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Des de l´any passat, la ciutat commemora amb diferents actes culturals i cívics el 200 aniversari de la 
Guerra del Francès, tal vegada el fet històric més rellevant de la nostra història col.lectiva recent, que 
va tenir lloc entre 1808 i 1814. Aquest episodi bèl.lic ha merescut durant el darrer segle l´atenció d´una 
bona part de la historiografia, la qual més recentment ha plantejat la superació d´una interpretació dels 
fets fins aleshores des d´una visió estrictament militarista i heroica, cosa que ha portat l´imaginari 
col.lectiu a conèixer preferentment Girona com la ciutat dels Setges. Certament, des la fundació romana 
ara fa dos-mil anys, la nostra ciutat ha patit diferents assetjaments per raó de la seva posició estratègica 
en les comunicacions nord-sud pel corredor occidental del Mediterrani. Les relacions entre Catalunya i 
França, però, han viscut altres escenaris que convé també posar de relleu. De fet, Girona va ser víctima 
d´un procés que li era aliè, en trobar-se al mig de l´enfrontament entre Napoleó que decidí l´ocupació 
de la Península Ibèrica i una Espanya que havia ja entrat en la crisi que conduí a la fi de l´antic règim.   

Aquesta exposició que presentem al Museu d´Història de la Ciutat, sense oblidar la tragèdia que el setge 
napoleònic va representar per la ciutat, amb milers de morts i una destrucció urbana considerable, 
vol contribuir a la reinterpretació d´aquells fets dolorosos i, sobretot,  a superar i allargar la mirada 
durant l´època moderna dels episodis gironins d´aquell conflicte i de les relacions de tota mena amb els 
nostres veïns. En un context més ampli que arrenca el 1659, l´exposició Girona i França, entre la guerra 
i la pau proposa una mirada sobre el conflicte bèl.lic, però sobretot vol evocar els gironins i gironines 
que van viure aquella llarga època de guerra i de pau, mitjançant la mostra de les formes de vida, les 
relacions comercials a banda i banda de la frontera, incloses les alteracions de la vida quotidiana, així 
com també la continuïtat de les relacions polítiques i culturals amb França.

PRÒLEG

Anna Pagans Gruartmoner
Alcaldessa de Girona
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Pistola amb pany de Miquelet · S. XVIII · Fotografia: Pere Cornellas · Museu de Granollers





I 
Des de Lluís XIII –i la idea de les «fronteres naturals»– fins a Napoleó –que pretenia fer-les obsoletes 
per formar un gran imperi– podem trobar els principals exemples d’una idea de frontera totalment 
artificiosa, que prescindeix de la realitat humana i social i que tan sols té en compte els interessos 
polítics i militars, al servei d’un poder absolut. 

En efecte, no hi ha cap diferència de fons entre els conceptes de frontera que podien sostenir Lluís 
XIII, Olivares, Lluís XIV, Felip V o Napoleó. En són proves ben clares tant la mutilació dels territoris 
catalans que, arran de la pau del 1659, va suposar l’annexió dels comtats del nord de Catalunya com 
la idea borbònica de «suprimir» els Pirineus per unificar França i Espanya, el 1701, o encara l’annexió 
napoleònica dels territoris catalans fins al riu Ebre, el 1812. 

A la Catalunya «francesa», la febre de la construcció i remodelació de fortaleses que es desfermà en la 
segona meitat del segle XVII –Vauban va intervenir a Perpinyà, Cotlliure, Portvendres, Bellaguarda, 
els Banys, Prats de Molló, Montlluís i Vilafranca– es va produir precisament després de la divisió del 
territori en virtut del mencionat tractat dels Pirineus. El pretext per a la seva edificació fou la prevenció 
de la guerra i la defensa de les noves fronteres; totes aquelles fortaleses, però, es van aixecar després de 
sufocar importants revoltes armades locals, de manera que també es van planificar i utilitzar enfront 
de la mateixa realitat interna del país en què es construïen. A tall de rèplica, la monarquia espanyola va 
actuar al sud de la frontera amb el mateix criteri, però amb un retard d’uns quants decennis –derivat 
de la situació de crisi i de la guerra de Successió–.

GIRONA, ENTRE ELS INTERESSOS DE FRANÇA I ESPANYA 
DE LA FRONTERA PACTADA AMB LLUÍS XIV A L’OCUPACIÓ NAPOLEÒNICA

Lluís Roura i Aulinas
Catedràtic d’Història Moderna .UAB
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Així, es van restaurar, reformar o construir de nou els baluards militars de Roses, Figueres, Berga, 
Cardona, Castellciutat... –inspirats també en Vauban i els seus deixebles–, sense oblidar que el caràcter 
fronterer es va fer llavors extensiu a tot el territori català, especialment perquè es partia de la idea que no 
hi podia haver un control efectiu de Catalunya si no se’n controlava primer la capital (com ho ratifiquen 
les actuacions al castell de Montjuïc de Barcelona i, sobretot, la construcció de la Ciutadella).

