, arribà-
rem a la conclusió preliminar que era molt possible trobar part del fossat 
de davant de la part interior del glacis. Sota aquesta premissa es va planifi-
car la intervenció arqueològica preventiva en el solar que prèviament havia 
estat completament desenrunat. Planejament que consistia a realitzar amb 
mitjans mecànics (una retroexcavadora equipada amb una cullera de 80 cm 
d’amplada) diverses rases en diagonal per documentar possibles estructures 
o restes arqueològiques del Cap de Pont.

La primera rasa, en diagonal i paral·lela al xamfrà, es va obrir en el límit ad-
jacent a la rambla de Catalunya, per sobre de l’eix que dividia el solar en dues 
meitats longitudinals. Tot seguit, a una cota d’uns 50 cm per sota del nivell del 
carrer, es va localitzar una possible estructura, que es va vorejar sense afectar-la. 
Ara, ja amb mitjans manuals (pales, paletes i aixades), es va posar al descobert 
el lateral de maons d’una estructura que seguia l’eix diagonal i que finalitzava 
en un vèrtex de grans carreus de pedra. Davant l’excepcionalitat de la troballa, 
s’optà per abandonar el sistema de rases i obrir en extensió la superfície del 
solar per poder delimitar en planta l’estructura documentada. Però, les limi-
tacions de temps i pressupostàries, van recomanar continuar l’excavació, ara 
en extensió, emprant els mitjans mecànics, de manera que el pla d’obra no 
es veiés gaire alterat, encara que el control arqueològic era exhaustiu pel que 
feia al moviment de terres. Posteriorment, una vegada delimitada en planta 
l’estructura, es determinà l’alçada conservada i la retroexcavadora va obrir, tot 
just davant del vèrtex, un pou de quatre metres de profunditat fins arribar a la 
banqueta de fonamentació (o berma) de l’estructura i l’inici del fossat. 

Les unitats constructives (UC) i estratigràfiques (UE) documentades són 
les següents: l’estrat superior (UE 1001) és un potent nivell d’enderroc que 
sembla que ha de correspondre amb la fase d’anivellament del terreny, des-
prés d’haver-se enderrocat el Cap de Pont, en un moment posterior al 1882. 
Des de la cota de superfície fins a la interfície amb l’estrat inferior té 2,40 
m de potència. Només es documenta algun fragment aïllat de ceràmica co-



197200 anys de la fi de la guerra del Francès a les Terres de l’Ebre

Làmina 3. Planta del vèrtex de la contraguàrdia del Cap de Pont de Tortosa. (Autor: 
Marcial Martínez)

muna que no es recull. La UC 1002 és una estructura massissa realitzada 
amb reompliment de pedres i cara exterior de maons i angle reforçat amb 
carreus. La seva amplada difereix en els dos braços: el braç septentrional és 
més ample, té 2,95 m d’amplada i la longitud posada al descobert ha estat de 
7 m; mentre que el braç meridional només té 2,70 m d’amplada i la longitud 
posada al descobert ha estat de 10 m. L’amplada total de la punta del vèrtex 
on convergeixen ambdós braços és de 4 m i està reforçada amb grans carreus. 
Tant els panys de muralla com el mateix vèrtex estan talussats i conserven 
4 m d’altura. L’estrat inferior (UE 1003) és un potent nivell d’argiles molt 
homogeni, de color marró clar i sense intrusions, que es correspon amb el 
cobriment del fossat de la contraguàrdia amb les terres del camí cobert (làmi-
na 2 i figura 3). Des de la interfície amb l’estrat superior fins la banqueta de 
fonamentació de l’estructura massissa té 2,10 m d’altura. A la resta del solar 
no hi havia cap altra estructura arqueològica. Finalitzada aquesta primera 
fase arqueològica que obligava a replantejar el projecte arquitectònic, es va 
procedir a protegir completament l’estructura amb una capa de geotèxtil, la 
qual es va cobrir provisionalment amb una capa de terra.
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Figura 5. Revestiment de maons del mur de l’escarpa de la contraguàrdia del Cap de 
Pont. (Autors: J. M. Pérez i P. Rams)

Figura 4. Vèrtex de 
carreus de la contraguàr-
dia del Cap de Pont. 
(Autors: J. M. Pérez i P. 
Rams)
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8. Conclusió

El Cap de Pont, tot i estar emplaçat a la dreta de l’Ebre, davant de la ciutat, 
no era pas un element aïllat, sinó que formava part del modern sistema 
defensiu de Tortosa, el qual es va concebre com una resposta operativa a 
les necessitats derivades del conflicte obert a Catalunya arran de la guerra 
de Secessió. Però també fou resultat directe de la necessària adequació a les 
innovacions tècniques que en matèria d’artilleria i enginyeria militar en van 
desenvolupar en els segles xvi i xvii. 

Si bé l’estructura defensiva del Cap de Pont de Tortosa fou una obra con-
cebuda en el segle xvii, veritablement va tenir un paper molt rellevant du-
rant el setge napoleònic a la ciutat. Aquesta llarga perdurabilitat en el temps 
es pot explicar per la seva eficàcia per contrarestar l’efecte destructiu de les 
armes de setge i les tècniques d’assalt. Dels tractadistes en fortificacions es 
dedueix que la idea general que guiava els enginyers militars dels segles xvii, 
xviii i xix era poder establir un front amb baluard, el qual es definia com 
una unitat defensiva conformada per dos baluards i la cortina d’enllaç, com 
a conjunt unitari de generació de la fortificació completa. En el cas particu-
lar que ens ocupa, el Cap de Pont de Tortosa, aquest també constitueix un 
front amb baluard format per dos semibaluards enllaçats per la contraguàr-
dia que envolta el revellí. Tècnicament, doncs, es tracta d’un revellí doble, 
conformat per un reducte interior i una contraguàrdia de protecció. Aquests 
petits bastions, que es construïen sòlidament per resistir els impactes de l’ar-
tilleria i a la vegada cobrien un ample camp amb la seva pròpia artilleria, són 
obres exteriors de fortificació semicircular amb dues cares en angle sortint 
configurat per la muralla o terraplè, on la seva part superior, que constitueix 
la plataforma de maniobres de la infanteria i l’artilleria (generalment deno-
minada camí de ronda o adarve en castellà), estava protegida de les vistes i 
els tirs de l’exterior pel parapet on s’obren les canoneres que pel seu disseny 
permetien apuntar a la base de la muralla, al fossat, a les obres de defensa 
contigües, al glacis i sobretot al camp de batalla.

De dins a fora, les defenses del Cap de Pont presentaven els elements se-
güents: la muralla o terraplè del revellí (cos de guàrdia de la porta) amb la 
seva camisa o revestiment generalment de carreus de pedra (escarpa) amb 
un esglaó inferior o berma; el primer fossat; la primera contraescarpa; la 
muralla o terraplè de la contraguàrdia amb la seva camisa o revestiment 
(escarpa); el segon fossat; la segona contraescarpa, el camí cobert i, per aca-
bar, la palissada i el glacis o esplanada. La cartografia que representa el Cap 
de Pont sembla suggerir que el revellí era un baluard buit per on discorria 
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la gola que donava accés al pont de barques. Cal suposar que el fossat del 
Cap de Pont de Tortosa devia estar inundat d’aigua de l’Ebre, mentre que el 
camí cobert, entre la contraescarpa de la contraguàrdia i la palissada, devia 
estar compartimentat amb travesses. Al camp de batalla exterior s’arribava 
mitjançant sortides que s’obrien regularment i simètricament en el glacis 
des del camí cobert. En definitiva, la fortificació del Cap de Pont era un clar 
exponent de l’enginyeria militar més moderna.

