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Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l’un en anglès i l’altre en la llengua del document,  on  
a més s’esmenti les dades següents: les dades del lloc on s’ha fet l’estada i la durada del projecte. 
Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
 Cultura i Societat a la Guerra del Francès  
 
  Des de que començà aquest projecte, el grup de recerca ha intentat  aprofundir el coneixement de la Catalunya 
de la Guerra del Francès (1808 -1814) a partir d’una òptica britànica. El grup pretenia així desenvolupar la 
relació que es va establir entre els catalans i els britànics al llarg de tota la guerra, des dels primers contactes 
permesos per la presència de la flota britànica en la costa catalana fins a la intervenció de forces britàniques en 
territori català. D’aquesta manera, i primerament, el grup inicià la consulta de les bases de dades i catàlegs 
catalans i britànics per a completar el nostre llistat de referències arxivístiques i bibliogràfiques. El segon pas 
van ésser les diverses estades d’investigació a Anglaterra, principalment a  Londres. En concret, aquestes estades 
es realitzaren entre el 11 de juliol i el 12 de setembre de 2006, el 31 de març i el 6 de abril, el 18 de maig i el 21 
de maig i el 21 de juny i el 26 de juny del 2007. La investigació es realitzà a la British Library, al Institute of 
Historical Research of the School of Advanced Studies de la University of London, al National Maritime 
Museum i als National Archives of the United Kingdom. A continuació, el grup analitzà la informació recollida 
de la lectura de fonts primàries i bibliogràfiques en aquests centres de recerca. Finalment, el grup creu que la 
intensa relació que es va establir entre les dues parts, reflecteix la importància que les autoritats britàniques van 
donar a Catalunya, i que el seu aïllament amb el centre polític del bàndol patriota va permetre que desenvolupés 
les seves pròpies dinàmiques i cronologies, encara que s’integraven en el desenvolupament general de la guerra. 
 



 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
 Culture and society in the Peninsular War  
 
Since this project was started, this research group has attempted to go more deeply into the knowledge about Catalonia 
in the Peninsular War (1808 -1814) from a British point of view. This group tried to analyze in this way the relationship 
that settled between the Catalonian people and the British Army during all the war, from the very first contacts allowed 
by the presence of the British Navy in the Catalonian coast to the intervention of the British soldiers into the Catalonian 
territory. Then, and firstly, the group began the consultation of the Catalonian and British databases and catalogues in 
order to complete our bibliographical and archival references. Secondly, we made some successive research stays at 
England, mainly in London. These visits were exactly made between the 11th of July and 12th of September of 2006, 
the 31st of March and the 6th of April, the 18th of May and the 21st of May and between the 21st of June and the 26th of 
June of 2007. The research was made in the British Library, in the Institute of Historical research of the School of 
Advanced Studies of the University of London, in the National Maritime Museum, and in the National Archives of the 
United Kingdom. Next, the group analysed all the information which was obtained from the lecture of the primary and 
bibliographical sources in these research centres. Finally, the group believes that the intense relationship that settle 
down between both parts, reflects the importance that the British authorities gave to Catalonia, and that its isolation from 
the political centre of the patriot side allowed them to develop their own dynamics and chronologies, although they 
integrated into the general development of the war.  
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1. Presentació i introducció 

 

La perspectiva de l’apropament del segon centenari de la Guerra del Francès 

(1808 -1814), ha fet reactivar i reforçar en els darrers anys l’interès de la investigació 

històrica per aquells moments cabdals i fundadors tant de la Catalunya com de 

l’Espanya contemporànies. La importància d’aquests moments de canvi, reflectida en 

el desenvolupament i l’afirmació de nous fenòmens i processos històrics, obliga a 

                                                           
1 Doctorand en Història Comparada Social, Política i Cultural, del Departament d’Història Moderna i 
Contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona.  



 

reprendre la investigació amb el plantejament de noves interpretacions i noves visions 

gràcies a les noves dades obtingudes de les noves òptiques que poguéssim adoptar.  

 

En aquest esquema general encaixà el projecte d’aquest grup de recerca quan 

el vam plantejar i presentar a les ajudes Batista Roca, perquè justament es creia que 

una nova via pel coneixement d’aquell període era aprofundir el coneixement que es 

tenia de les relacions entre els britànics i els catalans al llarg de tota la guerra, i la 

visió que es va tenir en Gran Bretanya de Catalunya en tots els seus aspectes. 

Encaixava, a més, en una voluntat general de renovar els estudis, en general, de la 

Crisis d’Antic Règim, i, en particular, sobre el període revolucionari i napoleònic.  

 

Aquesta voluntat de superar visions limitades en les fonts i les interpretacions, 

i la voluntat expressa de relacionar-se amb els treballs d’investigació portats a terme 

en altres centres de recerca catalans, espanyols i europeus, expliquen la meva 

integració i  implicació personal en aquest projecte com a col·laborador i la relació 

personal estreta que he establert durant l’any que ha estat becat aquest projecte. En 

poques paraules, la meva investigació sobre aquesta guerra des d’una perspectiva de 

les fonts britàniques, encaixava en la filosofia d’aquest projecte i, a més, 

personalment aprofundir en el coneixement directe sobre una determinada zona que 

volia destacar en el conjunt general espanyol. 2 

 

2. Desenvolupament del projecte  

 

a. Contextualització, Historiografia i Fonts  

 

 La Guerra del Francès (1808 - 1814)  no deixà d’ésser una guerra que 

formava  part de les guerres napoleòniques en que es dirimia la lluita per l’hegemonia 

mundial entre l’imperi Napoleònic i la resta de potències, encara que tenia un paper 

rector la Gran Bretanya. L’esclat de la guerra de la Península Ibèrica provocà que uns 

aliats dels francesos, els espanyols, cerquessin l’ajuda i el suport militar del seu antic 

enemic, la Gran Bretanya,  començant així una aliança temporal i incòmoda.  

                                                           
2 Una mostra de la meva investigació la trobem en la meva tesina,  del de “España en el espejo: la 
revolución política y la guerra de 1808-1814 en las fuentes británicas,” que es pot consultar a la pàgina  
http://seneca.uab.es/hmic/recerca/Imagen_revolucion_politica.pdf. 



 

 

Aquesta guerra es coneix amb diferents noms: “Guerra de la Independència” 

en la historiografia espanyola, “Peninsular War” en la britànica o “Guerra del 

Francès” en la historiografia catalana. Aquesta multiplicitat de noms a la forma en què 

van interpretar cada historiografia bel·ligerant aquests fets bèl·lics i ho van incorporar 

als respectius discursos històrics. 3 

 

Aquesta situació també reflecteix una varietat de tropes important en  coincidir 

al territori català al llarg de tota la guerra, a part de les tropes catalanes i espanyoles, 

tant regulars com irregulars, tropes britàniques i franceses. A més, trobem tropes 

d’altres procedències integrades en cadascun dels bàndols, és adir, trobem tropes 

italianes, suïsses i dels diversos estats alemanys en els dos bàndols principals, i molt 

repartits en els contendents principals. Un cas excepcional són les tropes poloneses 

que únicament formàvem part de les tropes napoleòniques.   

 

Aquestes tropes van aportar un coneixement directe de la situació a la 

Península, però el què no s’esperaven aquests militars que l’exemple peninsular va 

arribar a les seves societats que ells reflectissin per escrit o oralment les seves 

experiències bèl·liques i passessin al conjunt de vivències col·lectives. Es van trobar 

que ells participaven de la decisiva influència que el cas peninsular va exercir a 

moltes àrees europees, com per exemple, en els estats alemanys. Era un exemple de 

resistència contra el domini napoleònic i va ésser incorporat ràpidament a la 

propaganda i als respectius imaginaris col·lectius. Però era una influència que anava a 

perdurar en el temps i amb altres interpretacions, molt viu en les dècades 

immediatament posteriors, inclús entre els francesos amb l’admiració social al llegat 

napoleònic i a la glòria imperial perduda.  

 

Militarment, i més enllà d’apuntar aquesta multiplicitat de tropes, hem de 

recordar que encara que Catalunya va desenvolupar les seves pròpies cronologies 

militars, aquestes van encaixar als esquemes generals espanyols i britànics. Les 

                                                           
3 Sobre aquesta discussió, el grup es remet a: José Álvarez Junco, “La invención de la Guerra de la 
Independencia,” a Studia Historica. Historia Contemporánea, Vol. XII, 1994, pp. 75 – 99. Respecte al 
cas català, valorem l’aportació de Josep Fontana, a “Guerra del Francès, Guerra de la Independència, 
Guerra Napoleònica: qüestió de noms o de conceptes,” a L’Avenç, nº113, 1998, pp. 22 – 25.   



 

diferents unitats de l’exèrcit espanyol, més l’activitat de les unitats irregulars (per 

exemple, les milícies dels sometents), van dificultar el control francès del territori, i 

van rebre el continuat suport de la flota britànica que patrullava les costes catalanes 

esperant el desembarcament de tropes que es va produir finalment al 1813.  

 

Però hi va haver altres elements que fan ressaltar la especificitat d’aquesta 

guerra més enllà de la qüestió del seu nom perquè ens hem de remetre als diferents 

plànols d’un mateix moment històric i la trobada de punts de coincidència. A més, 

haurem de plantejar i d’analitzar fins quin punt participen els catalans d’aquests 

processos i la seva possible influència en les visions personals dels britànics cap a 

aquest territori.  

 

En primer lloc, tenim la coincidència de la guerra amb tot el procés de canvi 

polític, institucional, jurídic, social, econòmic i cultural que suposà la revolució 

liberal. La Guerra del Francès és la seva primera etapa ja que els representants del 

bàndol patriota (com es van identificar els que es van oposar als francesos), van 

decidir fer tant la guerra com una sèrie de canvis per reformar i reformular les 

estructures de poder i les relacions entre la població i la Corona, mitjançant uns 

intermediaris o representants escollits. Aquest procés va influir en la política militar 

dels patriotes, és a dir, en el mode de conduir activament la guerra, i de la qual van 

participar sense cap mena de dubte els catalans. Ni l’allunyament dels centres polítics 

principals ni la presència primerenca dels francesos a aquesta zona, amb intents de 

guanyar-se als catalans o posteriorment, separant-la d’Espanya per integrar-la a 

l’imperi al 1812, van ésser obstacles perquè la veu catalana es deixés sentir i intentés 

influir decisivament en el bàndol patriota.  