D’aquesta manera, Girona i també Hostalric esdevingueren punts clau en el «passadís» imprescindible 
per assolir el control anhelat. 

II 
Després de la guerra de Successió, a Catalunya s’havia imposat una implacable espiral de domini: la 
monarquia de Felip V apostava per la victòria militar per obtenir una subjecció política i institucional 
total; al mateix temps, però, la subordinació que va suposar la instauració de la Nova Planta havia de 
garantir l’efectivitat d’un desplegament militar indispensable per culminar el model absolutista. És 
així com l’aparent contradicció entre els decrets que establien el desarmament del Principat (prohibició 
de portar i posseir armes, enderroc de les fortificacions particulars, prohibició de la formació, dins 
l’exèrcit, de cossos integrats per la gent del país) i aquells que en dictaven la militarització (a través 
d’una important presència de contingents militars, de la voluntat d’aplicar el reclutament forçós, dels 
decrets d’allotjaments i de la política de fortificacions) responia a una mateixa lògica: la del control 
complet del territori i de la societat. 

11



Alhora, la nova situació fronterera feia de les terres empordaneses i gironines un lloc destacat 
d’arrelament gal·lòfob no només per les constants ocupacions franceses del territori, sinó també a 
causa de l’entrada de mà d’obra barata i de manufactures franceses, que afectà notablement la vida i 
l’economia del Principat.

El criteri de control imposat per la monarquia espanyola es va mantenir inalterat durant tot el segle 
fins a l’ocupació napoleònica i, al mateix temps, desembocà en un sentiment castellanòfob creixent. 
Així, en diferents ocasions al llarg del segle xviii, i sobretot en el darrer quart de la centúria, es van fer 
notar amb especial claredat les resistències que generava aquesta voluntat de domini polític i militar 
absolut. Fou el cas, entre molts altres, de la revolta del 1773-1775, que va portar la monarquia a 
desistir de la seva ferma voluntat de dur a terme el reclutament per quintes a Catalunya, amb el qual es 
pretenia trencar la tradició ancestral del Principat en matèria de reclutaments. Ja en la darrera dècada 
del segle XVIII, amb la guerra de la monarquia espanyola contra la Revolució Francesa, s’evidenciaria 
tant la incapacitat dels exèrcits borbònics com la fragilitat de la frontera. En la Guerra Gran (1793-
1795), a més, les generacions de la societat catalana que ja no havien viscut la guerra de Successió van 
poder experimentar en pròpia carn, a banda i banda de la frontera, els efectes de ser l’escenari de la 
confrontació militar entre dos estats que uns i altres sentien com a remots, i es van veure obligats a 
suportar la càrrega que implicava haver de suplir les mancances d’uns exèrcits desbordats pel mateix 
curs del conflicte. Aquestes circumstàncies, alhora, van dur la població catalana –especialment la més 
propera a la ratlla fronterera– a prendre consciència de la seva capacitat de resistència enfront de la 
política hostil, incompetent, onerosa i desfasada de la monarquia. L’ocupació de l’Empordà per les tropes 
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franceses va fer palès l’anacronisme de la defensa militar de posicions entorn de les fortaleses. Ningú, 
però, no semblava capaç d’assumir una nova estratègia militar, com es tornaria a posar de manifest en 
la guerra del Francès.   Així, el 1808 i el 1809 va poder semblar que Girona, que durant la Guerra Gran 
s’havia convertit, després de la rendició del castell de Figueres, en baluard i refugi fronterer, tot i que 
la fi del conflicte li havia estalviat la inutilitat d’una defensa heroica, es volia rescabalar, catorze anys 
més tard, d’aquesta privació. 