En relació amb l’estructura primigènia del segle xvii, a l’explicació del 
citat plànol de 1643 no s’anomena explícitament el revellí. Aquesta circums-
tància es pot explicar pel fet de tractar-se d’un concepte molt nou i potser 
encara no gaire difós entre els enginyers militars de l’època, atès que en el 
tractat de Gabriello Busca intitulat L’archittetura militare (1619) hi ha una 
referència expressa a la mitja lluna (o revellí) com una construcció de recent 
creació. No obstant això, la seva difusió va ser força ràpida, perquè aviat es 
va veure la seva eficàcia defensiva en esdevenir un obstacle d’importància 
per barrar o dificultar l’accés de l’enemic a la fortificació principal. Segons 
els plànols de l’època, les adients propostes de l’enginyer Lorenzana es van 
materialitzar en poc temps. L’investigador Miquel A. Baila és del parer que la 
nova fortificació, i definitiva, del Cap de Pont va consistir en un doble balu-
ard, impròpiament anomenats revellí i contraguàrdia, que duplicarien la de-
fensa; per la part exterior comptava amb un ample fossat i camí cobert, que 
pels dos extrems s’obrien, i hi figuraven sengles semibaluards més petits que 
ja apareixien en el projecte original; a més, per defora s’estenia un glacis. A 
part de defensar-se dels setges per terra, en un dels accessos més importants 
a la ciutat, el Cap de Pont també permetia controlar els moviments pel riu 
i tractar de garantir, per tant, la integritat de l’estratègic pont de barques.50

En relació amb la troballa arqueològica que presentem, després d’examinar 
la diversa documentació cartogràfica relativa al Cap de Pont de Tortosa, estem 
en condicions d’afirmar que hem localitzat l’angle de la part inferior de la 
contraguàrdia que envoltava el revellí del Cap de Pont. Per davant d’aquesta, 
estava l’anomenat fossat de la contraguàrdia, la qual havia estat construïda 
cap al 1642-1643, i que en diverses ocasions fou reparada i refeta. L’aspecte que 
actualment presenta, una estructura massissa amb doble parament exterior de 
maons disposats de llarg i carreus de pedra al vèrtex (figures 8 i 9), és fruit de 
la darrera reconstrucció realitzada el 1811 i del posterior arrasament de 1882. 

El treball d’estudi topogràfic realitzat pels tècnics d’urbanisme de l’Ajun-
tament de Tortosa arran d’aquesta troballa, corrobora que s’ha retrobat i 

50 Baila i Pallarés, Miquel Àngel (1998): op. cit., p. 15-16.
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identificat el vèrtex de la contraguàrdia del Cap de Pont. Aquest estudi to-
pogràfic (làmina 3) ha consistit a superposar les estructures retrobades del 
Cap de Pont sobre un dels plànols d’època més precisos que disposem: un 
de l’any 1811,51 que a la seva vegada s’ha sobreposat sobre l’actual trama 
urbana del barri de Ferreries. A partir d’ara disposem d’un nou instrument 
que ajudarà a planificar properes intervencions arqueològiques en aquesta 
zona de Tortosa.
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EL VAIXELL DELTEBRE I: RESULTATS DE LES EXCAVACIONS 
SUBAQUÀTIQUES EN UN VAIXELL DE CÀRREGA MILITAR

Gustau Vivar Lombarte, doctor i director del MAC-CASC
Rut Geli Mauri, arqueòloga col·laboradora del MAC-CASC

Thaís Torra Burgués, arqueòloga col·laboradora del MAC-CASC

1. Introducció

L’any 2008 Carles Somolinos, pescador d’Amposta, va localitzar prop de la 
desembocadura de l’Ebre les restes d’un vaixell enfonsat. En el context de 
difusió mediàtica arran del cas Odyssey i de l’espoli per part d’una empresa 
de caçatresors, aquest pescador declarà la troballa demanant els drets econò-
mics que li poguessin correspondre com a descobridor.

El Centre d’Arqueologia Subaquàtica de Catalunya (CASC), encarregat 
de l’inventari, la protecció, la conservació, l’estudi i la difusió del patrimoni 
arqueològic subaquàtic català, va realitzar una intervenció en el jaciment i es 
va observar l’excepcional estat de conservació del derelicte. Aquest havia es-
tat enterrat fins feia poc temps, protegit de la degradació per efectes naturals 
i dels actes d’espoli. L’aparició del derelicte està en relació amb el fenomen 
de regressió que pateix el delta de l’Ebre ja que la construcció contempo-
rània de preses frena l’aportació de sediment fluvial a la desembocadura 
(Sanchez-Arcilla et alii, 1998). 

El CASC va decidir realitzar una campanya immediata per conèixer la 
cronologia, el tipus de carregament, de vaixell i nacionalitat, a més de realit-
zar-hi una sèrie de mesures de protecció. En aquests treballs es pogué com-
provar que era un vaixell de finals del segle xix o principis del segle xx, que 
transportava munició (bales de fusell, bombes de canó, granades, barrils de 
pólvora, de sílex, etc.), per tant es tractava d’un transport militar. La naciona-
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litat del vaixell no es va poder determinar encara en aquesta campanya, tot i 
que se’n va extreure, pel risc d’espoli que suposava, un canó de bronze amb 
data inscrita de 1798 i l’escut de Jordi III d’Anglaterra (figura 1).1 

El derelicte es batejà amb el nom de Deltebre I i la conservació excepcional 
de les restes, tant del carregament com del vaixell, i el seu interès històric, 
a més del risc de degradació a què estava exposat, van fer que el CASC en 
plantegés iniciar l’excavació i l’estudi.

2. Els treballs arqueològics realitzats entre 2009 i 2014

Els treballs d’excavació es van iniciar l’any 2009 dins la campanya anual d’ex-
cavacions subaquàtiques del CASC, i s’hi ha realitzat una actuació des de lla-
vors cada any fins 2014, tenint sempre present que l’excavació del jaciment 
no està finalitzada. Es va decidir començar per la part de popa, lloc on es 
preveia que apareixerien més materials de la tripulació necessaris per conèi-
xer la nacionalitat del vaixell, ja que és en el castell de popa on es troben les 
estances dels oficials.2 

La ubicació de la popa del vaixell ja es va poder determinar en la inter-
venció de l’any 2008, ja que part de la roda de popa era visible perquè so-
bresortia gairebé 2 metres del nivell del fons del mar i s’hi podien veure les 
femelles de bronze on s’inserien els mascles del timó (figura 2).

La càrrega que transportava el Deltebre I era principalment munició de 
diferent tipus i calibre. La zona de popa estava coberta per una capa de bales 
de plom de fusell que cobria la totalitat de les restes del vaixell i que un cop 
documentada es va retirar. Aquestes bales procedien del carregament del vai-
xell i estarien emmagatzemades en caixes i barrils que haurien desaparegut. 
Presentaven dos calibres diferents. Aquests es devien trencar i el contingut es 
va dispersar pel derelicte (figura 3).

Avançant l’excavació de popa a proa s’ha documentat l’estiba de la càrrega 
de munició que transportava. Després dels barrils i les caixes de bales de 
fusell, s’ha documentat l’estiba de caixes de munició per canó de diferent 
calibre i caixes amb bombes de fragmentació de diferent tipus (figura 4). A 
proa d’aquetes caixes es troba una zona de bales de morter de gran calibre 

1 El canó no determina sempre la nacionalitat del vaixell, ja que l’armament era objecte de 
pillatge i passava fàcilment d’un bàndol a un altre en cas de conflicte (Pujol et alii 2003: 57). 