 

En segon lloc, intervenen les visions britàniques de la Monarquia espanyola. 

La guerra és un període de canvi perquè aquella Monarquia passà de ésser un país 

bastant desconegut, allunyat de les rutes del Grand Tour del segle XVIII a ésser 

l’objecte de màxima atenció per part del viatgers romàntics. Aquest canvi no és 

evident fins un parell de dècades posteriors, però la guerra posà les bases i solament 

va fer que impulsar un nova sensibilitat preromàntica, més propera a gaudir de les 

costums i dels paisatges que no pas de les antiguitats o dels reculls estadístics 



 

il·lustrats, que es va desenvolupar a partir de les dues darreres dècades del segle XVIII 

amb noms com Robert Southey.  

 

Respecte a Catalunya, hem de dir que va quedar apartada d’aquella imatge que 

tendia cap al tòpic orientalitzant  sobre Espanya que es va cultivar en aquells 

moments. Els autors més cultes sabien de la seva història, inclosos els successos de la 

Guerra de Successió, de la pèrdua de les seves institucions pròpies i de la seva 

integració en l’estructura dels consells de la Monarquia absoluta borbònica,  o de la 

seva divisió en corregiments.  

 

No obstant, la tractaven com una província més dins del conjunt d’aquesta 

monarquia. Moltes visions s’adonaven de l’existència d’un caràcter propi que 

l’allunyava del caràcter general espanyol, sobretot, pel seu caràcter treballador, que 

res havia de veure amb el caràcter ociós amb el qual eren vistos moltes vegades els 

espanyols, especialment les seves classes privilegiades. Però van trobar també una 

sèrie de similituds, com el seu caràcter religiós catòlic i supersticiós, i el 

comportament durant de la guerra, amb una clara defensa de Ferran VII com a 

monarca legítim o un odi visceral contra els francesos, que els van permetre de no 

allunyar-los massa de la visió general dels espanyols.  

 

En resum, és una guerra amb moltes implicacions i molts plànols que durant la 

nostra investigació haurem d’encaixar, contrastar i comparar les visions britàniques 

que es tinguin d’aquests temes amb les visions que tenien els propis catalans.  

 

Aquest projecte ha plantejat, per tant, una proposta que optava per treballar 

una visió externa i estrangera, en concret, la britànica, de Catalunya durant aquest 

període curt de temps. Optar per l’òptica britànica va venir donada per les pròpies 

característiques de la guerra i dels seus contendents, i per la necessitat de noves 

visions que enriquissin la visió de la mateixa en tota la seva complexitat. 

 

Per una banda, la historiografia catalana d’aquest període no ha dedicat cap 

estudi  específic a la intervenció britànic de la guerra, i solament en certs estudis 

locals s’esmenta la seva presència, la col·laboració amb les catalans i el 



 

desembarcament d’ajuda material. Exemples són les monografies sobre Mataró, 

Arenys de Mar i Vilanova i la Geltrú, publicades per Eloi Beulas,4 J. M. Pons5 i 

Albert Virella6 respectivament. Els tres casos són poblacions costaneres que van 

mantenir contactes amb la flota britànica al llarg de la guerra, però falten estudis de la 

seva presència a aquelles àrees presents durant la expedició de 1813 i 1814 i un major 

aprofundiment sobre accions  determinades en el període anterior  com el setge de 

Roses. Tampoc aporta massa els pocs fons documentals que en tenim constància o 

que fan referència a  aquesta presència. 7  

 

A més, tenim alguna aportació historiogràfica  puntual més, que tot i no ser 

recents, no han perdut vigència en obrir portes a nous camps de recerca i el terreny 

dels quals no estan del tot investigats. Un exemple Antonio Matilla Tascón, amb el 

seu estudi sobre l’ajuda monetària i material donada per Gran Bretanya als espanyols, 

on  analitzava com aquesta ajuda es va distribuir i com va ésser repartida entre les 

diferents províncies, inclosa Catalunya. 8 

 

Per altra banda, a més de recuperar fonts o trobar nous documents als arxius 

catalans i espanyols o de la simple contextualització i reproducció de textos,9 la 

historiografia ha procurat interessar-se recentment per les fonts que podien aportar les 

altres historiografies per tractar d’analitzar el passat propi amb una nova perspectiva. 

Hem conegut exemples que han reeixit com el cas de Maties Ramisa en utilitzar la 

documentació francesa.10 La pròpia historiografia francesa ha aportat fonts primàries 

necessàries per completar la visió de Catalunya durant la guerra i que han estat prou 
                                                           
4 Eloi Beulas i Ors; La Guerra del Francès a Mataró, Col·lecció El cap de Bou, nº13, Patronat 
Municipal de Cultura de Mataró, Mataró, 1989.  
5  J. M. Pons i Guri; Diari d’uns anys de guerra: 1808 -1814, Col. El Montalt, 14. L’Aixernador, 
Argentona, 1993.  
6  Albert Virella i Bloda; Vilanova i la Geltrú durant la invasió francesa. Estudis i documents de 
l’Institut d’estudis Penedesencs, nº17, Institut d’Estudis Penedesencs, 1998.  
7 Un exemple el trobem en un expedient a l’Arxiu Històric de la Diputació Provincial , lligall 4, 
expedient 12. Recull còpies de correspondència d’observadors britànics entre desembre de 1812 i 
desembre de 1813, però en realitat eren còpies de cartes d’alguns dels almiralls britànics que van 
patrullar les costes catalans i dels agents britànics que van actuar en el territori català en aquest període. 
Els originals els trobem als arxius britànics.  
8  Antonio Matilla Tascón, “La ayuda económica inglesa en la Guerra de la Independencia,” a Guerra 
de la Independencia. Estudios, Vol. 2, 1964, pp. 139 - 160.  
9 Ens estem referint al cas de Carlos Santacara, a La Guerra de Independencia vista por los británicos, 
Papeles del Tiempo nº7, Machado Libros, Madrid, 2005, Proporciona referències, i tradueix textos 
britànics sobre la guerra seguint un esquema cronològic i combinant els diferents escenaris bèl·lics.  
10 Maties Ramisa; Els catalans i el domini napoleònic, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 
Barcelona 1995. 



 

utilitzades.11 Per la seva banda, hi ha hagut aproximacions a les fonts suïsses,12  

italianes, 13 o a les alemanyes,14  ja que l’exemple peninsular influeix en aquells 

territoris per posar en qüestió el control francès. Tot i aquests exemples, aquestes 

fonts exigeixen un major anàlisi  i recerca en futurs estudis.  

 

En darrer lloc, queden les fonts britàniques, l’objecte principal de la nostra 

investigació, i que havien estat àmpliament desconegudes  malgrat la profusió de 

fonts o temes possibles. Aquest desconeixement s’havia degut a múltiples factors 

encara que es podien resumir en el simple desconeixement de la potencialitat 

d’aquestes fonts.  

 

La historiografia britànica clàssica, amb noms com W. F. P. Napier15 o 

Charles W. Oman,16 es preocupà de prioritzar de descriure i analitzar les victòries 

militars a les campanyes de Wellington, mentre que els altres fronts, en aquest cas, el 

mediterrani en el qual quedava integrat Catalunya, li van concedir un paper secundari 

encara que no oblidaven l’actuació de la flota, la presència d’una expedició o l’interès 

per mantenir l’acció en aquella província per part de les autoritats britàniques.  

 
                                                           
11 Entre les moltes referències que podríem donar destaquen les memòries de Suchet: Mémoires du 
Maréchal Suchet, Duc d’Albufera, sus ses campagnes en Espagne, depuis 1808 jusqu’en 1814 ; écrits 
par lui-même, Deuxième Édition, II Tomes, Paris, Anselin, 1834. Un altre exemple destacat és G 
Lafaille, Mémoires sur la Campagne du Corps d’Armée des Pyrénées-Orientales, commandé par le 
général Duhesme, en 1808, suivis d’un précis des campagnes de Catalogne de 1808 à 1814, et de notes 
historiques sur les siéges de Barcelone et de Gérone ; sur l’expédition des anglais contre Tarragone en 
1813, sur les généraux Duhesme et Lacy, etc. Anselin et Pochard, Paris, 1826.   
12 Destaca Antoni Carner i Borràs; Les tropes suïsses a Catalunya durant la Guerra de la 
Independència, Episodis de la Història, Rafael Dalmau editor, Barcelona, 1976. Aquest autor va 
estudiar els fons sobre els regiments suïssos que hi havia als arxius cantonals de Solothurn. L’autor, a 
més. reconeix a la pàgina 59 que hi va haver un precedent ja que al Febrer de 1957 Pere Llordet i 
Ordeix va presentà una comunicació a la Societat Catalana d’Estudis Històrics anomenada “Les tropes 
suïsses en la batalla del Bruc.”  
13 Vittorio Scotti Douglas i Francesca María Lo Faro; “Las fuentes italianas sobre la Guerra de la 
Independencia: archivos y libros,” F. Miranda Rubio, (coord.),  Fuentes documentales para el estudio 
de la Guerra de la Independencia, Asociación para Estudio de la Guerra de la Independencia, 
Ediciones Eunate, Pamplona, 2002. Del primer autor, també em remeto a: “Los italianos en la Guerra 
de la Independencia: una primera aproximación,” a Conflicto y sociedad civil en la España 
napoleónica: Actas de las Quintas Jornadas sobre la Batalla de Bailén y la España Contemporánea,” 
Publicaciones de la Universidad de Jaén, Jaén, 2004, pp. 47 - 75.  
14 Un exemple és Hiltrud Friederich-Stegmann, “Memorias de alemanes en España durante la Guerra 
de la Independencia. La estancia de Phillip Schwein en la isla de Cabrera,” a Espacio, Tiempo y Forma, 
Serie IV, Hª Moderna, T.16, 2003, pp. 359 – 390.  
15 History of the war in the Peninsula and in the south of France: from the year 1807 to the year 1814. 
La primera edició és T and W. Boone, Londres, 1828-1840. Aquesta obra ha estat reeditada 
posteriorment amb afegits als apèndixs i revisions per part de l’autor.  
16 A History of the peninsular war,   7 vols. Clarendon Press, Oxford, 1902 – 1930.  



 

Es tractava doncs d’una guerra complexa, amb diferents escenaris difícils de 

fer conjugar i coincidir. Però ha mantingut, en gran part, aquestes pautes fins ben 

recentment, fins que no s’ha vist la necessitat d’una visió de conjunt, on intervindrien 

tots els fronts i tos formaria part de l’esquema general de les guerres napoleòniques. 

