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Introducció i plantejament del treball 

 
"Hegel observà que tots els grans fets i personatges de la història universal 

succeeixen, per a dir-ho així, dues vegades. Oblidà afegir que ho fan de primer com 

una tragèdia i després com una farsa" (Marx, Karl. "El 18è de brumari de Louis 

Napoleon", 1). 

 

Així comença una de les obres més famoses de Marx, la que va assentar les bases 

del que anomenem materialisme històric. El pensador alemany va erigir-se com un 

dels més grans defensors del coneixement de la història com a font de progrés 

social, concepció que també, però, pot recordar-nos a treballs d'autors molt anteriors 

al segle XIX. 

  Ja en l'antiguitat, els historiadors grecs i romans van començar a escriure 

cròniques històriques fidels a la realitat amb finalitats didàctiques, deixant enrere les 

llegendes d'herois mítics. Plutarc, per exemple, amb les seves "Vides paral·leles" va 

saber extreure ensenyaments de les biografies de diversos personatges cèlebres.  

 Malauradament, en aquells temps també va aparèixer la manipulació de la 

història per a fins polítics. D'ençà, aquesta estratagema ha esdevingut una arma 

molt poderosa per als governs i les classes dominants, donant-lis el poder de 

convertir una herència mil·lenària en un full en blanc sobre el qual poden escriure al 

seu gust. Hi ha una enorme quantitat de casos al llarg dels segles que podrien servir 

d'exemple, però potser el que tenim més a prop és el del feixisme. Els dictadors 

feixistes van veure en el passat gloriós una bona oportunitat per a legitimar el seu 

poder, tal i com ho va fer Mussolini, emmirallant-se en l'Imperi Romà i declarant-se 

hereu seu.  

 A Espanya, en canvi, la història va ser directament reescrita. El franquisme va 

aconseguir transformar l'arrabassament de la Península als àrabs per part dels 

regnes cristians en una espècie de creuada de proporcions bíbliques anomenada 

"La Reconquesta". I com no, el conte de fades acaba amb els bons catòlics ocupant 

unes terres que sempre els havien pertanyut. Però és un altre cas -de 
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característiques similars, això sí- el que ens ocupa en aquest treball: la Guerra del 

Francès, un altre conflicte afectat per la propaganda franquista.  

 Una prova de l'efectivitat dels mètodes del règim és la seva durabilitat, ja que 

avui en dia, quaranta anys després de la mort de Franco, la seva visió d'aquesta 

guerra segueix estant vigent a molts llibres. Les idees estan clares: els francesos 

són els dolents i els espanyols patriotes, els de veritat (i no com els traïdors, els 

afrancesats), van aconseguir alliberar el país de la tirania napoleònica. A més, els 

líders polítics també estaven molt ben definits: Josep I era un borratxo sense interès 

per governar i Ferran VII, l'heroi de la resistència que estava empresonat a França, 

era el rei que tots els espanyols desitjaven.   

  

 Aquestes idees, tristament, encara influenciaven fins a cert punt la meva 

concepció de la Guerra del Francès en el moment en què vaig començar el present 

treball. El meu interès per la història va néixer quan jo era molt petit i amb el pas 

dels anys mai ha deixat  de créixer, així que quan vaig haver d'escollir un tema per 

al meu Treball de Recerca, no vaig tenir cap mena de dubte sobre la branca en la 

que aquest s'encabiria.  

 Un dels períodes que sempre m'ha interessat més és el de la Revolució 

Francesa i les Guerres Napoleòniques, però sobretot el personatge de Napoleó 

Bonaparte, una de les persones més odiades i admirades de tots els temps. Per 

l'altra banda, també m'atrau molt el que no conec. Fa uns anys ja vaig sentir a parlar 

de la Batalla de Molins de Rei, però mai vaig aprofundir en el tema, de manera que 

va romandre desconegut per a mi. Tot això va fer que, quan vaig llegir les propostes 

de treball, no dubtés en escollir el que tractava de la Batalla.  

 

 Un cop escollit el tema, va ser un factor extern el que va acabar de definir 

l'estil del treball. Havia d'escriure sobre un fet transcendental no només per a la 

història de Sant Vicenç i del Baix Llobregat, sinó que va suposar tot un punt 

d'inflexió en la conquesta francesa de Catalunya; però alhora es tractava d'un tema 

desconegut per a la gran majoria d'habitants de la Vall Baixa del Llobregat, així que 
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vaig començar a plantejar el meu Treball de Recerca com una obra divulgativa. Un 

dels principals objectius d'aquest treball és aconseguir que sigui accessible per a 

lectors sense coneixements profunds sobre història, explicant els fets de manera 

cronològica i lineal, però sobretot amb la voluntat de simplificar els temes sense 

perdre profunditat. Conté també uns apèndixs en els quals s'amplia la informació per 

als lectors més avançats, tot i que el cos de l'estudi toca temes poc coneguts, 

pràcticament d'història local, que poden ser nous per a ells. Les paraules que poden 

ser consultades al glossari estan marcades al treball amb un asterisc (*). 

 

 Tal i com ens mostra el títol del treball, el tercer apartat d'aquest (el que està 

dedicat exclusivament a l'any 1808) és el veritable nucli de la recerca. La resta de 

seccions, però, no són d'emplenament, sinó que són el context històric de la Guerra 

del Francès i dels seus personatges més importants. Hi ha temes (com per exemple 

les relacions entre Espanya i França al llarg del segle XVII, la Revolució Francesa o 

les primeres campanyes de Napoleó) que tracten de fets anteriors al 1808 però que 

són indispensables per a entendre la Guerra del Francès, per això crec que la 

inclusió en el treball d'una explicació extensa del context històric i social és 

indispensable.  

 Amb aquestes premisses establertes, els fets que conté el treball van quedar 

repartits en diferents àmbits: l'espanyol, el català i el del Baix Llobregat. Per això, els 

objectius del treball -plasmats en una sèrie d'hipòtesis que al final es confirmaran o 

no- també han estat dividides segons l'àmbit al que pertanyen: 

 

-Espanya: "Les institucions espanyoles borbòniques van ser incapaces d'organitzar 
una resistència sòlida contra els francesos. 

-Catalunya: "Els guerrillers van ser gairebé tant importants com l'exèrcit regular 

durant la resistència a Catalunya" i " les institucions i la llengua i la cultura catalana 

van ser més respectades durant el domini francès que durant el borbònic".  
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-El Baix Llobregat: "El control de la Vall del Llobregat era clau per a aconseguir la 

conquesta de Catalunya" i "durant la Batalla de Molins de Rei, les defenses 

espanyoles es van situar a la zona muntanyosa del Puig Castellar i a on està 

actualment l'Institut Gabriela Mistral". 
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0- La decadència d'Espanya al segle XVIII 
 

 A principis del segle XVIII, l'Imperi Espanyol, que al segle XVII va arribar a ser 

l'imperi més poderós del món, estava en ple declivi. Aquesta decadència va 

començar amb els últims monarques de la Casa d'Habsburg. Aquesta és sovint 

atribuïda al model de monarquia plurinacional que van implantar a Espanya, 

considerat dèbil davant d'altres formes de govern, com per exemple el nou model 

absolutista francès. 

 La mort sense descendència de Carles II, que va patir greus malalties durant 

tota la seva vida, va fer que el destí del decadent regne es posés en joc. Amb tota 

Europa abocada a la guerra per a intentar aconseguir un tall del pastís espanyol, 

dos homes amb dues maneres molt diferents de governar es van disputar el tron.  

 L'arxiduc Carles d'Àustria -de la mateixa família que Carles II- reclamava el 

seu dret de sang davant de Felip V, de la família Borbó i hereu al tron segons l'últim 

testament de Carles II, que va donar una gran oportunitat a Lluís XIV de França per 

a col·locar un familiar seu al tron espanyol. La Guerra de Successió Espanyola, la 

primera guerra d'escala mundial de la història, va marcar definitivament la caiguda 

espanyola. Després de la guerra, el victoriós Felip V es va refermar al tron.   

 Amb el nou rei, el model borbònic de monarquia va ser ràpidament aplicat 

l'any 1716 amb el Decret de Nova Planta*, que donà poder absolut a Felip V i 

transformà la multicultural Espanya en un únic país centralitzat. Els partidaris del 

bàndol austriacista durant la Guerra de Successió van ser durament reprimits i les 

constitucions de la Corona d'Aragó van ser derogades.  

 

 Tot i la victòria borbònica, la veritable vencedora de la guerra, la Gran 

Bretanya, es va convertir en la potència més important a nivell mundial, aprofitant la 

crisi espanyola i iniciant el declivi de la monarquia francesa. A través del Tractat 

d'Utrecht (1713), que va marcar el final polític de la guerra, l'illa de Menorca,  

l'estratègic Penyal de Gibraltar i algunes zones franceses del Canadà van anar a 

parar a mans angleses. 
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 Felip V, amb un fort afany bel·licista, va intentar ocupar Sicília i Sardenya 

entre 1717 i 1718. Veient el seu regne desmembrat a Utrecht va intentar ignorar el 

tractat, però la flota espanyola va ser derrotada per la Quàdruple Aliança (Gran 

Bretanya, França, el Sacre Imperi i les Províncies Unides). La Guerra de la 

Quàdruple Aliança, que va acabar amb Espanya re-acceptant les condicions 

d'Utrecht al Tractat de La Haia (1720), no va fer més que ratificar que Espanya ja no 

era la potència que havia estat.  

 Tot i que França formava part de l'aliança contra Espanya, la necessitat de 

parar els peus a l'expansió colonial britànica va fer que les dues corones 

borbòniques s'aliessin mitjançant els tres pactes de família (1733, 1743 i 1761). 

Aquesta coalició no era incondicional (ho demostra la neutralitat que va mantenir 

Espanya durant la Guerra dels Set Anys, en la que França va participar), però a 

Madrid va generar polèmica que s'hagués de pactar una pau amb el que fou enemic 

pocs anys abans.  

 Els pactes de família van ajudar a Espanya en la conquesta del nord d'Itàlia i 

van eliminar els privilegis comercials a les colònies espanyoles que els anglesos van 

aconseguir a Utrecht. Però l'activa participació bèl·lica que va tenir Espanya a Itàlia i 

a la Guerra d'Independència dels Estats Units -ajudant als insurrectes a expulsar els 

anglesos- va tenir nefastes conseqüències a l'economia estatal. Així, la potència que 

estava en crisi es va convertir en un estat empobrit, estatus que va mantenir fins ben 

avançada l'Edat Contemporània. 
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1. La Revolució Francesa i Espanya 
 

 

 

"La Llibertat guiant el poble", d'Eugène Delacroix. 1830. Font: Wikimedia Commons, domini públic.  

NOTA: aquest quadre representa la Revolució de Juliol del 1830, però apareix en aquest apartat 
perquè ha esdevingut un símbol de la França revolucionària.  
 

"Era el millor dels temps, era el pitjor dels temps, l'edat de la 
saviesa i també de la bogeria; l'època de les creences i de la 

incredulitat; la primavera de l'esperança i l'hivern de la 
desesperació." 

 

-Charles Dickens, Història de dues ciutats.  
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1- La Revolució Francesa i Espanya 

1.1- La Revolució del Tercer Estat 
A l'any 1789, Carles IV d'Espanya (coronat un any 

abans) va haver d'afrontar la crisi política més important 

que havia patit Europa des de la caiguda de 

Constantinoble en mans otomanes l'any 1453. El 

Secretari d'Estat espanyol, el Comte de Floridablanca*, 

va anular automàticament els pactes de família amb 

França, va ordenar tancar la frontera dels Pirineus, va 

clausurar tots els diaris del regne que no estiguessin 

controlats per la corona, va suspendre les Corts de 

Madrid -que estaven convocades per a jurar l'hereu al 

tron- i va donar més poder a la Inquisició. Aquest paquet 

de mesures repressives ha passat a la història com el 

"Pànic de Floridablanca", i va ser la resposta de la monarquia espanyola a l'esclat 

de la Revolució Francesa, de la qual es va intentar evitar qualsevol tipus de 

propagació a Espanya.  

 Inspirada per les idees il·lustrades i amb la Declaració dels Drets de l'Home i 

del Ciutadà com a bandera, la revolució del Tercer Estat a França va acabar sent el 

fet històric més important de tots els encabits dins de la crisi de l'Antic Règim, que 

duia temps coent-se. En un moment com aquest, clau per a la història del 

pensament, cal remarcar una diferència entre els dos països que ens ocupen, que 

és fonamental per a entendre per què a França el cap del Rei va rodolar mentre que 

a Espanya Ferran VII va restablir la monarquia absoluta: els revolucionaris 

francesos llegien l'Encyclopédie (1751-1772) i les obres de Voltaire i de Rousseau, a 

Espanya tenien a Jovellanos i Feijoo.  

 

 A França, tot i que bona part del nou govern, l'Assemblea Constituent, volia 

implantar una monarquia constitucional, la fallida fugida de Varennes del 1791 -en la 

que la família reial pretenia escapar a Àustria per a reconquerir França- va fer 

Carles IV, rei d'Espanya, de 
Francisco de Goya. 1789. 
Font: Wikimedia Commons, 
domini públic 
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augmentar el radicalisme de la revolució. Carles IV, veient que la posició de Lluís 

XVI -el seu cosí- empitjorava, va decidir donar un cop de timó al seu regnat el 1792 

destituint a Floridablanca i nomenar al Comte d'Aranda* com a nou Secretari d'Estat.  

 Aranda, a diferència del seu predecessor, va presentar una política més 

flexible amb els revolucionaris -era amic de Voltaire, que li dedicà grans elogis- i va 

empresonar a Floridablanca per abús de poder. La pujada de temperatura constant, 

a més de la potser massa bona relació del comte amb la il·lustració francesa, va 

acabar obligant a Carles IV a buscar un recanvi també per a Aranda, que va ser 

sobrepassat per la situació. Buscant un home fort, el Rei va acabar fixant-se en un 

membre de la seva guàrdia real, que s'acabaria convertint en el noble més 

controvertit i influent en la corona espanyola des del Comte-Duc d'Olivares: Manuel 

Godoy, el ministre universal.  

 Nascut en una família de la petita noblesa l'any 1767, va entrar a la Guàrdia 

de Corps (guàrdia personal del rei) amb 17 anys. Malgrat que el seu començament 

fou relativament humil, Carles IV va propulsar la carrera de Godoy fins al càrrec de 

Secretari d'Estat, que va ocupar amb només 25 anys. Els motius d'aquest ascens 

sempre han estat tema de debat, però la llegenda negra espanyola sempre l'ha 

atribuït als afers extramatrimonials de la reina Maria Lluïsa amb el jove, relació que 

va ser objecte de mofes i de cançons a l'època. 

 Malgrat implantar una política més agressiva que la d'Aranda, Godoy va 

mantenir cert recel d'entrar en guerra amb França i es va unir a Àustria i a Prússia, 

que el 25 de juliol de 1792 van signar el Manifest de Brunswick, el qual va ser un 

ultimàtum per a que els francesos no es resistissin al restabliment de la monarquia. 

Veient-lo com una amenaça a la revolució, aquest missatge va tenir una forta 

repercussió a França i, com que Àustria era el país d'origen de la reina francesa 

Maria Antonieta, va perjudicar encara més la imatge que els francesos tenien dels 

seus reis.  

 

 Amb aire eufòric, el 10 d'agost dues columnes de soldats de la Guàrdia 

Nacional* i una de sans-culottes*, uns 3000 homes, es van dirigir cap al Palau de les 
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Tulleries per a detenir el Rei.  Llavors, en 

veure que estava en inferioritat numèrica i 

que la seva vida corria perill, Lluís XVI va 

fugir amb la seva família per a protegir-se 

a l'edifici de l'Assemblea Legislativa, 

abandonant els soldats que l'estaven 

protegint, que van ser totalment 

massacrats. Vist com un covard davant del 

seu poble, va ser empresonat a la 

Fortalesa del Temple. 

 

 Com a conseqüència, la Convenció Nacional va proclamar la república el 20 

de setembre de 1792. Amb el nou escenari polític, el gener de 1793 va arribar el torn 

de jutjar l'ara "ciutadà Lluís Capet", exempt de tot honor. Acusat de conspirar contra 

la llibertat pública, va ser sentenciat a mort i executat el dia 21 de gener amb un nou 

mètode, considerat més humà: la guillotina. Un cop mort el Rei, el botxí va prendre 

el seu cap i el va mostrar al que va ser el seu poble, que el va rebre al crit de: "Aux 

armes citoyens! Formez vos Bataillons!" ("A les armes, ciutadans! Formeu els 

vostres batallons", tornada de La Marsellesa). Aquest vessament de sang -que al 

final va resultar no ser blava- ja feia intuir el que s'apropava: "El Terror" (setembre 

de 1793 - primavera de 1794).  

 

1.2- La Guerra de la Primera Coalició 
La decapitació de Lluís XVI va provocar una ràpida resposta de les monarquies 

europees: el regne de Piemont-Sardenya, el Regne Unit, les Províncies Unides, els 

Estats Pontificis i Espanya es van unir a Àustria i Prússia* i van enfortir la Primera 

Coalició (1792-1797). En veure aquesta unió antifrancesa, la Convenció, on tots els 

diputats compartien un fort sentiment patriòtic, va començar una caça feroç contra 

tot allò que era considerat contrarevolucionari dins el país. Aquesta situació delicada 

va servir d'excusa pel club dels jacobins, extremistes revolucionaris dirigits per 

L'execució de Lluís XVI, de Charles 
Monnet i altres. 1794. Font: Wikimedia 
Commons, domini públic 
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Maximilien Robespierre*, per instaurar una sèrie de mesures socials que eliminaven 

les restes del feudalisme que quedaven a la societat francesa (l'educació primària va 

passar a ser obligatòria i gratuïta, es va crear un impost per a les grans riqueses, es 

van abolir l'esclavitud i els drets feudals i es van donar ajudes als indigents) i que 

van començar un procés de descristianització, convertint centenars d'esglésies en 

magatzems i promovent el culte a la Raó*. El caràcter popular del moviment jacobí 

va fer que aquest club aconseguís, en un principi, un suport massiu, en part també 

causat pel carisma i la retòrica de Robespierre. Tal i com va dir en un dels seus 

discursos: "...quan el govern viola els drets del poble, la insurrecció és per al poble 

el més sagrat i indispensable dels deures".  

 Tot i que algunes d'aquestes mesures encara segueixin vigents -i fins i tot 

formin part dels drets indispensables que un país hauria d'oferir als seus ciutadans 

actualment- els jacobins van passar a la història per la seva violència. Durant el 

regnat del Terror, la guillotina no va parar de tallar tant els caps de nobles i clergues 

com els de membres dels clubs de l'oposició (es calcula que es van arrestar més de 

500.000 persones, de les quals van morir entre 35.000 i 40.000, tot en pràcticament 

mig any).  

 

 Mentre França estava sumida en un caos polític, les potències absolutistes 

pressionaren les seves fronteres. Espanya, per la seva part, va començar la invasió 

del Rosselló, sota poder Francès, operant des de la zona nord de Catalunya. Amb el 

recolzament de la flota anglesa i de més tropes espanyoles a Navarra, Guipúscoa i 

Aragó, l'exèrcit espanyol -dirigit per Antonio Ricardos*- va derrotar el francès a la 

Batalla de Mas Deu el 18 de maig de 1793, un mes després d'haver entrat a territori 

enemic. Els èxits de Ricardos, que va mantenir les seves posicions fins el setembre, 

es van veure frustrats per la falta de subministraments, obligant-lo a retirar-se. 

 A l'agost d'aquell mateix any, veient la guerra contra els absolutistes perduda 

per l'excés de fronts oberts, la Convenció va cridar a lleves els nois d'entre 18 i 25 

anys. Aquest massiu reforç no només va donar un gir a la Guerra del Rosselló 

contra Espanya, sinó a la Guerra de la Primera Coalició sencera, expulsant les 
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tropes enemigues de França i envaint Bèlgica i Renània. A Espanya, van aconseguir 

alliberar el Rosselló i a més entrar per Catalunya i Navarra el maig de 1795, posant 

a Godoy contra les cordes, que va començar immediatament les negociacions de 

pau.  

 El 22 de juliol, després d'haver signat la pau amb Prússia a Basilea, França 

va signar la pau amb Espanya a la mateixa ciutat. L'anomenat Tractat de Basilea va 

beneficiar ambdós bàndols, ja que mentre Espanya recuperava els territoris perduts 

a la guerra (a canvi de la colònia de Santo Domingo), la Convenció -ja sense 

Robespierre- va aplanar el camí a una nova aliança amb els seus veïns per a 

contrarestar el poder britànic, ja que els espanyols comptaven amb una important 

flota, que era clau per plantar cara a l'armada anglesa. Gràcies a l'èxit del tractat, 

Godoy fou nombrat Príncep de la Pau, convertint-se en la primera persona amb el 

títol de príncep a Espanya sense ser l'hereu al tron.  

 Per a assegurar-se aquesta aliança, els dos països van signar un any 

després el Segon Tractat de Sant Ildefons (1796), pel qual Espanya va tornar a 

entrar a la Guerra de la Primera Coalició, però en aquest cas al bàndol contrari del 

que estava abans. El nou pacte va portar a la realitat els desitjos que els francesos 

tenien en signar el Tractat de Basilea: unir forces per a derrotar la Gran Bretanya, 

que també estava empipant els vaixells espanyols en el seu trajecte cap a Amèrica.  

 

 Entre els dos tractats, a França es va signar una nova Constitució (1795) i es 

va crear el Directori, que va substituir la Convenció. Aquesta nova forma de govern 

va suposar un pas enrere en la revolució popular, ja que es va tornar al sufragi 

censatari, eliminant el sufragi universal masculí. Aquest nou govern va respondre a 

les demandes de l'alta burgesia i va acabar per fer latent el canvi definitiu de 

l'economia feudal cap el capitalisme, en contraposició amb les polítiques anteriors, 

que podríem considerar més progressistes.  

  

 Poc a poc, l'exèrcit francès va anar derrotant un a un els seus enemics. Un 

dels seus opositors més poderosos, Àustria, va ser derrotada per les tropes d'un 
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jove i genial militar, Napoleó Bonaparte, que va acabar forçant el govern de Viena 

per a que es signés la Pau de Leoben (1797). Gràcies a aquesta pau, França va 

obtenir els territoris de Bèlgica, la vall del Rin i part d'Itàlia.  

 Per mar, Nelson va dirigir la flota anglesa contra l'espanyola a la Península 

Ibèrica, derrotant-la a la Batalla del Cap de Sant Vicenç (1797), tot i que els ports 

atacats no van cedir. A Amèrica, les pèrdues sí que van ser substancials: l'Illa de 

Trinidad i Puerto Rico van caure en mans angleses. Aquestes derrotes, sumades a 

conspiracions a Madrid i París en la seva contra, van fer que Godoy hagués de 

deixar el càrrec el 28 de març de 1798.  

 La Gran Bretanya, que tenia un gran poder militar, va acabar amb un bon 

balanç, però va acabar totalment sola a la coalició, ja que tots els altres membres 

foren derrotats. Així, el Directori va aconseguir una gran victòria, però la pau entre 

ells i els anglesos no va ser signada.  