III
El llarg cicle obert el 1714 s’havia de cloure amb l’ocupació napoleònica; aquesta, però, venia precedida 
i acompanyada per la crisi política de la monarquia i per l’agitació popular. En aquest sentit, és evident 
que l’actitud de la població sollevada el 1808, que legitimava l’autoritat d’unes juntes de nova creació 
en les quals dipositava la seva confiança, tot i estar integrades gairebé només per sectors no populars, 
no es pot explicar sense l’enllaç amb la tradició de les revoltes del segle XVIII i de principis del XIX. 
Les complicitats locals enfront de l’absolutisme havien adquirit un pes que podia arribar a relegar a 
un segon pla certes tensions entre sectors socials, sobretot allà on les actituds de resistència havien 
presentat una major continuïtat. El context d’esfondrament de la monarquia borbònica i de guerra 
contra l’ocupació napoleònica, per la seva banda, no només alterava l’escenari de la mobilització popular, 
sinó també el sentit de la projecció política que fins llavors havien tingut les capacitats de resistència 
enfront del govern borbònic. A partir del 1808, la Nova Planta deixava de regir per primer cop des del 
1714, tot i que, això sí, no pas com a conseqüència d’una decisió política o de la pressió dels resistents, 
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sinó per l’ensulsiada d’una monarquia borbònica que abdicava en mans de Napoleó. Tanmateix, les 
resistències socials i polítiques constatades al llarg del segle XVIII han de ser sospesades també com 
un dels elements que permeteren arribar a plantejar, en aquest context, la primera proposta formal de 
modernització del poder de l’Estat. És clar, però, que en aquells moments, i pel que fa a la concepció de 
l’Estat, el llast deixat per l’uniformisme borbònic forçosament havia d’impregnar  la major part de l’obra 
i els debats polítics de les corts de Cadis, tant en els plantejaments absolutistes com en la majoria dels 
que hi formularen els liberals. En aquell marc, les iniciatives i argumentacions que pogueren insinuar 
una nova concepció de l’Estat des d’una alternativa inspirada en la pluralitat peninsular –ja fos amb 
remotes connotacions austriacistes o bé amb precursors plantejaments de caire federalista– quedaren 
ofegades o foren menystingudes tant per aquells reaccionaris que les consideraven un factor d’anarquia 
com pels liberals que les identificaven exclusivament amb la defensa dels privilegis de l’antic règim. 

IV

En el pas del segle XVIII al XIX va semblar que tot s’eclipsava davant la figura de Napoleó, fins al punt 
que s’ha escrit que era ell qui conduïa la història de França i d’Europa. L’època napoleònica, tanmateix, 
està lluny de poder ser reduïda a una visió personalista de la història; més aviat s’hauria de dir que ve 
marcada per la dualitat. D’una banda, perquè Napoleó va ser, certament, un gran militar i un dictador, 
tot i que el sistema mitjançant el qual va exercir el poder no fou mai la dictadura militar. I de l’altra, 
perquè, malgrat que va proclamar «la revolució s’ha acabat!», durant el seu govern, en realitat, es va 
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consolidar una part substancial del llegat de la Revolució Francesa (l’abolició de la feudalitat, la igualtat 
civil, la laïcització de l’Estat...). 

Aquest doble vessant és clau tant per entendre el reconeixement que ha merescut Napoleó a França 
fins avui com per comprendre la seva projecció en el conjunt d’Europa –més enllà del fracàs en el qual 
van acabar les seves ambicions imperials–.

La situació històrica de la península Ibèrica durant l’etapa napoleònica també va estar marcada 
per la dualitat. D’entrada, perquè fou el període de la guerra del Francès, amb la lluita aferrissada 
i suposadament heroica contra els exèrcits imperials. Però, alhora, perquè aquells anys coincidiren 
també amb els de la primera gran confrontació entre l’immobilisme propi de la societat de l’antic règim 
i la modernitat revolucionària –associada al primer liberalisme i al llegat de la Il·lustració–.

No hi ha dubte que les iniciatives de Napoleó van precipitar els esdeveniments tant des del punt de 
vista polític –amb les abdicacions de Baiona, la proclamació de Josep Bonaparte com a rei d’Espanya 
o la posterior annexió a l’Imperi del territori del Principat– com en el pla militar –tensant fins al límit 
la capacitat de resistència de les societats peninsulars davant de l’ocupació francesa i el comportament 
de les tropes i els comandaments–. Alhora, però, van determinar el caràcter contradictori en el qual 
s’empantanegarien els plantejaments i els comportaments dels sectors reformistes i revolucionaris.
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No ens ha d’estranyar, doncs, el gran atractiu que exerciren la complexitat i la talla de Napoleó com a 
personatge. Ni tampoc el fet que la mitificació de la seva figura heroica hagi anat de bracet amb la de 
l’heroïcitat dels pobles que se li van resistir i amb el reconeixement de la complexitat i la importància 
dels esdeveniments que es van registrar durant el seu domini a Europa. 