Així, i respecte a Catalunya, l’únic article monogràfic el va publicar Robin  N. W. 

Thomas al 1991. Amb el títol, “British Operations of the Coast of Catalonia, 1808 -

1811,” va fer un primer apropament a la intervenció de la flota britànica a Catalunya, 

donant pistes per noves investigacions a seguir.17   

 

 Aquesta voluntat de donar una visió de conjunt, afegida a la utilització de 

fonts espanyoles, poc valorades pels investigadors anglosaxons, té en Charles Esdaile 

i en les seves obres el seu millor representant.  Amb obres com A New History of the 

Peninsular War, 18 ha demostrat aquesta complexitat i no ha oblidat l’escenari català, 

que restà actiu durant tot el període. 

 

En el seu article R. Thomas es queixava de la poca atenció que havien prestat els 

historiadors militars al paper de la marina en l’estudi de la Peninsular War. La darrera 

novetat historiogràfica respecte a la guerra i que té relació amb Catalunya l’ha aportat 

Christopher D. Hall, amb la obra Wellington’s Navy, Sea Power and the Peninsular 

War, 1807 -1814. 19  Aquest autor va analitzar el paper de la marina en la guerra i la seva 

influència en la victòria final, i ha aportat un resum detallat i cronològic de la presència 

britànica al llarg de la Guerra del Francès.  

 

Mentre que tot aquest recull historiogràfic és el punt de partida de nostra 

investigació, hem de tenir en compte els nostres objectius de construir uns perspectiva 

britànica de la guerra a Catalunya perquè encara té un objectiu inicial que no hem 

d’oblidar quan ens apropem a les fonts. Optar per investigar des d’una perspectiva 

britànica la guerra és tota una declaració d’intencions, d’allunyar-se’n dels camins 

més tradicionals i seguir per les noves vies impulsades per la història comparada. 
                                                           
17 Robin N. W. Thomas; “British Operations of the Coast of Catalonia, 1808-1811,” a Alice D.  
Berkeley (ed.), New Lights on the Peninsular War. International Congress on the Iberian Peninsula, 
Lisbon, Portugal, 24-26th July 1989. Selected Papers, 1780-1840. The British Historical Society of 
Portugal, 1991, pp. 47 - 56.  
18 Penguin, London, 2002.  Té edició castellana: La Guerra de la Independencia: una Nueva Historia, 
Crítica,  Barcelona, 2003. 
19 Chatham Publishing, London, Stackpole Books, Mechanicsburg, Pennsylvania, Estats Units, 2004.  



 

Aquesta opció metodològica no és nova, però si ja hem mostrat que ha estat poc 

treballada. És el moment ara que tant la historiografia britànica com la catalana i 

l’espanyola deixin endarrera els seus prejudicis i s’apropin a les fonts que l’altra els 

podia oferir per a construir un espai comú que porti a un millor enteniment per les 

dues bandes, tal com va suggerir recentment P. Dwyer. 20  

 

En aquesta investigació ens hem apropat al conjunt de fonts que tenim de la 

guerra en els arxius i centres de recerca britànics, que tracten directament de 

Catalunya o que en parlen de la guerra en aquells província per la importància que des 

d’un principi es va donar des del Regne Unit. Tindrem així un ric i complex conjunt 

de comentaris i observacions per la nostra investigació. 21  

 

Hem d’aclarir abans de relatar aquestes fonts utilitzades  que en parlar de fonts 

britàniques incloem les fonts irlandeses, ja que Irlanda formava part de la Gran 

Bretanya des de 1801. La seva procedència no implicava visions diferents a les que 

poguéssim obtenir de fonts angleses i escoceses més enllà de trobar similituds, com el 

caràcter catòlic tant de la població catalana com de la majoria de soldats irlandesos.  

 

A més, hem d’assenyalar un altre element per a acabar de comprendre les fonts 

utilitzades en aquest estudi. No hi ha fonts que siguin exclusives per Catalunya, sinó 

que els britànics que hi intervenen ho fan com una peça més en un escenari més gran, 

ja sigui peninsular o mediterrani. També no hem de discriminar aquelles fonts que 

mai van estar a Catalunya però que sí tenien en compte aquella província oriental que 

encara resistia tot i la presència francesa des de primer moment de la guerra.  

 

En aquest projecte hem prestat atenció, en primer lloc, a tota una sèrie de fonts 

arxivístiques, en especial els fons documentals dipositats al Public Record Office, 

actualment a l’edifici dels National Archives of the United Kingdom, a la localitat de 

Kew Gardens,  comtat de Surrey. Hem consultat  la documentació relacionada amb la 
                                                           
20  P. Dwyer, “New Avenues for Research in Napoleonic Europe” en European History Quarterly, 
Vol. 33(1), (2003), pp. 101-124.  
21 Una primera aproximació a aquestes fonts la podem realitzar a  Alicia Laspra, “Fuentes 
Documentales para el Estudio de la Guerra de la Independencia en el Public Record Office y otros 
archivos británicos,” en Actas del Congreso Internacional Fuentes Documentales para el Estudio de la 
Guerra de la Independencia, organizado por la AEGI Pamplona 1-3 Febrero 2001, Pamplona, 
Ediciones Eunate, 2002, pp. 265- 297. 



 

guerra que es trobava a les sèries del Foreign Office,22 que inclou la documentació 

dels ambaixadors britànics (destacant la figura de sir Henry Wellesley, germà petit de 

Wellington i ambaixador entre 1810 i 1821) i dels seus diferents agents civils repartits 

per tot el territori peninsular, que informaven de la situació en aquella província, 

informació que era rebuda per l’ambaixador i tot resumida, era reenviada en els seus 

despatxos al secretari del Foreign Office, més els volums que feien referència a la 

guerra a Catalunya a les series del War Office, la informació de la qual també era 

coneguda per l’ambaixador abans de ser enviada a Londres al War Secretary, i de la 

Admiralty, és a dir, la documentació generada pels exèrcits, la flota, amb sir Edward 

Pellew com a comandant de la Mediterrània Occidental durant bona part del 

període,23 i els oficials que van enviar els britànics per donar suport als catalans, 

destacant els casos del coronel E. Green i  el capità J. Zehnpfenning. 24 

 

Aquestes fonts arxivístiques públiques s’han de combinar amb les privades, 

amb les papers personals de distints personatges, cadascun amb la seva relació amb 

Catalunya i la guerra. Anteriors investigacions ja van fer posar l’atenció en els papers 

de Charles W. Doyle a la Bodleian Library, a la Universitat d’Oxford. Aquest agent 

militar britànic va estar present a Catalunya diversos cops i acabà posant-se al servei 

espanyol.25 

 

 També ens hem apropat als fons de l’almirall Sir Benjamin Hallowell al 

National Maritime Museum. Es tracta de la documentació generada al llarg de la seva 

carrera com a oficial de la marina britànica, i hem seguit de prop la seva relació amb 

Catalunya entre 1813 i finals de la guerra en comandar l’esquadró britànic que 

controlava les costes catalanes, i que va estar present, per exemple, al setge de 

Tarragona d’aquell any. 26  

 

                                                           
22 Public Record Office, Foreign Office, (a partir de aquí, PRO FO), Sèrie 72, Espanya, diversos 
volums.  
23 Sobre aquest personatge, ens podem remetre a C. Northocote Parkinson; Edward Pellew. Viscount 
Exmouth, admiral of the Red, Methuen and Co Ltd, London, 1934. 
24 En concret, PRO War Office (a partir d’aquí, WO), 1/264, 1/269, 1/316, i 1/403; i PRO Admiralty (a 
partir d’aquí ADM), 1/ 415, 1/417, 1/422, 1/424, 1/426, 1/427,1/ 428, 1/1939. 
25 Oxford University, Bodleian Library, Duke Humphrey’s Library: (a partir d’aquí, UOx, Bod. Lib, 
DHL), Mss North c.13 -15, c.17, d.64, d.65. 
26 National Maritime Museum (a partir d’aquí, NMM), Papers of Admiral Sir Benjamin Hallowell 
Carew, especialmente, HW3, HW4, i HW5. 



 

La investigació ens podria haver conduit a visitar molts més fons documentals 

personals existents en altres arxius britànics, però un part d’aquest treball pot ésser 

substituït si prestem l’atenció necessària a les fonts primàries publicades. Aquest 

projecte va optar per això i  centrà els seus esforços en aquesta direcció.  

 

En Gran Bretanya sempre hi ha hagut interès dels descendents d’un personatge 

o del seu cercle més íntim de publicar la correspondència d’un determinat personatge, 

o les seves memòries, diaris personals o  qualsevol escrit autobiogràfic en un intent de 

donar rellevància a quest personatge o simplement homenatjar-lo. Aquest afany és un 

intent molt  històricament estès a la Gran Bretanya i els editors es van preocupar per 

contextualitzar els documents que publicaven, encara que en alguns casos solament 

transcrivien les cartes i quedaven volums poc homogenis i molt caòtics. A més, tot i 

que no acostumaven a publicar tota la documentació original que podia haver-hi als 

seus arxius personals, en molts casos és suficient per seguir la trajectòria d’aquests 

personatges i per exemple, esbrinar la seva relació directa o indirecta amb la 

Catalunya de la Guerra del Francès. Per tant, malgrat aquests possibles problemes en 

l’edició de les obres, la seva utilitat es inqüestionable perquè facilitat la revisió dels 

documents o agilitza el seu estudi.  

 

En aquest grup hem prestat una especial atenció, tant per la seva importància 

com per la quantitat de material que inclou, a les diverses sèries de volums que 

formen els Wellington’s Despatches. Aquest militar britànic no lluità al territori 

català, però com a comandant màxim de les tropes britàniques a la Península Ibèrica 

sempre li va interessar el front mediterrani en el qual quedà integrat Catalunya. Ell 

tenia la darrera paraula en les qüestions militars, i sense el seu consentiment mai es 

s’hagués produït el desembarcament de l’expedició anglo-siciliana a Catalunya al 

1813.  

 

En concret, són dues sèries formades per diferents volums, la que anomenem 

més pròpiament Wellington’s Despatches,27 i l’anomenada de forma abreujada 

                                                           
27 Coronel J. Gurwood (ed.); The Dispatches of Field Marshall The Duke of Wellington During His 
Various Campaigns in India, Denmark, Portugal, Spain, the Low Countries and France, from 1799 to 
1818 compiled from official and authentic documents by Lieutenant Colonel Gurwood, 13 vols, 
London: John Murray, 1838. La guerra la cobreixen del volum IV al XIII. 