 

1.3- L'auge del cors 

Si va haver-hi algun francès que va saltar a la fama gràcies 

a la Guerra de la Primera Coalició, aquest va ser Napoleó 

Bonaparte. Nascut a Aiacciu l'any 1769, va destacar ja de 

ben jove com a estratega. Graduat com a oficial d'artilleria 

als 16 anys, sempre va recolzar els jacobins des de la seva 

Còrsega natal. El 1793, la família Bonaparte es va haver de 

mudar a la França continental, i és allà on la carrera del 

jove Napoleó va començar a brillar. En el marc de la lluita 

contra la Primera Coalició, va ser el comandant de la 

victoriosa artilleria francesa durant el Setge de Toló (1793, 

ocupada pels anglesos i els reialistes) i va defensar el 

Palau de les Tulleries de la revolta contrarevolucionària del 1795, aquesta última 

donant-li molta notorietat dins del Directori.  

 Tot seguit, va liderar l'exitosa invasió francesa d'Itàlia, que ja va demostrar 

que l'anomenat Petit Caporal estava disposat a desobeir el govern: malgrat que el 

Napoleó al Pont d'Arcole, 
d'Antoine-Jean Gros. 1796. 
Font: Wikimedia Commons, 
domini públic 
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Directori li va ordenar que marxés sobre Roma i que empresonés el Papa Pius VI 

(que havia protestat per l'execució de Lluís XVI i era un contrarevolucionari declarat), 

Napoleó va anar a enfrontar-se amb els austríacs en una espectacular campanya en 

la que va derrotar -en important inferioritat numèrica- a quatre generals austríacs 

seguits. A més, per acabar-ho d'adobar, va negociar ell mateix les condicions del 

tractat de pau de Campo Formio amb Àustria, un abús d'autoritat que va ser vist 

amb recel des de París. Bonaparte ja s'havia convertit en una celebritat a França, 

però la forta personalitat del militar i el seu afany de poder van fer que no estigués 

satisfet només amb la seva popularitat, ja que ell el que buscava era el poder polític.  

 El 1797, el Directori tornava a estar en una situació delicada, ja que els 

reialistes estaven guanyant pes. A més, aquests van començar a criticar el cors pels 

seus abusos de poder, per això Napoleó va enviar un oficial de la seva confiança, el 

general Pierre François Augereau*, per a que fes un cop d'estat a París. Acusats de 

conspirar contra l'equilibri del Directori, els diputats reialistes van ser destituïts -i 

alguns deportats- el 4 de setembre del 1797 (4 de fructidor de l'any V al calendari 

revolucionari). D'aquesta manera, el càrrec del líder revolucionari del Directori, Paul 

Barras*, va passar a dependre de la voluntat de Napoleó. El mateix Bonaparte va 

tornar a París el desembre d'aquell mateix any, sent més aclamat pel poble que 

qualsevol membre del Directori.  

 

1.4- "El Cisma de Urquijo" i la caiguda del Directori 

El 1798, després de la destitució de Godoy -que era realment qui governava, ja que 

sembla que el Rei tenia més interès en altres distraccions, com la caça-, Carles IV 

va nomenar Secretari d'Estat l'il·lustrat Francisco de Saavedra*, que només va 

ocupar el càrrec mig any degut a problemes de salut. Així, el polèmic Mariano Luís 

de Urquijo* el va rellevar el 13 d'agost del 1798. Urquijo, considerat prepotent per 

molts, es va guanyar molts enemics dins la cort degut a la seva visió il·lustrada.  

 Aprofitant la invasió dels Estats Papals per part de França -tot i que Napoleó 

es va negar, el 1798 les tropes revolucionàries van envair Roma i van segrestar el 

Papa Pius VI- va intentar reclamar per a l'església espanyola drets que només 
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posseïa el Vaticà, com per exemple el poder de dispensar bisbes. L'anomenat 

Cisma de Urquijo no va donar fruits, ja que el papa va ser succeït per Pius VII l'any 

1800 i aquest es va negar rotundament. Aquest intent de reforma va ser el que li va 

crear molts detractors també a la branca més conservadora de l'església, on Godoy 

tenia molta influència.  

 En quant a la seva política exterior, Urquijo era simpatitzant de la causa 

francesa, però no estava a favor del tracte que el Directori estava tenint amb 

Espanya, quasi tractant-la com una província més. Com que era partidari de 

mantenir l'aliança pactada al Tractat de Sant Ildefons, un altre cop tornaren els 

problemes internacionals: França tornava a lluitar.  

 Com que la Gran Bretanya seguia en guerra amb França, Napoleó va idear 

una campanya militar indirecta contra ella, ja que no tenien una flota adequada per a 

enfrontar-s'hi. La cèlebre Campanya d'Egipte i Síria va ser ràpidament acceptada pel 

Directori, que desitjava que Napoleó estigués lluny de París per a evitar 

conspiracions. Tot i que Egipte era una província de l'Imperi Otomà, la zona era una 

posició clau per a arribar a la Índia, la colònia més important de les que tenia la Gran 

Bretanya, ja que els Estats Units es van independitzar l'any 1776. D'aquesta 

manera, França podria arribar a l'Índia i debilitaria el seu enemic econòmicament, fet 

que facilitaria una invasió marítima a les Illes Britàniques, impossible en aquells 

moments.  

 En aquesta campanya també cal 

destacar la seva vessant humana. La voluntat 

de Napoleó -al menys en aquell moment- 

anava més enllà de conquerir el país, ja que 

el que volia era transmetre el missatge de la 

Revolució Francesa i portar el Segle de les 

Llums a un país oprimit pels otomans i molt 

poc desenvolupat. Per això va embarcar amb 

les seves tropes un autèntic exèrcit de 167 

Napoleó davant de l'Esfinx, de Jean-
Léon Gérôme. 1868. Font: Wikimedia 
Commons, domini públic 
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intel·lectuals, que acabarien desenterrant l'Egipte faraònic per als estudiosos 

europeus, a més d'originar el naixement de l'arqueologia moderna.  

 Aquest és un dels punts sobre la biografia de Napoleó que més controvèrsia 

genera entre els historiadors, ja que mentre alguns alaben la bona voluntat del cors i 

els beneficis de propagar els principis revolucionaris, altres pensen que no va ser 

res més que propaganda per a facilitar el seu ascens polític. Sigui com sigui, la seva 

figura va despertar l'interès d'un grup de revisionistes, on destacava Joseph Sieyès*, 

que buscaven un governant fort que estabilitzés el país i que acabés amb la 

corrupció i debilitat del Directori. Per això, el general i els conspiradors van mantenir 

un contacte constant mentre la campanya al nord d'Àfrica seguia.  

 

 Després de que l'exèrcit francès desembarqués a Alexandria l'1 de juliol del 

1798 -conquerint l'illa de Malta a traïció pel camí-, aquest va entrar com una 

piconadora a Egipte, gràcies a la seva enorme superioritat en l'armament: els 

mamelucs havien de lluitar amb arcs i fletxes, llances i simitarres. Napoleó, emulant 

al seu admirat Alexandre el Gran, va arribar a les Piràmides de Giza, on va aniquilar 

els mamelucs a la Batalla de les Piràmides. Allà, 25.000 francesos van derrotar 

100.000 enemics, amb només 40 morts pel bàndol revolucionari. 

 En veure que els francesos havien mogut fitxa, la Gran Bretanya va decidir 

tornar a l'atac i crear la Segona Coalició per a parar els peus a Napoleó, unint-se a 

Àustria i, per primer cop, Rússia. Amb les fronteres franceses arribant fins el Rin, els 

Alps i els Pirineus i amb Holanda i Gènova convertides en estats dependents, les 

altres potències europees es van adonar de la necessitat d'aturar tant l'expansió 

francesa per Europa com per Egipte. Tot i que Rússia va decidir abandonar la 

guerra per falta de suport, Àustria va obrir el front a Itàlia i els anglesos a Egipte.  

 Conscient de que la flota del vice-almirall Horatio Nelson* podria arribar en 

qualsevol moment, Napoleó es va donar pressa en executar la seva campanya 

militar i política.  Malgrat que a Egipte sempre fou vist com un invasor, va 

modernitzar per complert l'administració del país, va acabar amb el feudalisme i 
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l'esclavitud i va instaurar els drets del ciutadà. També val a dir que l'exèrcit invasor 

va fer molts estralls, saquejant ciutats senceres i violant milers de dones. 

  

 Però la campanya va patir un gir sobtat (tot i que esperat) el primer dia 

d'agost. Nelson va aparèixer al port d'Abukir -on era la flota francesa- i amb catorze 

bucs ràpidament va destruir onze dels tretze vaixells de línia francesos i, en retirar-

se a Nàpols, els anglesos van certificar la seva trampa: havien deixat a les tropes de 

Napoleó atrapades a Egipte. A més, les revoltes contra els invasors van repuntar, 

sobretot al Cairo, on 300 francesos van morir.  

 Seguint amb el seu pla per arribar a la Índia, el 

general Bonaparte va encaminar-se cap a Síria. 

Després de prendre Haifa amb facilitat, el següent pas 

per arribar a Damasc era Acre, però el setge 

d'aquesta fortalesa va costar car a Napoleó. Sense 

subministraments de França per a les tropes, el setge 

va ser aixecat després de 62 dies i va començar una 

penosa retirada cap a El Cairo, havent perdut 5.000 

homes a Síria. Un cop recuperades les posicions 

d'Abukir després de suar sang i fetge, Napoleó va 

prendre la decisió de tornar a París per a planejar un 

cop d'estat amb Sieyès i altres polítics descontents amb el Directori, abandonant les 

seves tropes a Àfrica. Abans de marxar, va ordenar els seus generals que resistissin 

dos anys més allà, però amb l'ordre de que es rendissin l'any 1800 si no rebien 

ajuda. Sense ajuda, els soldats van complir el termini, però es van veure obligats a 

capitular davant d'una invasió anglesa, que va dur a terme un terrible espoli de les 

troballes franceses i del patrimoni egipci. 

 

 Un cop a França, la genialitat de Napoleó i el seu control de la premsa van fer 

que la campanya fos vista com una victòria i va ser aclamat pel poble com un 

general romà després d'un triomf. Després de propagar el rumor d'una revolta 

El cop d'estat del General 
Bonaparte, de François 
Bouchot. 1840. Font: 
Wikimedia Commons, domini 
públic 
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jacobina en contra del Directori i aprofitant que aquest no passava pel seu millor 

moment, el 9 de novembre del 1799 (o com ha passat a la història, el 18 de brumari 

en el calendari revolucionari), el general Napoleó Bonaparte va donar un cop d'estat 

armat en el que va destituir el Directori i va  substituir-lo, amb la signatura d'una 

nova Constitució, pel Consolat. Napoleó, nomenat com a Primer Cònsol, ja era 

l'home més poderós de França. 

 

1.5- El Consolat i el Tractat d'Aranjuez 

Després del període convuls i conservador del Directori, durant el qual podria haver 

hagut perfectament una restauració monàrquica, el Consolat va intentar normalitzar 

la situació. La nova forma de govern donava el poder a un trio de governants (un 

dels quals, Napoleó, era el Primer Cònsol i n'era el màxim dirigent), però tot i aquest 

repartiment, el Consolat va suposar el començament de la idolatria personalista a 

Napoleó.  

 Sentint que la Guerra de la Segona Coalició tindria el mateix final que la 

primera, el Primer Cònsol va derrotar els austríacs a Marengo després d'una 

inesperada i arriscada marxa a través dels Alps, de manera que l'Emperador del 

Sacre Imperi Romanogermànic (on estava encabida Àustria) va intentar forçar una 

pau que comportés un benefici mutu. Com que sabia que aquest imperi estava a 

prop de desaparèixer, Napoleó es va negar a 

signar la pau i va enviar les seves tropes a la 

Batalla de Hohenlinden, la més sagnant de 

totes les Guerres Revolucionàries Franceses: 

180.000 francesos es van enfrontar a 120.000 

austríacs. Després de perdre la batalla, 

Àustria es va veure forçada a signar el Tractat 

de Lunéville (1801), en el qual tornaven a 

acceptar les condicions del Tractat de Campo 

Formio (amb el qual es van retirar de la 

Primera Coalició).  

Retrat de Manuel Godoy, de Francisco de 
Goya. 1801. Font: Wikimedia Commons, 
domini públic 



	 21	

  

 Amb Àustria derrotada, la Gran Bretanya es va tornar a quedar pràcticament 

sola. Després del fracàs de la invasió d'Egipte, Napoleó va fixar-se un objectiu 

diferent, Portugal, membre menor de la Segona Coalició. Per això, Napoleó va 

renovar l'interès francès de tenir una bona relació amb Espanya, perquè el país era 

una via d'entrada a Portugal i a més posseïa la segona millor flota del món, 

probablement l'única que podia rivalitzar amb la britànica (malgrat que la segona fos 

molt superior). L'1 d'octubre de l'any 1800, el Secretari d'Estat Urquijo i Louis 

Alexandre Berthier* van negociar al Palau Reial de la Granja de Sant Ildefons un 

acord entre els dos països. En l'anomenat Tercer Tractat de Sant Ildefons, França 

cedia el nou Regne d'Etrúria als Borbons a canvi de Louisiana i el recolzament dels 

bucs espanyols en la guerra, objecte de desig per part del Consolat.  

  En aquells moments la situació a Madrid era convulsa, ja que Urquijo va 

acabar caient per culpa de les pressions  de l'església i Napoleó estava pressionant 

Carles IV per a que tornés a donar-li poder a Manuel Godoy. El Príncep de la Pau va 

tornar a ser la figura més influent dins el govern de Carles IV, però el càrrec de 

Secretari d'Estat va anar a parar a mans del seu cosí, Pedro Cevallos*.  

 

 Després d'aquest tractat que clarament va afavorir els francesos -Louisiana 

ocupava prop  d'una quarta part del que són els Estats Units actualment i foren 

cedides per un petit regne en una zona inestable políticament-, Godoy va poder 

millorar les condicions de l'acord al Conveni i el posterior Tractat d'Aranjuez (febrer i 

març de 1801 respectivament), en els que, després de negociar amb Lucien 

Bonaparte, germà petit de Napoleó, Godoy també va aconseguir el Gran Ducat de 

Toscana per a Espanya.  

 Amb la nova aliança ratificada, els plans de l'atac a Portugal es van començar 

a gestar. Primer es va intentar per la via diplomàtica amb el Tractat de Madrid (29 de 

gener de 1801), en el que els dos països exigien a Portugal l'entrega d'un quart del 

seu territori a Espanya i l'abandonament de l'aliança que tenia amb Gran Bretanya, a 

més d'ordenar que es permetés als vaixells espanyols i francesos atracar als seus 
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ports i que aquests fossin tancats per als anglesos. Si aquestes condicions no eren 

acceptades, Espanya tenia preparat un exèrcit de 15.000 soldats i una declaració de 

guerra sobre la taula, que davant la negativa dels portuguesos van acabar utilitzant.  

 Aquest exèrcit format exclusivament per infanteria, comandat per Godoy en 

persona, va aprofitar la poca resistència que van oferir els defensors per a conquerir 

quasi dues desenes de poblacions en 18 dies, ja que els portuguesos entenien que 

Godoy no buscava una conquesta territorial. L'anomenada Guerra de les Taronges 

(el nom prové del cistell de taronges que  Godoy va enviar a la reina Maria Lluïsa 

durant la campanya) va acabar amb una ràpida pau amb Espanya signada al Tractat 

de Badajoz (6 de juny de 1801), en el que la majoria de les poblacions ocupades 

van ser retornades a Portugal. Al posterior Tractat de Madrid (29 de setembre de 

1801, homònim del tractat amb el que va començar la guerra) França va acordar la 

sortida de Portugal de la Segona Coalició.  

 Amb les successives derrotes dels seus aliats, la 

Gran Bretanya va decidir pactar una pau amb França per 

a acabar la guerra a Europa. En el Tractat d'Amiens (27 

de març del 1802, també anomenada Pau d'Amiens) 

ambdós països van acordar la retirada dels seus exèrcits 

d'Egipte i el retornament de totes les conquestes 

franceses als països de la Segona Coalició. La Pau 

d'Amiens va acabar amb els enfrontaments bèl·lics, però 

ningú tenia la guàrdia baixa i les grans potències es 

miraven amb recel. Normalment, aquest és el moment en 

el que els historiadors posen punt i final a les Guerres 

Revolucionàries Franceses (1789-1802), anomenant 

Guerres Napoleòniques (1803-1815) als conflictes 

posteriors.  

 

  

Primera pàgina del Codi 
Civil Napoleònic, 1804.  
Font: Wikimedia 
Commons, domini públic 
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 Un cop Europa va estar calmada -per primer cop en 10 anys-, Napoleó es va 

concentrar en el seu govern. L'any 1802 es va redactar una Constitució que el va 

instaurar com a cònsol vitalici i l'economia i la política francesa van ser "depurades": 

la primera amb la creació del Banc de França (1800) i la millor administració dels 

comptes de l'Estat, la segona amb la creació d'una policia secreta que recordava als 

jacobins i que prenia mesures dràstiques en contra dels opositors del Consolat. El 

1801 es va negociar un concordat amb els Estats Papals per a oblidar antigues 

discrepàncies, fet que va millorar la imatge del règim napoleònic davant dels sectors 

més conservadors de la societat francesa.  

 Però probablement la mesura més important de totes les preses per Napoleó 

va ser la instauració del Codi Napoleònic, que va unificar totes les lleis civils de 

França i es va convertir en un dels textos més influents a nivell mundial de la 

història; a més, encara segueix en vigor a França, tot i haver patit innumerables 

reformes. Gràcies al Codi Civil dels Francesos, la justícia va ser sanejada i es va 

establir que les lleis noves haguessin de ser anunciades oficialment, donant-les a 

conèixer de manera clara per a evitar malentesos.  

 Amb les institucions franceses renovades i amb la intenció de fer perdurar el 

seu règim, Bonaparte va decidir donar un pas endavant. Emulant els seus herois 

històrics clàssics, va acabar amb el Consolat coronant-se ell mateix com a 

Emperador dels Francesos el 28 de maig del 1804 a Notre Dame de París amb el 

Papa Pius VII com a simple espectador, tota una declaració d'intencions i un avís 

per a la resta de potències europees.  
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2. Dos imperis aliats 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
"Napoleó creuant els Alps", de Jacques-Louis David. 1801. Font: Wikimedia commons, domini públic.   

 

"La meva veritable glòria no està en haver guanyat 
innumerables batalles, Waterloo eclipsarà el seu record. El que 
no serà esborrat, el que perdurarà eternament, és el meu Codi 

Civil". 
-Napoleó Bonaparte durant el seu exili a Santa Helena. 
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2- Dos imperis aliats 

2.1- Una amistat amb interessos. La guerra per mar 
La creació del Primer Imperi va obrir un nou 

escenari a la societat francesa. L'alta 

burgesia, que era afavorida pel quasi 

oligàrquic Directori, va passar a formar part de 

la nova aristocràcia imperial, a la vegada que 

l'ombra de Napoleó es tornava cada cop més 

llarga en un imperi que en teoria no havia de 

ser absolut si, com ell considerava, el seu 

govern encara formava part del llegat de la 

Revolució. La ràpida consolidació del seu 

poder va ser deguda, sobretot, a un dels polítics més influents de França en aquella 

època, el seu Ministre d'Interior, Joseph Fouché. Seguidor dels jacobins durant el 

Terror i Ministre de la Policia durant l'època del Directori, Fouché va dirigir un 

innovador cos de policia secreta i espies per a tractar amb els opositors al règim, 

efectuant detencions, clausurant desenes de diaris i evitant atemptats contra 

Napoleó. Precisament per les seves influències i per la seva habilitat per a moure 

els fils, la figura de Fouché va ser el centre de les sospites de Napoleó, que sabia de 

primera mà el poder que podia tenir un cop d'estat.  

 El govern de Napoleó comptava amb un altre autèntic camaleó de la política, 

Charles-Maurice de Talleyrand, que no només havia estat ministre del Directori, com 

Fouché, sinó que també va participar als Estats Generals de 1789* com a 

representant del clergat i va ocupar el càrrec de Ministre d'Afers Exteriors de la 

Convenció (després de la caiguda de Napoleó va sobreviure a la restauració 

borbònica i va arribar a ser Primer Ministre de França el 1815). Enemic declarat de 

Fouché, Talleyrand va ser una figura clau en la política exterior francesa, ja des del 

cop de brumari, i pel seu gran treball en el camp de les relacions internacionals és 

considerat com el pare de la diplomàcia moderna.  

 

Detall de La Coronació de Napoleó, de 
Jacques-Louis David. 1807. Font: 
Wikimedia Commons, domini públic.  
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 Conscient de que la pau a Europa era completament inestable, Napoleó va 

tornar a centrar-se en el seu projecte definitiu, que creia que ja estava preparat per a 

afrontar: la invasió de les Illes Britàniques. Després d'intentar desestabilitzar els 

anglesos de manera inefectiva en diversos fronts (recolzant d'una revolta a Irlanda el 

1796, al Carib per a minvar el poder britànic a la zona, ordenant un bloqueig a tota 

Europa als vaixells anglesos, intentant envair Egipte per a tallar la ruta cap a la 

Índia...), l'anomenada Armeé d'Angleterre va començar a prendre forma. Finançat 

gràcies a la venta de Louisiana als Estats Units, l'enorme exèrcit invasor era 

superior numèricament, però creuar el Canal de la Mànega, sota un bloqueig 

marítim anglès, era pràcticament impossible. 

 L'any 1805 l'almirall francès Pierre-Charles de Villeneuve* tornava d'Amèrica 

amb 20 naus de la flota franco-espanyola amb intenció de reunir-se a Brest amb la 

resta de vaixells, però el 22 de juliol d'aquell any va ser sorprès pels britànics a 

l'alçada de Galícia, que li van plantar cara a la Batalla del Cap de Finisterre. Allà, 

quinze vaixells anglesos dirigits, per Robert Calder, van aconseguir capturar dos 

dels vint navilis francesos. El primer combat va ser fulgurant i Calder va vèncer en 

inferioritat, però els dos dies següents va mantenir els seus vaixells davant dels 

francesos sense combatre per a protegir les dues naus capturades. El dia 24, 

després de llegir informes sobre el domini britànic del Canal, Villeneuve decideix 

retirar-se a La Corunya, deixant la batalla en empat tàctic però frustrant el 

reagrupament de la flota combinada a Brest.  

 Lluny de veure com a favorables les conseqüències de la Batalla del Cap de 

Finisterre, l'alt comandament britànic va jutjar Calder en un consell de guerra, on va 

ser durament renyat per no haver rematat a l'enemic (no va tornar a lluitar mai més 

amb l'armada britànica). Per l'altra banda, les amenaces russes i austríaques a l'est 

van fer insostenible que Napoleó mantingués el gruix del seu exèrcit a la vora del 

Canal de la Mànega, de manera que l'Armeé d'Angleterre -i en conseqüència també 

els plans d'invasió de les Illes Britàniques- va ser desmembrada.   

 Ara amb la flota franco-espanyola unificada sota el seu poder, Villeneuve rep 

l'ordre de portar-la a reparar a les drassanes de Cadis per a després enviar-la a 
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bloquejar Nàpols. En arribar la notícia a Londres, Nelson va ser enviat d'urgència a 

Andalusia, on havia de prendre les regnes del bloqueig marítim de Cadis.  