2 Aquesta urgència per conèixer la nacionalitat estava determinada pel fet que segons la 
convenció de la UNESCO, ratificada per Espanya, quan es localitza un vaixell d’estat, s’ha de 
comunicar a la nació a la qual pertany.
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(37,5 kg cada individu) estibades a granel. Sobre d’aquestes va aparèixer una 
carronada en posició invertida que probablement constituiria un element 
de defensa del mateix vaixell (figura 5). A la zona de babord, fora del vaixell, 
a l’altura de la càrrega de caixes de bales de canó, també s’hi ha localitzat una 
altra carronada en la darrera campanya d’excavació de 2014. 

A més d’aquesta càrrega descrita, també hi han aparegut barrils amb pe-
dres fogueres, caixes d’espoletes i fins i tot un barril el contingut del qual 
s’ha identificat com a pólvora de cotó. A més, sabem que també transportava 
pólvora gràcies a un sondeig realitzat el 2008 a la proa del derelicte, zona en-
cara no excavada, on les restes del vaixell es troben colgades pel sediment i en 
aquest sondeig hi van aparèixer tres barrils que contenien aquest explosiu.

En la darrera intervenció arqueològica realitzada al Deltebre I el 2014, es 
va descobrir de sediment la zona a proa de la càrrega de bales de morter. En 
aquesta part del vaixell van aparèixer barrils de mida diferent que contenien 
pedres fogueres per als fusells, corretges de cuir, ferradures i raspalls per a 
èquids (figura 6). La informació que coneixiem, però, encara era molt parci-
al, ja que tot just s’havia iniciat la neteja d’aquesta capa de càrrega i encara 
no se n’havia començat la documentació i extracció. 

Fins a la zona excavada en aquell moment, la càrrega del vaixell no anava 
estibada directament sobre el pallol, sinó que es va col·locar una tarima o es-
tructura construïda mitjançant taulons de fusta disposats longitudinalment 
i transversalment, sense cap element de fixació entre ells. L’espai existent 
entre aquesta tarima i el fons de la bodega es va reomplir amb graves (figura 
7). Sembla que aquesta estructura es devia disposar especialment per trans-
portar aquesta càrrega i aïllar-la de la humitat del fons de la bodega del vai-
xell. Entre aquestes graves de reompliment van aparèixer nombroses sabates 
de cuir, probablement perdudes pels mariners que estaven dipositant-la, a 
més de diversos objectes que es devien abocar perquè havien esgotat la seva 
vida útil (com és el cas d’una peça de coure que formaria part d’una bomba 
d’eixugada manual).

En la zona de popa excavada el 2009 van aparèixer la major part dels ob-
jectes associats a la vida a bord de la tripulació, gràcies a la ubicació com ja 
hem esmentat de les cambres dels oficials en aquesta zona del vaixell. Apa-
regueren instruments nàutics, com filtres d’un sextant, petits compassos de 
puntes, instruments relacionats amb l’artilleria, com és el cas d’un calibrador 
de canons, elements d’higiene personal, com una esponja o raspalls, a més 
d’objectes relacionats amb l’alimentació, la indumentària, el culte religiós i 
la medicina (figura 8). També es van localitzar nombroses ampolles de vidre, 
algunes senceres i una fins i tot en conserva el contingut, que un cop analit-
zat s’ha determinat que es tracta d’un vi de Fondillón d’Alacant. 
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Figura 1. Neteja mecànica del canó de bronze i detall de l’escut gravat del monarca Jordi 
III d’Anglaterra.

Durant l’excavació de la roda de popa va aparèixer una peça excepcional: 
el timó del vaixell íntegre. Se situa horitzontalment darrere de la roda de 
popa, disposat de manera perpendicular a aquest. Es tracta d’una peça de 
fusta de 9,5 metres d’altura, folrada amb planxes de coure en la zona coinci-
dent de l’obra viva. Els mascles són de bronze excepte el superior, que és de 
ferro, ja que no anava submergit a l’aigua. El timó conserva les cadenes de 
bronze, amb més de 20 eslavons, que el fixaven al vaixell (figura 9). 

A partir de la documentació de l’arquitectura naval del vaixell estimem 
que l’eslora faria entre 30 i 40 metres. S’han documentat de moment dues de 
les tres paramoles, que corresponen a la implantació de dos dels tres arbres 
que tindria el vaixell. La de l’arbre de mitjana és una peça independent situ-
ada sobre de la sobrequilla. La paramola de l’arbre mestre està treballada a la 
mateixa sobrequilla i reforçada amb peces laterals (figura 10). A popa de l’ar-
bre mestre s’ha localitzat a ambdós costats de la sobrequilla les cavitats de la 
bomba d’eixugada de pistons. Al costat de babord es conservava part del tub 
de fusta d’aquest instrument, imprescindible per treure l’aigua de la sentina.
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L’estructura transversal del vaixell, les quadernes, formades per medissos i 
estameneres, estan fixades per mitjà de clavilles de fusta que uneixen les dife-
rents peces que les conformen entre elles i també les uneixen al folre. Aquestes 
clavilles estan disposades sense alineació o ritme, aprofitant la morfologia de 
cada fusta per realitzar la perforació per on passa la clavilla en les zones més 
fortes i, per tant, més resistents a les traccions pròpies de la navegació. Algunes 
de les quadernes presenten marques numerals associades al mestre d’aixa. 

El buc de l’embarcació conserva in situ les planxes de coure que recobri-
en l’obra viva. Una sèrie de perns de bronze de 3 cm de diàmetre uneixen 
l’estructura longitudinal amb la transversal, és a dir, la sobrequilla, les qua-
dernes i la quilla. La fusteria de la roda de popa també està unida per mitjà 
de perns de bronze que fixen fortament el conjunt. També s’utilitzen aquests 
perns per als extrems de les taules del folre, per fixar-les a les quadernes. Les 
taules del pallol es fixen a les quadernes per mitjà de clavilles de fusta alter-
nades amb claus de ferro.

3. Hipòtesi històrica de treball

Després dels treballs realitzats fins al moment en el derelicte Deltebre I po-
dem afirmar que aquest vaixell era un dels transports anglesos que formaven 
part del contingent militar que l’estiu de 1813 atacà la ciutat de Tarragona 
i que, un cop en retirada, es va aproximar a la desembocadura de l’Ebre on 
embarrancaren una sèrie de vaixells del comboi. 

Segons el diari el Redactor General, de Cádiz, de dilluns 12 de juliol de 1813, 
aquesta flota estava integrada per cent trenta-dos transports, sis canoneres, un 
bergantí, una goleta, tres navilis i tres fragates de guerra. Portaven a bord ca-
torze mil cinc-cents homes d’infanteria, vuit-cents cavalls, dos-cents artillers, 
trenta peces d’abatre, dos morters i quatre obusos, quatre-centes mules de bri-
gada, a més de cirurgians, metges, comissaris, etc. Es tractava d’un comboi 
molt heterogeni tal com reflecteix el mateix diari: Los cuerpos que componian 
la totalidad eran 7 batallones ingleses, la guardia-real alemana, la guardia-real si-
ciliana, el 1º y 2º de Estero de dicha nacion, la division mallorquina, con el 5º de 
granaderos cazadores de Mallorca, Córdoba, Guadalaxara, 2º de Bùrgos, y el bata-
llon de calabreses; los húsares de Brunswick, con los cazadores y húsares ingleses; las 
compañias de artilleria portuguesas, sicilianas, é inglesas.3 Tot aquest contingent 
estava sota el comandament del general John Murray.

3 El Redactor General. Cádiz, 12 de julio de 1813, núm. 758.
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Figura 2. Imatge de la roda de popa del derelicte on es pot observar una de les femelles del 
timó i el recobriment de coure de l’obra viva.

Figura 3. Excavació de la disper-
sió de bales de plom de fusell. 
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Figura 4. Imatge d’una de les 
caixes de fusta que contenia 
bales de canó de ferro.