 

Supplementary Despatches.28 En aquestes sèries, els seus editors es van dedicar a 

transcriure tota la documentació generada per aquest personatge en ostentar diferents 

càrrecs militars i polítics.  

 

Al llarg de les dues sèries s’inclou la documentació amb els diferents almiralls 

responsables de la flota britànica al Mediterrani, en especial, amb sir Edward Pellew,  

i els informes i ordres enviats als o per als diferents comandants britànics de les tropes 

disposades al front mediterrani, i que van comandar les tropes catalanes que finalment 

van desembarcar en territori català, és a dir, Lord W. Bentinck, Sir John Murray i Sir 

William Clinton.  

 

De forma secundària,  podem utilitzar altres memòries o recopilacions de 

cartes per moments puntuals de la guerra. Un exemple és Sir George Jackson, 

membre de l’ambaixada espanyola a Sevilla al llarg de l’any 1809, i que en el seu 

diari i en les seves cartes comentava les notícies que li arribaven sobre la situació a 

Catalunya sobre aquest any. 29 El seu coneixement de la situació a Catalunya és 

indirecte i no de primera mà, però és un bon exemple de la preocupació que els 

britànics van sempre mostrar per Catalunya i pel conflicte bèl·lic en aquest extrem de 

la Península Ibèrica.  

 

Un altre grup de fonts publicades als quals hem prestat una especial atenció és 

un tipus d’obres que esdevenen imprescindibles en qualsevol estudi de la Peninsular 

War, o en aquest cas, de la Guerra del Francès des d’una òptica britànica. Ens estem 

referint al conjunt de memòries, diaris i recopilacions de cartes d’aquells militars, 

marins inclosos, que van lluitar als diferents escenaris d’aquesta guerra, un dels quals, 

repetim, va ésser Catalunya. En conjunt, podem sumar més d’un centenar, i moltes 

resten inèdites o són primeres edicions. Es tracta d’una font poc utilitzada per les 

historiografies catalanes i espanyoles, 30 mentre que evidentment han estat de forma 

profusa en la historiografia anglosaxona.  

                                                           
28 The second Duke of Wellington (ed); Supplementary Despatches, Correspondence and Memoranda 
of Field Marshall Arthur Duke of Wellington, K. G. London, John Murray, 1858-1872. El nou front 
mediterrani es segueix, sobre tot, al volum VII. 
29 Lady Jackson, (ed.); The Diaries and Letters of Sir George Jackson, K. C. B., from the Peace of 
Amiens to the Battle of Talavera.  In two Volumes. London, Richard Bentley, 1872.  
30 Un cas excepcional és Carlos Santacara.  



 

 

Aquestes obres recullen els comentaris i observacions sobre la realitat d’un 

país als qual no estaven acostumats aquests militars, i permeten tota una anàlisi des 

d’un punt de vista polític, social, religiós, cultural, i, per suposat, militar. Però, patim 

amb aquestes fonts un problema recurrent ja plantejat al principi: el front mediterrani, 

encara que sempre restà obert, ja sigui per la flota o per l’actuació puntual de tropes, i 

no s’activà completament fins al 1812,  hi lluitaren un menor nombre de tropes i, per 

això, tenim un mateix nombre d’obres que hem pogut utilitzat en aquest estudi. 

 

Un segon problema d’aquestes fonts és que aquestes obres no es limiten 

exclusivament ni temporalment ni cronològica al nostre àmbit d’estudi, ja que en 

aquestes obres s’acostumava a recollir tota la carrera militar d’aquests personatges.  

 

Així, i en primer lloc, entre les obres de participants en aquest front en el qual 

quedà integrat Catalunya pels britànics durant la guerra, hi tenim els reculls de 

correspondència i de relats autobiogràfics dels principals almiralls que van actuar a la 

costa catalana. En concret, tenim els casos de l’almirall C. Collingwood,31  que va 

patrullar les costes mediterrànies entre 1808 i 1810; temporalment va coincidir amb 

Thomas Cochrane, Lord Cochrane,32 que destacà per la seva participació al setge de 

Roses (1809); i Sir Edward Codrington, 33 que comandà l’esquadró britànic entre el 

1810 i inicis de 1813, quan retornà a Anglaterra, i fou substituït pel ja esmentat, Sir 

Benjamin Hallowell com l’almirall que dirigia la flota britànic a la costa catalana, junt 

amb el capità Sir Charles Adam.  

 

Encara que aquests oficials tenen un paper decisiu en la guerra, ens hem 

d’apropar a les observacions i comentaris que ens deixen altres militars, oficials o 

soldats, sobre la Catalunya del període. En tenim diversos exemples, encara que la 

                                                           
31 G. L. Newnham Collingwood (ed.), A Selection from the Public and Private Correspondence of 

Vice-Admiral Lord Collingwood; interspersed with memoirs of his life. James Ridgeway, London, 
1829. Hi ha una segona edició al 1838. També Edward Hughes (ed.), The Private Correspondence of 
Admiral Lord Collingwood, Printed for the Navy Records Society, London, 1956.   
32 Richard Woodman (ed); The Autobiography of a Seaman by Admiral Lord Cochrane. Chatman 
Publishing, London, 2000. L’edició original és de 1860.  
33 Lady Bourchier (Ed.), Memoir of the Life of Admiral Sir Edward Codrington. With selections from 
his public and private correspondence.  Longmans & Co.: London, 1875. 



 

majoria o bé són membres de la flota, o van participar en l’expedició que desembarcà 

al 1813.  

 

Entre els primers, trobem el cas de Sir William H. Dillon, el vaixell del qual 

patrullà la costa tarragonina entre 1812 i 1813. 34 Un cas més rellevant és el 

vicealmirall William Stanhope Lowell, encara que la seva presència a terres catalanes 

va ésser més curta.35 

 

Entre els segons, tenim el capità William Hanson, que va morir a Vilafranca 

del Penedès al 1813 i les seves cartes van ser publicades poc desprès de la seva mort. 
36 En segon lloc, el capità Abraham Crawford va participà en un desembarcament a 

Arenys de Mar al 1812, i participà en totes les accions militars que els britànics 

protagonitzaren a Catalunya fins a final de la guerra. 37 

  

Un altre tipus de fonts de hem utilitzat en la nostra investigació són els relats 

de viatges, ja que tot i la guerra, viatgers civils que per molts diferents motius es van 

apropar a territori català tot i que els francesos controlaven parcialment el territori, i 

que van deixar per escrit les seves visions personals de Catalunya.  

 

La Península Ibèrica havia estat un destí secundari entre els viatgers il·lustrats 

i els viatgers que s’hi van apropar i van visitar Catalunya, van assenyalar el seu 

caràcter industriós que sobtava en una Monarquia que es posava com l’exemple de 

l’ociositat al món. Però la guerra havia de canviar necessàriament les perspectives que 

poguessin tenir aquests viatgers, perquè esdevenia un personatge més al llarg de tota 

la narració. 

 

                                                           
34 Michael A. Lewis (ed.); A Narrative of my Professional Adventures (1790 -1839) by Sir William 
Henry Dillon, K. C. H. Volume II, 1802-1839, Printed for the Navy records Society, Publications of the 
Navy Record Society, vol. 97, 1956.  
35 Ruddock F. Mackay (ed.); From Trafalgar to the Chesapeake. Adventures of an Officer in Nelson’s 
Navy by Vice-Adm. William Stanhope Lovell, R. N., K. H. Naval Institute Press, Annapolis, Maryland, 
Estats Units, 2003. 
36 Captain William Hanson, Letters from the Eastern Coast of Spain, in 1813, with some account of the 
late military operations of the British Army, in Valencia and Catalonia, J Darling, London, 1814.  
37 Captain A. Crawford R. N; Reminiscences of a naval Officer. A Quarter-deck View of the war 
against Napoleon, Introduction by Tom Pocock, Chatham Publishing London, 1999.  L’edició original 
és  Henry Colburn, London, 1865.  



 

Aquest va ésser el cas de sir John Carr,38 que en la tardor de 1809 es va 

apropar a Catalunya, procedent de València, i abans d’embarcar cap a les illes 

Balears. Aquest viatger professional que es caracteritzà per convertir l’anècdota en 

l’objecte de la seva anàlisis, no obstant, no dubtà en assenyalar la importància de la 

guerra i la seva determinant influència en les actituds i accions de la gent. Destaca, a 

més, per la visita a les illes, on molts catalans benestants es van refugiar durant tota la 

guerra.  

 

Un segon exemple de llibre de viatges que hem utilitzat l’escriu Edward 

Hawke Locker, i que podem afirmar que hi havia una segona intenció en el propi 

viatge. Aquest personatge era el secretari privat de l’almirant Sir Edward Pellew, i 

durant el seu viatge va tenir com a acompanyat a Lord John Russell, futur primer 

ministre britànic i en aquells moments un jove que anava a ésser escollit per primer 

com a membre del Parlament. Però Locker era també un literat i també havia escrit 

una sèrie de poemes que havien estat publicats a Anglaterra, alguns amb significatius 

noms com el de Catalonia.39  

 

Aquest viatge el van iniciar a Tarragona i anaven cap a Vera de Bidasoa, on 

estaven els quarters generals de Wellington, desprès de passar pels voltants de Lleida i 

per Saragossa. Locker va prendre una sèrie de notes mentre feia aquest viatge, que 

amb els seus gravats li van servir per publicar per entregues entre 1823 i 1824, la seva 

obra més destacada, Views in Spain,40 degut al renovat interès suscitat a Gran 

Bretanya per Espanya desprès de l’experiència fallida del Trienni Liberal. El què no 

quedà clar va ésser el objectiu final d’aquest viatge, però no tenim dubtes que Locker 

i Russell transportessin una sèrie de cartes per Wellington de Pellew i Clinton en què 

s’informés de la situació al front mediterrani.  