 Les ordres de Napoleó van ser mal rebudes a Cadis i la majoria dels oficials 

volien romandre a Cadis, inclòs Villeneuve mateix, però els rumors de que un nou 

vice-almirall havia arribat a Madrid per a substituir-lo van fer que canviés d'opinió i 

que ordenés la sortida de la flota, consistent de quaranta-un vaixells (divuit 

francesos i quinze espanyols). Nelson no es va aturar a Cadis i va decidir perseguir 

l'enemic per a acabar d'esclafar-lo, de manera que dos dies després la seva flota de 

33 vaixells va ser descoberta pels francesos a prop del Cap de Trafalgar. Tot i ser 

conscient de que l'enemic pràcticament els doblava en forces -la flota combinada 

comptava amb uns 30.000 homes, mentre que la Royal Navy disposava d'uns 

17.000-, els oficials britànics no van dubtar en obrir foc.  

  

 Així va començar la que va ser 

probablement la batalla naval més decisiva de 

la història, que va acabar amb una tremenda 

derrota de la flota combinada, que va perdre 

onze vaixells (inclòs el Bucentaure, el buc 

insígnia francès) i uns 11.000 homes entre 

morts i presoners. Però més enllà de les 

desastroses pèrdues materials cal destacar 

que la Batalla de Trafalgar (1805) va suposar 

el final del somni napoleònic d'envair les Illes Britàniques, un pla que ja trontollava 

des de la Batalla de Finisterre. A més, la derrota va suposar també un gran canvi en 

les relacions entre França i Espanya ja que, un cop malmesa la flota espanyola, 

Napoleó no desitjava res més d'un regne amic que s'havia convertit en vassall, en el 

qual l'Emperador no hi tenia cap interès que no fos geoestratègic. 

 Per l'altra banda, Londres encara recorda la victòria amb la Columna de 

Nelson, a Trafalgar Square, monument erigit en honor de l'heroi de la batalla, 

Horatio Nelson, que va morir en combat durant la seva més cèlebre victòria. Gràcies 

La Batalla de Trafalgar, de JMW Turner. 
1808. Font: Wikimedia Commons, domini 
públic 
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a ell, les fortificacions que havien de defensar les Illes Britàniques -com per exemple 

les Torres Martello*- van acabar quedant com anècdotes orgulloses de la primera 

gran derrota de Napoleó Bonaparte. 

 

2.2- El servilisme espanyol i el domini francès d'Europa 
Benito Pérez Galdós comença la seva monumental obra historiogràfica, els 

Episodios Nacionales, amb la Batalla Trafalgar. Aquest fet ens recorda la gran 

iinfluència que la batalla va tenir al llarg del segle XIX a Espanya, ja que aquesta 

nefasta derrota va afeblir encara més un regne que estava enormement endarrerit i 

va desencadenar tant una crisi econòmica -el minvat poder marítim espanyol va 

malmetre el comerç i la comunicació de la Península amb les seves colònies 

americanes- com política: l'home fort del govern en aquell moment, Godoy, s'havia 

guanyat masses enemics a Madrid i París, alhora que l'hereu al tron, el futur Ferran 

VII, començava a impacientar-se. Godoy, veient-se al centre d'una disputa entre els 

seus partidaris -que preferien que Carles IV seguís al tron- i els de l'hereu, el 

Príncep de la Pau va intentar guanyar-se el favor de Napoleó per a desempallegar-

se de Ferran.  

 A França, però, Trafalgar es va 

convertir en un tema pràcticament tabú que 

en molt poc temps va ser eclipsat per les 

genials victòries terrestres de la Grande 

Armée francesa. Napoleó va imposat la seva 

llei a tota Europa en la seva guerra contra la 

Tercera Coalició i l'Imperi Francès va arribar 

al seu zenit de poder després de derrotar els 

austríacs a la Campanya d'Ulm i a la posterior 

Batalla d'Austerlitz (2 de desembre de 1805), 

considerada una obra mestra des del punt de 

vista tàctic. A Austerlitz, el geni militar de Napoleó va prevaldre per sobre de la 

superioritat de les forces austríaques i russes (85.000 soldats en total), que van ser 

Trobada entre Napoleó i Francesc II 
després d'Austerlitz, d'Antoine-Jean 
Gros. 1812. Font: Wikimedia Commons, 
domini públic 
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aixafades gràcies a la pràcticament perfecta execució dels plans de l'Emperador 

dels Francesos per part dels seus 72.000 homes. Amb aquesta batalla, Napoleó va 

aconseguir prendre als aliats el domini del centre d'Europa, ja que amb els territoris 

presos a Àustria, França va poder crear la Confederació del Rin, un país titella que 

havia de servir com a pont per a que l'Imperi Francès pogués arribar a l'est 

d'Europa. Amb la nova Confederació, el Sacre Imperi Romanogermànic va rebre 

l'última estocada i l'Emperador Francesc II va haver d'abdicar i dissoldre'l, quedant-

se només com a emperador d'Àustria. Dies després, Napoleó i Francesc van signar 

el Tractat de Pressburg, donant per acabada la Guerra de la Tercera Coalició.  

 

 La Gran Bretanya, tement una posterior expansió francesa cap a l'est que 

deixaria fora de joc als dos únics grans aliats que li quedaven després del Tractat de 

Pressburg -Rússia i Prússia-, crea la Quarta Coalició Antifrancesa. L'exèrcit francès, 

com una piconadora, va derrotar primer els prussians a Jena i va prendre Berlin per 

a després vèncer als russos a Eylau i Friedland, derrota que va forçar que es signés 

la pau amb els Tractats de Tilsit (juliol de 1807), en els quals Prússia va cedir a 

França la meitat del seu territori i el poderós Imperi Rus es va convertir en aliat 

francès, deixant la Gran Bretanya pràcticament indefensa. El 1807 semblava que el 

somni napoleònic potser estava fent-se realitat: França -o potser la Revolució?- 

estava creant un nou ordre a Europa. 

  

 Però la història ens diu que potser l'aclaparadora victòria francesa va ser 

contraproduent. Després d'Austerlitz,  semblava que Napoleó fos invencible al camp 

de batalla i que ni tan sols l'amenaça britànica l'espantava. La falta de derrotes de la 

Grande Armée i la contundència de les seves victòries van portar a una excessiva 

idolatria de la figura de l'Emperador, que va fer que Napoleó s'enfrontés amb alguns 

dels seus millors homes -Talleyrand, Murat- i que considerés la seva opinió com a 

inqüestionable. Alguns historiadors consideren que aquest és un dels factors que cal 

tenir en compte per a comprendre la sèrie de desastres militars i polítics que van 
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enfonsar el règim napoleònic, un seguit de derrotes que va començar quan al cap de 

l'Emperador va tornar a sorgir la idea de debilitar econòmicament la Gran Bretanya. 

 Amb la invasió de les Illes Britàniques completament descartada, Napoleó va 

ordenar un bloqueig marítim a tota Europa per a impedir que els vaixells mercants 

anglesos poguessin importar béns a les Illes Britàniques. El bloqueig semblava 

factible, però Portugal -aliat tradicionalment amb els britànics- va convertir-se en la 

porta d'entrada a Europa dels anglesos. I aquí és on van topar els interessos de dos 

dels homes més poderosos del moment a l'Europa occidental: el propi Napoleó i 

Manuel Godoy, que seguia pugnant pel poder a Espanya.  

 La relació entre aquests dos homes extremadament ambiciosos es va 

convertir en un estira-i-arronsa d'interessos, en el qual Portugal es va convertir en 

una peça clau. Les dues parts van arribar a un acord l'any 1807 signant el Tractat de 

Fontainebleu el 27 d'octubre, que tot i que Godoy no s'ho imaginés, esdevindria el 

principi del final de la seva carrera política. Al tractat, s'acordava la divisió del territori 

de Portugal en tres regnes diferents: al nord, el Regne de la Lusitània nord, passaria 

a mans del deposat Lluís II d'Etrúria (nét de Carles IV); el centre de Portugal seria 

territori espanyol, que podria haver estat una bona moneda de canvi amb els 

britànics per a recuperar Gibraltar i, finalment, la zona de l'Algarve, que es 

convertiria en  un nou principat governat per Godoy. A canvi, Napoleó demanava 

que la Península Ibèrica es sumés al bloqueig continental i que aportés soldats per a 

la conquesta, condicions que van ser acceptades sense problemes per la feble 

monarquia espanyola.  

 

 Després del tractat, Espanya es va sumir en una important crisi política. 

Godoy s'havia guanyat l'enemistat de gran part de la cort per culpa de la seva 

deficient gestió dels problemes econòmics pels que passava la corona. L'oposició 

unànime a Godoy arribava a tots els estrats de la societat: el clergat estava indignat 

per les desamortitzacions que havia patit, la noblesa buscava escapar de 

l'absolutisme despòtic i, finalment, per la pagesia, ofegada pels impostos, la fam i 

les epidèmies. Els opositors més influents buscaven una figura poderosa que 
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pogués fer ombra al "ministre universal", i aquest va ser el futur Ferran VII, persona 

perfecta degut a la seva animadversió declarada cap a Godoy, sobretot perquè 

temia que aquest arribés a ocupar la regència en comptes d'ell un cop mort Carles 

IV. Ferran, convertit en "El Preferit", va començar a orquestrar en secret, junt amb 

altres homes de poder, un cop d'estat per a eliminar a Godoy i a Carles, llavors amb 

una salut molt delicada. Per a contrarestar la influència internacional del seu enemic, 

Ferran també va intentar guanyar-se el favor de Napoleó i, com que era vidu, va 

buscar  una desesperadament una unió matrimonial amb la família imperial que el 

fes agarrar-se al tron amb força.  

 Durant l'ascens de l'anomenat partit fernandista, l'encara rei Carles IV estava 

al dia dels rumors i, després de sentir parlar als espies de Godoy sobre una 

conspiració en contra seva, va ordenar escorcollar l'habitació de Ferran a finals 

d'octubre del 1807, on van trobar desenes de documents incriminatoris que revelen 

la que coneixem avui en dia com a la "Conjura de El Escorial". Dos dies després 

d'haver estat descobert el complot, va començar un procés judicial per a jutjar per 

traïció a Ferran i els caps de la trama. Veient-se sense escapatòria, Ferran acaba 

confesant-se culpable després de delatar cadascun dels seus còmplices, sense 

excepció, però l'enorme quantitat de detractors que tenia Godoy va acabar forçant a 

Carles IV a perdonar als implicats en un decret emès el 5 de novembre de 1807. 

L'absolució dels que havien intentat derrocar-lo evidencia la falta d'influència i de 

poder de Carles, que seguia sent un figurant complaent que només buscava no fer 

enfadar a l'amo d'Europa.  

 

  Amb aquesta inestabilitat política regnant a Madrid, el Tractat de 

Fontainebleu va ser ratificat i va començar la invasió de Portugal. Sense cap tipus 

de resistència, l'exèrcit espanyol i el francès -uns 20.000 homes que, abans del 

tractat, havien utilitzat Espanya com a zona de pas, sent aclamats i benvinguts a 

tots els pobles amb els que es creuaven- van acabar arribant a Lisboa el 30 de 

novembre de 1807, un dia després de la fugida de la família real portuguesa cap a 

Brasil amb escorta anglesa. Amb via d'entrada lliure, entre finals de 1807 i el febrer 
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de l'any següent, 65.000 soldats de la Grande Armée van entrar a la Península 

Ibèrica, molts més homes dels necessaris per a prendre Portugal. Sota ordres del 

mateix Napoleó, els francesos van començar a prendre posicions a algunes ciutats 

importants espanyoles, com Pamplona o San Sebastià, òbviament territori aliat. El 

13 de febrer, l'home a càrrec de les tropes franceses a la Península, Guillaume 

Philibert Duhesme*, entra amb 5.427 homes a Barcelona per a descansar durant el 

seu camí cap a Cadis, però el 29 de febrer, davant de la incredulitat popular, pren la 

Ciutadella i el Castell de Montjuïc. Un cop presa Barcelona, la capital catalana va 

servir de trampolí per a, posteriorment, controlar les comunicacions amb Portugal, 

Madrid i París: la invasió "silenciosa" havia començat.  

 

2.3- La desfeta espanyola. Aranjuez i Baiona  
Actualment, analitzant la feblesa del regnat de 

Carles IV i les ambicions de Napoleó no és 

gaire difícil imaginar-se que la ocupació 

francesa d'Espanya era imminent, però en 

aquella època només un alt càrrec va sospitar 

dels plans napoleònics, i aquest no va ser cap 

altre que l'odiat Manuel Godoy. Com que no 

volia alarmar a ningú del -llavors possible- perill 

per al país que suposava l'exèrcit francès, 

Godoy va aconsellar al rei que sortís de manera 

discreta de Madrid i que es refugiés a Aranjuez, localitat madrilenya on la família 

reial encara té una de les seves múltiples residències. Des d'Aranjuez, si hi hagués 

necessitat, el camí cap al port de Sevilla per a fugir cap a les colònies espanyoles 

americanes era més viable que no pas des de Madrid, així que Carles va acceptar. 

Amb l'excusa de que marxaven fora a passar l'estiu, Godoy i els reis van marxar del 

palau de El Escorial el dia 15 de març, arribant a Aranjuez el dia següent. Un cop 

allà, els reis es van quedar al seu palau i el Príncep de la Pau -juntament amb la 

Manuel	 Godoy	 agenollat	 davant	 de	
Ferran	 VII,	 gravat	 de	 l'època.	 	 Font:	
Wikimedia	Commons,	domini	públic.	
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seva dona, la seva filla i una de les seves amants- a una mansió propera de la seva 

propietat.  

 El rumor de que l'estança reial a Aranjuez potser no es devia a unes 

vacances es començava a estendre, de manera que, aprofitant el relatiu aïllament 

de Godoy i els reis, Ferran i els seus partidaris van començar a organitzar una 

revolta per a derrocar-los de manera definitiva. Els espies de Godoy, però, van 

arribar a temps a informar-lo dels plans dels insurrectes. En assabentar-se, la tarda 

del dia 16, va anar directe al palau per a alertar a Carles IV que, molt confiat, li va 

respondre: "Dorm en pau aquesta nit, Manuel meu, que jo sóc el teu escut i ho seré 

tota la vida". El dia després, per la nit, el Motí d'Aranjuez es va materialitzar i una 

multitud armada que anava creixent progressivament es va instal·lar davant de la 

mansió de Godoy. Durant el llarg saqueig de la casa, les dues dones amb les que 

estava Godoy i la seva pròpia filla van ser evacuades, però el propi Generalísimo no 

va ser trobat fins el matí del dia 19, amagat a les golfes entre les seves catifes. Per 

a intentar desvincular-se dels opositors del seu antic Secretari d'Estat, Carles IV va 

treure-li tots els poders ràpidament al seu home de confiança i els va assumir ell 

mateix. 

 Victoriós, el príncep Ferran va acudir finalment a Aranjuez vora el migdia per 

a negociar amb el seu pare. Pressionat fins a l'extrem, Carles IV va acabar cedint la 

corona al seu fill amb la condició de que aquest respectés la seva vida i la de 

Godoy. Convertit en Ferran VII, el nou rei ordena l'empresonament de l'odiat Príncep 

de la Pau. 

  La inestabilitat creada a Aranjuez va aplanar el camí per a Napoleó: el 

mariscal Joachim Murat* era a les portes de Madrid amb les seves tropes i Ferran 

VII, que buscava l'aprovació de Napoleó -a més de que volia contradir al seu pare, 

que ho volia evitar-, va permetre la seva entrada a la capital el dia 23. Murat, home 

de gran caràcter, va ocupar la ciutat ràpidament, ja que sabia que el dia següent 

arribarien Carles i Ferran VII de manera triomfal. A Madrid, Murat es va convertir en 

l'ambaixador de luxe de l'Emperador dels Francesos i va fomentar la 

desestabilització de la corona espanyola per petició imperial. Mentre que va rebre a 
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Carles IV com el rei que havia estat, a Ferran VII el tractava amb indiferència i es 

negava a reconèixer-lo com al monarca legítim.  

 Per la seva banda, Ferran seguia buscant el suport francès i va intentar 

acordar una reunió amb Napoleó que en principi havia de ser a Madrid, però 

després de proposar altres ciutats espanyoles, es va decidir que tindria lloc a 

l'actualment derruït Castell de Marracq, a Baiona. Després de passar per Burgos i 

Vitòria -on ell esperava a Napoleó- Ferran VII va arribar a Baiona el 20 d'abril. Tot i 

que ell creia que si hi acudia podria aconseguir que l'Emperador legitimés la seva 

corona, Ferran no va ser rebut per cap representant imperial. Tractant-lo com a un 

serf més, Napoleó va començar unes negociacions secretes amb els homes de 

confiança del rei per a aconseguir la corona, però aquestes no podien avançar si no  

s'arribava a un acord amb Carles, que seguia al palau reial d'El Escorial 

 A Madrid, Murat estava imposant la seva llei alhora que es guanyava 

l'enemistat dels habitants de la capital. Malgrat que es va crear la Junta de Govern      

-que no era una regència, un error de Ferran que va facilitar la feina als francesos-  

per a posar ordre al regne mentre el Rei anava camí de França, aquesta va ser 

tractada com un titella pel mariscal francès. A més, per a fomentar la disputa 

dinàstica, Murat va encoratjar a Carles per a que reclamés el tron, al·legant que la 

seva abdicació havia estat forçada. Intentant influir en el Rei pare -que ja comptava 

amb seixanta anys i tenia una salut bastant feble-, Murat va ordenar alliberar Godoy 

el dia 20 i va fer que el portessin també a Baiona, on arribaria sis dies després. 

Finalment, esperant retrobar-s'hi amb la corona i el suport imperial, Carles IV i la 

reina Maria Lluïsa van sortir cap a la ciutat francesa el dia 25 i van ser rebuts allà 

com els veritables reis el dia 30.  

 Un cop la família estava reunida, Napoleó no va tenir cap dificultat en fer-se 

amo de la situació: el dia 1 de maig va aconseguir per la força que Ferran abdiqués 

en el seu pare -a canvi, això sí, d'un castell i d'una substanciosa renda anual. En 

anar al socors de Carles IV, semblava que Napoleó buscava estabilitzar la seva 

aliada Espanya, però el que no sabia Ferran era que el seu pare havia acordat 

prèviament la cessió de la corona al cors després que aquesta passés a mans de 
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Carles. Així, les abdicacions de Baiona van concloure el 5 de maig, quan es va 

signar un tractat pel qual Espanya deixaria de ser borbònica per a ser napoleònica. 

Aquell mateix dia va arribar a Baiona una notícia preocupant provinent de Madrid.  
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3. La Guerra del Francès: 1808 
 

 
"Els afusellaments del 3 de maig", de Francisco de Goya. 1814. Font: Wikimedia commons, domini 

públic.   

 

 

"[...] S'ha d'impedir que [l'enemic] tingui un minut de 
tranquil·litat... atacar-lo allà on es trobi; fer-lo sentir com una 

fera assetjada a tot arreu on vagi". 
 

-Ernesto "Che" Guevara (1967) 
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3- La Guerra del Francès. Primera part: 1808 

3.1- La lluita política per Espanya 
3.1.1- L'aixecament del dos de maig 
Mentre els dos últims reis d'Espanya estaven entregant el seu regne a l'Imperi 

Francès, el descontent dels habitants de Madrid anava creixent davant de la 

impunitat absoluta de la que gaudia Murat durant l'absència del cap d'Estat. En 

començar el mes de maig de 1808, la capital estava completament ocupada per uns 

50.000 soldats de la Grande Armée -entre els que estaven situats a la ciutat, a la 

perifèria o els que constituïen les forces de reserva-, contra els quals no es va oferir 

cap resistència significativa. La manca de conflicte armat, però, no volia dir que 

l'enorme majoria dels madrilenys, simpatitzants de Ferran, detestessin a uns 

estrangers amb els quals solien protagonitzar baralles menors de carrer, sovint 

causades per petits furts per part dels ocupants.  

 Amb un ull a Madrid i l'altre a Baiona, Napoleó va voler assegurar-se l'èxit en 

el seu pla d'ocupació. Com que els membres més importants de la família reial 

espanyola ja estaven a França reunits, l'Emperador va ordenar a Murat que també li 

portés als dos únics membres de la família que restaven a Espanya per a evitar que 

aquests es poguessin convertir en els símbols de la resistència antifrancesa: Maria 

Lluïsa -germana gran de Ferran i ex-reina d'Etrúria, per tant, aspirant a una de les 

tres parts de Portugal segons el Tractat de Fontainebleu- i Francesc de Paula de 

Borbó, el germà menor de la família.   

 El dia 27 d'abril, mentre els reis eren ja de camí a Baiona, Murat va exigir per 

primer cop a la Junta el trasllat dels dos germans del Rei, segons deia, en nom dels 

seus pares. El govern provisional va tolerar la proposta del trasllat de Maria Lluïsa, 

tot i que quan li va arribar el torn a Francesc, durant una crispada reunió, es va 

plantejar fins i tot una declaració de guerra per a evitar perdre a l'últim home de la 

família reial.  

 Tota la tensió acumulada després dies d'ocupació de la ciutat i d'oposició 

silenciosa -tant popular com institucional- va portar la situació al límit. El matí del dia 
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2 de maig, en un ambient tens, la filla de Carles IV surt en carrossa sense oposició 

des de palau. Uns minuts després, però, quan ja s'apropava el vehicle que s'havia 

d'endur a Francesc, un simple serraller, José Blas de Molina, va emergir de la 

multitud cridant: "Traïció! Ens han pres al nostre rei i ara ens volen prendre tots els 

membres de la família reial! Mort als francesos!". Encoratjant a les masses, el seu 

crit va fer que una cinquantena de madrilenys entressin al palau per a protegir a 

Francesc, que en sortir al balcó va animar als insurrectes. Havia començat la Guerra 

d'Independència Espanyola, o com la coneixem a casa nostra, la Guerra del 

Francès.  

 A partir de l'incident del Palau Reial, 

la revolta -fonamentalment popular- es va 

estendre molt ràpidament per Madrid, 

malgrat la falta d'un suport significatiu per 

part de l'exèrcit espanyol, que amb l'ordre 

reial de conviure amb les forces franceses, 

restaven com a espectadors d'una sagnant 

lluita que s'estava lliurant carrer a carrer. 

Una minoria de militars, però, van 

desacatar les ordres i es van revoltar, 

entre els quals cal destacar a Daoíz y Velarde, que van organitzar la resistència del 

Cuartel de Monteleón fins a caure morts. Com que l'enorme majoria de les 

armes de la ciutat estaven en mans de l'exèrcit, les classes baixes van haver 

d'enfrontar-se a l'exèrcit més poderós d'Europa amb navalles i estris del camp. 

Dirigides per cabdills escollits al moment, les partides de barri van intentar bloquejar 

les entrades de la ciutat -com la Porta de Toledo o la Porta del Sol-, que es van 

convertir en els focus del conflicte. Molt millor preparat que la resistència i amb una 

ràpida reacció, Murat va saber veure l'estratègia dels insurrectes i va aconseguir fer 

entrar 30.000 homes a Madrid, entre els quals hi havia regiments de la Guàrdia 

Imperial, la crème de la crème de l'exèrcit francès, com els llancers polacs o els 

famosos mamelucs egipcis, que van ser immortalitzats en una obra de Goya, La 

La Càrrega dels Mamelucs, de Francisco de 
Goya. 1814. Font: Wikimedia Commons, 
domini públic 
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càrrega dels mamelucs, que il·lustra perfectament com de despietada va ser l'acció 

francesa per a eliminar la revolta. 