Figura 5. Càrrega de bales de morter amb la carronada en posició invertida localitzada 
al damunt.
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Figura 6. Barrils de pedres fogueres per als fusells. Es localitzaren a la zona de proa en la 
darrera intervenció el 2014.

El setge de Tarragona era l’objectiu d’aquesta expedició marítima que sor-
tia des d’Alacant i constituïa una peça clau en el moviment estratègic a l’est 
de la península, que havia d’acompanyar a l’ofensiva aliada dirigida pel co-
mandant general lord Wellington. La caiguda de Tarragona trencaria la línia 
de fortificacions franceses i obligaria el mariscal Suchet a retirar-se des de la 
línia del Júcar i de València, fet que permetria avançar els exèrcits i poder 
entrar al Principat.

A finals de maig de 1813 l’expedició marítima liderada pel general Sir 
John Murray salpava des d’Alacant. El comandant naval de l’expedició era el 
contraalmirall Sir Ben Hallowell i l’almirall de la flota britànica, Sir Edward 
Pellew.

El 3 de juny desembarcaren a Tarragona i iniciaren el bloqueig. L’operació 
va ser curta ja que el 13 de juny el general Murray reembarcava l’expedició 
en conèixer la notícia que el general Decaen venia des de Barcelona a socór-
rer la plaça amb vuit mil infants i tres-cents cavalls i que a més Suchet sortia 
des de València amb un contingent similar, però sense cavalleria. Murray va 
deixar a terra part de l’artilleria i va fer volar el fort de Sant Felip, al Coll de 
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Figura 7. Imatge on s’observa 
al fons l’estructura de fusta 
d’estiba amb les graves a sota 
que la reomplen. En primer 
pla es pot veure el pallol, ja 
que aquestes capes d’estructura 
d’estiba i graves es van retirar 
per documentar l’arquitectura 
naval.

Balaguer, que havien conquerit als napoleònics. En arribar el general Willi-
am Bentinck, procedent de Sicília, va assumir el comandament i va ordenar 
el retorn del contingent a Alacant. Cal destacar que l’almirall Pellew va mar-
xar sobre Roses amb una altra flota, fet que va motivar el retorn de Decaen 
cap al nord per tal de mantenir aquest punt amb preferència a Tarragona.

L’expedició comandada per Murray va acabar en fracàs i una sèrie de vai-
xells de transport, entre els quals es trobava el Deltebre I, van encallar a la 
desembocadura de l’Ebre. Tot i això, les baixes humanes i materials no fo-
ren significatives i l’armada britànica va fer una exhibició de mobilitat que 
obligà Suchet a desplaçar-se ràpidament, la qual cosa va condicionar la seva 
capacitat ofensiva posterior.

El nombre de vaixells embarrancats en aquest episodi varia d’acord amb el 
bàndol que explica els fets. Segons les fonts franceses, a partir de les memòries 
del mariscal Suchet, van encallar divuit transports, tretze dels quals foren recu-
perats pels anglesos. Suchet explica que els cinc restants van caure sota el seu 
poder: …en la noche del 17 al 18, los Ingleses hicieron volar el fuerte San Felipe, 
anuncio cierto de que iban a alejarse de la baja Cataluña. Su escuadra en efecto se 
hizo a la vela, dirigiendo su rumbo hacia el sud, y al pasar delante la embocadura 
del Ebro, se acercó algun tanto a la costa. Por el pais corrió la voz de que haria un 
desembarco en los Alfaques o en Castellon de la Plana, á fin de interceptar al maris-
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Figura 8. Filtres d’un sextant 
o octant localitzats a la zona 
de popa.

Figura 9. Dibuix de l’alçat 
del timó.
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Figura 10. Paramola de l’arbre de mitjana.

cal la ruta de Valencia. Lord Bentinck, al frente de quince o diez y seis mil hombres 
reunidos, podia esperar vencer a ocho mil que irian llegando sucesivamente, y harto 
fatigados de una expedición tan penosa y tan rápida: pero le ganamos por la mano, y 
llegamos a Tortosa y a la Rápita antes que él. Diez y ocho bastimentos vinieron á en-
callar contra los arenales, arrojados por un viento furioso: la escuadra entera se puso 
en facha para poder socorrerlos, y logró en efecto desencallar trece; los cinco restantes 
cayeron en nuestro poder con los equipajes. El mariscal, precipitando su marcha, 
llegó el 22 a Castellón de la Plana con cuatro mil infantes, seiscientos caballos y seis 
piezas de artillería ligera, al momento mismo en que la escuadra estuviera a la vista, 
forzando velas, pero contrariada por el viento, bien dichosamente (Suchet 1829, 22).

Adolfo Blanch també explica de forma breu aquest episodi: No fue más 
feliz el regreso de la expedición a Alicante de lo que había sido en las inmediaci-
ones de Tarragona. Azotados por contrarios vientos, encallaron en los Alfaques y 
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desembocadura del Ebro, 18 de sus buques de trasporte, de los cuales únicamente 
13 se salvaron, parando los restantes en poder de los franceses (Blanch 1861, 382).

En la Historia crítica de la guerra de la Independencia en Cataluña, Antoni 
de Bofarull coincideix també amb el nombre de vaixells (fet que segurament 
indica que la font d’informació d’aquests devia ser la mateixa): Conseguido el 
reembarco total, dícese que entonces (cuando ya habian abandonado el sitio y sus 
cañones los sitiadores) se tuvo el consejo de guerra de que hemos hablado, y resuelta 
en él definitivamente la marcha, emprendióla la armada la noche del 19, conforme 
ya dijimos, con rumbo a Alicante, pero con tan mala estrella, que contrariada por el 
viento, perdió 18 de sus buques de transporte, que pasaron en poder de los franceses, 
salvándose solo 13, y estos tomando tierra, por fin, en el punto de su direccion, de 
donde el resto de los tripulantes pudo dedicarse á prestar todavía algun servicio en 
contra de Suchet, el cual, sabiendo, á la mitad de su camino, y no comprendiendo, 
como nadie comprendia, la barrabasada de los ingleses en Tarragona, volvió atrás, 
regresando con toda la prisa posible á Valencia en cuya capital entró nuevamente ya 
el 15, esto es, cuatro dias antes de que acabasen de reembarcarse en nuestras playas 
los inútiles auxiliares, en mal hora dirigidos por sir Murray (Bofarull 1887, 457).

Els fets també queden reflectits en el diari d’operacions de la Divisió Ma-
llorquina, però, segons aquesta font, són quinze els vaixells encallats sense 
especificar quants n’aconsegueixen recuperar: 

Dia 25… A las quatro de la mañana se hizo señal para que los comandantes de los Buques 
fueran a tomar ordenes de sus Gefes. A las once llegó la orden para que todos los Oficiales y 
equipages saltasen en tierra, quedando a bordo un oficial por Compañia con la tropa y ca-
ballos, notandose que faltaban quince buques de la expedicion que por el mal tiempo habian 
quedado en los Alfaques de Tortosa en los se hallaban varios Oficiales y tropa de la Division. 

Dia 26 (…)
Dia 27… Los expresados Regimientos marcharon a los puntos que se señalan en 

el dia anterior, quedando en Alicante el quartel Gral. No haviendo aun noticia de los 
buques atrasados. 

Dia 28 (…)
Dia 29… El Gefe del Estado Mayor de esta Division salio en la mañana de este dia 

para el quartel General del 3er Exercito que se hallaba en Castalla, a arreglar ciertos 
negocios ocurridos en la Caballeria de la Division.

A las ocho de esta mañana arribaron la mayor parte de los buques que quedaron atra-
sados, desembarcando la tropa que faltaba la que marcho a incorporarse a sus cuerpos.

Dia 30… Los Cuerpos de esta Division existen en su misma posicion sin haber ocur-
rido novedad, y el quartel General en Alicante.