                                                           
38 Sir J. Carr; Descriptive travels in the Southern and Eastern Parts of Spain and the Balearic Isles in 
the Year 1809. London, 1811. 
39  Edward H. Locker, Catalonia, a poem; with notes illustrative of the present state of affairs in the 
Peninsula,  John Ballantyne and Co, Edinburgh, and Longman, Hurst, Rees, Orme and Brown, London, 
1811. En aquest poema descrivia la situació bèl·lica en aquella zona.  
40 Existeixen dues  traduccions al castellà d’aquest llibre i hem utilitzar l’editada per Consol Freixa 
l’any  1998. En la introducció l’editora assenyala els detalls del viatge, incloent els detalls de la 
publicació de l’obra, ja que comenta que el caràcter desordenat de l’autor provocà que la successió 
d’entregues no seguís l’itinerari que havia realitzat.  L’altra traducció és anterior i més inaccessible i va 
ésser realitzada per Mª Dolores Cabra i publicada a Ediciones el Museo Universal, Madrid  a l’any  
1984. D’aquesta darrera editora destaca el següent article: “Una visión innovadora de la Guerra de la 
Independencia. Edward Hawke Locker,” a Goya. Revista de arte, nº 181 -1812, 1984, pp. 75 -79.  



 

 

Per últim, una última font tota una sèrie de revistes històriques on es 

publicaven per entregues relats de la guerra o memòries personals. Revistes com la 

United Service Magazine, en les seves diferents etapes, són bons exemples per trobar 

reproduïdes  aquestes històries per capítols. 41 Aquest tipus de font és dispers i 

necessita un treball constant per a trobar un llistat definitiu de possibles referències 

obtingudes de la revisió dels índexs de cada any o volum publicat.   

 

b. Desenvolupament de la recerca  

 

Aquesta multitud de fonts que hem descrit en la part final de l’apartat anterior, 

les pautes historiogràfiques també comentades amb anterioritat han influït 

decisivament a l’hora de plantejar la recerca en aquest projecte.  

 

En primer lloc, teníem molt clar que es tractava d’un projecte anglo-català i 

que es podia fer molta feina des de Catalunya, per la possibilitat de trobar exemplar 

d’alguns llibres que volíem consultar com la necessitat de fer una recerca exhaustiva 

als catàlegs britànics a través de la xarxa ja que aquest treball exploratori primer 

ajudaria a dirigir el treball que realitzaríem desprès en Anglaterra.  

 

Així, aquesta primera fase va quedar dividida en dues fases que es combinaven 

perquè el projecte no quedés aturat. Primerament, es consultaven els catàlegs de les 

biblioteques universitàries catalanes a través del Catàleg de Biblioteques 

Universitàries de Catalunya (CBUC) i el de la Biblioteca de Catalunya per a obtenir 

les referències que podríem utilitzar en la nostra  investigació i que podíem tenir al 

nostre abast. A més, hem utilitzat el Préstec Interbibliotecari per a obtenir una sèrie 

limitada  de referències, principalment d’articles.  

 

Les visites a les diverses biblioteques universitàries catalanes i altres centres 

de recerca com la Biblioteca de Catalunya per revisar la bibliografia i fullejar els 

Fullets Bolsoms han estat successives, i també s’ha visitat puntualment l’Institut 

                                                           
41 Un exemple són els Passages in the Life of a Soldier, amb tota una sèrie de capítols referents a 
Catalunya i publicats en els números de 1844. 



 

Cartogràfic de Catalunya i la Biblioteca General d’Història de l’Art al Museu 

Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) per a primeres edicions d’obres que ens podien 

ajuda en la nostra investigació.  

 

Tot i que les possibilitats catalanes han estat explotades al màxim, el grup 

considerava imprescindible la realització d’estades d’investigació a Anglaterra. Per a 

això, va consultar els catàlegs de la British Library (el general, l’Integrated Catalogue, 

i el de manuscrits, el dels Additional Manuscripts), el Copac de les biblioteques 

universitàries britàniques, el del Public Record Office i el de la seva biblioteca 

general, i el del National Register of Archives (NRA), catàleg ara informatitzat que 

permet saber en quins centres de recerca podem trobar documentació d’un determinat 

personatge. Amb la consulta d’aquests catàlegs finalment tindríem un llistat exhaustiu 

de referències a cercar, llegir i analitzar durant les estades d’investigació.  

 

Aquestes estades, per tant, es van produir en diferents moments de la durada 

d’aquest projecte. Concretament, es realitzaren entre el 11 de juliol i el 12 de setembre 

de 2006, el 31 de març i el 6 de abril, el 18 de maig i el 21 de maig i el 21 de juny i el 

26 de juny del 2007. Es produïren a la ciutat de Londres, encara que els investigadors 

van fer una ràpida visita al professor Charles Esdaile, membre d’aquest projecte, a la 

University of Liverpool a la tercera setmana de juliol de l’any passat. Amb aquest 

professor es van tractar certs aspectes del projecte i es van contrastar els punts de vista 

sobre diferents temes.   

 

Durant aquestes successives estades s’han treballat les fonts  primàries que 

hem presentat i descrit en el capítol anterior. La nostra investigació s’ha realitzat 

principalment en quatre centres de recerca de l’àrea de la ciutat de Londres. La gran 

majoria de fonts publicades, memòries i diaris principals, han estat consultades a la 

British Library, perquè allà estaven concentrades en un mateix espai i es guanyava 

temps en no haver de fer massa desplaçaments. També s’han consultat alguns 

recursos electrònics, propis o no d’aquest centre de recerca, com el Dictionary of 

National Biography, que no estaven al nostre abast a Catalunya. Allà s’ha produït, a 

més, la consulta i el buidatge dels volums referents a la guerra de les sèries dels 

Wellington’s Despatches i dels Supplementary Despatches. En el seu defecte, algunes 



 

de les referències van ésser revisades al Institute of Historical Research of the School 

of Advanced Studies of the University of London. En aquest segon centre de recerca,  

no obstant, es va prestar més atenció a les revistes d’època, en haver una important 

col·lecció en la Basement Room d’aquest mateix centre, i el seu fàcil  accés i consulta. 

Aquest darrera aspecte també va ser realitzat parcialment a la Biblioteca General del 

Public Record Office on també trobem una bona col·lecció de fonts publicades i de 

revistes publicades. 

 

D’altra banda, en aquest mateix lloc és on van realitzar la majoria de recerca 

arxivística d’aquest projecte per la quantitat i qualitat de documentació que podem 

trobar a les sèries del Foreign Office, War Office i Admiralty  que es troben 

dipositades en aquest espai que forma part del National Archives of the United 

Kingdom.  

 

Per últim, el treball arxivístic ha estat completat amb visites puntuals a altres 

arxius per explorar el potencial de la documentació allà dipositada i per valorar la 

seva utilitat en la nostra investigació. Aquest és el cas del National Maritime 

Museum, on hem consultat les fonts de diversos almiralls, entre els quals destaca el 

cas esmentat de Sir Benjamin Halowell Carew. Altres arxius on hem realitzat visites 

puntuals han estat el National Army Museum, i el Surrey History Centre a la població 

de Woking, on s’han consultat  certs fons personals per completar la nostra 

investigació i constatar la seva utilitat.  

 

c. Resultats finals  

 

A l’hora de plantejar els resultats finals d’aquesta recerca, hem d’analitzar els 

temes d’estudi que han conformat el nucli de la investigació. Amb una sèrie de temes 

adjacents, la dicotomia entre guerra i revolució, entre dos processos, coincidents, 

coetanis i que es van influït mútuament, esdevé el fil conductor que estructura aquest 

mateix nucli.   

 

Per una banda, tenim la guerra, la Guerra del Francès que és un escenari més 

de les guerres napoleòniques, convertint-se Catalunya en un escenari privilegiat al 



 

mediterrani, i una peça clau en el front mediterrani, que vinculava, a més, la costa 

mediterrània peninsular amb les Illes Balears i el sud de França. 42 És un escenari únic 

perquè té les seves pròpies dinàmiques i cronologies, encara que expressament es 

volen integrar en el conjunt general.  

 

Té també una sèrie d’especificitats que no trobem a la resta de la Península. 

Primerament, trobem una intervenció britànica primerenca. Les seves costes estaven 

essent patrullades per la flota britànica, encara que l’acció principal d’aquesta flota 

era el bloqueig de Toulon. Una vegada esclatada la guerra, els catalans van cercar 

l’ajuda d’aquella flota que havia estat bloquejant els seus ports i controlant les seves 

costes. Aquesta situació és semblant al cas de Cadis on la flota bloquejava aquells 

important port quan van conèixer les notícies de l’esclat de la insurrecció i de l’inici 

de la guerra. Uns altres casos semblant són els casos gallec i el cas de tota la costa 

cantàbrica perquè en aquelles regions, igual que a Catalunya, la flota va tenir un paper 

principal des de bon principi i al llarg de tota la guerra en patrullar aquestes costes i 

col·laborar materialment i de forma puntualment amb tropes, encara que podem 

afirmar que el cas gallec s’hi afegeix una altra semblança que el complica i que a 

l’hora l’apropa al cas català en tenir un número determinat de tropes britàniques en el 

seu territori en diferents moments de la conflagració. 

 

En segon lloc, les tropes franceses havien creuat la frontera francesa a inicis de 

l’any 1808 i havien ocupat les fortaleses catalanes més destacades com Figueres o 

Barcelona,  sota una velada vigilància britànica i ja amb una sèrie d’incidents amb la 

població local, que es van repetir al llarg d’aquests mesos en altres localitats a les 

quals van arribar els francesos. Al maig de 1808, Catalunya era la província que tenia 

en el seu territori més tropes franceses, i que podien executar un control més estricte. 

Solament es podia comparar al cas navarrès i basc, mentre que el número de tropes 

existents a la resta de províncies es reduïa gairebé al camí de Madrid, a la pròpia 

capital i la flota a Cadis.  

 

Per tant, tenim els dos contendents que disputaven l’hegemonia europea en 

territori català des de bon principi. Hi hem d’afegir la situació de les tropes 

                                                           
42 Ch. D. Hall, op. cit, p.57.  



 

espanyoles, amb un exèrcits mal preparats i equipats pèssimament a l’inici de la 

guerra, i amb unes tropes irregulars, les milícies del sometens, que es van formar 

ràpidament. Molts cops, els britànics es van veure obligats a col·laborar amb aquestes 

milícies amb tots els problemes que comportaven, perquè ells sempre defensaven les 

formes militars, però coneixien la situació desesperada dels exèrcits catalans i 

espanyols i l’efectivitat d’una milícia que posava en pràctica les tàctiques guerrilleres 

que ja havia utilitzat en la Guerra Gran. En aquell conflicte de les Guerres de la 

Convenció, aquestes milícies van col·laborar amb els exèrcits regulat per frenar la 

invasió francesa de l’Empordà. 43  

 

A més, aquests britànics es van haver de relacionar amb els diferents capitans 

generals de Catalunya i els diferents generals que hi operaven, no sempre amb 

resultats satisfactoris. No sempre es complien els plans pactats, moltes vegades acausa 

de la precarietat de les tropes catalanes. En moltes ocasions van assenyalar que un 

dels problemes d’aquestes tropes era que no eren comandades per generals catalans i 

es van donar recomanacions de crear cossos d’exèrcits formats exclusivament per 

catalans, ja que pensaven que anaven a ésser més efectius que les tropes comandades 

per un general no català, normalment castellà.   