 El 2 de maig va deixar molts morts pels carrers de Madrid, però Murat, en un 

afany per a donar exemple als madrilenys, va decidir iniciar una fortíssima repressió 

durant la qual, sense cap tipus de judici previ, tot el que fos vist amb una arma a les 

mans seria executat o qualsevol reunió de més de vuit persones seria dissolta per la 

força. Les dades de les baixes totals durant el dia 2 i la repressió del dia següent  

ens són desconegudes, però es creu que anirien dels 400 als 500 morts, dels quals 

un 90% serien civils.  

 

 Per l'altra banda, la batalla política a la Junta de Govern va començar mentre 

encara s'estava lluitant als carrers. Ara amb plena potestat, Murat va acabar d'enviar 

a Baiona als dos infants Borbons, un dels quals, Antonio Pasqual de Borbó -germà 

de Carles IV-, era el cap de la Junta Suprema de Govern en absència de Ferran. El 

mariscal francès va aprofitar aquesta situació per a investir-se com a president d'una 

junta sense líder i que -com que en teoria els reis eren a Baiona discutint-ho- no 

sabia del tot sota les ordres de qui estaven. Aquest va ser el començament de 

l'afrancesament de les institucions espanyoles, que va ser un element fonamental de 

la política de qui sortiria coronat de Baiona.  

 

3.1.2- L'afrancesament d'Espanya i el Bruc 

Els fets del 2 de maig van enfurismar a Napoleó, que encara era a Baiona, però no 

van entorpir els seus plans. Per a evitar una possible fugida, va enviar a l'exili a la 

família reial i a Godoy a França, de manera que va tenir via lliure per a designar un 

nou monarca. Napoleó no volia ocupar el càrrec, així que, malgrat que era conegut 

que Murat desitjava la corona, l'Emperador es va acabar decantant pel seu germà 

gran, Josep Bonaparte -que acabaria sent nomenat Josep I el dia 6 de juny. Aquest 

atac francès a les institucions espanyoles -prenent-li primer la corona a Ferran a 

Baiona i inutilitzant la Junta de Govern des de Madrid després- en teoria va atorgar 
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les claus del Regne d'Espanya a l'Imperi Napoleònic, però en canvi va donar peu a 

una lluita administrativa pel control de les províncies espanyoles. 

 L'Espanya borbònica havia estat tradicionalment un regne molt centralitzat. 

En terreny administratiu, si excloem la Junta  Suprema de Govern -ja que només es 

constituïa per a substituir al rei quan ell era fora-, l'òrgan executiu més important era 

el Consell de Castella, però va ser ràpidament afrancesat. Caient com un dominó, 

l'última barrera institucional que Josep I va haver de tombar van ser les Audiències 

Reials, que eren els governs provincials de l'època, cadascuna governada per un 

capità general, sobre qui requeien els poders militars, polítics i judicials -tot i que cal 

recordar que la seva autonomia era bastant baixa, de manera que qui tenia l'última 

paraula sempre era el monarca. Sota l'enorme pressió que generava l'ombra de la 

família Napoleó sobre Espanya i l'ocupació dels seus exèrcits d'algunes de les 

ciutats més importants del país, les Audiències no van trigar a quedar sota el control 

dels afrancesats* o directament dels militars invasors.  

 Davant d'aquest buit de poder dins de la resistència, els polítics espanyols i 

les classes populars no van desistir. Un dels punts d'inflexió en aquest aspecte es 

va produir a Oviedo, on després de l'afrancesament de l'Audiència d'Astúries, antics 

membres d'aquesta van proclamar la primera Junta Suprema de Govern, que va 

començar a governar els territoris no ocupats d'Astúries en nom del Rei. Aquest és 

un model que, tot i que defensava la legitimitat de Ferran i alguns dels seus 

membres eren nobles i eclesiàstics, carregava directament contra de les institucions 

de l'Antic Règim -com el Consell de Castella- i que defensava la sobirania popular.  

 Ambaixadors d'Oviedo van contagiar l'esperit patriota de la Junta a una altra 

ciutat del nord, La Corunya, on es va crear uns dies després la primera Junta 

d'Armament i de Defensa, idea que va propagar-se -primer a nivell local i 

posteriorment provincial- per diverses ciutats d'Espanya durant el primer any de la 

guerra. Com la Junta d'Oviedo, les Juntes d'Armament i Defensa van exercir el 

poder executiu a les zones no conquerides, cadascuna de manera independent, i 

van començar a reconstruir un desmembrat exèrcit espanyol per a una imminent 

guerra. Les tropes que defensaven les ciutats que encara eren lliures van abraçar 
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ràpidament a les seves respectives juntes i es van fer forts a les places fortes. 

Abans d'arribar al juny de l'any 1808, gran part del territori espanyol ja gaudia dels 

seus propis governs de resistència provisionals i estava armat per a resistir a 

l'invasor.  

 

3.2- El conflicte armat 
3.2.1- El desplegament francès 

En una Europa continental sense cap enemic disposat a plantar-li cara, l'exèrcit 

francès podia dedicar gran part de les seves forces a l'ocupació d'Espanya. Al 

començament de la Guerra del Francès, les seves forces a la Península eren d'uns 

100.000 soldats, dividits en cinc cossos. Per una banda, les tropes del general Jean-

Andoche Junot estaven apostades al que en principi havia de ser l'objectiu, Lisboa. 

Els quatre cossos restants tenien ordres d'ocupar una línia de ciutats que creés un 

corredor des dels Pirineus fins a Portugal: el mariscal Moncey va arribar a les 

rodalies de Madrid per a reforçar les defenses franceses de la ciutat,         Jean-

Baptiste Bessières* defensava el camí que unia Barcelona i la capital, Duhesme* 

seguia a la Ciutadella de Barcelona fent d'eix de comunicacions entre Baiona i 

l'Espanya conquerida i Dupont es dirigia a Còrdova per a assegurar el corredor pel 

sud. El 15 d'agost, 50.000 soldats més van creuar la frontera, fent créixer les forces 

napoleòniques fins als 160.000 homes, dels quals aproximadament un terç eren 

veterans. 

 En canvi, l'exèrcit espanyol estava en una situació molt precària i només 

comptava amb una força real de 58.000 homes, menys de 9.000 cavalls i 216 

canons. A més, cal destacar el desproveïment d'aquestes tropes que, per exemple, 

disposaven de molt pocs animals per a carregar les peces d'artilleria. Per això, les 

juntes es van afanyar per a començar una important campanya de reclutament de 

voluntaris que va fer engrandir molt les forces espanyoles, però molts d'ells no 

tenien a l'abast l'armament adequat.   
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 Al principi de la guerra, Napoleó va decidir portar la guerra a les ciutats. En 

dividir tant el seu exèrcit per a poder atacar de manera paral·lela diverses ciutats 

clau, els diferents cossos van quedar aïllats i amb la rereguarda desprotegida. 

Malgrat que això podria facilitar als espanyols el control de les línies de comunicació 

peninsulars, Napoleó va confiar en la seva superioritat numèrica i en la major 

velocitat de les seves tropes -que es movien a 120 passos per minut en comptes 

dels 70 que s'havien generalitzat a Europa- per a dur a terme una estratègia que 

accelerés la invasió, ja que temia que la pau europea d'aquell moment es trenqués 

per culpa d'una nova guerra amb Anglaterra i Prússia.  

 La primera victòria francesa, la Batalla de Medina de Rioseco, és un bon 

exemple de la superioritat numèrica i estratègica dels invasors i va deixar clar 

perquè l'exèrcit napoleònic mai havia estat derrotada a camp obert. En canvi, els 

fallits setges de Saragossa i València ens deixen un concepte que és fonamental per 

a entendre la Guerra del Francès: la resistència popular que es negava a rendir-se. 

Per al record va quedar la història de la barcelonina Agustina Saragossa i 

Domènech, popularment coneguda com a "Agustina d'Aragó". Durant el Setge de 

Saragossa, aquesta jove de vint-i-dos anys, es va convertir en un símbol per als 

espanyols després de disparar un canó ella sola, fent fugir un contingent francès 

que es disposava a entrar a la ciutat per una porta indefensa i permetent que 

arribessin reforços espanyols. El Primer Setge de Saragossa va demostrar que la 

manera de fer la guerra estava canviant: amb inferioritat de forces i de proveïments, 

els defensors van ser capaços de repel·lir l'atac i d'evitar que el setge es formalitzés 

mitjançant barricades, trinxeres i un gran coneixement de la zona per a poder 

establir línies de comunicació amb l'exterior. Un altre factor va ser el fort sentiment 

patriòtic dels resistents, que motivava a tothom a aixecar-se en armes. 

 

3.2.2- La primera derrota de l'exèrcit invencible 
Amb Madrid assegurat, el control de Catalunya passa a ser una prioritat dins de la 

campanya napoleònica de 1808. La tasca va ser encomanada al general Duhesme, 

un veterà tant de les Guerres Revolucionàries Franceses com de les Napoleòniques. 
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Després d'ocupar Barcelona pràcticament sense esforç i de prendre posteriorment 

l'estratègica Ciutadella, Duhesme es va fer fort a la ciutat i va planejar una ocupació 

de tot el territori català amb ella com a punt de sortida. Per a assegurar-se del 

manteniment de les comunicacions amb França, va fer que un petit contingent de les 

seves tropes ocupessin el castell de Sant Ferran de Figueres, molt més útil que la 

ciutat de Girona, ja que els seus murs no estaven en condicions per a defensar-la de 

possibles intents espanyols de reconquerir-la.  

 Tot i que el que pretenia el general era envair un territori tan important 

estratègicament com Catalunya -frontissa entre França i la resta d'Espanya-  i que a 

més no disposava d'un gran nombre de soldats, Duhesme va rebre ordres d'enviar 

part de les seves tropes en dues direccions, un contingent cap a l'oest, a Saragossa, 

i un altre, dirigit per Joseph Chabran*, cap al sud, a València. Després, es torna a 

veure obligat a dividir les seves forces, aquest cop en dues columnes de més de 

3.000 homes cadascuna, per a deixar una d'elles a la ciutat mentre que 

encomanava l'altra al general Schwarz per a que comencés la conquesta de 

Catalunya. La seva columna, una mica més gran, comptava amb 3.800 homes i 

estava formada sobretot per italians i suïssos.  
 

 El 2 de juny de 1808 va arribar a Manresa 

(en aquells temps capital del corregiment homònim) 

un document, signat per Murat, en el qual l'Imperi 

Francès reclamava la ciutat. En rebre-la, les 

autoritats locals i un grup de vilatans enfurismats el 

van cremar de manera pública i van organitzar una 

junta de defensa per a ocupar-se de la protecció de 

la vil·la. Aquesta acció, considerada com el primer 

acte de rebel·lia contra l'invasor de la Guerra del 

Francès, va fer que l'actual capital del Bages es 

convertís en el primer objectiu de Schwarz, que va 

sortir de Barcelona en direcció a Manresa el 4 de 

Detall de El sometent del Bruc, 
de Ramon Martí i Alsina. 1860. 
Font: Wikimedia Commons, 
domini públic 
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juny, per a després dirigir-se cap a Lleida. Un dia després de sortir de Barcelona i de 

vorejar el Llobregat, una forta pluja l'obliga a aturar-se a Martorell. Davant d'aquest 

contratemps pels francesos, les campanes de les esglésies de Martorell i d'Igualada 

comencen a tocar a sometent* i s'envien missatgers al corregiment de Vilafranca del 

Penedès per a demanar ajuda.  

 El camí pel que avançaven de manera implacable les dues columnes 

franceses passava molt a prop de la muntanya de Montserrat, en concret pel pas del 

Bruc, que era la seva via d'entrada a les regions interiors de Catalunya. Després de 

passar el Bruc, el camí arribava al revolt de la Devesa, on es dividia en dos: a l'oest 

portava a Igualada, però si es seguia cap al nord, s'arribava a Manresa a través del 

coll de Can Maçana.  

 Amb el coneixement de la zona i l'efecte sorpresa com a úniques armes 

efectives, els sometents d'Igualada, Manresa i d'altres pobles com Collbató o 

Monistrol -així com un contingent residual de militars professionals de l'exèrcit 

espanyol i d'un regiment aliat suís- van organitzar emboscada el dia 6 de juny al 

revolt de la Devesa, on l'estretor del camí neutralitzaria el poder la cavalleria i 

l'artilleria francesa. En arribar l'avantguarda de Schwarz, consistent en un petit grup 

de cuirassers, els sometents van començar a descarregar els seus fusells.  

 Davant d'aquest atac inesperat, el general va formar una línia d'infanteria, que 

ràpidament va obrir foc contra els revoltats i va arribar fins al coll de Can Maçana, 

últim punt on es podria evitar l'entrada dels francesos a l'actual Bages. En arribar al 

coll, Schwarz va deixar descansar les seves tropes, ja que pensava que aquesta 

escaramussa anticipava l'arribada d'un exèrcit regular més nombrós. Amb 

l'establiment de les forces invasores a Can Maçana, els sometents van haver de 

fugir pels dos camins, però abans d'arribar a Igualada o a Manresa, l'arribada d'uns 

160 homes provinents de Santpedor i de Sallent va propiciar un contraatac català. 

L'avantguarda francesa, sobrepassada pels reforços, es veu obligada a fugir cap al 

coll, on la resta dels homes de Schwarz estaven prenent el seu ranxo.  

 A partir d'aquest moment, un conjunt de fets històrics van fer que el general 

francès ordenés la retirada immediata de les seves tropes d'aquell estret pas que 
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s'havia convertit en una trampa mortal: el so de les campanes de totes les esglésies 

de la zona repicant alhora, l'animós retorn dels sometents al combat i el temor a que 

s'estigués apropant un nombrós regiment de l'exèrcit espanyol, l'Extremadura. 

 La tradició catalana, però, dóna el mèrit de fer fugir als francesos a la 

llegendària figura del Timbaler del Bruc, un personatge que fa que aquesta batalla 

sigui especialment cèlebre. Segons aquesta història, un noi que formava part del 

sometent de Santpedor, va tocar amb fervor el seu tambor durant el contraatac 

espanyol. Com que el terreny de batalla era molt tancat, les parets de pedra van fer 

ressonar els seus cops, fent creure als enemics que s'aproximava un gran exèrcit.  

 

 Sigui com sigui, la Primera Batalla del Bruc va tenir terribles conseqüències 

per als francesos. Durant la seva tornada a Barcelona, les tropes derrotades van ser 

atacades per una activa resistència a Esparraguera, que va obligar a Schwarz a 

dividir-les en dues columnes. A més, les més de 300 baixes franceses, la pèrdua 

d'un canó al pont de la Riera d'Abrera i la deshonrosa retirada van tacar la reputació 

d'un exèrcit que fins aquell moment mai havia estat vençut. Per a acontentar els 

seus homes, Schwarz va deixar que saquegessin els pobles per on van tornar -entre 

els quals es troben Sant Vicenç dels Horts i Molins de Rei- augmentant encara més 

l'animadversió popular contra l'ocupació. 

 

3.2.3- La Línia del Llobregat i els Setges de Girona 

En assabentar-se de la derrota, Duhesme va ordenar la tornada a Barcelona de 

Chabran, que marxava a reforçar el setge de València després de conquerir 

fàcilment Tarragona pel camí. Tal i com li va passar a Schwarz, el retorn de Chabran 

a Barcelona va estar marcat per la resistència popular armada. Com a resposta, el 

general va saquejar dos dels pobles que es van oposar-se al seu avenç, el Vendrell i 

l'Arboç, que també va ser incendiat. Malgrat que els fets del Bruc van estendre 

l'esperit rebel per un gran nombre de pobles propers a Barcelona, Duhesme va 

decidir enviar una altra columna a Manresa, on ell creia que estava el focus de la 

resistència. 
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 Aquest cop dirigits per Chabran, 6.000 francesos es van dirigir de nou al 

Bruc. Després de la seva sortida de Sant Feliu de Llobregat el dia 13 de juny, 

aquesta les seves tropes van saquejar Esparreguera i Collbató, remarcant el 

caràcter castigador de l'expedició. De la Segona Batalla del Bruc (14 de juny de 

1808) tenim molta menys informació que de la primera i no comparteixen la mateixa 

aura mítica, però es podria dir que la segona és la que realment va marcar un punt i 

part en la guerra a les rodalies de Barcelona. Només vuit dies després del primer 

enfrontament, un exèrcit espanyol comandat per Joan Baget i Pàmies va tornar a 

evitar l'arribada dels francesos a Manresa, gràcies a una decisiva actuació de 

l'artilleria espanyola.  

 

 Després d'aquesta batalla, els sometents gironins van reconquerir el nord-est 

català i van fer-se  forts a Girona, fet que va suposar un tall de les comunicacions 

franceses entre Barcelona i Baiona. La necessitat de reconquerir aquesta posició va 

fer que un desesperat Duhesme  enviés 6.000 soldats contra la ciutat. El dia 20 de 

juny, el general francès va intentar dur a terme un gran atac sorpresa que va acabar 

en desastre: tot i que tenien davant a uns 1.800 homes -alguns inexperts en combat- 

defensant una posició en molt mal estat defensiu, l'exèrcit francès va ser incapaç de 

prendre-la. Derrotat de nou, Duhesme va haver de tornar a Barcelona amb 300 

homes menys i amb un nou punt de conflicte especialment perillós, la vall baixa del 

Llobregat.  

 

 A partir de la segona victòria del Bruc, la posició francesa a Barcelona va 

deixar de ser segura. En fer retrocedir les columnes franceses, els sometents i les 

tropes de Baget van poder organitzar l'anomenada Línia del Llobregat, que anava de 

Martorell al mar. Aquesta línia va ser creada amb la intenció de bloquejar Barcelona, 

ja que les forces espanyoles tenien esperances de poder plantejar un setge formal a 

la capital catalana. La posició més estratègica de la zona, al voltant del qual va girar 

la defensa de la línia, era el Pont de Carles III, al voltant del qual gira la història de la 

majoria de pobles propers.  
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 El pont va ser acabat el 1767, 

després de cinc anys de treball. Per 

entendre la seva raó de ser, però, cal 

remuntar-se més enrere. Les obres per a 

construir  un pas ferm pel Llobregat es 

veuen emmarcades en un dels projectes del 

Decret de Nova Planta (1716) de Felip V, 

que tenia l'objectiu d'establir una xarxa de 

vies per tota Espanya que facilités la 

comunicació amb Madrid des de qualsevol 

punt del territori. 

 La nova monarquia borbònica, clarament centralista, va intentar el 1717 

construir el citat pont, que va ser encarregat al cèlebre Joris Prosper Van Verboom*. 

Tot i això, la seva construcció no es va començar degut a la manca de diners. 

Cinquanta anys després, el 1763, el rei Carles III va ordenar que encetessin les 

obres, encarregades a Pedro Martín Cermeño, l'arquitecte de la Seu Nova de Lleida, 

tot i que el disseny final estava basat en els plànols originals de Van Verboom.  

 Un cop construït, el pont feia uns 335 metres de punta a punta, amb una 

plataforma de 12 metres d'amplada. El conegut com a "Pont de les Quinze Arcades" 

tenia al seu centre tenia nou arcs ovals d'uns tretze metres d'alçària, que estaven 

flanquejats a banda i banda per tres més de mig punt, més baixets. Per a l'època, 

comptava amb un avançat sistema de tallamars i pantalles, que va donar-li solidesa i 

a més va millorar el seu disseny, ja que en un principi els tallamars estaven adornats 

amb molts arbres.  

 

 El pont sobre el Llobregat va col·locar els pobles que eren del seu voltant al 

bell mig de la carretera més important d'Espanya, que unia Madrid i França, passant 

per Barcelona i creuant els Pirineus per la Jonquera. Per aquesta raó, l'ocupació 

espanyola del pont va bloquejar gran part de les comunicacions barcelonines.  

El pont de Carles III, fotografia de José 
Martínez Sánchez. Circa 1867. Font: 
Wikimedia Commons, domini públic.  
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 Per a defensar la Línia del Llobregat, els sometents van portar dos canons de 

les fortaleses costaneres per a posicionar-los a Sant Boi. En tenir notícies de 

l'establiment de la línia i de l'arribada dels canons, Duhesme va enviar un dels seus 

homes més cruels, Giuseppe Lechi, per a que ataqués Sant Boi. El dia 30 de juliol, 

després d'aconseguir aïllar els regiments suïssos de Baget al castell de Sant Boi, 

Lechi va prendre la ciutat. Tot i que l'exèrcit francès no va aconseguir trencar la Línia 

del Llobregat, aquesta idea va quedar aparcada uns mesos, ja que la presa de 

Girona continuava sent prioritària.  

 Les successives derrotes de Duhesme van obligar-lo a demanar ajuda a 

Napoleó. A principis de juliol, l'Emperador va crear un nou exèrcit a Perpinyà, 

consistent en 8.000 homes que estaven a les ordres del general Reille. Els reforços i 

les tropes de Duhesme -13.000 homes en total- es van trobar el 24 de juliol a les 

proximitats de Girona per a dur a terme un segon atac a la ciutat. Malgrat que els 

francesos gaudien de nou amb una important superioritat numèrica, l'excessiva 

lentitud de l'atac va permetre l'arribada de reforços espanyols, que van tornar a 

frustrar la conquesta de la ciutat. Mentre que la retirada de Reille no va generar cap 

problema, Duhesme va ser atacat amb regularitat per partides de guerrillers 

comandades per Francesc Milans del Bosch. No va ser fins el 20 d'agost que, 

recolzat per una columna enviada per Lechi, l'exèrcit de Duhesme va tornar a entrar 

a Barcelona.  

 

3.2.4- Les dificultats de la invasió 

Mentre es desenvolupaven les primeres campanyes militars franceses, 

l'administració napoleònica va crear els que havien de ser els fonaments de la nova 

monarquia constitucional espanyola per a deposar l'absolutisme establert pels 

Borbó. El nou govern va redactar l'anomenada Constitució de Baiona (promulgada el 

7 de juliol de 1808), la primera de la història d'Espanya, però mai va arribar a ser 

implantada per complert degut a la guerra. Malgrat estar ja lluny d'instaurar una 

forma de govern purament revolucionària, no cal oblidar que aquesta constitució era 

hereva del procés polític i social que va canviar França -i Europa- a finals del segle 
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XVIII: defensava els drets individuals i implantava el liberalisme burgès en una 

societat pràcticament feudal.  

 Aquest primer intent de crear un govern liberal va fer aparèixer els 

afrancesats -sobretot dins dels cercles d'intel·lectuals-, que van esdevenir els 

màxims promotors de l'establiment del nou règim napoleònic. Sempre despreciats 

tant pels liberals com pels absolutistes,  gran part d'aquest sector estava format pels 

antics il·lustrats, que finalment creien haver trobat en el govern de Josep I 

l'oportunitat de ser escoltats.  

 

 Mentrestant, la fallida dels setges de Saragossa i València estaven entorpint 

l'ocupació militar francesa, però la manca d'un exèrcit regular important per part dels 

espanyols semblava un factor decisiu que facilitaria molt la invasió. En aquell 

moment, amb corredors militars establerts al llarg de part de la meitat nord 

d'Espanya, el sud del país s'havia convertit en un fortí del front patriòtic. Aquest fet 

resultava especialment perillós per a una part de la flota francesa, dirigida per 

l'almirall Rosily, que estava a càrrec de les restes de l'armada que va ser derrotada 

a Trafalgar. Per a intentar rescatar els bucs de guerra, incapaços de sortir de Cadis, 

el general Dupont va sortir de Madrid a principis de juny.  