Alicante 1º de Julio de 1813.4 

4 Diari d’Operacions de la Divisió Mallorquina, 2n Exèrcit. Arxiu Històric Nacional.
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El relat dels fets des de l’òptica anglesa el coneixem per mitjà d’una carta en-
viada pel capità Charles Adam a l’almirall Pellew, on descriu en primera per-
sona els esdeveniments, ja que aquest, que es trobava a prop a bord de l’HMS 
Invincible, fou alertat dels fets i es dirigí immediatament al lloc: Invincible, 
Villa nueva 4 de julio de 1813. Sir, Tengo el honor de informarle que el Almirante 
Hallowell partió en el HMS. Malta del Coll de Balaguer al anochecer del día en 
que revistó la flota. Esto sucedió al anochecer del día 20 de los corrientes después 
de que el Capitán Balhurst partiera con el convoy principal antes de oscurecer. Al 
día siguiente, encontrándome en la Bahía de Salou con los barcos y barcazas junto 
a mis órdenes, lamento comunicarle que al amanecer, por medio de una ballenera, 
recibí una carta del Capitán del transporte Perseus informándome que había oído 
cañonazos la noche del 20, y que al amanecer, con la luz del día había descubierto 
10 barcazas y un schooner armado en la orilla, cerca de las bocas del Ebro, en una 
situación comprometida. Inmediatamente me dirigí hacia el lugar con los barcos a 
mi mando, llegando a las bocas del Ebro la misma mañana. Me informaron que 
el Capitán Balhurst había vuelto al lugar con el HMS Fame durante la noche del 
día anterior y había podido recuperar cinco transportes. 

Segons la carta d’Adams són deu barcasses y un schooner els vaixells enca-
llats. Explica que aconsegueixen desencallar cinc transports i recuperen tot 
l’equipament possible dels vaixells que queden, aparell, artilleria i taulons 
de fusta, que es transporten a Alacant. La resta queda destruït i finalment un 
gran falutx corsari baixa per l’Ebre procedent de Tortosa i captura el capità i 
tres mariners d’un dels vaixells.5

En una carta del capità Withers, principal agent de transports encarregat 
de reembarcar les provisions i les tropes de Tarragona, escrita des d’Alacant 
el 21 de juliol de 1813, aquest informa que ha retornat a Alacant amb tots els 
transports, exceptuant quatre vaixells que s’especifiquen al marge de la carta: 
Magnum Bonum (350 tones, intendència), Southampton (262 tones, intendèn-
cia), Alfred (213 tones, infanteria), Harlequin (220 tones, cavalls). Indica el to-
natge dels vaixells i la càrrega que transportaven, i explica que s’han perdut 
totalment a la boca de l’Ebre, entre els dies 21 i 24 de juny, però no hi ha hagut 
pèrdues humanes i la major part de la càrrega del govern ha estat salvada.6 

Ja hem remarcat a l’inici d’aquest article que l’excavació del derelicte enca-
ra està en curs i la recerca en les fonts de l’època, molt extensa, tot just acaba 

5 Carta del capità Charles Adam al vicealmirall Edward Pellew de 4 de juliol de 1813. 
Arxiu del Ministeri de Defensa Britànic. National Archive, Kew. 

6 Aquesta carta forma part de la documentació del consell de guerra que se li fa a Sir 
John Murray pels fets de Tarragona. Mediterranean Army on the East Coast of Spain 1813 14 15. 
Miscellaneous (WO 1/317). 
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de començar. La contrastació de les restes arqueològiques documentades en 
les excavacions amb les fonts escrites d’aquest període ens permetran identi-
ficar quin d’aquests vaixells enfonsats en aquest episodi és el Deltebre I.
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EL COMPLEX FORTIFICAT DE TORTOSA DURANT EL SETGE 
FRANCÈS (1810-1811) I EL POSTERIOR BLOQUEIG ESPANYOL 
(1813-1814). UNA PROPOSTA DE RECERCA ARQUEOLÒGICA

Joan Martínez Tomás 
Arqueòleg dels Serveis Territorials de Cultura a les Terres de l’Ebre

1. Introducció

La guerra del Francès va ser l’últim conflicte bèl·lic de mobilització de 
tropes i armament amb el setge, el bloqueig i la defensa de la plaça forta 
de Tortosa. Aquests fets no van representar cap modificació ni ampliació 
de l’estructura poliorcètica de la plaça, i es posa en evidència la inutilitat 
dels sistemes de grans fortificacions al llarg del segle xix. Les fortificacions 
iniciaren la davallada i perderen el protagonisme que fins aleshores havien 
tingut.1

La ciutat de Tortosa encara conserva un extens patrimoni dels seus recin-
tes fortificats en peu. Els canvis urbanístics de finals del segle xix van provo-
car l’enderroc d’un ampli sector de les fortificacions al sector sud conformat 
pel Portal del Temple, al front fluvial als barris de Sant Jaume i Remolins, i 
al front nord, amb l’enderroc del Portal de Vimpeçol i del traçat medieval de 
Remolins fins al riu. No obstant això, el subsòl de la ciutat conserva impor-
tants trams de la resta del sistema defensiu, i en ocasions amb una notable 
alçada i estat de conservació. És el cas de les restes localitzades de l’antic Cap 

1 Vegeu Cortada i Colomer, Lluís (1998): Estructures territorials, urbanisme i arquitectura 
poliorcètics a la Catalunya preindustrial, volum 2. Segles xviii i xix. Barcelona, p. 371-372.
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de Pont al barri de Ferreries, o també les restes constructives del baluard de 
Sant Pere, avui sota la plaça de Barcelona i antic Mercat del Peix. Aquestes 
restes, avui conservades als subterranis de diversos edificis, són testimoni de 
la imponent fortificació que tancava la ciutat.

Els treballs arqueològics en els últims vint anys han donat testimoni docu-
mental d’aquestes estructures, però fins al moment no s’ha concretat un estu-
di acurat del sistema defensiu d’època moderna. El treball de camp ha estat 
fructífer, però mancat de la recerca documental als arxius i als fons històrics 
que es conserven, especialment la documentació militar, pendent d’analitzar 
i contrastar als arxius militars, en contra de la molt coneguda cartografia 
militar de la ciutat de Tortosa. La seva condició de plaça forta va ser objecte 
de nombrosos aixecaments, perfils i plantes de diversos sectors de les fortifi-
cacions per part del cos d’enginyers.

2. Obres de millora de les fortificacions abans de l’inici del con-

flicte el 1809

El canvi de segle per a les fortificacions de la ciutat de Tortosa no van signi-
ficar cap canvi substantiu de les seves defenses. Ans al contrari, tenien greus 
deficiències i importants treballs pendents de reparació. Previ al conflicte es 
produiran dues agressions importants sobre el sistema defensiu, producte 
d’una visita reial per la boda de Ferran, príncep d’Astúries, amb la princesa 
Maria Antònia de Nàpols l’any 1802. Aquest projecte fou signat per l’engi-
nyer del Real Cuerpo, Juan Saliquet y Negrete, en 1802.2

Aquestes obres d’adequació per al pas dels carruatges va significar la de-
molició del sector parcial d’aquests baluards que convertien en inoperativa 
la seva funció. L’any 1809 davant de l’amenaça imminent de l’exèrcit francès, 
es va fer evident la redacció de diversos informes realitzats pel enginyers del 
Real Cuerpo. 

Es menciona que es porten a terme els treballs de reparació, però aquests 
treballs probablement van ser insuficients i no van completar les necessitats 
reals i urgents que tenien les fortificacions. El front sud ocupat pel baluard 
de Sant Pere, afectat per les obres de 1802, com el seu exterior, va debilitar 
aquesta defensa i probablement va facilitar el setge posterior francès per la 
falta de mesures correctores i la precipitació dels esdeveniments. 