 

Aquesta preocupació per la política militar, ja fos seguint les directives 

centrals o per pròpia iniciativa, i per la seva translació a la realitat catalana, va 

preocupar als britànics. Consideraven que la seva força de plantejar la guerra no els 

podria assegurar la victòria, solament victòries parcials. Arribava aleshores les seves 

recomanacions, molts cops expressades als catalans, sempre preses en consideracions, 

però en pocs cops posades en pràctica. Fins i tot, Codrington va preparar tot un pla on 

es plantejava la redistribució i reorganització de les tropes catalanes, amb nous 

regiments i aprofités tots els condicionants que tenia al seu favor la província amb la 

qual havia demostrat un gran interès.44  

                                                           
43 Lluís Roura; Guerra Gran a la ratlla de França: Catalunya dins la guerra contra la Revolució 
Francesa, 1793 -1795, Curial, Barcelona, 1993, i també del mateix autor, “ ‘Guerra pequeña’ y formas 
de movilización armada en la Guerra de la Independencia: ¿tradición o innovación?, en José Antonio 
Armillas Vicente (coord.); La Guerra de la Independencia: estudios, Vol 1, Madrid, 2001, pp. 275 -
300.   
44 ADM1/422: From Codrington to Pellew, HBM’s Ship Blake, off Arens de Mar, 23rd March 1812.  
Codrington no va tancar aquí aquest tema I va recomanar a la Junta Superior de Catalunya una 
reorganització de les seves forces per poder oposar-se amb més efectivitat als francesos. Aquestes 



 

 

El cas català és particular perquè en la nova estructura política simbolitzada 

per les Juntes locals i la Junta Superior Provincial, en el nostre cas, de Catalunya,45 

encaixaven uns òrgans intermedis, les Juntes corregimentals, úniques al conjunt 

espanyol. Aquestes Juntes havien sorgit i desenvolupat en un moment de caiguda de 

les estructures estatals i van agafar el poder fins que es va constituir un òrgans de 

govern centralitzat. Una vegada que això es va produir, aquestes Juntes van mantenir 

les seves funcions d’organitzar el esforç bèl·lic. Els britànics preferien negociar amb 

els òrgans centrals de govern, però les circumstàncies particulars de la guerra els van 

obligar a mantenir la Junta catalana com un intermediari vàlid. Així, amb aquestes 

Juntes van negociar aquests generals, almiralls (G. Mundy, Collingwood, Cochrane, 

Pellew, Codrington, Hallowell) ja que la flota va permetre mantenir en contacte amb 

aquest aliat ja que aquesta Junta no podia mantenir un contacte directe amb la Gran 

Bretanya, i agents civils i militars britànics presents a Catalunya en algun moment de 

la guerra. 

 

Ens centrarem  uns moments en els darrers, en aquests agents com Doyle, 

Green o Zehnpfenning, Enviats en diferents moments de la contesa per obtenir una 

informació fidedigna i abundant de Catalunya, des de la situació interna a Barcelona 

fins als moviments de tropes franceses o catalanes,  van tenir diferents actituds 

respecte al seu compromís durant la guerra. Doyle es va preocupar per la situació de 

les tropes al conjunt de les províncies orientals peninsulars per les quals es movia 

constantment, però finalment va deixar la seva funció d’agent britànic per passar a 

sevir sota el comandament espanyol, mentre que els altres dos agents es van mantenir 

en les seves funcions, posant en contacte amb el personal diplomàtic, els almiralls de 

la flota i les autoritats polítiques i militars catalanes.  

 

                                                                                                                                                                      
recomanacions es troben a: PRO WO 1/269 From Sir Edward Codrington to the Junta Superior of 
Catalonia, HBM’s Ship Blake, off Arens de Mar, 30th March 1812.  
45 Per ampliar sobre la Junta Superior provincial de Catalunya, em remeto a l’amplia bibliografia del 
director del projecte, Antonio Moliner Prada. Podem citar un parell d’exemples. .El primer és sobre la 
pròpia actuació de la Junta Superior: La Catalunya resistent a la dominació francesa: La Junta 
Superior de Catalunya (1808 -1812), Edicions 62, Barcelona, 1989. El segon exemple ens remet a les 
Juntes corregimentals: “Las Juntas Corregimentales en Cataluña en la ‘guerra del francés’, Hispania. 
Revista española de historia, vol.44, nº158, 1984, pp. 549 - 582.   



 

La investigació ha intentat precisar el paper dels britànics al llarg de la guerra 

en una zona que no els era del tot desconeguda, perquè durant la Guerra Gran unitats 

britàniques i portugueses havien desembarcat a Roses per lluitar contra els 

revolucionaris francesos. Almenys així ho recordava el duc de Northumberland, un 

dels comunicants de Collingwood en una carta de novembre de 1808.46 

 

Aquesta carta també fa referència al primer moment de relació entre els 

britànics i els catalans durant la guerra. Hem cercat aquests primers contactes, 

l’arribada de l’ajuda material ja que va haver-hi continus desembarcaments d’armes i 

municions, i el paper de les Illes Balears en aquest quadrant del mar Mediterrani. 

Desprès d’aquestes primeres accions, va aparèixer la possibilitat que van barallar els 

britànics de fer un desembarcament a territori català, encara que una acció decidida en 

territori català no la van protagonitzar fins  al setge de Roses tot i les actuacions 

disperses, els bombardejos de posicions concretes o la vigilància estricta que 

sotmetien la ciutat de Barcelona.   

 

Una segona etapa s’iniciaria desprès de la caiguda d’aquella fortalesa gironina 

i duraria fins al 1813, i es caracteritzà per la constant pèrdua de posicions dels 

catalans i els britànics actuant a la costa. Els britànics van continuar patrullant la costa 

i bloquejant el port de Barcelona i van abandonar aquesta política de fer 

desembarcaments de tropes en punts concrets pels limitats resultats que obtenien, a 

excepció de l’ocupació temporal de les illes Medes, i van preferir reduir la seva 

intervenció a aquest suport marítim i material.  Aquesta política oficial contrastava a 

les demandes successives per l’enviament de tropes britàniques que recomanaven que 

es fessin els agents britànics a la província,47 i que encara que finalment al 1812 

l’expedició del general Maitland anava a desembarcar en territori català, va considerar 

més adient fer-ho finalment a Alacant.  

 

 El canvi es va produir al 1813 i el grup ha intentat apropar-se a la presència 

directa de tropes a territori català, primer durant el fracassat setge de Tarragona 

                                                           
46 From the Duke of Northumberland to Lord Collingwood, Syon, June 20th, 1808, en G. L. Newnham 

Collingwood (ed.),  op. cit., p. 264.  
47 Per exemple, WO 1/403: From Colonel Green to the Earl of Liverpool, Tarragona, 18th May, 1811. 



 

comandat per Sir J. Murray, i desprès amb un nou desembarcament de les tropes 

liderades, en primer lloc per Lord W. Bentick, i desprès per Sir W. Clinton, i el seu 

avanç sobre la línea del Llobregat, perquè la derrota a la batalla d’Ordal els va obligà 

a retrocedir sobre les seves posicions al Penedès i el front va quedar quiet fins als 

primers mesos de 1814, quan davant de la retirada definitiva francesa van tornar a 

avançar sobre aquesta línea. Aquesta intervenció representà el màxim compromís 

britànic amb els catalans durant la guerra, però el grup ha intentat demostrar que tot i 

ésser un front secundari, estava previst en l’estratègia final de Wellington per a la 

Península. El comandant britànic estava perfectament informat de tot el què allà 

succeïa i dels diversos moviments militars que s’hi produïen. 48  

 

Aquest caràcter secundari ha dificultat la seva investigació per la falta de fonts 

directes, encara que ha pogut reunir una sèrie de noms cercats a través del Dictionary 

of National Biography, amb els quals continuar la investigació i aprofundir en el 

coneixement d’aquest front. Aquest recurs ha permès tenir controlats una sèrie de 

noms d’oficials que hi van  participar, com  el capità George Mundy, sir George 

Gipps, o Frederick R. Thackery, per citar solament tres noms.  

 

El grup ha defensat que degut a estar relacionats directament amb la guerra, i 

amb la situació a Catalunya, hem d’integrar en la recerca i explicació de la guerra a 

aquells personatges que l’observaven des de fora de Catalunya. El personal diplomàtic 

es preocupà per estar ben informat del què passava en aquella banda oriental de la 

Península, i d’informar contínuament a Londres. Aquest personal simbolitzà la 

preocupació per aquell front, per conèixer el més mínim moviment català o francès, 

de conèixer l’impacte a Cadis de l’arribada de notícies de Catalunya, com la caiguda 

de Tortosa, i de negociar directament amb les autoritats espanyoles el 

desembarcament britànic a les seves costes.  

 

Coincident amb la guerra, el grup de recerca s’ha preocupat per analitzar  el 

procés revolucionari liberal a Catalunya més enllà de quedar-se’n en la seva primera 

plasmació política, les Juntes, i també els ha interessat la seva relació amb els centres 

                                                           
48 Els despatxos que li van enviar des d’aquest front oriental van quedar reproduïts al volum VII dels 
Supplementary Despatches.  



 

polítics directors del bàndol patriota  i la visió britànica del mateix. Justament, aquest 

personal diplomàtic, en especial el primerament ministre plenipotenciari, i després 

ambaixador, sir Henry Wellesley es va preocupar de seguir les sessions de les Corts 

de Cadis i el grup considera que  permet reconstruir l’actuació dels diputats catalans 

en aquell òrgan representatiu, molts casos amb posicions favorables a un absolutisme 

institucional corregit.49 

 

 Durant aquesta anys es van desenvolupar uns nous ideals que van conformar 

una nova cultura política, la d’aquest liberalisme emergent, que des de Cadis s’anava 

a estendre per tota la Península. Es van desenvolupar tota una sèrie de canvis 

legislatius, legals i jurídics, amb l’afirmació de llibertats individuals, un canvi de 

posició de la persona que esdevenia ciutadà i deixava d’ésser súbdit, amb la 

conseqüent de l’aparell de la Monarquia absoluta i de les seves justificacions legals.  