 Davant de l'imminent atac, les juntes de govern andaluses van dur a terme un 

reclutament massiu de tropes, que s'unirien als regiments de l'exèrcit regular dirigits 

pel general Castaños*. Mentrestant, algunes partides populars es van dedicar a 

atacar a base de petites emboscades les columnes franceses que s'aproximaven, tal 

i com va passar a Valdepeñas el sis de juny. Després de saquejar Còrdova dos dies 

després, Dupont rep la notícia de la derrota de Rosily a la Batalla de la Poza de 

Santa Isabel, que va suposar la caiguda dels seus vaixells en mans espanyoles. A 

més, també van arribar rumors del gran exèrcit que s'estava formant més al sud, de 

manera que el general va decidir deixar la ciutat saquejada per a intentar creuar la 

serra abans que fos massa tard. El 19 de juliol, mentre Dupont era a Andújar, el 

general Castaños va aconseguir en aquest poble un bon escenari per a llançar un 
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atac contra les tropes franceses, però el general francès va decidir sortir d'Andújar 

per a dirigir-se a Bailèn, on tenia reforços esperant-lo.  

 

 L'altre general a càrrec dels regiments 

espanyols, Teodoro Reding*, va llançar un 

gran atac mentre els francesos eren de camí 

al seu destí. Gràcies a la seva ràpida 

intervenció que va evitar l'arribada a temps 

d'ajuda, l'exèrcit espanyol va aconseguir 

infligir la seva primera gran derrota a camp 

obert a les tropes napoleòniques. La Batalla 

de Bailèn -en la que va destacar un jove José 

de San Martín- va comportar el retrocés de les forces invasores i va generalitzar una 

sensació de pànic dins de l'alt comandament francès. Josep I, davant de l'avenç 

d'un decidit Castaños que es dirigia a alliberar Madrid, es va veure obligat a fugir de 

la capital, on havia estat des del 20 de juliol. Després de passar per Burgos i per 

Miranda de Ebro, el Rei es va establir a Vitòria el 22 de setembre.  

 

 La complicada situació militar per la que passaven els francesos va ser 

aprofitada pels dirigents del front patriòtic. Un cop Castaños va entrar amb el seu 

exèrcit a Madrid el 5 de setembre, la falta de coordinació entre les múltiples juntes 

de govern i els dirigents militars va deixar clar que era necessari crear una institució 

per a dirigir la resistència: la Junta Suprema Central Governativa. Constituïda a 

Aranjuez el 25 de setembre, la Junta Suprema va declarar nul·les les abdicacions de 

Baiona i va designar a l'ancià Comte de Floridablanca -antic Secretari d'Estat de 

Carles III i de Carles IV- com al seu president. Les primeres ofensives militars de la 

Junta Suprema van  fer caure Logronyo, Burgos i Bilbao, abans preses pels 

francesos, millorant la situació de la resistència al nord. Tot i això, la invasió 

d'Espanya va acabar amb la paciència imperial el novembre de 1808, capgirant la 

situació i iniciant una nova etapa de la Guerra del Francès.  

La rendició de Bailèn, de José Casado del 
Alisal. 1864. Font: Wikimedia Commons, 
domini públic.  
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3.2.5- L'actuació de la Grande Armée 

Un enorme terrabastall d'objectes sent trencats i insults a Dupont. Això és el que es 

va poder sentir quan Napoleó, sol i a porta tancada, va llegir la carta que l'informava 

de la derrota francesa a Bailén, informació que va rebre a Bordeus el 2 d'agost. 

Després d'aquest desastre, va decidir actuar en persona en una guerra que havia 

confiat als seus generals -només s'havia apropat a Espanya per a supervisar les 

abdicacions de Baiona-, ja que temia que aquesta guerra pogués interferir en les 

seves pretensions d'expandir el seu imperi cap a l'est.  

 Abans de llançar la Grande Armée contra la Junta Central, però, Napoleó 

necessitava estabilitzar la situació diplomàtica a Europa durant un cert temps, ja que 

el manteniment de dos fronts de combat podria posar en perill el seu règim. A 

Europa central, la desaparició del Sacre Imperi Romanogermànic va afavorir a 

França, però Àustria -abans part del desaparegut imperi-, seguia sent una gran 

potència i la major amenaça continental per a Napoleó. Per a assegurar-se que tenia 

les esquenes cobertes, aquest va buscar enfortir la seva aliança amb la Rússia 

tsarista, que des del final de la guerra de la Quarta Coalició estava col·laborant amb 

el bloqueig continental.  

 El 27 de setembre, a Èrfurt (al centre de l'actual Alemanya) va començar la 

important cimera diplomàtica en la que Napoleó I i el tsar Alexandre I van signar un 

acord en el que Rússia es comprometia a defensar França en cas de necessitat. Va 

ser una trobada a la que van acudir present un gran nombre de monarques i nobles   

-així com intel·lectuals de l'alçada de Goethe i Schopenhauer-, la presència dels 

quals va servir per a fer una demostració del poder francès per a impressionar al 

tsar. Tot i l'èxit a curt termini de la reunió, les seves condicions van trigar poc en ser 

vulnerades per Rússia. 

  

 Un cop solucionat el problema de l'est d'Europa, va arribar el torn de 

sentenciar la guerra a Espanya. El 4 de novembre va arribar a Tolosa, Guipúscoa, 

amb la Grande Armée, uns 250.000 soldats, amb els que pretenia derrocar la classe 

governant espanyola -és conegut el seu odi cap a tot el que olori als Borbó- i la 
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omnipresent església catòlica, encara amb la Inquisició com a principal arma de 

repressió, ja que creia que aquesta fanatitzava les classes populars i les animava a 

resistir-se als francesos. Després de ser rebut amb grans celebracions a Vitòria, 

l'imponent exèrcit a l'última parada abans d'arribar a Madrid, Burgos. La ciutat 

estava defensada pels 12.000 homes de l'Exèrcit d'Extremadura, que no van poder 

resistir l'atac liderat per Jean-Baptiste Bessières (Batalla de Gamonal). Després del 

sagnant saqueig francès de la ciutat, Napoleó va passar revista als seus soldats i va 

promulgar una amnistia per a tots aquells que es rendissin davant de la invasió 

abans d'un mes.  

 La ruta imperial per a arribar a la capital 

espanyola creuava el port de  muntanya de 

Somosierra, límit entre la Serra de Somosierra i 

la d'Ayllón, defensat només per 9.000 soldats. En 

aquest cas, Napoleó va voler dirigir la batalla ell 

mateix. En principi, les setze peces d'artilleria 

espanyoles van fer estralls a la infanteria 

enemiga, però en un moviment molt arriscat, 

l'Emperador va llançar la cavalleria polonesa de 

la Guàrdia Imperial, els "llancers rojos", que tot i 

que van patir greus pèrdues -inclòs el seu oficial 

en cap- van acabar sentenciant la batalla.  

 La voluntat dels madrilenys de resistir-se a l'ocupació de la capital va ser 

inútil. Abandonada pels seus governants -la Junta havia fugit de Madrid el 30 de 

novembre-, la ciutat va caure amb facilitat a causa de les seves dèbils defenses i de 

l'escassetat de tropes i d'armament. La capitulació va arribar el 14 de desembre. En 

aquell moment, l'Emperador dels Francesos estava convençut que la guerra havia 

acabat i que la societat acabaria acceptant el domini napoleònic, així que per a 

acabar d'instaurar el nou règim va promulgar els Decrets de Chamartín. Amb la seva 

aplicació a l'Espanya afrancesada, el feudalisme, les duanes interiors, la Inquisició i 

dos terços dels convents del país van ser abolits. En pocs mesos, la intervenció 

La Batalla de Somosierra, de Louis-
François Lejeune. 1810. Font: Wikimedia 
Commons 
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francesa a Espanya va modernitzar per complert les institucions d'un regne 

anacrònic i endarrerit, però no cal oblidar -a més del caire autoritari de l'ocupació- 

l'enorme cost en vides que va comportar i la crueltat amb la que van actuar les 

tropes napoleòniques, portant a terme innumerables incendis i saquejos a 

poblacions d'arreu del país.  

 

3.2.6- El bloqueig de Barcelona i l'arribada de Saint-Cyr 
A Catalunya, mentrestant, el general Duhesme seguia amb el seu exèrcit ocupant el 

Pla de Barcelona, l'única zona del Principat que havia pogut assegurar. Per a 

defensar la ciutat, les tropes franceses van envoltar-la de trinxeres i es van establir 

als pobles propers, molts dels quals van ser annexionats a la ciutat de Barcelona a 

finals del segle XIX. La divisió del general Lechi va ocupar Sarrià, Sant Pere Màrtir, 

Sant Feliu de Llobregat, Cornellà i l'Hospitalet, mentre que la que estava sota el 

comandament de Chabran van prendre la zona nord, Sant Andreu de Palomar, 

Horta i Gràcia.  

 Per l'altra banda, l'exèrcit espanyol a Catalunya -dirigit per l'historiador i militar 

Domingo Traggia- va voler aprofitar l'aïllament francès per intentar recuperar la 

ciutat. Els miquelets de Milans del Bosch -que seria un dels dirigents del cop de la 

revolta del general Lacy el 1817- es van situar a la vora del Besòs, mentre que les 

tropes regulars van desplegar-se al marge dret del Llobregat. Esperant l'arribada de 

reforços, van establir un campament a Sant Boi de Llobregat, on van guardar 

l'avituallament per als nous soldats.  

 En assabentar-se, Duhesme no va trigar en enviar els seus cossos d'italians i 

napolitans a Sant Boi. El 2 de setembre, amb maniobres de distracció al Pont de 

Carles III i a El Prat, aquests van arribar al campament espanyol a través del gual de 

Sant Joan Despí. Les forces invasores van aconseguir capturar tres canons i fer 

cent presoners, però la Línia del Llobregat seguia sense trencar-se.  

 De manera paral·lela, els francesos també van atacar als miquelets, que van 

ser dispersats a Sant Andreu del Palomar. Després de diverses escaramusses, els 

homes de Milans del Bosch van ser derrotats definitivament al seu campament de 
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Sant Jeroni de la Murtra el 10 d'octubre, deixant en mans franceses una gran 

quantitat de munició i sis canons. Duhesme temia un possible reagrupament dels 

miquelets, per això va intentar trencar les vies de subministrament espanyoles. Els 

francesos van dividir les seves forces per a ocupar més ràpidament els pobles de la 

zona, prenent amb facilitat Granollers -on van destruir un magatzem de fusells-, 

Mollet i Sant Cugat. Tot i això, quan una de les columnes franceses sortia d'aquest 

últim poble, es va trobar amb més de 3.300 soldats espanyols provinents de Molins 

de Rei, que van causar 300 baixes entre els francesos i la seva conseqüent retirada. 

 La derrota imperial a Sant Cugat va forçar el confinament de les tropes de 

Duhesme a Barcelona davant de l'avenç patriòtic. Amb els ànims renovats per 

l'arribada de reforços provinents de les Illes Balears, Suïssa i Lisboa, l'exèrcit 

espanyol -format per uns 24.000 homes- es va preparar per a un atac a Barcelona. 

Encara esperaven dues divisions més de reforços, una d'elles comandada per l'heroi 

de Bailén Teodoro Reding, però la notícia de la creació d'una nova columna 

francesa a Perpinyà va accelerar els plans d'atac. D'aquest exèrcit, uns 5.000 

soldats van ser destinats a l'Empordà, on havien d'endarrerir l'arribada dels reforços 

francesos, mentre que el tinent general Joan Miquel de Vives i Feliu va organitzar la 

resta de les forces resistents en cinc divisions que durien a terme l'assalt.  

 L'atac a Barcelona es va produir el 8 de novembre per múltiples flancs alhora, 

però la ràpida reacció de Duhesme va repel·lir les escomeses per la banda del 

Llobregat i va forçar la retirada espanyola a l'altra riba. Per la banda del Besòs, però, 

no va poder expulsar els seus enemics d'Horta i de Sant Andreu de Palomar. 

 

 La nova columna francesa -dirigida pel general Laurent Gouvion de Saint-Cyr- 

va entrar a Catalunya a principis de novembre. Malgrat que el seu objectiu era el de 

socórrer Duhesme, Saint-Cyr va aturar-se a Roses, on va unir forces amb Reille, 

que era a Figueres, formant un conjunt de 23.000 homes. Ambdós generals eren 

conscients del perill que suposava el fet d'abandonar un port tan important com el de 

Roses, per això van decidir assetjar la plaça abans d'aventurar-se cap a l'interior de 

Catalunya. La Royal Navy va estar present durant el setge, ajudant a l'escàs 



	 55	

destacament espanyol a resistir durant un mes sencer. Tot i que Roses va caure en 

mans franceses, els vint-i-vuit dies de lluites van entorpir l'arribada de l'ajuda a 

Barcelona, que en aquells moments era urgent.  

 Amb el camí costaner vigilat per l'armada britànica, Saint-Cyr va haver de 

seguir el camí que passava per Girona, ciutat que ja havia portat problemes 

anteriorment als invasors. Va avançar de manera normal per a fer creure que 

començaria un altre setge, una idea que ja havia descartat, perquè el temps que hi 

hagués gastat no el permetria arribar en ajuda de Duhesme. En arribar a Girona, 

Saint-Cyr va retornar a Figueres -juntament amb la divisió de Reille- el seu tren 

d'artilleria per a accelerar el pas. El dia 11 de novembre va aturar el seu exèrcit a La 

Bisbal d'Empordà, on es va entregar menjar per a quatre dies i un escàs nombre de 

cartutxos a cada soldat. Amb aquesta arriscadíssima estratègia, el general francès 

podria haver causat la mort de gana dels seus homes o l'exhauriment de les seves 

municions, però la situació era massa desesperada i no li oferia més opcions.  

 Atacat constantment per partides de miquelets i de sometents, l'exèrcit 

francès no podia permetre's un enfrontament important, ja que només tenia munició 

suficient per a un combat d'una hora. Com que els reforços francesos suposarien 

l'abandonament de la idea de reconquerir Barcelona, Vives va marxar amb els 

homes de Reding i els miquelets de Milans del Bosch en un últim intent d'evitar 

l'arribada de Saint-Cyr. Els dos exèrcits es van trobar als turons entre Cardedeu i 

Llinars del Vallès el 16 de desembre. La superioritat numèrica francesa va poder 

sobreposar-se a l'artilleria enemiga -cal recordar que Saint-Cyr s'havia desfet de la 

seva- i va causar unes 2.500 baixes entre les línies espanyoles i les va dividir: Vives 

va retirar-se a Vilafranca del Penedès (on en aquell moment es trobava la Junta 

Superior de Catalunya), Milans del Bosch a la costa i Reding a Molins de Rei. Amb 

el camí lliure, la nova divisió francesa va poder arribar a Barcelona amb l'ajuda de la 

divisió de Lechi, que va forçar la fugida cap a l'altra banda del Llobregat de les 

tropes espanyoles dels voltants de la ciutat. A la capital del Principat, els soldats de 

reforç van poder avituallar-se. 
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 L'entrada de Saint-Cyr a Barcelona el 17 de desembre suposa un punt 

d'inflexió en la Guerra del Francès a Catalunya, ja que l'exèrcit invasor va duplicar el 

nombre dels seus efectius i va inaugurar una nova etapa en la qual va passar a ser 

el bàndol dominant en la contesa. 

 

3.3- La Batalla de Molins de Rei 
3.3.1- Bàndols i forces 

Amb aquesta nova situació, els generals francesos decideixen llançar un atac 

definitiu contra la Línia del Llobregat. Un cop les tropes del VII Cos de la Grande 

Armée -les dirigides per Saint-Cyr- van descansar després de la seva difícil marxa 

entre miquelets, el seu general va començar a preparar la seva estratègia. Per a 

aquesta batalla, va comptar amb quatre de les sis divisions de les que formaven el 

VII Cos: la 1a Divisió, de Chabran; 4a, de Joseph Souham; la 5a, formada per tropes 

italianes comandades pel general Domenico Pino i, finalment, la 6a, dirigida per 

Louis François Jean Chabot. En total, Saint-Cyr va sortir el 20 de desembre de Sant 

Andreu de Palomar amb uns 20.000 soldats d'infanteria, 1.500 de cavalleria i 48 

peces d'artilleria.  

 En aquell moment, el gruix de les tropes que estaven defensant la Línia del 

Llobregat estaven sota el comandament del Comte de Caldagués i eren les 

mateixes que tres dies abans havien estat amenaçant el perímetre de Barcelona. De 

manera més minoritària també estava present part dels supervivents de la Batalla de 

Llinars amb el general Reding. La manca d'organització de l'exèrcit espanyol el 20 

de desembre era preocupant, però el general Vives ja tornava de Vilafranca per a 

reestructurar el que quedava del seu exèrcit, ja que temia un atac francès contra la 

Línia. Mentre no arribés Vives, l'home que estava al càrrec era Teodoro Reding, la 

figura del qual encara estava rodejada per l'aura especial que li va atorgar la seva    

-ja llegendària- victòria a Bailèn. Les forces de Reding eren molt inferiors en nombre 

a les franceses, pràcticament comptava amb la meitat d'homes i de canons (10.000 i 

25, respectivament) i amb només 900 cavalls.  
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3.3.2- Terreny i distribució de tropes 

El camp de batalla estava partit en 

dos pel riu Llobregat, per sobre del 

qual hi havia tres passos a l'àrea: tot i 

que hi havia  dos guals més -un a 

Sant Joan Despí i l'altre a Sant Feliu-, 

la posició més important 

estratègicament era el Pont de Carles 

III, pel qual passava una de les 

carreteres més importants d'Espanya. 

Reding era conscient de la 

transcendència que podria tenir el trencament de la Línia, que podria proporcionar 

als francesos la via d'accés que aquests necessitaven per a estendre la invasió.  

 Avançant-se a l'arribada de Vives, Saint-Cyr i el seu exèrcit van arribar a la 

riba est del Llobregat el mateix dia 20, establint el seu quarter general a Sant Feliu. 

Les tropes franceses van desplegar-se des de Cornellà fins a Molins de Rei, 

amenaçant els tres passos sobre el riu. La seva ràpida arribada va agafar 

desprevingut a un Reding a qui no li havia donat temps a reorganitzar els seus 

homes, per això el general d'origen suís va plantejar-se la idea de batre's en retirada 

cap a l'Ordal, però va dubtar massa i va deixar passar l'oportunitat d'evitar una 

batalla en la qual no tenia possibilitats de guanyar.  

 Veient-se forçat a resistir, Reding va aprofitar el seguit de petites fortificacions 

aixecades a la riba oest del riu per defensar els passos sobre el Llobregat, ocupant 

posicions paral·leles a les franceses. Va situar al mariscal de camp Pedro Cuadrado 

amb un important recolzament d'artilleria -que Reding suposava que era el principal 

objectiu de Saint-Cyr- a les proximitats del pont, mentre que va cedir la defensa de 

la seva dreta al brigadier Gaspar Gómez de la Serna, que era l'encarregat de 

defensar emplaçaments a banda i banda del riu, com ara El Papiol i Santa Coloma 

de Cervelló. El mateix general es va situar, juntament amb el Comte de Caldagués, 

al centre de la Línia.  

Mapa de les posicions inicials dels dos exèrcits de 
la Batalla de Molins de Rei. Mapa de l'època. Font: 
Wikimedia Commons, domini públic.  
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 L'artilleria espanyola es va situar en punts elevats i estratègics per la defensa 

del pont, a banda i banda de la Riera de Cervelló. Els vint-i-cinc canons estaven 

repartits entre el Puig Castellar i a la zona de Montmany sobre Roca i de Costa 

Pelada, entre Sant Vicenç dels Horts i Pallejà.  

 

3.3.3- La batalla 

L'atac francès va començar la matinada del 

dia 21 de desembre seguint. El pla de Saint-

Cyr va consistir en una maniobra 

d'encerclament, en la que primer la divisió de 

Chabran va simular un intent de prendre el 

pont. Mentre distreia Cuadrado a Molins, va 

ordenar un doble atac als guals del sud: de 

manera simultània, la divisió de Pino va 

creuar el de Sant Feliu i la de Souham el de 

Sant Joan Despí per a intentar situar-se a Torrelles. El progrés fulminant de les 

forces imperials va desbordar la rereguarda espanyola, que no va poder evitar la 

caiguda de Montpedrós en mans franceses.  

 Un cop completada aquesta part del pla, el següent pas havia de ser la 

compleció del cercle amb una incursió de Chabran a través del pont que atrapés les 

tropes espanyoles, que hagués suposat una victòria imperial total. El seu atac no va 

poder ser aturat per les dèbils defenses del pont, però no va arribar tan ràpid com 

per a poder evitar la desbandada massiva dels soldats espanyols a través de 

Corbera de Llobregat, una retirada desorganitzada que el general Vives va arribar a 

temps a veure (va arribar aproximadament a les 10 del matí).  

 

 Durant l'avenç de Souham i Pino des de Torrelles, els pobles situats a la vora 

del riu van ser escenaris d'una sagnant lluita que va fer estralls a les cases, als 

conreus i als magatzems de la zona. La resistència popular va jugar un important 

paper a la batalla, deixant a la memòria col·lectiva vicentina el record d'un 

La Batalla de Molins de Rei, de Joseph 
Flaugier. 1809. Font: Wikimedia 
Commons, domini púbic.  
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personatge heroic: la Vailet. Tot i que tenim dades molt escasses sobre la seva vida, 

sabem que Maria Esclapé va ser una dona nascuda a Sant Vicenç que va rebre el 

sobrenom de la Vailet per l'aparença masculina de la seva vestimenta i per la seva 

valentia durant el combat. La Vailet és recordada per la seva valent actuació durant 

la Batalla de Molins de Rei a Sant Boi, en la qual va participar activament 

recarregant fusells i disparant ella mateixa, segons sembla amb una gran punteria.  

 Com a curiositat, l'any 2000, la Unió de Botiguers de Sant Vicenç i el mateix 

Ajuntament del poble van fer-li un homenatge donant-li el seu nom al Centre 

Comercial La Vailet, construït quasi dos-cents anys després dels fets que la feren 

coneguda.  

 

3.3.4- Conseqüències 
Després de la batalla, la divisió de Chabran i la de Chabot van dur a terme una 

persecució contra els espanyols -la primera a través del camí d'Igualada fins a 

Martorell i l'altra fins a Sant Sadurní d'Anoia- durant quinze hores. El resultat 

d'aquesta cacera va ser la captura de 1.200 presoners, entre els quals es trobaven 

el Comte de Caldagués i tres coronels. Sense tenir en compte els presoners, 1.000 

soldats espanyols van morir o van ser greument ferits durant la batalla. A més, els 

vint-i-cinc canons espanyols van caure en les mans dels seus enemics. 

 La Batalla de Molins de Rei va ser un gran desastre per al front patriòtic, ja 

que va suposar el trencament total de la Línia del Llobregat i l'entrega d'una via de 

comunicació clau a l'enemic. La derrota va aixecar moltes crítiques entre els 

dirigents de la resistència, una discòrdia que va acabar causant la destitució de 

Vives al capdavant de l'exèrcit de Catalunya. El general Reding va ser l'encarregat 

d'intentar reconduir una guerra en la que poca cosa tenia a fer davant de l'enorme 

superioritat numèrica i tàctica francesa.  