2 Vegeu Laorden Ramos, Carlos (2010): Fortificaciones en Cataluña. Tortosa y Bajo Ebro. 
Madrid. p. 179.
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Els treballs arqueològics portats a terme a la ciutat no han revelat cap 
d’aquestes intervencions, ja que normalment la intervenció s’ha efectuat so-
bre llocs molt acotats i no en extensió. Els treballs efectuats l’any 1996 amb 
motiu de l’enderroc de l’edifici seu de l’antic Banc d’Espanya posava al des-
cobert restes del baluard de Sant Pere, part del complex que conformava el 
portal del Temple.3 

Actualment, part del parament defensiu fluvial és visible a la planta sub-
terrània que ocupa el pàrquing d’un nou edifici. Els treballs posteriors fets a 
la plaça de Barcelona els anys 1999 i 2003 posen al descobert les restes dels 
paraments interiors d’aquest complex, tasca que ha estat difícil per la docu-
mentació de les restes constructives a causa de la xarxa de serveis i l’existèn-
cia dels actuals edificis del Mercat del Peix.4

L’altre espai vital per la defensa de la ciutat van ser les obres efectuades al 
Cap de Pont, extensament descrites a la comunicació que s’acompanya en la 
present publicació.5

L’informe del tinent coronel d’Enginyers Juan Giraldo, amb data 15 de 
febrer de 1809 i ampliat el 24 de març de 1809, ens descriu les deficiències 
que pateix la defensa de la plaça i les propostes d’intervenció. La necessitat 
més urgent i comentada a l’informe és la reparació de parapets i esplana-
des. Les mateixes patologies que es detecten avui en l’estat de conservació 
de les muralles de Tortosa devien ser molt similars en l’època, a princi-
pis del segle xix, quan a falta de manteniment, les construccions, sobretot 
aquelles construïdes i encofrades amb la tècnica de la tapiera, com el coro-
nament de troneres i altres elements en altura, patien un grau de degrada-
ció important.6

Els fronts exteriors, com els paraments de camins de guàrdia, les primeres 
avançades, el glacis i els fossats escarpa i contraescarpa, eren espais que pre-
sentaven un estat deplorable. Aquesta situació és recurrent quan els france-
sos ocupen la ciutat. L’informe del general Robert —una font excepcional de 

3 Memòria de la intervenció arqueològica al solar de l’antic Banc d’Espanya, avinguda de 
la Generalitat, núm. 38. 1995-1996. Direcció Cinta Muntañés, 1996. Arxiu Servei d’Arqueolo-
gia i Paleontologia.

4 Memòria de la intervenció arqueològica sobre el solar de l’avinguda de l’Ebre, el carrer de 
la Pobla de Massaluca i el carrer Llarg de Sant Vicent de Ferreries (Tortosa, Baix Ebre). Baluard 
de Cap de Pont. Direcció de David Bea i Ramon Ferrer, 2004-2005. Arxiu Servei d’Arqueologia 
i Paleontologia.

5 Vegeu la comunicació de Josep M. Pérez i Pere Rams en la present publicació. 

6 Vegeu Laorden Ramos, Carlos (2010): Fortificaciones en Cataluña. Tortosa y Bajo Ebro. 
Madrid, p. 180-187.
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l’estat de conservació de les fortificacions tortosines— és un informe tècnic 
precís de quina era la situació del complex defensiu.

Aquest estat de la construcció és palpable en la descripció dels enginyers, 
que es troben davant d’un complex fortificat molt heterogeni, conformat 
per peces clarament de fundació medieval com les muralles del sector nord 
de Remolins, o les fortificacions modernes del turó del Sitjar, amb els ba-
luards del Carme, el Crist i les Santes Creus. El Conde de Toreno ja havia 
ressenyat els mateixos problemes en la seva obra posterior.7

Coexistien dos sistemes diferents, amb solucions i imperfeccions de la 
poliorcètica militar adaptades a les necessitats del moment. El mateix Gi-
raldo esmenta i descriu els diferents panys de muralla amb les seves febleses 
i alguns aspectes interessants de l’estat constructiu de diversos sectors de 
la muralla. Sempre els treballs de reparació, consolidació, reforç i manteni-
ment són els conceptes que marquen els objectius del cos d’enginyers, per 
posar de nou a punt l’entramat fortificat.

En un cas concret ens descriu que entre el baluard de les Creus i el de Sant 
Crist “existe una cortina de mamposteria recalzada recientemente. Encara avui 
és visible… Este ultimo de trazado irregular, está elevado sobre el anterior unos 
15 pies… La cortina esta desprovista de troneras, que habria que reponer asi como 
las del baluarte”.8 Sobre aquest fet concret, avui podem observar que aquesta 
proposta no es va portar a terme. Encara conservem aquesta reparació en 
maçoneria, però les obertures de troneres no es van executar. Tot un decàleg 
de bones intencions.

A les Avançades de Sant Joan, l’estat de conservació és descrit com a de-
plorable. Tot i que s’executen obres de reconstrucció i reparació en tot el 
conjunt, tant als recintes com a les obres exteriors, les obres no s’acaben.

Actualment, els panys de muralla que es conserven en peu presenten en 
ocasions reparacions clarament visibles, possiblement d’aquest moment his-
tòric, i plantegen una proposta d’estudi i d’anàlisi amb detall de tot el con-
junt. Cal recordar que les obres que va portar a terme el general francès Ro-
bert, produïdes durant el bloqueig espanyol, coincideixen en molts aspectes 
amb els mateixos problemes que van detectar els enginyers espanyols davant 
l’amenaça del setge francès.

7 Vegeu Queipo de Llano y Ruiz de Saravia, José María VII conde de Toreno. Historia del 
Levantamiento, guerra y revolución en España. Colección: Clásicos del Pensamiento Político y 
Constitucional Español. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2008.

8 Vegeu Laorden Ramos, Carlos (2010): Fortificaciones en Cataluña. Tortosa y Bajo Ebro. 
Madrid, p. 183
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Els fossats presenten greus deficiències. Sempre es constata que escarpa i 
contraescarpa requereixen una intervenció urgent, especialment el gran fos-
sat que conforma el sector oest al turó del Sitjar amb els baluards del Carme, 
les Creus i el Sant Crist. 

Un posterior informe realitzat pel general Carlos Francisco Cabrer al se-
tembre de 1809 conclou: que falta mucho por hacer para reponerlas en su primi-
tivo estado i enmendar lo más esencial de sus perfiles. 9 Es dedueix que les obres 
en aquells mesos no avançaven a bon ritme, ja que la falta de manteniment 
de la fortificació devia ser molt deficient i els treballs eren inacabables per 
posar al dia les defenses. 

3. Les obres de trinxeres. Els treballs del general Robert durant 

el bloqueig 

El bloqueig previ de l’exèrcit francès a partir del juliol del 1810 i el posterior 
setge de la ciutat a finals d’aquest mateix any, comportaren els treballs de 
consolidació de les posicions i la construcció de trinxeres. A l’àrea urbana 
a les zones exteriors del recinte fortificat els treballs arqueològics han estat 
intervencions puntuals que no han donat fins ara resultats o localització 
d’elements d’aquest conflicte. Manca un estudi acurat dels plànols aixecats 
pels dos bàndols, especialment que reculli el material gràfic que ens propor-
ciona l’atles de les Memòries de Suchet i pròpiament la descripció dels seus 
escrits que narren l’assalt a la ciutat de Tortosa.10 El complex d’entramat de 
trinxeres construït pels sapadors de l’exèrcit francès durant el setge és una 
proposta d’estudi per situar aquest sistema sobre el mapa de l’arqueologia 
urbana de la ciutat.

