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1. La gtnesi &una nova concepció de la defensa del territori: la frontera de
Perpinyh
Podem definir com a marc introductori per al nostre treball la signatura dei tractat
de Barcelona de 1.493, entre les monarquies espanyola i francesa, pel qual els territoris del
Rosselló i la Cerdanya es reincorporaven al regne d'Aragó. La reincorporació suposari
que el rei Ferran "el Catblicn -un dels protagonistes principals dels fets- enceti una política
de defensa territorial, continuada després, amb alts i baixos, pels seus successors, fins a1
tractat dels Pirineus de 1.659, que retornava definitivament la sobirania d'aquests territoris
a Franp.
Pensem que una vegada aquests territoris en possesió de la monarquia hispana hi va
haver una ssrie de factors estratkgics i de política de defensa que condicionaren tota actuació sobre el territori. Pel que fa referhcia a la política de defensa, veiem clarament com, a
partir d'aquest moment, la iniciativa reial és l'únic protagonista de relleu dins d'aquest procés, relegant altres formes d'actuació, incapaces d'encetar aquesta tasca.
L'encariment deles polítiques de defensa és el factor que ens explica aquest problema. L'extensió general de les armes de foc als exkrcits dels segles XV i XVI motivi un
augment considerable de les despeses destinades a la guerra, no tan sols per l'adquisició
dels nous sistemes d'armes, sinó també per materials -tals com el sofre o el salitre, components fonamentals per a la fabricació de pólvora- pel manteniment en estat operatiu de les
forces, la qual cosa comporta que alguns d'aquests nous materials estradgics esdeviguessin
monopolis reials.
Les traces de les noves fortificacions, que es poden comenGar a veure a partir de la
segona meitat del segle XV, responen no tan sols a l'evolució dels armaments, encara que
aquest factor és el nus gordii de la qüestió. El problema que planteja l'arma de foc -tant a
la vessant ofensiva com a la defensiva- necessita solucions queparteixen &estudis científics
aplicats, que fonamentalment comencen dins del camp de la geometria. A més a més, la posada en practica de totes aquestes noves tkcniques fortificatbries comporti la necessitat
d'un funcionariat -els enginyers- dedicat a tal menester i de practiques financeres -vist els

ales costos d'aquestes obres i de les guarnicions qirr. rnecessitaven en temps de paii- solatiierit a 1"bast dels g a n s estatsl.
Per altrapart, la risva concepció de la defensa dhquests territoris -no com a corritats,
sin6 eom a baluard fonarnental per a la defensa de Catalunya-, fa que sigui oportuna la
concentració dels recursos i dels sistemes de comandametit. De resultes d'aquest fenomern,
eomencem a trobar d'una manera diifana l'expressió "I+onteru de I'e.>pzz?eftzn a la documeritaci0 d'abans de la rneitat del segle XVI. La pregunta que ens podem formular 6s quines són les raons que expliquen aquesta sirnació. La referida expressió -desenvolupada
únicatiient pel que fa refertincia a assumptes niilitars- resyon a una serie de necessitats de
eaire operacional i admiilistratiu que tenen com a ceritre neurilgie la vila de Perpiriph. Si bC
la denominació de capitania de fronteres és una forma adoptada per tal d'aportar uria ripida csnceptualització, godem contemplar la idea que Pcrpiiiyii va ser durarit aquesta
epoca no ssRarnen1 la mis iniponant fortaiesa d'aaqucll eerritori, sin6 un autentic centre de
cornaridarnerit regional.
El scgücnt probletria que hem de plantejar-nos 6s la demarcació territorial de la frontera. A simple vista, podem pensar en una ficil identificació entre Ia frontera i els corntats
del Rosselló i la Cerdanya, ja que fins i tst Cs heqiient trobar en la documentació relativa
a afers militars dsaquesta zona una clara dicotomia. Aquesea dicotomia, l"ayrecier1i eti els
continguts i en les formes, ja que d'unapart, pel que respecta als cncap~alamerits,la drscumentacid eris parla moltes vegades dels csmtats del Rosselld i la Cerdanya, mentre que ein
el ~iiorneritdkstudiar-se la situaeió militar 6s e t ~ ~ p rela tcoricepte de frontera2.
Uaia hipdtesi en relació a aquesta dualitat psdria venir donada pel ~noltesvegades intiecessari recurs de cercar neologisrnes que es dóna eri rnolts earnps de la tecnica. En aquest
eas, hem de dir que no Cts aixi, car pensern que aquese riou corieepte defineix clararnetit una
iioció dkcspai militar que no coincideix arnb les divisiona politiques del moment.
El millor exemple, per tal d'explicar aquesta situació, 6s el de Roses, placa dins de
Ikcils territorial B"aquesta frontera i no pertariyene als corritatsdel Rosse116 i la Cerdaalya,
sin6 al d%nlpúries. Per tal de demostrar laquesea afirnnaci6, disyosem de nornbrosa dscunierit.tci6. En aquest cas hern selecciome una provisí0 detinenga del astell de la Trinitat ea
favor del capita Francisco de Escobar, primer comarida~ied'aquesta fortalesa. Ericara que
la datació del document (Osun irnportant problerria, en cap cas no afecta Pobjecte del nosere
eseudi3. El yrinier detall significatiu 6s el lloc de la lliuratica d'aaquesta provisió, Per iny8.
Eii relaci6 al POU d.aquest capiti, en el doeunient es parla que I'han de fer ekctiu "... E s oJ;ei~~les
del szeeldo elt: l~afrotzterndepefpifi~zn
...". Aquesta i d%ltra riombrosa docurneiitació
corifirrnen la idea apunt,da.
aria vegada ~otriprovatel coricepte d'espai militar, 6s interessarit I'estudi de I'artieuI a ~ i 6de la defensa; o sigui, de les direetrius biisiqtlei; que conformaren la configurasi6 ritilit'xr del territori. Eai aquest cas, 1% construcci6 di: foraaleses 6s uni factor clau que erx got