 

 Després d'un primer any de conflicte més tradicional, la figura del guerriller va 

anar guanyant més importància dins de la defensa d'Espanya i, com no, de 

Catalunya. A causa de la incapacitat de mantenir un dispersat exèrcit regular, aquest 
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revolucionari concepte va ser adoptat a tota la Península. A Espanya, guerrillers 

com Juan Martín Díez "El Empecinado" van ser qui, mitjançant emboscades i el seu 

coneixement del terreny, van mantenir activa la resistència, quasi sempre amb el 

suport de tropes angleses.  

 El  és més curiós. És difícil trobar els orígens de la guerrilla a la Guerra del 

Francès, sobretot a causa del sometent. La línia entre aquests dos tipus de 

combatents és molt borrosa durant els primers anys de conflicte. Després, amb 

l'aparició de partides regulars com les de Manso, els guerrillers es van convertir en 

la base de la resistència antifrancesa.  
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4. Epíleg 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
"Tampoc", gravat número 36 de la sèrie "Els desastres de la guerra" (1810-1820), de Francisco de 
Goya. Font: Wikimedia commons, domini públic.   
 

"Tinc per enemic a una nació de dotze milions d'ànimes, 
enfurismades en extrem. Tot el que es va fer el dos de maig va 

ser odiós. No, Sire. Esteu en un error. La vostra glòria 
s'enfonsarà a Espanya".  

 
-Josep I en una carta al seu germà Napoleó. 
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4.1- Les guerrilles i l'ocupació de Catalunya 
A finals de 1808, el general John Moore va ser enviat amb una expedició britànica 

per a recolzar la causa dels resistents espanyols. Amb la seva arribada, Napoleó 

tenia un nou objectiu a batre. Després de sortir de Madrid, l'Emperador va 

aconseguir unes victòries militars aclaparadores a Uclés i Ocaña i va forçar la fugida 

de Castella de la Junta Central, primer a Sevilla i després a Cadis. L'avenç de la 

Grande Armée no va poder ser aturat i Andalusia va capitular, però quan Napoleó es 

disposava a atacar Moore, la situació a Europa el va obligar a tornar a França.  

 Després d'Austerlitz, l'exèrcit austríac va patir una gran reforma, que va 

permetre que un cop més es situés entre els més potents d'Europa. Aprofitant que 

Napoleó estava ocupat a Espanya, Àustria es va aliar de nou amb el Regne Unit i 

l'emperador Francesc I va declarar la guerra a França el 6 de gener de 1809. La 

Guerra de la Cinquena Coalició va acabar l'octubre del mateix any amb la victòria de 

Napoleó, però tot i que part de les tropes vencedores van tornar a lluitar a la 

Península, l'Emperador dels Francesos no ho va fer.  

 

 A partir d'aquest moment, la guerra va entrar en un 

període molt complex, en el qual les forces espanyoles -amb 

un caràcter popular i guerriller cada cop més marcat- van 

recobrar forces i amb l'ajuda dels britànics i del cèlebre 

general Sir Arthur Wellesley, Duc de Wellington, van seguir 

lluitant durant els següents tres anys, però sense poder 

llançar una ofensiva important. A Cadis, el militar britànic va 

ser nomenat Generalíssim de l'exèrcit angloespanyol, 

esdevenint el primer cap visible de la resistència armada 

des del començament de la Guerra del Francès.  

  Desprestigiada per les derrotes militars de l'exèrcit 

regular, la Junta Suprema Central va ser dissolta el 29 de 

gener de 1810 i va donar pas al Consell de Regència 

Sir Arthur Wellesley, 1r Duc 
de Wellington, de Thomas 
Lawrence. 1816. Font: 
Wikimedia Commons, domini 
públic.  
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d'Espanya i Índies, que va passar a governar en nom de Ferran VII, el que per a ells 

era el rei legítim.  

 

 A Catalunya la situació era diferent. Reding va morir a causa de les ferides 

que va patir a la Batalla de Valls (25 de febrer de 1809) i va ser substituït per 

Joaquín Blake, un dels homes més influents del moment a Espanya. Per l'altra 

banda, el general Augereau -el que va ser responsable del cop d'estat a França el 

1797- va ser enviat a Barcelona per a reemplaçar Saint-Cyr.  

 Al llarg de 1809, la Línia del Llobregat va seguir sent l'objectiu d'incursions 

franceses, que van causar destrosses als pobles propers i la fugida de la població 

jove per a evitar ser mobilitzada. El pont de Carles III va tornar a ser escenari d'una 

batalla el 5 de març de 1809, en un altre intent espanyol -aquest cop de menor 

envergadura- d'encerclar Barcelona. El pont va ser bloquejat per sometents i 

miquelets sota el comandament de Joan Pau Clarós amb ajuda britànica, però van 

haver de fugir cap a l'Ordal després d'un atac francès provinent de la capital del 

Principat. Dos dies després, Clarós va intentar creuar el Besòs per contraatacar, 

però una forta riuada causada per una tempesta va aturar el gruix de les seves 

tropes abans de creuar-lo.  

 Un dels protagonistes dels constants combats al 

Baix Llobregat va ser Josep Manso -posteriorment 

ennoblit com a Comte del Llobregat-, un moliner nascut a 

Borredà que com a cap dels Caçadors Voluntaris de 

Catalunya va dur a terme atacs contra els francesos fins 

al final de la guerra, intentant desgastar les tropes 

invasores. Des de les seves fortificacions a Vallirana va 

arribar a crear tot un exèrcit guerriller després d'entrenar 

més de 800 homes. Manso va esdevenir un símbol de la 

resistència contra la invasió i va ocupar càrrecs 

d'importància dins l'exèrcit durant el segon regnat de 

Ferran VII i el d'Isabel II. Gràcies a la troballa del seu 

Gravat de l'època que 
representa a Josep Manso 
després de la Guerra del 
Francès. Font: Wikimedia 
Commons, domini públic.  
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arxiu personal, l'historiador martorellenc Isidre Clopas Batlle va poder escriure una 

completíssima biografia de Manso, "El invicto Conde del Llobregat y los hombres de 

Cataluña en la Guerra de la Independencia", que ens ha permès conèixer més de 

prop un dels personatges més importants i significatius de la història del Baix 

Llobregat.  

 

 El general Augereau, abans d'arribar a Barcelona, va fer caure Girona el 10 

de desembre -ja era el tercer setge que patia la ciutat els últims dos anys- i va 

arribar a Barcelona el 24 de gener de 1810. Aquell mateix any, Napoleó va ordenar 

l'annexió del País Basc, Navarra, Aragó i Catalunya a l'Imperi Francès, el que va 

suposar la independència d'aquestes regions de l'inestable govern de Josep I.  

 Com a governador de la que havia de ser la nova província de l'Imperi, 

Augereau va dur a terme unes polítiques que avui en dia podrien sobtar-nos, ja que 

va fomentar fortament la cultura i la llengua catalanes. Va ordenar la traducció al 

català del Codi Napoleònic i va substituir l'estendard espanyol pel català per a que 

onegés al costat de l'imperial, tot fomentant l'ús d'una llengua que llavors només era 

parlada en l'àmbit familiar. Aquest experiment polític no tenia cap altre objectiu que 

no fos el d'atreure un poble que havia perdut la seva identitat feia un segle amb el 

Decret de Nova Planta i així assegurar-se el seu suport a Napoleó, però la societat 

de l'època va veure amb indiferència unes mesures anacròniques. A més, la 

resistència popular activa va evitar l'estabilització d'un règim napoleònic que mai va 

aconseguir calar al sud dels Pirineus.  

 El març de 1810, el Governador General va llançar tres de les seves divisions 

contra la ciutat que s'havia convertit en l'últim bastió patriòtic de Catalunya, 

Tarragona. Tot i que va aconseguir prendre Reus el dia 30, va ser derrotat a 

Vilafranca del Penedès i posteriorment a Manresa, veient-se forçat a avortar el seu 

pla. En retirar-se, Augereau va perdre el domini de gran part del territori que 

controlava, com per exemple la Línia del Llobregat. Aquest desastre militar i les 

seves polítiques catalanistes -que contrastaven amb el model centralista francès- va 
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acabar condemnant el seu govern als ulls de Napoleó, que el va destituir el 26 de 

maig. 

 El mariscal Étienne Macdonald, com a successor d'Augereau al càrrec, va ser 

qui va segellar la conquesta de Catalunya: a partir de la seva presa de Tarragona el 

29 de juny de 1811 -juntament amb Louis Gabriel Suchet, Governador General de 

l'Aragó-, la invasió va entrar en la seva etapa de plenitud. En aquest setge, el capità 

general espanyol, el Marquès de Campoverde, va fugir de la ciutat amb l'excusa 

d'anar a buscar més tropes per atacar els francesos per la rereguarda, condemnant 

la ciutat a tres dies de matances, violacions i saquejos. 

  La Junta Superior catalana, però,  seguia dirigint la defensa patriòtica del 

Principat des de Montserrat. Per a intentar eliminar la Junta, Suchet va enviar 

l'Exèrcit d'Aragó contra el monestir. Les defenses, liderades per Manso i pel Baró 

d'Eroles, no van poder evitar la crema i el saqueig de l'abadia després de 

l'estrepitosa derrota de les tropes de la Junta el 25 de juliol de 1811. Amb tot el 

territori català conquerit i amb la Junta debilitada, Napoleó va annexionar Catalunya 

a França el 1812.  

 

 Amb els decrets imperials d'annexió va començar un dels períodes més 

curiosos i desconeguts de la història de Catalunya. Adaptant-la al model territorial 

francès, Napoleó va dividir Catalunya en quatre departaments: el del Segre, el del 

Ter, el de les Boques de l'Ebre i el de Montserrat, amb capitals a Puigcerdà, Girona, 

Lleida i Barcelona, respectivament. Andorra va passar a dependre del Departament 

del Segre i la Vall d'Aran de l'Alta Garona Francesa, mentre que Fraga i Mequinensa 

s'incorporen al de les Boques de l'Ebre.  

 Macdonald i la seva mà dreta Maurice Mathieu -aquest últim com a 

Governador Militar de Barcelona- van esborrar el catalanisme d'Augereau de les 

institucions i van reprendre el procés d'afrancesament de la societat catalana, primer 

restaurant l'ús oficial del castellà per després implantar el francès més fàcilment. 

Aixafant la resistència guerrillera, Macdonald va poder refermar les comunicacions 

entre París i Barcelona, un fet que va afavorir l'assentament francès a Catalunya.  
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4.2- 1812: "La Pepa" i la Sisena Coalició 
Davant de la necessitat de reorganitzar l'exèrcit espanyol a Catalunya, el general 

Luís de Lacy va ser nomenat Capità General el juny de 1811. Amb les noves lleves  

-en les que va cridar a files a tots els "homes" d'entre 14 i 60 anys-, Lacy va 

reactivar el conflicte formal alhora que els guerrillers seguien fustigant les tropes 

invasores.  

 En tornar de Tarragona després d'haver participat en la seva defensa, Manso 

va portar els seus homes de nou a la Línia del Llobregat, atacant sobretot el pont de 

Carles III. Com a resposta, Suchet va ordenar el maig de 1812 la fortificació del 

pont, que va suposar la construcció de torres defensives amb canons als seus 

extrems i el tancament de les dues entrades amb portes de fusta, així com la tala 

dels arbres propers, tant per la part de Sant Vicenç com per la de Molins, per a 

millorar la vista del terreny. 

 

 Mentrestant, a Europa, va esclatar un nou conflicte que esdevindria 

transcendental per a entendre els fets de la Guerra del Francès. El tsar Alexandre I 

va començar a notar les conseqüències de la seva aliança amb Napoleó: l'adhesió 

russa al Sistema Continental havia causat l'esfondrament del comerç marítim del 

país. A més, l'Emperador dels Francesos havia creat el Gran Ducat de Varsòvia, un 

territori que interessava molt al Tsar. Napoleó, enfurismat, va armar el que va ser el 

major exèrcit de la història d'Europa fins al moment (el nombre total dels soldats que 

va agrupar segueix creant debat entre els historiadors, però les xifres es mouen 

entre els 420.000 i els 685.000) per a envair Rússia. Part d'aquestes tropes, uns 

100.000 homes, estaven lluitant a Espanya quan van ser cridats per a unir-se a la 

invasió, debilitant molt les forces imperials a la Península.  

 Aquest moment va ser aprofitat per Wellesley, que va liderar una nova 

campanya militar que ja seria fatal per a l'ocupació francesa. Després de prendre 

Badajoz en un sagnant setge dut a terme entre el 16 de març i el 6 d'abril, el general 

anglès va derrotar les tropes invasores a la decisiva Batalla de los Arapiles (o de 

Salamanca), que va suposar l'expulsió dels francesos d'Andalusia, entregant al 
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bàndol patriòtic molt de territori. El Duc de Wellington va seguir avançant per unes 

terres pràcticament abandonades pel desmembrat exèrcit imperial fins a arribar a 

Madrid, on va entrar victoriós el 6 d'agost amb les seves tropes anglo-portugueses. 

Josep I es va veure obligat a fugir de la capital, refugiant-se a Vitòria.  

 

 A Espanya, però, l'any 1812 no és tan recordat 

per la campanya de  Wellington com ho és pel gran 

canvi polític que es va produir. Dos anys enrere, el 

Consell de Regència, situat a Cadis, va acabar cedint 

davant de les insistències dels sectors polítics més 

liberals, que demanaven la convocatòria d'unes corts 

constituents. Les Corts de Cadis es van reunir per 

primer cop el 24 de setembre de 1810, formades per 

uns 300 diputats que havien estat escollits en unes 

eleccions celebrades a Espanya i a les seves colònies 

el febrer del mateix any. Les Corts van debatre sobre la 

futura constitució entre el 25 d'agost de 1811 i el gener 

de 1812, en una ciutat que s'havia convertit en tot un bastió del bàndol patriòtic: 

Cadis, assetjada constantment per mar per part dels francesos, era una ciutat 

superpoblada degut a l'arribada de refugiats provinents de la resta d'Espanya i que 

estava patint una epidèmia de febre groga.  

 La primera constitució de la història d'Espanya, la Constitució de Cadis, va 

ser promulgada pel Consell de Regència el 19 de març de 1812 i va esdevenir una 

de les més modernes del món en aquell moment: va eliminar l'Antic Règim i va 

establir les bases d'un Estat liberal. L'anomenada "Pepa" (perquè va ser promulgada 

el dia de Sant Josep) va suposar una autèntica revolució, ja que va substituir 

l'absolutisme borbònic per una monarquia constitucional. Tot i que va suposar un 

enorme pas endavant per a les institucions espanyoles, cal remarcar les 

semblances d'aquesta constitució amb l'Estatut de Baiona de Josep I, que era 

hereva tant del Codi Napoleònic com de la Revolució Francesa i de la Declaració 

Portada de la primera edició 
de la Constitució de Cadis. 
19 de març de 182.  
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dels Drets de l'Home i del Ciutadà. On els trets comuns són més evidents és en el 

terreny de les llibertats personals, ja que en ambdues es defensa la igualtat de tot 

home davant de la llei, la llibertat d'expressió i l'educació pública universal, un decret 

que a França ja va ser implantat pels jacobins, però que era completament 

revolucionari a Espanya.  

 Juntament amb aquests drets que avui considerem primordials, la Constitució 

de Cadis va introduir a Espanya altres conceptes clau com la sobirania popular i la 

divisió de poders, idees que atacaven directament al poder absolut del rei i que 

només deixaven a aquest el dret de veto a l'assemblea legislativa.  

 En canvi, hi ha dues diferències importants entre aquestes constitucions 

revolucionàries franceses i la que ens ocupa. En primer lloc, l'església catòlica tenia 

un paper cabdal dins de la societat espanyola, fins al punt que a la Constitució de 

1812 era designada com a única religió de l'Estat -a França, en canvi, el cristianisme 

va ser perseguit durament durant el Terror, situació que no va ser suavitzada fins al 

concordat de Napoleó amb la Santa Seu l'any 1801.  

 Finalment, a Cadis es va defensar una Espanya centralista i la idea de que 

aquesta era una única nació, uns conceptes que durant un segle -des del Decret de 

Nova Planta- havia estat molt present al país, però que contrastava amb les 

efímeres polítiques d'Augereau a Catalunya. 

 

4.3- La derrota final de Napoleó i el retorn de l'absolutisme 
A Rússia, l'implacable avenç de la màquina de guerra que era la Grande Armée 

estava obligant als generals russos -primer a Barclay i després al seu substitut, 

Mijaíl Kutúzov*- a defugir del combat. Napoleó s'apropava a Moscou sense trobar 

oposició i no va ser fins la seva arribada a l'aldea fortificada de Borodinó (a uns 125 

kilòmetres de l'actual capital russa) que va aconseguir plantar batalla a Kutúzov. En 

la batalla més sagnant de les Guerres Napoleòniques i una de les més terribles de la 

història -en total van perdre la vida uns 65.000 soldats-, l'exèrcit francès va 

aconseguir trencar les defenses russes i entrar a Moscou, una ciutat que es van 
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trobar pràcticament abandonada perquè les tropes russes havien buidat de 

provisions en la seva retirada.  

 El dia 14 de setembre, un cop la Grande Armée es va establir dins de 

Moscou, un gran incendi -probablement provocat per soldats russos- va destruir 

unes quatre cinquenes parts de la ciutat i va obligar a Napoleó a evacuar les seves 

tropes. Sense una capitulació russa a l'horitzó i amb notícies d'un cop d'estat fallit 

dirigit pel general pro-republicà Claude-François de Malet, l'Emperador dels 

Francesos va tornar ràpidament a París, deixant els seus homes en mans de Murat.  

 

 L'ambiciosa invasió de Rússia ha 

passat a la història com un dels  pitjors 

desastres militars de tots els temps. La 

retirada de l'exèrcit francès en mig d'un dels 

hiverns més freds que es recordaven va 

causar un elevadíssim nombre de morts, ja 

que els soldats només estaven equipats amb 

uniformes d'estiu. La manca de les provisions 

necessàries, l'alt risc d'hipotèrmia i els 

constants atacs de cosacs i de la cavalleria lleugera russa van fer que el 14 de 

desembre, moment en què la Grande Armée va abandonar Rússia, només 

haguessin sobreviscut uns 58.000 homes dels, prop d'una cinquena part de l'exèrcit 

original. Darrere seu van deixar centenars de fosses comunes gelades, més de 

200.000 cavalls morts i unes 1.000 peces d'artilleria perdudes.  

 

 La fulminant derrota francesa a Rússia va donar pas a una nova aliança 

antifrancesa, la Sisena Coalició, que incloïa el Regne Unit, Prússia, Àustria, Rússia i 

l'Espanya ocupada per la Regència, entre d'altres països. La compromesa situació 

de Napoleó i la gran quantitat de fronts que aquest havia de cobrir auguraven moltes 

dificultats per al Primer Imperi Francès.  

La retirada de Napoleó de Moscou, 
d'Adolph Northen. Circa 1863.  
Font: Wikimedia Commons, domini 
públic.  
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 A Espanya, el Duc de Wellington va donar l'estocada final a Josep I. A finals 

de maig del 1813, l'exèrcit francès, enormement malmès per les batalles i per la 

marxa de soldats a Rússia, va haver de retirar-se cap al nord davant de l'avenç aliat. 

Protegint la cort del germà de l'Emperador, el general Jean-Baptiste Jourdan va 

haver d'enfrontar-se a Wellesley a prop de Vitòria el 21 de juny de 1813. Amb 

20.000 homes menys que el general aliat, Jourdan no va poder resistir i va ser 

derrotat, amb 8.000 soldats francesos morts i amb 151 canons perduts. Durant la 

Batalla de Vitòria,  Josep I va abandonar els seus homes i el seu equipatge en fugir 

in extremis d'un atac anglès.  

 Aquesta va ser la última gran batalla de Wellesley a Espanya, ja que les 

forces aliades van aconseguir expulsar els francesos d'Espanya i arribar als Pirineus  

el mes de juliol, on va tenir lloc un gran desplegament imperial per a defensar la 

frontera (25 de juliol). El general britànic va acabar vencent tot i estar lluny de les 

seves línies de subministrament, però no va ser fins el 7 d'octubre que va creuar la 

frontera i va entrar a França. 

 En aquell moment, el Primer Imperi Francès 

estava completament rodejat. Els exèrcits prussians, 

russos i austríacs ja havien passat la frontera francesa 

quan, pel sud, les tropes provinents d'Espanya 

començaven a suposar una amenaça real. Desesperat, 

Napoleó va signar l'anomenat Tractat de Valençay 

l'onze de desembre, un document en el qual oferia la 

pau a Espanya i es comprometia a alliberar i a 

reconèixer a Ferran VII com al legítim rei d'Espanya. Ni 

les Corts de Cadis ni el Consell de Regència van 

acceptar el tractat, de manera que la guerra va 

continuar en sòl francès. Tot i això, Ferran va ser 

alliberat i va arribar de nou a Espanya el març de 1814.  

 

Portada de El Manifiesto 
de los Persas. 1814. Font: 
Wikimedia Commons, 
domini públic.  



	 71	

 En tornar al seu regne, on seguia sent El Desitjat, Ferran va trair les Corts i el 

Consell de Regència i va abolir la Constitució de Cadis, recolzat per un grup de 

diputats absolutistes que van reunir les seves peticions en l'anomenat Manifiesto de 

los Persas. El Rei -que durant el seu "captiveri" a França havia recolzat "La Pepa" 

de manera oficial- va restablir l'absolutisme a Espanya i va iniciar una dura 

persecució contra els líders dels moviments liberals. El segon regnat de Ferran VII 

va ser un dels més foscos de la història d'Espanya, un moment molt convuls 

políticament en què un absolutisme anacrònic va defensar-se durant dues dècades 

de constants revoltes liberals.  

 Per l'altra banda, Catalunya seguia formant part de l'Imperi Francès. Amb la 

Guerra de la Sisena Coalició ja acabada, les tropes imperials van abandonar 

Barcelona el 29 d'abril de 1814 i Catalunya va tornar a formar part d'Espanya de 

manera oficial el 28 de maig.  

 Ferran VII va sortir victoriós del conflicte dinàstic i va saber fer fora als seus 

enemics polítics, inclosos els que eren de la seva pròpia família: després de ser 

alliberats per Napoleó, Manuel Godoy, Carles IV i Maria Lluïsa de Parma van haver 

d'exiliar-se. Godoy va acompanyar als antics reis primer a Marsella i després a 

Roma, on aquests van morir l'any 1819. Godoy, en canvi, va morir a París el 1851 

als 84 anys sense haver pogut tornar a Espanya.  

     

 A França, aquell mateix any, Napoleó va acabar sent derrotat per la Sisena 

Coalició després d'una aferrissada defensa del nord-est de França durant la 

Campanya dels Sis Dies (10-14 de febrer), en la que Napoleó va resistir amb 30.000 

homes davant d'un exèrcit de 330.000. L'enorme superioritat numèrica va acabar per 

decidir el conflicte i, el 30 de març de 1814, les tropes russes i prussianes van entrar 

triomfants a París.  

 Amb els tractats de París i de Fontainebleau (11 d'abril i 30 de maig, 

respectivament), Napoleó es va veure forçat a abdicar i a exiliar-se a l'Illa d'Elba, a 

les costes de la Toscana italiana. Allà, malgrat que conservava tant una guàrdia de 

sis-cents homes com el títol d'emperador -tot i que de forma burlesca-, la Royal 
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Navy vigilava constantment l'illa. En el seu lloc, les potències absolutistes, 

organitzades en el Congrès de Viena*, van col·locar de nou un Borbó, Lluís XVIII, 

que va intentar esborrar els vestigis de la Revolució Francesa que havien 

sobreviscut a l'Imperi.  