Els espais arqueològics d’aquest fet bèl·lic no s’han estudiat ni analitzat 
especialment. Amb la informació que tenim proporcionada pels enginyers 
podem plantejar un mapa del subsòl corresponent sobretot al camp exterior 
a les fortificacions del front del Temple. Avui és una zona densament cons-
truïda, com és l’eixample que es conforma a l’entorn del carrer de Cervantes 
fins als terrenys de l’estació de ferrocarril, que continua fins al riu on aquests 

9 Vegeu Laorden Ramos, Carlos (2010): Fortificaciones en Cataluña. Tortosa y Bajo Ebro. 
Madrid, p. 356

10 Suchet, Louis Gabriel. Mémoires du Marechal Suchet, duc dªAlbufera, sur ses campagnes 
en Espagne, depuis 1808 jusquªen 1814 écrits par lui-même: atlas / Suchet – Paris: Adolphe Bos-
sange,1828.
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espais corresponen en part al que avui coneixem com el Parc de Teodor Gon-
zález i els carrers de l’entorn de l’antic Portal del Temple. Un altre sector que 
també juga un paper important en les obres del setge és el sector nord-est al 
peu del fortí d’Orleans. 

Les construccions del Cap de Pont de la riba dreta com el baluard de 
Sant Pere i les fortificacions del Portal del Temple, van ser, sens dubte, les 
primeres construccions a reparar, després dels enfrontaments del setge. Un 
cop els francesos són propietaris de la plaça, els treballs continuen. El relat 
més fidel ens el dóna el general Robert en l’últim moment del conflicte, 
durant el bloqueig espanyol de Tortosa que s’inicia l’any 1813.11 El general 
Robert, home de confiança del mariscal Suchet i governador del districte de 
Tortosa, es fa càrrec de la plaça fins que s’evacua. Al seu informe descriu amb 
detall les obres que porta a terme a l’interior de la plaça i també a l’exterior, 
en les quals reforça punts clau davant del bloqueig espanyol i amb el deure 
de mantenir la plaça en mans franceses tant de temps com sigui possible.

Al seu informe exhaustiu, extret de la memòria del capità d’enginyers 
Leon, encarregat de les obres, detalla les obres que cal fer i les ja acabades, i 
altres incidències per a la defensa de la plaça. L’anàlisi i l’estudi de diferents 
sectors de la ciutat reflectien algunes d’aquestes aportacions del bloqueig. 
Les obres exteriors són nombroses i estratègiques per mantenir la defensa de 
la plaça. A continuació, en faig una relació i una reflexió:

• Fortificació de les posicions del Coll de l’Alba i de Mig Camí. Objectiu 
clar de mantenir allunyat l’enemic de la plaça. S’enderroquen les construc-
cions auxiliars que poden perjudicar la defensa d’aquests llocs i es fortifica 
amb espitlleres els murs que conformen el conjunt. Recordar que al Coll de 
l’Alba es conserva fins avui la torre de vigilància a la qual s’adossa l’ermita, 
fins a l’altura de la primera planta. La presència d’espitlleres és visible en 
diferents paraments del conjunt, fet que no necessàriament s’adjudiquen al 
conflicte de la guerra del Francès, sinó més aviat per la posició estratègica 
d’aquests espais.

• Davant del fortí d’Orleans avui tenim la imatge de l’actual seminari, 
però aquesta àmplia esplanada amb cultius i masos dispersos va ser l’escena-
ri dels primers treballs del cos d’enginyers francès sota el comandament de 
Rogniat. Descriu que cal fortificar la casa anomenada Bacha a l’esplanada de 
Sant Joan, es fortifica i la dota a cent homes perquè la defensin. Els esforços 

11 Vegeu Robert, Baron (1814): Rapport sur la défense de la place de Tortose, adressé a S. E. 
Monseigneur le Maréchal Duc d’Albufera, commandant en chef l’Armée Royale du Midi. Impri-
merie de J. Alzine, Perpignan.
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són importants. Es construeix un fossat al voltant de la casa i es fortifica amb 
espitlleres tots els paraments: planta baixa, primer i segon pis fins a la ter-
rassa coronada amb un mur d’espitlleres. D’aquesta casa, no n’identifiquen 
la situació. 

• A la riba dreta, a la zona de Ferreries, es mana fortificar les cases Cama-
rero i Centenero. La casa Camarero s’identifica en el plànols aixecat pels 
enginyers. Probablement es tracta d’un mas que es conserva al conjunt de 
cases unifamiliars construïdes a Quatre Camins. El general Robert especifica 
que aquestes dues cases són susceptibles de guardar un batalló, fortificades i 
espitllerades ben fortificades amb palissades exteriors.

• Atrinxera i fortifica amb trinxera l’altiplà davant de Tenasses, que se 
situa al front nord en direcció a Bítem. 

• Obres als fortins i als diversos sectors fortificats de la plaça. Protecció i 
millora de la defensa de la gran caserna militar al turó del Sitjar. S’hi cons-
truiran tot un seguit de defenses en forma de reforç seguint l’orografia del 
terreny mitjançant pals, palissades i travessers.

• Reparació i fortificació de la muralla fluvial a l’embarcador de la plaça 
d’armes. La seva ubicació actual correspon on avui tenim el Mercat Mu-
nicipal. L’obertura de canoneres havia provocat la ruïna de part d’aquesta 
construcció.

• Reparació del Cap del Pont, ja que després del setge havia quedat molt 
afectat. Les obres són importants, derivades dels durs enfrontaments durant 
el setge.12

• Reforçar la defensa del fort i la muralla davant de l’església de Sant 
Jaume. Els treballs que s’hi porten a terme reforcen tot aquest front fluvial 
que va des de Sant Jaume fins probablement a la muralla medieval, que 
dóna sobre el barranc de Remolins. Pel que fa al bastió de Sant Jaume, se’n 
reparen els parapets i les troneres, també dos cossos de guàrdia i tres polvo-
rins. Interpreto aquest baluard com el que conformava el complex defensiu 
de la Cortadura. Aquest fortí correspon segurament a les restes localitzades 
durant la intervenció arqueològica preventiva feta al solar número 22-26 de 
l’avinguda de Felip Pedrell.

• Restablir el reforç de la porta de Remolins. S’hi construirà nous cossos 
de guàrdia i garites. Es tracta pròpiament d’una construcció avançada per re-
forçar la defensa de la porta. Al llit del barranc encara s’aprecien restes d’una 
construcció d’aquest tipus, situada davant del portal. Per definir-ne la planta, 
cal plantejar una intervenció arqueològica de neteja en superfície.

12 Vegeu la comunicació de Josep M. Pérez i Pere Rams en la present publicació.
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• Treballs a les Avançades de Sant Joan, on s’invertiran importants es-
forços constructius de manteniment i de dotació de nous elements com la 
construcció d’un cos de guàrdia per cinquanta homes, un d’oficial, un pol-
vorí i dues latrines. És una constant en la construcció d’aquests edificis en 
tots els conjunts o fortins de la plaça. Actualment, es detecta als paraments 
les restes constructives d’un possible cos de guàrdia adossat a la cara nord de 
la cortina de muralla dels baluards de la primera avançada. També al glacis o 
a la connexió amb el castell es detecten elements de construccions perdudes 
que interpretem com a edificis temporals per a la tropa. 

Aquests i altres obres mols ben descrites i detallades pel general Robert ens 
donen un material excel·lent per iniciar una tasca de recerca i estudi del 
complex fortificat. 

La lectura completa d’aquest informe ens facilita una informació cabdal 
per interpretar i conèixer l’evolució constructiva d’aquell moment i la iden-
tificació de molts aspectes constructius del conjunt fortificat que desconei-
xem. La lectura i la interpretació dels elements constructius, especialment 
del patrimoni defensiu que es conserva en superfície, permetrà identificar 
molts dels aspectes que deixa el conflicte de la guerra del Francès a Tortosa. 