1. lPelque fa refsrcncia a les nnoves zkniques dIns el camp de 33 fortifieaci6, lana grart obra de s h s s l gel:er,a? 6s Ir<
ale J. 13 1Iale: R~n~8siz~z~ct.Cl~t~ilciztiott.
Aat OY Engetrceritzg? - S'ha;nes & I Iudson i I,otidon, 1.977 - 64 p.,tnerttre que
com a riiarc introduc:aeii &I:S el C ~ Sespanyol C O I I S L I ~ ~A.
C LC<i?~aia
~
&~ufiwí:
%atados de arquitectura rini5tar ni Esptina. Siglos XVI y XVII a Goya, níun. 156 - pp. 338-345 - h.la&.iú&11.981.Itespecte tils e:iginyers ttalnbé d'aqcest úlaitrr
autor la arquitectura niitimr y los ingenieros de la moaarquia espafiola: Aspectos de ,=.a profesi& (153;-1650) a Wevistn de In Utzi.uersteltzrl Co>rzplz~te~rs»-c:
núm. 3\81 - pp. 255-269 - Madrid, 1.98 l .
2. Aixi"apareis en tu. infortiie, de I'any 1.571, sobre I'estat de la frontera realitzat per Iknginyer reial Ratin. Archivo G'e>teunlde Sitrzntzcaa (A.G.S.), G u a r a Antigua, Ilig. 75.
3 . El docunient est5 iiatat I'any 1.554. El problema es planteja en saber que en aqueixa data dos personatges fonarnentals que intemerien en L'I document (l'enginyer capitj Luis Pizaño -que lliura I'obra-i el marqu2.s d"Agui1ar -110stinent general del Principat-1 són morts; el primer, a Laredo, I'any 1.550; i el segon a Barcelona, el 1.553.
4.A.G.S., Guewn Antigura, Ilig. 55.