 Durant la seva estada a Elba, Napoleó va idear un pla de reconquesta de 

França per a refundar el seu imperi, però el somni només va ser real durant molt poc 

temps. L'anomenat Imperi dels Cent Dies va començar quan el 20 de març de 1815 

va desembarcar a la Costa Blava francesa per a començar una espectacular 

rebel·lió contra la Restauració Borbònica. El Congrès de Viena, però, va crear la 

Setena Coalició per a aturar-li els peus, cosa que van aconseguir en una batalla que 

quasi ha esdevingut llegenda: Waterloo. I així va ser com, amb Wellington actuant 

de botxí de nou,  Napoleó va haver de marxar al seu exili definitiu a l'Illa de Santa 

Helena, en ple Oceà  Atlàntic. Custodiat perennement per soldats anglesos, Napoleó 

Bonaparte va morir als 51 anys -probablement de càncer o enverinat lentament- a 

Santa Helena el 5 de maig de 1821. Les seves últimes paraules van ser "França, 

l'exèrcit, el cap de l'exèrcit, Josephine [la seva primera muller]". En aquell moment 

va morir un dels personatges més controvertits de la història. Tant si hom el 

considera un geni o creu que va ser un tirà ambiciós, fins i tot si creu que va ser 

ambdues coses alhora, ningú no pot negar el talent militar i polític i el carisma del 

que va gaudir l'home que va canviar Europa a principis del segle XIX.   
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Conclusions del treball 
 

Primerament, crec que cal dir que la principal 

conclusió a la que he arribat després 

d'elaborar aquest treball és que la Guerra del 

Francès -igual que la resta de guerres- va ser 

una autèntica bogeria i que el gran nombre de 

morts que va causar no està justificat de cap 

de les maneres. Ambdós bàndols  van patir 

moltes baixes i els habitants de ciutats com 

Girona es van convertir en víctimes d'una 

guerra tremendament sanguinària. De 

vegades, la distància en el temps que ens separa d'un fet històric pot suavitzar la 

visió que tenim d'aquest -per exemple, cada Carnaval podem veure nens disfressats 

de legionaris romans o de pirates, mentre que la majoria de gent trobaria de mal 

gust una disfressa infantil d'un soldat de la Segona Guerra Mundial-, un fet que 

durant l'elaboració d'aquest treball he intentat evitar. Per això, crec que les víctimes 

de la Guerra del Francès, independentment del seu bàndol, mereixen una menció 

especial aquí.  

 Fet aquest apunt, passaré a valorar una per una les hipòtesis plantejades al 

principi d'aquest treball 

 

1- "Les institucions espanyoles borbòniques van ser incapaces d'organitzar 
una resistència sòlida contra els francesos". 

Amb l'arribada de Murat a Madrid el 1808, les institucions purament borbòniques van 

passar a mans dels napoleònics, així que és difícil valorar aquesta hipòtesi. Tot i 

això, si considerem que molts dels alts càrrecs dels regnats de Carles IV i de Carles 

III van formar part de les Juntes d'Armament i Defensa -tal i com va fer Francisco de 

Saavedra-, podríem dir que aquesta afirmació és certa.  

"Això és pitjor", gravat número 37 de la 
sèrie "Els desastres de la guerra" (1810-
1820), de Francisco de Goya.  Font: 
Wikimedia commons, domini públic.   



	 74	

 Durant els primers anys de la guerra, sobretot el 1808, el plantejament 

tradicionalista del conflicte va portar molt poques victòries als espanyols i no va ser 

fins l'aparició de les partides de guerrillers que l'ocupació napoleònica es va veure 

amenaçada. És cert que entre el 1812 i el 1813 va ser una campanya impulsada per 

la Junta Central la que va acabar expulsant a Josep I de la Península, però aquesta 

va deure gran part del seu èxit al recolzament dels britànics i al desastre francès a 

Rússia.  

 

2- "Els guerrillers van ser gairebé tant importants com l'exèrcit regular durant 
la resistència a Catalunya". 
Aquesta afirmació està molt lligada a l'anterior. L'exèrcit regular espanyol no estava 

preparat per a lluitar en una guerra d'aquestes característiques i a Catalunya no va 

trigar en ser derrotat del tot. Degut a això, les batalles importants en terres catalanes 

escassegen després del 1808, però en canvi és a partir d'aquell any que els 

guerrillers i els sometents van començar a tenir un paper més important, desgastant 

les tropes invasores fins al final de la guerra.  

 Al Baix Llobregat en tenim un bon exemple: si la Línia del Llobregat va portar 

tants problemes als francesos després del 1809 va ser degut a Josep Manso i als 

seus atacs llampec contra combois napoleònics i petits destacaments.  

 Podríem considerar que la hipòtesi és certa, però remarcant que es tracta de 

la resistència estrictament a Catalunya i no a altres parts d'Espanya, on l'exèrcit 

podria haver tingut més protagonisme.  

 

3- "La llengua, la cultura i les institucions catalanes van ser més respectades 
durant el domini francès que durant el borbònic".  
Aquesta afirmació, de la mateixa manera que la primera que hem tractat, pot 

generar cert debat. La hipòtesi és certa en part: la instauració de l'absolutisme a 

través dels Decrets de Nova Planta va eliminar pràcticament per complet qualsevol 

tipus d'autonomia que tingués Catalunya dins d'Espanya, eliminant les Constitucions 

de Catalunya i substituint el català pel castellà com a llengua oficial. Aquestes 
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polítiques van romandre pràcticament intactes fins a l'annexió de Catalunya a 

França (1812). 

 El primer Governador General napoleònic de Catalunya va ser Pierre 

Augereau (al càrrec entre el gener i el maig de 1812), qui va començar un procés de 

re-catalanització. Durant el mandat d'Augereau, el català va ser llengua cooficial del 

Principat i l'estendard espanyol va ser substituït pel català per a que onegés al 

costat de l'imperial. Les decisions del general francès no van ser vistes amb bons 

ulls des de París i va ser rellevat als poc mesos. Després que Augereau marxés, el 

seu substitut, el mariscal MacDonald va retornar a les polítiques d'afrancesament de 

la Península. 

 Està clar que Augereau va tractar millor que la Dinastia Borbònica la catalana, 

però també és important recordar el caràcter populista de les seves mesures: el seu 

únic objectiu era facilitar l'annexió de Catalunya i mantenir contents els catalans, 

però el catalanisme no va tenir una gran acollida per part de les classes populars. 

 

4- "El control de la Vall baixa del Llobregat era clau per a aconseguir la 

conquesta de Catalunya". 
Crec que la història corrobora aquesta hipòtesi. La Línia del Llobregat estava massa 

a prop de Barcelona i era una amenaça real per a Duhesme, per tant el trencament 

d'aquesta era necessari per a mantenir el control de la capital catalana. També cal 

destacar que a través de la Vall del Llobregat es podia arribar al Pas del Bruc, una 

via d'entrada a l'interior de Catalunya.  

 Una prova de la importància estratègica de la Vall baixa és que, després de la 

Batalla de Molins de Rei -en què es va trencar la Línia- i amb Barcelona 

assegurada, la conquesta de Catalunya va accelerar-se. 

 

5- "Durant la Batalla de Molins de Rei, les defenses espanyoles es van situar a 
la zona muntanyosa del Puig Castellar i a on està actualment l'Institut Gabriela 

Mistral". 
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Això no és del tot cert, ja que mentre algunes bateries de canons van ser situades al 

Puig Castellar, la resta estaven a Montmany sobre Roca i a Costa Pelada (entre 

Sant Vicenç i Pallejà), posicions molt més properes al pont de Molins que no pas el 

turó on avui en dia està l'INS Gabriela Mistral i, per tant, molt més útils per a la 

defensa del pont.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 77	

Valoració del treball 
Acabo aquest treball amb molt bones sensacions. Han estat cinc mesos llargs, dels 

quals dos i mig els he hagut de compaginar amb segon de Batxillerat, un curs ja dur 

per sí sol. Amb el resultat a les mans, però, em sembla que la gran quantitat de 

temps que he hagut d'invertir no ha estat pas gastat en va. 

 Crec que he pogut complir el meu objectiu d'elaborar un treball que presenti la 

informació de manera objectiva i lineal, que ha estat potser el que més maldecaps 

m'ha portat al llarg d'aquests mesos. Tot i això, el Treball de Recerca no només 

m'ha descobert un període històric que em fascina, sinó que també ha millorat la 

meva expressió escrita. Un dels símptomes d'aquesta millora és que quan tenia el 

treball ja avançat i rellegia els meus primers escrits, havia de tornar-los a escriure 

pel canvi que ha patit el meu estil (espero que per a millorar-lo).  

  

 Finalment, seria injust no mencionar aquells que m'han ajudat -i molt- a portar 

endavant aquest treball: gràcies a l'Arxiu Municipal de Sant Vicenç per facilitar-me 

gran part de la informació relacionada amb el poble; gràcies als meus pares i als 

meus avis, que no solament m'han ajudat a revisar el treball, sinó que han 

aconseguit aguantar-me durant tants moments de cansament i d'angoixa; gràcies al 

David Travet per sacrificar temps del seu descans per a ajudar-me amb la geografia 

de la Batalla de Molins de Rei; gràcies a la meva tieta Pili, qui ha portat tot el procés 

d'impressió i d'enquadernació del treball. I per acabar, donar les meves mercès a 

l'Antonio Honorato per la seva dedicació i per l'amor que posa a la seva feina, per 

tots els llibres que m'ha deixat per a consultar i per la seva constant motivació. 

Moltes gràcies a tots.  
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1- Glossari 
 
-Afrancesats: terme amb els qual es qualificava -de manera despectiva- aquells 
espanyols dels segles XVIII i XIX que es sentien atrets per la cultura francesa i per 
les idees il·lustrades i liberals que s'estaven desenvolupant a França en aquell 
moment. Durant la Guerra del Francès van esdevenir els màxims defensors de 
l'ocupació imperial, col·laborant amb els alts càrrecs francesos destinats a la 
Península. Després de la victòria del front patriòtic el 1814, va començar una 
persecució contra aquest sector que va acabar portant a gran part dels afrancesats 
a l'exili.  
 
-Aranda, Comte de: (nascut com a Pedro Pablo Abarca de Bolea, 1719-1798) 
militar i polític il·lustrat nascut a Osca. Va arribar a ser Secretari d'Estat de Carles IV 
l'any 1792, just després del "Pànic de Floridablanca". La seva posició com a 
admirador dels pensadors revolucionaris i la radicalització de la Revolució Francesa 
van fer que Carles IV el destituís per a intentar estabilitzar les relacions amb la 
Convenció. El va succeir Manuel Godoy.  
 
-Assemblea Nacional: institució governamental revolucionària francesa formada el 
1789. L'Assemblea Nacional va ser rellevada el mateix any per l'Assemblea 
Constituent, que va existir fins que es va redactar la Constitució del 1791. En aquell 
moment es va establir l'Assemblea Legislativa, que es va mantenir fins a la 
destitució de Lluís XVI, moment en el qual va ser rellevada per la Convenció 
Nacional.  
 
-Augereau, Pierre: (1757-1819) militar parisenc de gran rellevància durant les 
Guerres Revolucionàries Franceses i les Guerres Napoleòniques. Va participar a la 
Guerra del Rosselló (1793-1795), a la Revolta de la Vendée i a la Campanya d'Itàlia, 
on va conèixer a Napoleó. Es va convertir en un dels homes de confiança del futur 
emperador, rebent l'encàrrec de dirigir el cop d'estat del 4 de fructidor per a evitar 
l'augment de poder dels reialistes al Directori. Durant les Guerres Napoleòniques, 
Augereau va participar a la Campanya d'Ulm, a la Batalla de Jena i a la d'Eylau, on 
va ser greument ferit.  
El 1809 va substituir a Saint-Cyr com a Governador General de Catalunya. Es 
tractava d'un moment difícil per a assumir el càrrec, ja que les administracions 
franceses de Barcelona havien estat malmeses per la corrupció i la mala gestió del 
Governador General anterior. Per a intentar facilitar la incorporació de Catalunya a 
França, Augereau va dur a terme una política catalanista que va crear-li molts 
enemics a França, on els partidaris del centralisme eren majoria. Pràcticament 
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ofegat per les reconquestes espanyoles, va acabar sent substituït després de quatre 
mesos al càrrec.  
El 1814 va  decidir servir a Lluís XVIII després de la restauració monàrquica. En 
tornar Napoleó durant l'Imperi dels Cent Dies, Augereau va demanar el seu perdó, 
però el cors el va rebutjar i el general es va haver de retirar de l'activitat militar fins la 
seva mort l'any 1819.  
 
-Barras, Paul: (1755-1829) noble i polític francès que va ser el membre més 
poderós del Directori després del cop d'estat d'Augereau (1797). De polítiques 
moderades i properes als reialistes, Barras no podria haver mantingut la seva 
posició de no ser per Napoleó i les seves forces militars, ja que el seu govern era 
feble i corrupte. Acusats d'haver pactat amb els monàrquics i amb el que després 
seria Lluís XVIII, Barras i el seu Directori van ser destituïts després del cop del 18 de 
brumari.  
 
-Berthier, Louis-Alexandre: (1853-1815) militar i polític francès molt influent durant 
el Primer Imperi Francès. Va conèixer a Napoleó durant la seva campanya a Itàlia, 
moment en què va néixer una forta amistat. Posteriorment, va ascendir a Cap de 
l'Estat Major just abans de la Campanya d'Egipte i després del 18 de brumari va ser 
nomenat Ministre de Guerra del Consolat. L'any 1800 va esdevenir el representant 
francès durant les negociacions pel Tractat de Sant Ildefons, en el qual Espanya va 
cedir l'enorme territori de Louisiana a França. Un cop coronat Napoleó, Berthier, 
llavors Primer Mariscal de l'Imperi, va participar en importants batalles com Austerlitz 
i Jena i fugaçment a la Guerra del Francès. Després de la desastrosa Campanya de 
Rússia i de la derrota de Leipzig, Berthier va recolzar a Napoleó fins al seu exili a 
Elba, moment en el qual ell també s'exilia. Coneixedor dels plans del cors, amb el 
retorn de Napoleó Berthier va marxar a Bamberg, a Baviera, on va morir després de 
caure per una finestra en circumstàncies incertes.  
 
 
-Bessières, Jean-Baptiste: (1768-1813) militar francès que va ocupar el càrrec de 
Mariscal de l'Imperi. Amic molt proper de Napoleó, va participar en bona part de les 
batalles més importants de les Guerres Napoleòniques, com per exemple a Abukir, 
Austerlitz, Jena, Friedland i Eylau. A la Guerra del Francès va lluitar a la Batalla de 
Medina del Rioseco, la primera victòria imperial a la Península. Durant la Campanya 
de Rússia va exercir com a comandant de la cavalleria de la Guàrdia Imperial i va 
cobrir la retirada francesa de Moscou, protegint les tropes dels constants atacs dels 
cossacs. El dia abans de la Batalla de Lützen (1813, Guerra de la Sisena Coalició) 
va ser abatut per un canó, que el va matar instantàniament.  
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-Castaños, Francisco Javier: (1758-1852) militar madrileny que va esdevenir una 
de les personalitats més influents d'Espanya durant la Guerra del Francès. Va 
estudiar des de ben petit a acadèmies militars, acabant la seva etapa estudiantil a 
Barcelona. Amb setze anys va ser destinat a Cadis, on va començar un meteòric 
ascens dins de l'exèrcit: amb 31 anys va ser nomenat coronel. Va rebre les seves 
primeres distincions militars importants durant la Guerra Gran, després de la qual va 
obtenir el rang de tinent general.  
Al començament de la Guerra del Francès va ser nomenat capità general de l'exèrcit 
d'Andalusia, amb el qual va aconseguir la primera gran victòria espanyola contra els 
francesos a la Batalla de Bailén (la victòria a les dues batalles del Bruc, tot i això, és 
anterior).  Va seguir lluitant al llarg de la guerra, com per exemple a la Batalla de 
Tudela (23 de novembre de 1808) o al Setge de Burgos juntament amb Wellington, 
però també va tenir un paper clau dins de la política de la resistència, arribant a 
presidir el Consell de Regència entre el febrer i el maig de 1810. Després de la 
Guerra del Francès va seguir fidel a la causa absolutista i va mantenir el seu estatus 
d'heroi de guerra. Va tornar a ocupar la presidència d'un Consell de Regència -en 
aquest cas durant la minoria d'edat d'Isabel II- i es va convertir en tutor de la nova 
reina. Castaños va morir el 1852 als 94 anys. Tot i la seva exitosa carrera, va acabar 
la seva vida molt empobrit.  
 
-Cevallos, Pedro: (1759-1839) estadista i diplomàtic càntabre que va ocupar el 
càrrec de Secretari d'Estat durant tres períodes diferents, primer amb Carles IV com 
a rei (1800-1808), després amb Ferran VII durant la Guerra del Francès (1808-1809) 
i finalment amb el mateix monarca uns anys després (1814-1816). Malgrat que 
Cevallos aconseguís ocupar un càrrec polític molt important, durant el seu primer 
mandat  no era res més que un titella del seu cosí, Manuel Godoy, que movia els fils 
d'Espanya amb total llibertat. Durant les abdicacions de Baiona, Cevallos va ser 
capturat juntament amb Ferran VII i va ser el primer en discutir amb Napoleó 
després de conèixer les seves intencions. Josep I li va oferir un càrrec de ministre al 
seu govern a Madrid, oportunitat que Cevallos va aprofitar per a escapar de Baiona. 
Un cop a Espanya, va renunciar al càrrec i es va erigir com una de les veus més 
crítiques contra Napoleó, contra el qual va escriure un llibre per a denunciar la seva 
ambició i el seu totalitarisme.  
 
-Chabran, Joseph: (1763-1843) militar francès amb un paper destacat a la Guerra 
del Francès a Catalunya. Va destacar-se en les campanyes a Itàlia de la Primera 
Coalició, després de les quals va ocupar el càrrec de governador militar del Piemont. 
Va ser destinat a Catalunya el 1808, any en què fou derrotat a la Segona Batalla del 
Bruc. Mesos després, va aconseguir vèncer els espanyols a la Batalla de Molins de 



	 82	

Rei sota les ordres de Saint-Cyr. Va ser nomenat governador de Barcelona entre el 
1809 i el 1810 i després de l'exili de Napoleó a Elba va tornar a França, on va 
recolzar la Restauració. Chabran va morir el 1843 amb seixanta-nou anys a Avinyó, 
després de ser ennoblit pels Borbons.  
 
-Congrès de Viena: conferència d'ambaixadors de les potències europees que va 
tenir lloc entre l'octubre de 1814 i el juny de 1815. Estava presidit per Klemens von 
Metternich i va ser convocat per a traçar de nou les fronteres europees després de 
la derrota de Napoleó. El seu principal objectiu va ser ofegar França donant més 
poder als seus regnes veïns -com per exemple Holanda- i col·locar monarques 
absolutistes arreu d'Europa per a evitar més revolucions liberals.  
 
-Consolat: forma de govern establerta per Napoleó després del cop d'estat del 18 
de brumari (9 de novembre del 1799). Estava regit per una comissió de tres cònsols, 
però Napoleó tenia el càrrec de Primer Cònsol i era realment qui acumulava el 
poder. L'any 1802 el seu càrrec de Primer Cònsol va passar a ser vitalici i el 1804 
l'etapa del Consolat va acabar-se amb l'arribada del Primer Imperi Francès. 
 
-Convenció Nacional: forma de govern que va iniciar la República Francesa el 
1792. El govern era votat per sufragi universal i va establir un nou calendari, que 
establia l'any de la creació de la República com a l'any I de la nova era. El seu 
moment més fosc va ser l'època en la que van governar els jacobins de 
Robespierre, el conegut com el Regnat del Terror. Un any després de la seva 
caiguda, el Directori va arribar al poder el 1795 substituint la Convenció.  
 
-Culte a la Raó i a l'Ésser Suprem: conjunt de celebracions que estaven a mig 
camí entre la religió i la filosofia de Voltaire i  de Rousseau. Va ser un intent per part 
de Robespierre de substituir el cristianisme per una altra religió de caire il·lustrat. 
Amb la seva mort a la guillotina i la caiguda dels jacobins, el Culte va desaparèixer 
per complet.  
 
-Decret de Nova Planta: lleis implantades per Felip V l'any 1716 que van acabar 
amb les institucions independents dels regnes dependents de la Corona d'Aragó i 
que van implantar l'absolutisme borbònic a Espanya.  
 
-Directori: forma de govern de la Primera República Francesa instaurada amb la 
Constitució de 1795, just després de la caiguda de la Convenció jacobina. Amb la 
caiguda dels radicals seguidors de Robespierre es va establir la Convenció 
termidoriana, que va redactar una nova Constitució i va crear el Directori. El nou 
govern atorgava el poder legislatiu a dues assemblees -la dels Quintets i la dels 
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Ancians- i l'executiu a un Directori de cinc membres escollits cada 4 anys. Com que 
va ser el fruit de la reacció dels contraris als jacobins, el Directori es va convertir en 
un govern molt conservador, cosa que va crear-li molts detractors entre la població. 
L'etapa del Directori va acabar amb el cop d'estat del 18 de brumari, sent rellevat pel 
Consolat.  
 
-Duhesme, Guillaume-Philibert: (1766-1815) controvertit militar francès que va 
defensar Barcelona del bloqueig espanyol. Després d'estudiar dret va entrar a 
l'exèrcit, lluitant contra la Primera Coalició i pujant escalafons fins a ser nomenat 
general de brigada. Un cop proclamat l'Imperi, va ser fet cavaller de la Legió 
d'Honor. El 1808, després de prendre Barcelona sense vessar sang, va haver de 
defensar la ciutat de diversos atacs espanyols. Entre el 1808 i el 1810 va governar 
sobre Barcelona de manera cruel, permetent saquejos i tot tipus d'excessos als seus 
homes. Va acabar sent substituït per Augereau i la seva mala gestió de la invasió 
van forçar-lo a apartar-se de l'exèrcit fins a l'exili de Napoleó a l'Illa d'Elba. Durant 
l'Imperi dels Cent Dies es va unir a l'Emperador i va lluitar a Waterloo, on va ser ferit. 
Duhesme va morir dos dies després de la batalla als 48 anys.  
 
-Estats Generals: assemblea extraordinària convocada pel rei de França en 
moments de crisi, normalment per a ratificar les seves mesures. Només van ser 
convocats vint-i-un cops en poc menys de cinc-cents anys, a més que la majoria de 
les reunions van ser durant la Guerra dels Cent Anys (1337-1453) i les Guerres de 
religió a França (1560-1598). La última convocatòria abans de la Revolució 
Francesa va ser el 1614, fet que denota el camí cap a l'absolutisme que va prendre 
la corona francesa, que no necessitava òrgans externs per a prendre decisions. 
Davant de la forta crisi econòmica que patia França, Lluís XVI es va veure obligat a 
convocar-los l'any 1789. Com que el vot no era individual i no es respectava la 
realitat de la societat francesa -l'assemblea estava dividida en tres sectors, la 
burgesia, el clergat i el Tercer Estat (el poble ras), amb un vot cadascun-, els 
diputats del Tercer Estat es van rebel·lar i van proclamar l'Assemblea Nacional 
Francesa a Versalles, on els Estats Generals estaven convocats. Així començava la 
Revolució Francesa.  
 