L’aplicació de la metodologia arqueològica amb la documentació és vital 
per conèixer un dels moments més claus i finals de les transformacions po-
liorcètiques que es produïren a les muralles de Tortosa.

4. La preparació del setge i el posterior bloqueig espanyol. La re-

ocupació de Xerta i el reaprofitament del Cap de Pont. Una via de 

comunicació estratègica: el pas de les Armes del Rei 

La guerra del Francès va tenir una incidència important al territori ebrenc 
i, per descomptat, va deixar una fonda petjada al seu pas per diferents espais 
geogràfics. L’entorn més immediat de la ciutat de Tortosa n’és un, sens dubte 
per les obres del setge i el moviment de tropes a ambdues ribes del riu Ebre.

Fins al moment no s’ha portat a terme un treball de prospecció arqueolò-
gica, que conjuntament amb l’aportació de les fonts documentals doni llum 
a molts aspectes del conflicte. Les fonts escrites ens donen dates i localitzaci-
ons dels espais. Per la proximitat en el temps molt d’aquests espais històrics 
del conflicte es conserven i poden ser localitzables amb seguretat. 

Per exemple, s’hi analitza un nou espai arqueològic. Es tracta d’una cons-
trucció militar fruit i obra de l’exèrcit francès, que prepara un tren de setge 
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Plànol del setge francès de 1810. (Atles Suchet. Ministerio de Defensa de España. Centro 
Geográfico del Ejército)

a Xerta, on s’estableix el quarter general a l’estiu de 1810. Els plànols militars 
ens presenten l’edificació d’una important construcció sobre el meandre que 
conforma el riu Ebre al costat de la població de Xerta. Es tractava d’un cap 
de pont que permetia abordar la riba esquerra del riu Ebre, assetjar la ciutat 
per la riba esquerra i protegir-se dels cops dels possibles atacs dels espanyols.

Actualment, aquest espai està cobert per horts i per la mateixa riba na-
tural del riu amb aportacions al·luvials. No és visible avui en dia cap cons-
trucció. Aquesta defensa, possiblement feta amb terres, excavació de fossats i 
palissades de fusta, es tractaria d’unes estructures peribles construïdes en poc 
temps i amb una funció immediata de preparació del setge sobre la ciutat 
de Tortosa.

Coneixem aquesta posició gràcies als enginyers espanyols. El 1813 el co-
ronel Manuel de Tena fa un reconeixement de la zona, amb l’aixecament 
de diversos plànols i detalls d’aquesta posició. La proposta és reutilitzar la 
fàbrica francesa que encara es conservava en bon estat i construir-hi un nou 
pont de pontoners per fixar aquesta posició. Un plantejament de futur per a 
la recerca arqueològica és la prospecció geofísica d’aquests actuals camps de 
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conreu, que amb les condicions idònies ens donaria una primera informació 
de la conservació o no d’aquesta important obra de fortificació.

5. Les vies de comunicació. El pas de les Armes del Rei

Un altre aspecte important és el control de les vies de comunicació amb les 
obres i millores que aquestes infraestructures impliquen. 

En les seves memòries el mariscal Suchet en parla. És una de les seves 
preocupacions vitals per al moviment i la seguretat de les seves tropes. Un 
dels seus objectius és recuperar un antic pas i reobrir-lo per connectar Xerta 
des del Pinell de Brai. Suchet recorre a l’experiència militar del duc d’Or-
leans durant la guerra de Successió, que obrirà una nova via per al pas de 
les seves tropes. Es tracta del pas de les Armes del Rei, vital per a les comu-
nicacions amb Mequinensa. Les tropes franceses invertiren temps i homes 
per tal de millorar aquesta infraestructura, vital per al control i la presa de 
Tortosa, i establir una via de comunicació permanent per connectar la ribera 
amb el baix Ebre. Suchet encarregarà al seu enginyer Rogniat la recuperació 
d’aquest camí i l’execució de les obres necessàries per posar-lo operatiu.

L’actual carretera i les contínues transformacions agràries han pogut mo-
dificar notablement el paisatge i l’orografia original d’aquests espais, però 
és molt possible que s’hi conservin testimonis constructius d’aquests antics 
vials. El pas de les Armes del Rei ha estat sempre un lloc de control, la qual 
cosa implica l’establiment de campaments o llocs de guàrdia temporals. El 
treball de camp arqueològic pot aportar molta informació sobre aquest en-
clavament estratègic i la seva localització. 

6. Conclusions

Abans del setge francès es produiran reparacions urgents i es consolidaran 
els punts febles del sistema defensiu de la ciutat de Tortosa, segons els in-
formes dels enginyers espanyols. Però durant la presència a la ciutat de les 
tropes franceses, i especialment durant el bloqueig de 1813-1814, les inter-
vencions tant a l’exterior com als mateixos fortins de la plaça seran molt 
intenses i metòdiques.

L’arqueologia de camp realitzada puntualment per necessitats d’urgència, 
així com les intervencions preventives motivades per la construcció de nous 
immobles, han posat al descobert antics trams del recinte defensiu. En can-
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vi, sobre el conjunt que encara es conserva, es podria determinar que certes 
construccions es van modificar o millorar durant el conflicte. L’arqueologia 
també pretén analitzar i estudiar les estructures arquitectòniques dretes i ar-
ribar a interpretar algunes d’aquestes fases de reparació i millora del sistema 
defensiu.

També cal prestar atenció a les obres produïdes pels enginyers francesos 
durant el setge de la ciutat, com els atrinxeraments i els moviments propis 
de les seves tropes fins a la caiguda de la ciutat, al gener de 1811. En aquests 
moments l’arqueologia no ens aporta cap informació. Cal, doncs, plantejar 
noves línies de recerca per determinar on es van produir aquests fets i esta-
blir una localització urbana d’aquests espais. 

Plànol detallat del bloqueig de Tortosa elaborat per l’oficial d’Estat Major Manuel de 
Tena, entre finals de 1813 i principis de 1814. La llegenda diu: Plano-croquis de las in-
mediaciones de la Plaza de Tortosa por la derecha del Ebro, y puntos que ocupan las Di-
visiones en su bloqueo. Levantado por el Coronel Ayudante 1º de E.M. Manuel de Tena. 
Ministerio de Defensa de España. Centro Geográfico del Ejército.
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Fortificació de Tenasses. (Autor: Joan Martínez)

Fortificació de Tenasses. Detall del cos de guàrdia. (Autor: Joan Martínez)
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Un altre aspecte important que ens pot aportar el treball arqueològic fora 
de les muralles és el seu àmbit territorial. Cal analitzar l’estratègia militar 
d’ambdós bàndols que impliquen tota la regió i moltes de les poblacions 
veïnes en la resolució i la marxa del conflicte. Obrir noves expectatives de 
recerca sobre temàtiques tan diverses com el moviment de les tropes, els 
enfrontaments i les batalles al territori, les vies de comunicació amb els cor-
responents esforços de manteniment i posada en ús, el control dels espais es-
tratègics, l’estacionament del diferents campaments militars o la construcció 
d’obres de control i defensa sobre el riu al pas de Xerta. 

Cal concloure un fet evident: la recerca arqueològica a les Terres de l’Ebre 
a l’entorn de la guerra del Francès està per fer. Cal que l’arqueologia proposi 
d’inici una proposta de treball de camp amb prospecció per a la localització 
i la delimitació dels espais del conflicte. L’aportació de les fonts documentals 
tant cartogràfiques com escrites permetrà un estudi interdisciplinari molt 
valuós entre historiadors, especialistes i arqueòlegs en la guerra del Francès. 