 

Aquest nou ordre polític liberal també va afectar a la estructura territorial i 

administrativa de la Monarquia. Hi va haver una nova divisió provincial i es va crear 

una administració centralitzada i uniforme, que a la base tenia els nous ajuntaments i 

amb una diputació provincial a cadascuna de les províncies com a instància 

intermèdia.  

 

També es va produir l’arribada de tot un nou imaginari procedent de Cadis, 

amb tot un ideari amb noves teoritzacions que recercaven la llibertat i la felicitat anant 

més enllà del què havien plantejat anteriorment els il·lustrats, i amb tots uns nous 

mites revolucionaris i liberals que es volia que s’oficialitzessin i fossin assumits per la 

població com a propis en un intent de substituït símbols anteriors en l’imaginari 

col·lectiu popular o d’arraconar els existents, com ara els religiosos.  

 

No obstant, aquests canvis van tenir poc temps per fer-se’n un lloc a la 

mentalitat de la gent perquè els sectors contraris a aquests canvis van exercit una forta 

pressió per dificultar l’arribada i penetració socials d’aquestes novetats, molt 

especialment a Catalunya, on aquests canvis arribaven tard i no van tenir temps de 

                                                           
49 Per exemple, FO 72/98: From Henry Wellesley to Richard Marquess Wellesley, Isla de Leon, 
December 10th, 1810.  



 

ésser propagats. Amés, la  restauració formal de l’absolutisme de maig 1814 va acabar 

de frustrar aquest intent revolucionari. Però un pòsit havia quedat en aquest poc temps 

i s’ha de vincular amb la seva propagació soterrada durant els anys de restauració 

absolutista fins a fer-se públics durant el Trienni Liberal (1820 - 23). Enfrontat a 

aquest pòsit, quedaria el rebuig a aquelles posicions algunes ja plantejades pels 

“servils” a Cadis, alguns dels quals eren diputats catalans.  

 

Ens ha interessat també la reacció popular davant d’aquesta tornada i 

l’acomodament o no de les autoritats populars i polítiques i la visió dels pocs britànics 

que hi quedaven, perquè en aquella primavera  les tropes britàniques estaven essent 

evacuades de territori català. Aquelles veuen ja assenyalaven la ràpida aparició d’un 

descontentament popular per l’evolució dels fets i més encara, uns generals 

intranquils amb una sèrie de canvis de no compensaven els esforços de la guerra. 50 

 

Els britànics van creure sempre que els espanyols podien fer tota un sèrie de 

canvis legals i institucionals per acabar amb els abusos que ells pensaven que eren 

propis de la Monarquia absoluta, però no van considerar que la guerra fos el moment 

més adient. Entre el debat de guerra i revolució, ells apostaven per prioritzar la guerra, 

mentre que els espanyols van decidir portar a terme també la revolució.  

 

Quan aquests canvis es van fer oficials i va quedar clar que hi havia un 

enfrontament entre els dos bàndols, van témer que esclatés una guerra civil o que hi 

hagués una solució forçada, com va ocórrer finalment. Aquest ambient els va obligar 

a recular posicions i intentar adoptar una impossible neutralitat davant d’aquests fets.  

 

El grup ha intentat mostrar com  els britànics van observar als representants 

catalans que van estar en tot moment en primer terme d’aquests canvis, i van tenir una 

presència destacada tant a la Junta Central com a les Corts de Cadis, on es van 

destacar per la seva defensa de l’Antic Règim i on va tenir un paper destacat Antoni 

de Capmany, un personatge molt apreciat per les diferents instàncies britàniques fins a 

la seva mort al 1813. 

                                                           
50 Un exemple el trobem a NAM., Papers of Sir Benjamin Hallowell, Carew, HW/5, “From Sir 
Benjamin Hallowell to Lord W. Bentinck, at HMS Malta, Mahon, 22n d July, 1814.”  



 

 

Entremig d’aquests dos grans temes, s’entrecreuen en diferents plànols altres 

temes als quals el grup ha prestat la seva atenció durant aquesta recerca. En un plànol 

social, el grup ha intentat investigar la percepció de la guerra, és a dir, la visió 

britànica de la reacció de la gent davant de la guerra, des de la participació activa a 

una actitud més inactiva en voler mantenir el estatus de les coses i com aquestes 

reaccions es van distribuir entre els diferents sectors socials. Les mostres de confiança 

en els generals, o de patriotisme popular eren les millors mostres que els britànics 

tenien  del compromís ampli social en la guerra.  

 

 El grup  ha intentat investigar el patiment de les conseqüències de la guerra, 

d’aquells que van viure la guerra sense combatre, que van ésser un combatent 

irregular o  aquells militars britànics que van estar lluitant en un país estrany. Tampoc 

hem d’oblidar que hi va haver una darrera reacció respecte a la guerra, la deserció. 

Més que un rebuig a la pròpia causa que havia provocat la guerra, es rebutjava servir 

en els exèrcits per una sèrie complexa de motius, en especial, l’allunyament respecte a 

la pròpia província, i com aquests situació pesava entre els soldats catalans. Però 

intervenen altres motius com la tradicional negativa a servir als exèrcits regulars i la 

proliferació de les unitats irregulars. Tot creava, a més, unes difícils relacions entre 

població civil i les autoritats de l’exèrcit. 51 

  

Els britànics, a més, no van dubtar en cap moment de la decidida participació 

dels catalans en suport de la causa patriota general, però si es van preguntar perquè els 

catalans es van mobilitzar per un rei d’una família reial que històricament havia 

acabat amb les seves llibertats i institucions pròpies. Aquells que s’aventuraven a 

cercar una resposta, no aconseguien pensar més enllà del factor religiós, encara que 

era evident també un odi quasi fraternal contra els francesos. Un exemple és a l’edició 

del 1808 de l’Annual Register.52 L’autor recuperà el passat de Catalunya, i recordà al 

lector britànic uns fets que coneixia com era la Guerra de Successió. Per això, 

                                                           
51 Per una primera aproximació, ens remetem a: Esteban Canales, “Ejército y población durante la 
Guerra de la Independencia: unas relaciones conflictivas,” a Hispania Nova. Revista de historia 
contemporánea,  2003.  
52 “Description of Spain”, Chapter IX, The Annual Register, edition volume1808, pp. 174 -182.  



 

l’estranyà les reaccions dels catalans i la seva frontal defensa de la Monarquia 

borbònica i la seva dura lluita contra els exèrcits napoleònics. 

 

Aquest aspecte adquiriria un altra variant si les memòries en qüestió 

s’escrivien desprès de la guerra i es coneixia el comportament de Ferran VII després 

de la guerra. Molts van alabar el comportament del poble en tota la lluita i no van 

deixar de desqualificar al monarca i al seu cercle per les seves decisions més enllà del 

1814.53 

 

 Un cas particular ho representen els refugiats catalans a les illes de Menorca i 

Mallorca, escapant de la guerra. A la primera illa, convertida de nou en la base 

principal de la marina britànica a la Mediterrània Occidental, trobem diverses famílies 

catalanes que van crear una societat local pròpia, de la qual els almiralls dels vaixells 

que atracaven a Maó o els visitants il·lustres com Carr hi participaven. Per la seva 

banda, Mallorca es va convertir en un destacat centre dels anomenats servils, en estar 

refugiats molts bisbes i altres personalitats de tarannà més que conservador. Allà van 

coincidir amb les noves tropes espanyoles que estaven en procés de formació, com les 

comandades per l’oficial britànic Samuel Ford Whittingham, que actuà en el front 

oriental. 54 En tot cas, aquesta situació particular no escapa a la interiorització de la 

guerra i a la seva influència a la vida quotidiana.   

 

Aquesta interiorització de la guerra, malgrat tot, té una darrera vessant, 

l’impacte de la guerra en els combatents no peninsulars, en especial a Gran Bretanya, 

i, en concret en la seva població civil. El grup ha valorat la necessitat d’aquest darrer 

punt per les seves implicacions posteriors en considerar les aportacions fetes per 

Remedios Solano al cas prussià en la seva tesi doctoral La influencia de la Guerra de 

la Independencia en Prusia a través de la prensa y la propaganda : la forjadura de 

                                                           
53 A. Crawford, op. cit., va assistir al pas del rei per l’àrea de Barcelona l’any 1814, i va veure com va 
ésser rebut de forma entusiasta. Es lamentava a continuació dels problemes que va causar  a aquesta 
mateixa població en els anys següents. 
54 Per a la figura de Whittingham em remeto a les seves pròpies memòries, Major-General Ferdinand 
Whittingham (ed.); A Memoir of the Service of Lieutenant-General Sir Samuel Ford Whittingham K.C. 
B, K. C. H, G. C. F, Colonel of the 71st Highland Light Infantry, Derived chiefly from his own letters 
and from those of distinguished contemporaries. London, Green and Co, 1868. Una visió espanyola 
sobre aquell general a Leopoldo Stampa Piñeiro: “El General Whittingham: La Lucha Olvidada (1808-
1814)”, en Revista de Historia Militar, Nº83, 1997. pp. 115-147. 



 

una imagen sobre España (1808-1815).55 El grup considera que els processos 

desenvolupats en aquesta monarquia prussiana poden tenir les seves semblances amb 

el cas britànic, sobretot, en el cultiu d’una determinada imatge gràcies a la guerra,  i 

que les principal diferències es centrarien en les pròpies característiques polítiques i 

legals que diferencies les dues monarquies.  

 

En el nostre cas, el grup partia d’una Gran Bretanya que  era un país que 

estava en guerra amb la França napoleònica des de l’any 1803 i que  la guerra estava 

molt present en la seva societat, més i tot la situació difícil de falta d’aliats que es va 

produir just abans de l’esclat de la Peninsular War. A partir del 1808, aquestes 

sensacions es van mantenir,  encara que la possibilitat de tenir obert un front 

continental va alleujar la pressió.  

 

La guerra seguia estant present, però havien canviat els escenaris. Ara la 

premsa, per exemple The Times, informava de les batalles lliurades per les tropes 

espanyoles en tots els fronts, o la situació en ciutats determinades com Barcelona. 