-Floridablanca, Comte de: (nascut com a José Moñino y Redondo, 1728-1808) 
polític murcià que va arribar a ser Secretari d'Estat de Carles III i posteriorment del 
seu fill i successor, Carles IV (en total, del 1777 al 1792). Gran opositor de la Gran 
Bretanya, durant el seu ministeri va portar a les tropes espanyoles a participar a la 
Guerra d'Independència dels Estats Units, del bàndol de l'Exèrcit Continental. Amb 
l'esclat de la Revolució Francesa va decidir bloquejar la frontera dels Pirineus per a 
evitar qualsevol contagi i va enfrontar-se als il·lustrats espanyols, empresonant a 
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Cabarrús i fent exiliar a Jovellanos de la Cort. Va ser destituït el 1792 en favor del 
Comte d'Aranda, que el va empresonar acusant-lo de corrupció i abús de poder. Dos 
anys després va ser alliberat per Godoy.  
 
-Guàrdia Nacional: milícies ciutadanes creades el 1789 a totes les poblacions 
franceses. Amb l'inici de les revoltes populars a Paris, l'ajuntament de la capital va 
decidir crear la Guàrdia per a controlar-les, però aquesta va acabar unint-se a la 
Revolució. Poc a poc, cada municipi va anar creant el seu propi cos de Guàrdies 
Nacionals, sobretot degut a l'escalada de violència a les zones rurals del país, la 
Gran Por. La Guàrdia va sobreviure a la restauració borbònica i als dos imperis 
francesos, però va acabar sent dissolta després de la seva activa participació en la 
defensa de la Comuna de Paris el 1871.  
 
-Guillotina: instrument utilitzat per a les execucions durant la Revolució Francesa. 
Consistia en dues guies de fusta que subjectaven una fulla metàl·lica inclinada que 
en caure decapitava el condemnat. Tot i que els seus orígens es remunten al segle 
XIV a Escòcia, Joseph-Ignace Guillotin va millorar-la i es va convertir en el mètode 
d'execució més utilitzat durant l'època revolucionària, ja que era molt més "humà", 
net i ràpid que la decapitació amb una espasa o una destral. Després de tallar el cap 
de Lluís XVI i de la reina Maria Antonieta, la guillotina no va deixar de caure durant 
el Terror (1793-1794), tallant el coll de tothom que fos considerat 
contrarevolucionari. La guillotina encarregada de les execucions a Paris estava 
situada la Plaça de la Revolució -l'actual Plaça de la Concòrdia-, on va restar fins el 
1832. L'any 1977 es va produir l'última execució amb la guillotina i quatre anys 
després la pena de mort va ser abolida a França.  
 
-Il·lustració: moviment social i filosòfic que es va desenvolupar a Europa durant el 
segle XVIII. El seu objectiu era superar la ignorància general de la societat amb l'ús 
de la raó i l'empirisme. França va ser on la Il·lustració va tenir un paper més 
destacat, amb pensadors com Voltaire, Rousseau o Montesquieu, que van crear el 
germen ideològic de la Revolució Francesa.  
 
-Kutúzov, Mikhaïl: (1745-1813) militar rus considerat com un dels millors generals 
dels nascuts al país eslau. Va arribar a ser una de les personalitats més influents de 
la cort imperial de Caterina II (tsarina entre el 1762 i el 1796) i de la de Pau I (1796-
1801), però la seva relació amb el tsar Alexandre I no era especialment bona.  
És conegut sobretot pel seu paper en la Guerra de la Tercera Coalició -participant a 
la Batalla d'Austerlitz, en la qual va ser derrotat- i en la defensa de Rússia davant de 
la invasió napoleònica, l'any 1812. Durant aquesta última campanya va substituir a 
Mikhaïl Barclay de Tolly com a general en cap de les forces russes, degut a la falta 
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de voluntat d'establir combat amb els francesos per part de Tolly. Kutúzov, tot i això, 
va seguir la mateixa tàctica fins que es va enfrontar a Napoleó a la Batalla de 
Borodinó, que va acabar amb una victòria pírrica francesa. Com a conseqüència, va 
haver d'entregar Moscou, però després va perseguir la Grande Armée durant la 
seva retirada de la ciutat i va aconseguir expulsar-la de Rússia. L'any següent va 
caure malalt i va morir el 28 d'abril amb 67 anys.  
 
-Murat, Joachim: (1767-1815) militar i noble francès que va ser cunyat de Napoleó. 
Després de formar part de la Guàrdia Nacional, va participar en la campanya 
d'Egipte -lluitant a la Batalla d'Aboukir- i va esdevenir un dels principals caps visibles 
del cop d'estat del 18 de brumari. L'any 1800 es va casar amb Carolina Bonaparte, 
germana petita de Napoleó, un matrimoni que el va situar dins de l'estat major 
imperial. Va tenir un paper destacat com a comandant de la cavalleria imperial a les 
batalles d'Austerlitz, Jena i Eylau, gràcies a les quals va ser vist com una peça 
indispensable de la Grande Armée.  
Al principi de la Guerra del Francès va ocupar Madrid i va començar l'afrancesament 
de les institucions espanyoles, convertint-se en un dels màxims aspirants al tron 
peninsular. Napoleó, però, va atorgar la corona espanyola al seu germà Josep, 
deixant el Regne de Nàpols i Sicília per a Murat.  
Va lluitar a la Batalla de Leipzig durant la Guerra de la Sisena Coalició, després de 
la qual va començar a negociar una rendició amb els austríacs -a esquenes de 
Napoleó- per a intentar conservar el seu regne. Amb l'avenç de les discussions del 
Congrés de Viena entre les grans potències europees va perdre l'esperança de 
mantenir la seva corona, així que va declarar la guerra a Àustria el 15 de març de 
1815. Murat va ser derrotat i capturat pels soldats del nou rei de Nàpols, Ferran I, i 
va ser afusellat el 13 d'octubre.  
 
-Nelson, Horatio: (1758-1805) oficial naval anglès, comandant en cap de la flota 
anglesa al Mediterrani. Va derrotar els francesos a la Batalla del Cap de Sant Vicenç 
(1797) durant la Guerra de la Primera Coalició, en la qual va perdre la meitat del 
braç dret durant el fallit atac a Santa Cruz de Tenerife. El 1798 va derrotar a 
Napoleó a la transcendental Batalla del Nil, en la que va aïllar l'exèrcit francès i va 
frustrar les seves esperances de conquerir tant Egipte com posteriorment la Índia.  
Després de la Pau d'Amiens, Nelson va tornar a dirigir la flota anglesa a la Batalla 
de Trafalgar (1805), una gran victòria que el va fer cèlebre. Malgrat que cap vaixell 
anglès va ser enfonsat, Nelson va morir en combat després de que una bala 
enemiga li travessés un pulmó.  
 
-Prússia: Estat històric del nord de l'actual Alemanya. Des de la seva creació el 
1525, va arribar a comptar amb territoris que avui en dia formen part de Lituània, 
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Dinamarca, la República Txeca, Bèlgica, Polònia, els Països Baixos i Rússia. El 
1918 va passar a ser un Estat lliure dins de la República de Weimar (dissolta el 
1933). Després de la Segona Guerra Mundial, Prússia va ser completament 
desmembrada pels Aliats.  
 
-Reding, Teodoro: (1755-1809) militar suís que va destacar-se a Espanya durant la 
Guerra del Francès. Al capdavant del seu propi regiment suís, va participar primer 
en la Guerra Gran, després de la qual va ser nomenat governador de Màlaga (1806-
1808), on va guanyar-se l'afecte dels habitants de la ciutat per la seva bona gestió. 
El 1808, ja començada la Guerra del Francès, va dirigir -juntament amb el general 
Castaños- l'Exèrcit d'Andalusia, amb el qual va aconseguir infligir a les tropes 
imperials la seva primera gran derrota a Espanya (tot i això, la derrota francesa al 
Bruc és anterior) a la Batalla de Bailèn. Més tard va ser enviat a Catalunya amb part 
dels seus homes per a reforçar l'exèrcit del general Vives. Després de les derrotes a 
la Batalla de Llinars i a Molins de Rei, va rellevar a Vives com a comandant de 
l'exèrcit espanyol a Catalunya. Va ser greument ferit durant la Batalla de Valls (25 de 
febrer de 1809) i es va haver de retirar a Tarragona. Allà, encara ferit, va intentar 
evitar una epidèmia de tifus a la ciutat, però va contraure la malaltia mentre es 
dedicava a cuidar els malalts i va morir el 23 d'abril de 1809.  
 
-Ricardos, Antonio: (1717-1794) militar il·lustrat nascut a Barbastre, capità general 
de Catalunya entre el 1793 i el 1794. Va dirigir satisfactòriament l'exèrcit espanyol 
durant la Guerra del Rosselló, però en morir ell, els francesos van recuperar el 
territori perdut i van guanyar la guerra. 
 
-Robespierre, Maximilien: (1758-1794) polític i advocat francès, sovint anomenat 
L'Incorruptible. Després de ser escollit com a representant del Tercer Estat als 
Estats Generals del 1789, Robespierre es va convertir en un dels líders del Club 
dels Jacobins. Juntament amb Georges Jacques Danton i Camille Desmoulins va 
ser un dels artífexs de la caiguda de la Convenció Girondina el 1793, un moment 
convuls que els jacobins van aprofitar per a instaurar el Terror, del qual en va ser el 
líder visible. Durant l'època del Comitè de Salvació Pública, Robespierre va 
promoure el culte a la Raó* i va destacar per la seva actitud despietada ("El Terror 
no és més que la justícia, ràpida, severa, inflexible; és, doncs, una emanació de la 
virtut"). La seva caiguda va ser causada per l'exponencial radicalització del Comitè, 
fet que va motivar el seu arrest a finals del juliol del 1794. Veient-se sense 
esperances, Robespierre va intentar suïcidar-se amb un tret al cap, però la bala va 
anar a la seva mandíbula, que va quedar destrossada. Tot i el seu greu estat, va ser 
guillotinat igualment el 28 de juliol de 1794, juntament amb altres membres del 
Comitè de Salvació Pública.  
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-Saavedra, Francisco de: (1746-1819) polític il·lustrat sevillà que va ocupar el 
càrrec de Secretari d'Estat dues vegades. Després d'una brillant carrera a la Reial 
Acadèmia de les Bones Lletres de Sevilla, va arribar per primer cop al càrrec durant 
un mandat de set mesos el 1798. Més tard, va ser nomenat de nou per Ferran VII el 
1809 (de manera paral·lela a Mariano Luís de Urquijo, que era Secretari d'Estat en 
aquell moment per Josep I, i als que alhora eren nomenats per la Junta Suprema 
Central), però només per poc temps.  
Va presidir la Junta Suprema de Sevilla i amb la creació del Consell de Regència va 
passar a ser-ne un dels cinc membres.  
 
-Saint-Cyr, Laurent Gouvion: (1864-1830) militar francès que va arribar a ocupar el 
càrrec de Mariscal de França. Va allistar-se a l'exèrcit de la Convenció al 
començament de la Guerra Gran, durant la qual va anar ascendint fins a arribar a 
ser general de divisió. El 1798, un cop instaurat el Directori, va passar a dirigir 
l'exèrcit francès a Itàlia. Va deixar l'exèrcit per un temps l'any 1801, en el qual va 
viatjar a Espanya com a ambaixador de França durant la Guerra de les Taronges, 
però va decidir tornar a la vida militar durant la Guerra de la Quarta Coalició (1806-
1807).  
El 1808 va arribar a Catalunya amb el 7è Cos de la Grande Armée amb l'objectiu de 
defensar Barcelona, on estaven les tropes de Duhesme. Pel camí, va rendir Roses i 
va vèncer en les batalles de Llinars, Molins de Rei i Valls. Va ser reemplaçat per 
Augereau durant el Tercer Setge de Girona (1809) i tres anys després va participar 
en la campanya de Rússia. Va acabar la seva carrera militar durant la Guerra de la 
Sisena Coalició, en la qual va haver d'entregar Dresde als aliats. Amb Napoleó ja 
destituït, va acceptar a Lluís XVIII i va ocupar el càrrec de ministre de la guerra. 
Saint-Cyr va morir el 1830 amb 65 anys.  
 
-Sans-culottes: ciutadans revolucionaris armats, normalment pobres, que rebien 
aquest nom per anar vestits amb calces llargues, a diferència dels nobles que ho 
feien amb calces curtes i unes mitges.  
 
-Secretari d'Estat: càrrec que era, a partir de les reformes legals de Felip V, el de 
més importància política que no estigués relacionat amb la família reial. El seu 
mandat era d'un temps indefinit, però depenia exclusivament de la voluntat del rei. 
En alguns casos -com en el de Manuel Godoy- el Secretari d'Estat no només exercia 
el poder executiu, sinó que era qui realment manava a Espanya en lloc del rei. 
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-Sieyès, Joseph: (1748-1836) diputat de l'Assemblea Legislativa -de la que va ser 
expulsat per Robespierre- i posteriorment de la Convenció. Va idear un complot per 
a destituir el Directori i instaurar un govern fort a França, evitant una possible 
restauració monàrquica. Els seus plans es van materialitzar amb el cop d'estat del 
18 de brumari i el seu nomenament com a Cònsol, però l'ambició de Napoleó el va 
rellevar a un segon pla dins del Consolat.  
 
-Sometent: institució paramilitar de caràcter popular i espontani típica de Catalunya. 
Davant de qualsevol acte delictiu es convocava el sometent, mitjançant crits o fent 
sonar les campanes de les esglésies, obligant a tot home d'entre 17 i 60 anys a 
col·laborar. Durant la Guerra del Francès, els sometents van esdevenir una de les 
bases de la resistència a Catalunya, així com durant les Guerres Carlines. El 
sometent va ser abolit pel Senat d'Espanya l'any 1978.  
 
-Torres Martello: torres defensives costaneres construïdes arreu de l'Imperi Britànic 
al segle XIX. Eren baixetes i de forma cilíndrica, amb espai al terrat per a posar una 
peça d'artilleria, amb la que es podia apuntar cap a tots els angles. Una d'aquestes 
torres, situada a Sandycove, Dublín, és cèlebre per ser l'escenari del primer capítol 
del llibre "Ulisses", de James Joyce.  
 
-Urquijo, Mariano Luís de: (1769-1817) polític nascut a Bilbao d'important 
rellevància a Espanya durant els regnats de Carles IV i Josep I. Des de ben jove va 
ser protegit pels comtes d'Aranda i Floridablanca i, després de que Francisco de 
Saavedra emmalaltís, Urquijo va rellevar-lo com a Secretari d'Estat -tot i la simpatia 
que sentia pels revolucionaris francesos.  Aprofitant la invasió francesa dels Estats 
Papals, va intentar reclamar per a l'església espanyola drets que només posseïa el 
Vaticà durant l'anomenat "Cisma de Urquijo" (1799). Després de que el seu pla 
fallés, Godoy i Napoleó van accelerar la seva caiguda -el primer perquè temia les 
seves polítiques afrancesades i l'altre perquè creia que no permetria la invasió de 
Portugal.  
Degut a això va ser desterrat, però va seguir dia a dia la política espanyola, fins el 
punt d'arribar a advertir a Ferran VII del risc que corria si pactava amb Napoleó. 
Després de la pujada al poder de Josep I, Urquijo va tornar a liderar el govern 
després de ser nomenat Ministre-Secretari d'Estat d'Espanya, càrrec que va ocupar 
fins a la definitiva entronització de Ferran VII. Juntament amb un important grup 
d'afrancesats es va exiliar a França el 1813, on va morir quatre anys després.  
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-Van Verboom, Joris Prosper: (1665-1744) enginyer militar nascut a Flandes que 
va tenir molta importància tant a la Guerra de Successió (va ser enginyer en cap de 
les tropes borbòniques i un dels planificadors del Setge de Barcelona) com després, 
projectant la Ciutadella de Barcelona, que va provocar la destrucció de 1.016 
habitatges. 
 
-Villeneuve, Pierre-Charles: (1763-1806) oficial naval francès, conegut per haver 
estat l'almirall en cap de la flota francoespanyola durant les batalles de Finisterre i 
Trafalgar. Els seus errors durant aquesta campanya -no aconseguir arribar a Brest 
per a reunir-se amb l'Armée d'Anglaterre i abandonar Cadis i plantar batalla a 
Nelson- no només el van condemnar a ulls d'un Napoleó que ja li buscava substitut 
abans de Trafalgar, sinó que també van ser una de les causes més importants del 
fracàs de la planejada invasió de les Illes Britàniques. A Trafalgar va ser capturat 
pels britànics, però va ser aconseguir la llibertat condicional i va tornar a França, on 
va ser assassinat a casa seva per, probablement, agents de Napoleó.  
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2- Llistat de Reis d'Espanya 
 
Com a ajuda per al lector, s'ha inclòs aquesta llista al treball. El següent és un llistat 
dels monarques d'Espanya des de Carles I (el que podríem anomenar com el primer 
rei d'Espanya més o menys com la coneixem avui en dia) a la primera restauració 
borbònica després de la derrota napoleònica. Al costat del nom i el sobrenom de 
cada rei apareix el període durant el qual va ocupar el tron.  
 
Dinastia dels Habsburg 
-Carles I, el Cèsar (1516-1555) 
-Felip II, el Prudent (1555-1598) 
-Felip III, el Pietós (1598-1621) 
-Felip IV, el Rei Planeta (1621-1665) 
-Carles II, l'Embruixat (1665-1700) 
 
Dinastia Borbònica 
-Felip V, l'Animós (1700-1724, primer regnat) 
-Lluís I, el Ben Amat (1724) 
-Felip V, l'Animós (1724-1746, segon regnat) 
-Ferran VI, el Just (1746-1759) 
-Carles III, el Millor Alcalde de Madrid (1759-1788) 
-Carles IV, el Caçador (1788-1808) 
-Ferran VII, el Desitjat (1808, primer regnat) 
 
Dinastia Bonaparte 
-Josep I, Pepe Botella (1808-1813) 
 
Dinastia Borbònica (primera restauració) 
-Ferran VII, el Desitjat (1813-1833, segon regnat) 
-Isabel II, La dels Tristos Destins (1833-1868) 
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3- Mapes històrics (i una pintura)** 
 
 

 
 
Mapa que representa els territoris pertanyents a França l'any 1801, durant l'època 
del Consolat. Les divisions territorials que trobem dins de les seves fronteres 
corresponen als diferents departaments en què estava dividit el país.  
 
 
 
**NOTA: tots els mapes d'aquest apèndix han estat extrets de Wikimedia Commons i són de domini 
públic.  
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Estem davant d'un mapa d'Espanya que ens mostra com Josep I pretenia 
reorganitzar administrativament el país en prefectures l'any 1810, seguint el model 
francès. Cal remarcar l'aparició de Catalunya al mapa, ja que no va ser fins el 1812 
que va passar a formar part de França. Aquestes divisions mai van acabar de ser 
instaurades del tot degut a la Guerra del Francès i a l'activa resistència patriòtica.  
 
 

 
Mapa del món que representa els dos bàndols enfrontats durant les Guerres 
Napoleòniques. De color blau trobem els països aliats i les seves colònies, mentre 
que el color verd assenyala al Primer Imperi Francès i als seus aliats. Aquest mapa 
ajuda a veure les Guerres Napoleòniques com un dels primers conflictes globals, ja 
que les colònies també van jugar un paper decisiu: no solament Europa va ser el 
camp de batalla. 
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Mapes que representen l'extensió del Primer Imperi Francès l'any 1812. Al mapa 
superior, hi trobem la divisió territorial dels territoris imperials -tal i com hem vist en 
el primer mapa d'aquest apèndix- en departaments. En aquest cas, ja trobem a 
Catalunya annexionada a França.  
El mapa inferior ens mostra l'àrea d'influència de l'Imperi. La línia de color magenta 
delimita aquesta àrea, conformada pels territoris francesos i pels seus aliats. Les 
línies de color blau clar a la costa assenyalen les zones que participaven en el 
Sistema Continental.  
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Mapa original francès que representa les posicions inicials de la Batalla de Molins de 
Rei. A la banda est del Llobregat trobem les tropes franceses creuant el pas de Sant 
Feliu, així com les seves bateries de canons a les proximitats de Molins de Rei.  
A l'altra banda del riu es poden apreciar les posicions espanyoles. Els seus canons 
estaven situats al Puig Castellar i als turons entre Sant Vicenç i Pallejà, defensant el 
pont de Carles III. Els seus soldats els trobem concentrats també a prop del pont.  
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La següent imatge no és un mapa, però és una pintura a partir de la qual es pot fer 
una interessant aproximació a la Batalla de Molins de Rei. Es tracta d'un quadre 
realitzat l'any 1809 pel pintor Josep Flaugier, representant la ja citada batalla. 
Aquest quadre va ser un encàrrec dels alts mandataris francesos a Barcelona, i 
justament per aquesta raó podem entendre que sigui una obra amb una funció 
clarament propagandística: la victòria francesa a Molins, la primera a la zona 
després del desastre del Bruc, és representada al quadre com a aclaparadora. Els 
espanyols, que apareixen com a forces totalment irregulars, han patit moltes baixes, 
mentre que no trobem cap francès mort. A més, també apareixen eclesiàstics 
animant els espanyols, representant l'Església com a partidària de l'absolutisme 
borbònic.  
Finalment, al fons del quadre, es pot observar Montserrat. Tot i que realment en el 
lloc de la batalla no es pot veure la muntanya, la presència de Montserrat és un 
record de la derrota del Bruc: Flaugier presenta la Batalla de Molins com la venjança 
per les dues Batalles del Bruc.  
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Mapa d'Europa després del Congrès de Viena (1814-15). Comparant-lo amb mapes 
anteriors, es pot observar com Rússia acaba annexionant Polònia, la pèrdua 
substancial de territori per part de França, la creació de la Confederació Germànica i 
el retorn de Catalunya a Espanya, entre d'altres canvis territorials.  
Després del Congrès, el poder a Europa va estar més repartit i es va crear un 
"equilibri de poders" que es va mantenir fins a la Primera Guerra Mundial. Tot i els 
intents de les potències absolutistes d'apagar qualsevol tipus de revolta liberal, l'any 
1848 no van poder aturar la Primavera de les Nacions: el liberalisme, el 
nacionalisme i el socialisme començaven a guanyar pes als carrers.  
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4- Abstract 
 

Very few wars have changed Spain as much as the Peninsular War (1808-1814) did. 

The decadent monarchy that ruled the country was trapped between the two great 

powers of that time -France and Great Britain-, who were fighting in a global-sized 

conflict. With the Spanish king taken by Napoleon and the most important cities of 

Spain captured by the French troops, the citizens themselves had to organise the 

resistance against the invader. This is the story of the death of the Old Regime, but 

also that of the birth of modern democracy and the first Spanish Constitution. 

 Focusing on the war's effects on the area of the Baix Llobregat (and specially 

on the Battle of Molins de Rei), the aim of this project is to explain the Peninsular 

War in an easy and objective way, as well as to provide an image of the Napoleonic 

Europe. It also features a great number of images and maps that expand the 

information given and a glossary with the definitions of the technical words that 

appear in the project.  

 Whether if you are trying to introduce yourself to the Napoleonic Wars or if 

you want to go in depth into particular events of the Peninsular War in the Baix 

Llobregat, don't think it twice and enjoy this project.  
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