explicar el procés. Segons la nostra opinió, pensem que podem dividir aquesta configuració
en tres irees defensives ben diferenciades:
1) La línia fronterera.
2) Els eixos de penetració i els nuclis de població.
3) La franja litoral.
Pel que fa referkncia al primer punt, ens estem referint al sistema pirinenc, concepte
geogrific poc concret que defineix, malgrat els canvis, el tilveg hispano-francks. Més concretament, podem definir com a frontera, per aquest precís moment, la serralada de les
Corberes, on s'asenta una línia de fortificacions de la qual tenim coneixement ja des d'kpoca medieval. Malgrat aixa, hem de dir que l'actuació dins aquesta irea des del punt de
vista de l'execució de noves obres, va ser molt secundiria, entenent una reutilització de les
antigues fortificacions com a xarxa d'alerta estratkgica.
Si respecte a la zona de les Corberes no podem parlar ben bé d'una línia de defensa
activa, sinó, com hem vist, d'un sistema de vigilincia de la frontera, per a les alnes dues
irees és correcte pensar en la existkncia de zones defensives. En un primer moment podem
parlar de la voluntat de defensa del principal eix de penetració -el camí reial- i dels nuclis
de població més importants de la regió, Perpinyi, Elna i Puigcerdi. Pel que fa referencia a
l'eix principal de penetració, aquest va ser cobert des de Salses -punt fronterer d'aquest eix
i primera actuació d'importincia de la iniciativa reial- passant per Perpinyi i protegit finalment al seu pas per l'Albera pel castell de Bellaguarda. Respecte als nuclis de població, destacar la fortificació durant aquesta kpoca de la viles de Puigcerdi, &Elna i, sobretot, de Perpinyi -la vila i la seva ciutadella-; eix neurilgic, des de tots els punts de vista, de la frontera
que sofriri permanents obres, fonamentalment des del segon quart del segle XVI fins a la
caiguda de la vila a mans dels francesos.
Finalment, la tercera irea, la podem definir al llarg de tota la costa, des de l'estany de
Salses fins a les illes Medes. Aquí és on s'aprecia aquest cariicter de nou espai militar.
Aquest fet, pensem que es pot apreciar en la decisió de l'emperador Carles d'integrar el
port de Roses dins aquesta unitat estrattgica, vistes les potencials condicions de l'indret
com a base naval principal per operacions a la regió5.
Encara que hi ha estudis fets sobre la defensa de les costes catalanes6,moltes vegades
obliden la costa rossellonesa. A més a més no es contextualitza bé l'execució d'obres i hom
no té en compte, en alguns casos, les importants intervencions a Cotlliure i a Roses, els dos
ports principals de la regió.
A la present part del nostre estudi hem volgut introduir el context estratkgic que defineix el marc de la defensa fronterera de la zona durant els segles XVI i XVII. A partir
d'ara, centrarem la nostra feina en les possibles vies de recerca que, en relació a l'assumpte
es poden obrir.

2. Del general al concret: I'estudi militar &una frontera
En el moment de plantejar-nos l'estudi de qualsevol tipus d'espai, és fonamental decidir no tan sols la materia, sinó els trets principals que ens permetin i'estructuració funcional de la mateixa. Ara és quan podem dividir en dos camps diferenciats aquesta estructu5. Aquestes impressions és dedueixen d'una carta que ]'emperador dirigeix al duc d'Alba, datada a la mateixa Roses el 14 de maig de 1.543. A.G.S., Estado, llig. 289.
6. Aquest és el cas del treball &O. Martín i E. Gallart:Els sistemes defensius de la costacadanacontralapirateria
i el corsarisme a Manrrsnib. Revista d'histhria moderna - pp. 235-243 - Bellaterra, 1.988, per la qual cosa és molt més
recomanable F! C a d i Roca: De carn a la Meditminirt. Les torres de defensa del litoral cata!i - Rafael Dalmau :Barcelona, 1.987 - 99 p.