Més endavant, informaria de la presència de les tropes britàniques en les diferents 

províncies de la Monarquia espanyola. A la vegada, arribava a tot aquest públic una 

imatge, a vegades deformada, altres vegades més realistes, d’un país desconegut i de 

les seves diferències regionals, socials i culturals. Aquest coneixement finalment 

anava a ésser ampliat per les experiències personals dels militars combatents en 

explicar-les a la societat o deixar-les per escrit en forma de memòries o cartes.  

 

En el plànol social, el grup ha centrat també els seus esforços en investigar el 

paper de la dona a la guerra  i, en general, a la societat, ja que també ens ha interessat 

la seva visió sobre l’educació de les dones, sobretot, aquelles dones de condició més 

acomodades i les famílies de les quals havia fugit de la guerra. El grup tampoc  ha 

negat la seva importància com a actor social i polític en aquest període de canvi, 

també, per la condició de la dona. Els britànics van admirar la decisió de la 

participació de les dones en donar el seu suport a la causa patriota, i moltes vegades 

tenien en ment el cas de Saragossa, degut al major desconeixement del cas gironí on 

                                                           
55 Aquesta tesi es pot consultar virtualment a la xarxa de Cervantes Virtual a la direcció:  
http://descargas.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/03697393122425351932268/002476.pdf. 



 

van actuar les anomenades companyies femenines durant els setges. Aquestes dones 

gironines van simbolitzar aquesta lluita en ocupar també el carrer, enllà de la seva 

participació més anecdòtica anteriorment, i com en altres casos, el seu exemple va 

ésser utilitzat per la propaganda que magnificà les seves actuacions.   

 

Per això, els membres del grup vam valorar i es vam interessar per la 

participació a les diferents accions bèl·liques, per exemple a Tortosa. Codrington va 

poder conèixer, mentre la traslladava a Mataró al juny de 1812, a un personatge 

femení, anomenat Candia, que s’havia significat per la seva oposició als francesos, 

però que ara vivia refugiada en aquella localitat costanera. 56  

 

Aquest personatge és excepcional perquè tenim unes dades concretes enmig de 

moltes dones anònimes que van participar a la lluita i que van col·laborar obertament i 

amb els mitjans que tenien al seu abast amb els patriotes. Altres dones, en canvi, es 

van preguntar sobre el seu paper en la societat en un moment de canvi, que anava a 

donar nous papers  socials a la dona.  

 

Un darrer plànol investigat és la realitat socioeconòmica catalana i 

l’apropament britànic derivat d’aquest coneixement directe. Més enllà de la simple 

descripció dels paisatges agraris o dels no humanitzats o de l’urbanisme de les ciutats 

i poblacions catalanes, ha calgut centrar la nostra investigació també en altres aspectes 

per a poder construir una imatge de Catalunya davant dels ulls britànics.  Com a 

poble, molts es van adonar de les semblances i diferències que els podien apropar o 

separar del conjunt general espanyol o de la població d’altres regions. 

 

Aquestes diferències apareixien en un moment en el qual els sentiments locals 

havien d’encaixar en el tipus d’estat unitari que els liberals estaven propugnant. Els 

britànics no van evitar aquest debat, encara que el van centrar en la situació 

privilegiada de les províncies basques més que no pas que en altres territoris, on van 

acusar a les decisions liberals de pertorbar l’ordre tradicional i de crear noves 

discrepàncies en el si dels patriotes. En el cas català s’heretaven anteriors suspicàcies 
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sorprendre la franquesa amb la qual parlava amb les autoritats militars com el general Lacy.  



 

de les estructures de poder central cap a un poder tradicionalment vist amb un caràcter 

i independent, que tot i les mostres de patriotisme durant la guerra, s’hi desconfiava. 

 

És interessant plantejar aquest tema en el cas britànic perquè es podien cercar 

similituds en l’existència, o en la persistència, de forts caràcters regional o locals, que 

volien preservar la seva identitat davant del conjunt general de la Monarquia. Això va 

tenir, fins i tot, el seu reflex en els propis autors britànics, ja que es van establir 

comparacions entre el conjunt dels espanyols amb els escocesos i irlandesos, les àrees 

més pobres de la Gran Bretanya, o les àrees vistes com a inferiors des d’Anglaterra.   

 

Respecte a les relacions amb la població local, els militars britànics es van 

sentir en la majoria dels casos ben tractats, i rebuts amb cordialitat per l’ajut que 

donaven contra els francesos. No es van donar les grans mostres d’amabilitat i de 

reconeixement per part de la població catalana com va ocórrer en entrar les tropes de 

Wellington a Madrid a l’agost de 1812 o en distintes poblacions al llarg de la 

campanya de 1813, però tampoc es van donar amplis sentiments xenòfobs contra la 

presència d’unes tropes estrangeres ni la població estava moguda per un odi visceral, 

com en el cas de les tropes napoleòniques. 

 

 Per contra, precisament hem d’anar a Cadis per a trobar uns sentiments més 

contraris als britànics entre els representants catalans en les Corts, ja que es va 

prefigurar entre aquests representants unes actituds proteccionistes davant la 

insistència britànica d’obrir els mercats americans. Aquestes actituds es van mantenir 

al llarg de tot el segle i els autors més informats ja coneixien les característiques 

d’aquest comerç colonial on catalans i valencians tenien un paper predominat i 

trobaven uns mercats exclusius pels seus productes.57 A les Corts l’ambaixador 

Wellesley va percebre que l’oposició més dura contra un tractat comercial entre les 

dues monarquies la plantejaven la pròpia ciutat gaditana, amb molts interessos a les 

colònies, i assenyala que veu factible l’oposició també dels diputats catalans en voler 

                                                           
57 William Jacob, Travels in the South of Spain, in Letters Written A.D. 1809 and 1810. London, J.  
Johnson, 1811, pp. 184 -185. [Existeix traducció castellana: Rocío Plaza Orellana (ed.), William Jacob, 
Viajes por el Sur. Cartas escritas entre 1809 y 1810, Portada Editorial, Memorias para una historia 
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defensar les seves incipients indústries.58 En resum, per unes altres raons aquests 

diputats es sentien còmodes en un sentiment parcialment hostil als britànics a Cadis, 

menys desenvolupats que en altres àrees, i que els britànics acusaven al clergat 

d’impulsar aquests sentiments de rebuig,59 però més present del què els representats 

diplomàtics volguessin, encara que  predominaven els sentiments cordials, de 

reconeixement o de gratitud.  

 

Hi havia visions anteriors, però aquestes segurament no eren conegudes per la 

gran majoria de militars que es van apropar a Catalunya per batallar al seu territori. 

Però a l’igual que passà amb la resta d’Espanya, aquest coneixement passà a 

l’imaginari col·lectiu britànic, que quan posteriorment s’apropà a Espanya, podia tenir 

una imatge predominant, però sabia de la seva complexitat i de les diferències que hi 

havia en altres províncies.  

 

3. Conclusions 

 

La Guerra del Francès, o la Peninsular War, ha mostrat tota la seva 

complexitat perquè intervenen diferents plànols que convergeixen en diferents llocs i 

moments, i que es necessiten per a explicar la guerra en el seu conjunt. És necessària 

més d’una cronologia, i hem de tenir en compte les dinàmiques locals i regionals i fer-

les encaixar a les dinàmiques generals. Hem de deixar de banda les interpretacions 

monolítiques, i hem d’estar oberts a noves aportacions. Calia treballar noves òptiques, 

i en quest punt s’ha situat aquest projecte d’investigar la visió de la Catalunya del 

Francès des d’una perspectiva britànica.  

 

Aquest nou punt de vista ens porta a afirmar que ha quedat demostrat el 

caràcter específic que els britànics van donar a Catalunya durant la guerra, 

especialment des d’algunes altes esferes de poder com dels almiralls britànics que van 

patrullar la costa catalana. No es tractava d’una província aïllada o allunyada del 

centre polític patriota, que dirigia una guerra i una revolució, sinó els catalans van 

estar connectats amb la resta de la Monarquia, tant amb les províncies més properes 
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com amb Cadis i Sevilla, i van participar en els òrgans decisoris gràcies a la 

intervenció de la flota britànica. Per tant, els catalans van tenir el seu propi paper en la 

revolució liberal que es desenvolupava junt amb la guerra, amb una Junta Superior 

amb la qual els britànics també van haver de negociar i que reflectia una nova classe 

dirigent en formació.  

 

Per la seva banda, els britànics van utilitzar tots els mètodes per ajudar als 

catalans després d’una delicada anàlisi dels perills que podia comportar. La relació 

primerenca entre les dues parts va ésser cultivada per la part britànica, que mai va 

voler abandonar un àrea que pensava que era de gran importància, encara que una 

intervenció directa es va endarrerir fins al 1812 tot i que el desembarcament d’aquella 

expedició es va produir finalment al 1813.   

 

Des d’un punt de vista historiogràfic, hem assenyalat el diferent tracte rebut 

pel front mediterrani en l’estudi de la Peninsular War, però també hem comentat com 

recentment s’ha reactivat el seu interès, i investigacions com la desenvolupada sota 

aquest projecte solament fan que confirmar aquesta perspectiva. 

 

Des d’un punt de vista de les fonts, hem demostrat la riquesa de les fonts 

britàniques en la utilització de les nostres investigacions en aportar tota una sèrie de 

comentaris i opinions sobre els fenòmens que s’estaven produint. Tenien al seu favor 

poder ésser una opinió objectiva, potser neutral, encara que a l’hora d’investigar, hem 

de tenir en compte els seus propis prejudicis, visions prèvies o esquemàtiques, i 

matisar també els seus comentaris i suggerències.  

 

La seva combinació permet afirmar la complexitat d’una guerra i de les 

relacions que es van establir, directes o indirectes, relacionades exclusivament amb la 

guerra o també amb la societat o amb el país real en el qual es van moure i lluitar. 

Aquest conjunt de sensacions va arribar a la societat britànica i es va introduir a totes 

les capes socials creant una imatge diferent de la principalment estesa sobre la 

Península Ibèrica.  

 



 

Malgrat tot el què ha aportat aquest projecte, queda treball per fer. Aquest 

projecte pretenia obrir noves vies a la investigació de la guerra, de la revolució liberal 

i de la visió del país a través de la història comparada. Però aquests primers passos 

han d’ésser continuats amb més investigació, amb una recerca que utilitzi fonts 

d’altres arxius, principalment baixar al nivell comarcal i local en el cas català, i al 

nivell dels shires i boroughs, i si escau, incorporar fonts arxivístiques no publicades, 

en el cas britànic.  
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