ració. D'una part, tots els macroelements polítics, econbmics, geogrifics i militars que
poden configurar una política estrategica per a una regió, amb l'evolució de diferents plans
estratkgics, i el nivell de consecució dels mateixos i les raons que poden explicar els kxits o
fracassos d'aquests plans.
El segon gran bloc d'aquesta divisió tracta de les actuacions puntuals derivades de la
política esmentada anteriorment. En aquest cas, la principal. conseqiikncia és l'erecció de
fortaleses al territori, madria d'aquesta part de la recerca. Sense voler entrar en un discurs
tipolbgic sobre el treball en aquest camp -del qual hi ha estudis fets en altres períodes 7-,
sí que hi apuntarem una serie de prioritats. En un primer moment, tot estudi sobre una fortificació s'ha de centrar en el seu entorn físic immediat amb especial referkncia a l'impacte
urbh quan es tracti de viles fortificadess --i l'estudi arquitectbnic de la mateixa, posant en
evidencia els projectes originals, les seves realitzacions i les noves actuacions, recercant la
interpretaci6 a partir de seqükncies cronolbgiques tant relatives com absolutes i l'anilisi tipolbgica de les estructures.
U n factor important a considerar dins aquest camp de recerca és el balany, operatiu
que podem fer a partir de l'estudi evolutiu de la guarnició des de diferents aspectes, tant
quantitatius -personal, armament i estat logístic- com qualitatius, en tot allb que es pugui
referir a l'estat moral de les troDes.
Pel que respecte a les poisibilitats metodolbgiques, cal afirmar el clar carhcter interdisciplinari del present estudi. Referent als camps d'actuació, a més de les feines arxivístiques i bibli~grifiqu~es
de tot trebail de recerca histbrica, en aquest cas s'uneix una important tasca de camp, cenmada en l'estudi arquitecrbnic de les diferents fortaleses, amb
especial cura dins el camp de l'anilisi evolutiva. En alguns casos -quan es vegin dificultats
d'interpretació sobre el terreny- hom pot encetar treballs arqueolbgics molt puntuals a fi
de complementar la recerca dins aquest camp, desaconsellant qualsevol tipus dqntervencid
global sobre una hre:a, la qual cosa promet moltes dificultats -vista I'actitud de les autoritats
polítiques competents- i sovint aporta uns resultats bastant mediocres, fonamentalment
com a conseqü$ncia dels limitats mitjans de recerca o la negligencia d'investigadors que
amb un dogmitic sentit de la interpretació arqueolbgica -més que discutible moltes vegades-, es tanquen, alltres vies de recerca.
Segons el nostre criteri, cal desenvolupar als arxius una gran part del treball. Dins el
camp del nostre estudi, els més importants són el Archivo General de Simancas i 1Xrxiu
de la Corona d'Arag6, on es troba nombrosa informació en moltes de les seccions. Lamentablement, una de les seccions més importants, per al nostre treball del Archivo General de
Simancas -la secció, denominada ''Guerra Antigua", que recull els fons documentals de
1'antigauSecretaria de Guerra y Marinan- va ser molt malmesa durant l'ocupació francesa
a principis del segle XIX,]?er la gual cosa la consulta d'aquest fons és f o r ~ incbmoda.
a
Malgrat tot, al Servicio ICIistÓrlco Militar, de Madrid, existeix una compilxi6 documental xnomenada "Colecn'dn ~ o a r i k ' ' comvosta decbies textuals de documents vrocedents de diferents arxius. Una bina part d2aq;ests docuhents procedeix de la dita sicció de Simancas,
i aixb soluciona una. mica el problema.
També podern qualificar d'important el fons dedicat a afers militars de la vila de Perpinya en la seva Bibliothkque Municipale. Altres centres d'interb són la Biblioteca del Pa7. Desmquem el treba 1 de M. Riu i J. Bolós: Observacions metodolbgiques, esquemes descriptius i notes de treball
per al'estudi de les fortificacions i castells medievals a Acta Medinevalia, annex 3 - pp. 11-24 - Barcelona, 1.986.
8. Dins aquest camp una de les questions més importants 6s el problema de l'allotjament -amb els seus inconvenients- i la cons~ruccióde casernes als presidis, sobre tot a Perpinyhi Roses.
9. Aquesta compilacio és resultar de la voluntat nascuda, el segle passat, al cos &enginyers per dotar-se d'una histbria prbpia. A tal efecte fou comissionat un oficial d'aquest cos, el coronel Aparici, per tal de recollir material de contingut histbric als diferenrs arxius. El resultat del treball reflecteix les llargues temporades de recerca, sobre tot a Sim,mc;u.

lau de Perelada i la Biblioteca Nacional de Madrid, sobretot pel que fa referencia a la riquesa dels seus fons bibliogrifics sobre tecnica militar de I'epoca estudiada.

3. Conclusions. Una proposta d'actuació
En tot moment, la intenció del present article ha estat presentar els atractius que tindria un projecte global d'actuació i estudi en relació amb la referida matkria. U n factor que
podem considerar propici és el marc actual de supressió de fronteres, aspecte conjuntural
que ens ha de fer reflexionar sobre l'existencia de les mateixes, al llarg de la nostra histbria.
Evidentment, tant I'execució de la recerca com la vulgarització d'aquesta és missió
per a un ampli equip d'investigadors i amb un ampli suport institucional. Sense aquestes
condicions, tot estudi globalitzador del fenomen és molt parcial i reduit, malgrat qualsevol
valoració d'intencions.
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