La península Ibèrica és un referent clau per a la comprensió tant del mite de Napoleó com de la mitificació 
d’aquells que se li van oposar i l’abocaren així a una derrota definitiva. I en aquest referent peninsular hi 
ha jugat un paper destacat la construcció d’una memòria històrica especialment centrada en l’atenció 
als episodis de resistència popular i patriòtica. Entre aquests, sens dubte, hi ocupa un lloc destacat 
la resistència presentada per la ciutat de Girona. La immediata voluntat dels exèrcits d’apoderar-se 
d’aquesta vila anava estretament lligada al seu caràcter de centre neuràlgic per assegurar el control 
de Barcelona, tal com hem apuntat abans. Així, els primers setges francesos que va patir Girona es 
van donar ja als mesos de juny i juliol del 1808. Però fou sobretot a partir de la primeria de maig del 
1809 quan es va plantejar el setge més dur, que no acabaria fins al 10 de desembre del mateix any. 
Aquest setge, tanmateix, i més enllà dels tòpics sobre la «immortalitat» de la ciutat, va ser una trista 
demostració de l’obcecació de les autoritats militars i de la descoordinació i incapacitat de l’exèrcit 
espanyol, que mai no va satisfer les expectatives dels qui confiaven en la seva arribada per derrotar les 
tropes franceses assetjants; alhora, representa un testimoni eloqüent de com devien ser de profundes 
les empremtes d’una guerra que va assolar l’economia, va delmar la població (després del setge, els 
vuit mil habitants de Girona es van veure reduïts a uns cinc mil) i va destruir la major part dels béns i 
serveis de la ciutat.
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La mitificació de la resistència de Girona, de manera semblant a la de Saragossa o la del conjunt de la 
guerra, ha anat sempre molt lligada a les seves commemoracions. Però commemorar-la avui, després de 
dos-cents anys, pot ser també una bona ocasió per apropar-se a una realitat històrica molt més infausta 
i vulgar que allò que n’han narrat les cròniques. Una realitat que encaixa malament amb la dicotomia 
entre la visió d’una llegenda rosa segons la qual la guerra no és més que l’escenari de l’heroïcitat 
hispànica i popular, i la visió tràgica que tan sols la contempla com el marc del caos i de l’anarquia 
protagonitzada pel populatxo. I una realitat, igualment, que desmenteix la imatge estereotipada de 
molts dels seus protagonistes, que, com Napoleó, no foren ni l’ogre fabricat per la llegenda negra ni el 
gran heroi que finalment acabaria incomprès i caigut en desgràcia.

Al capdavall, la mobilització popular en la guerra del Francès respongué a un cúmul de factors 
immediats: les crítiques generalitzades i el descontentament respecte del govern presidit per Godoy, 
així com la mitificació de les esperances dipositades en la figura idealitzada de Ferran VII; el revifament 
d’una gal·lofòbia que enllaçava amb el record, encara ben viu, que havia deixat la Guerra Gran; les 
tensions que generava el comportament altiu de les tropes franceses, que des del primer moment feia 
inversemblant la seva penetració com a aliades en el territori; el prolongat estancament econòmic, que 
havia anat derivant en una clara situació de tensió social, agreujat per un considerable increment de 
la pressió fiscal; i el clima de formulació d’iniciatives polítiques reformadores que es manifestava en 
determinats sectors de les institucions, la cultura i l’economia.
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La història de la guerra peninsular contra els exèrcits de Napoleó no és pas només una via per comprendre 
els episodis que s’hi visqueren i el seu ressò. És, sobretot, una via per aprofundir el coneixement d’una 
realitat concreta, i en el cas de Catalunya i de Girona, a més, per sospesar la transcendència del seu 
caràcter fronterer –especialment pel que fa a la relació amb la monarquia, sobretot des que aquesta en 
modificà substancialment el concepte i la realitat–.  

Situar Napoleó dins la història de la península Ibèrica –amb la crisi que s’hi vivia i amb l’esclat de 
la seva capacitat revolucionària– és també una via per assolir una millor comprensió de la mateixa 
figura de Napoleó i de la seva obra. La guerra del Francès, com el conjunt dels conflictes desencadenats 
a l’Europa napoleònica, ha de ser valorada, doncs, com un moment clau en la transformació de les 
societats europees de l’antic règim i en l’establiment de les bases per a una nova estructuració política 
i social.
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Mapa de La Guerra de Separació  · 1659 · Adaptat de: Atles d’Història de Catalunya, Barcelona, Ed.62, 1995, pàg.159
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Mapa de La Guerra Gran · 1793 · Adaptat de: Atles d’Història de Catalunya, Barcelona, Ed.62, 1995, pàg.188
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Mapa Invasió 1823 · Adaptat de: Atles d’Història de Catalunya, Barcelona, Ed.62, 1995, pàg.191
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Llaurant amb jou i arada · Dibuix de Francesc Riart





A finals del segle XVIII, Girona era una vila de petites dimensions que no assolia el llindar de població de 
deu mil habitants utilitzat per molts demògrafs com a criteri identificador de les ciutats preindustrials. 
És cert que presentava altres trets funcionals característics de les ciutats: tant la seva densitat com 
el pes i la diversificació de les ocupacions no agrícoles li donaven un aspecte clarament urbà. La 
població activa agrària no arribava al cinc per cent, i pel que fa al ventall d’oficis i ocupacions el seu 
nombre era notablement variat, com s’observa en el padró del 1815, que recull més d’un centenar 
de categories sociolaborals per a quasi dos milers d’actius. Tanmateix, es tractava d’una ciutat amb 
caràcters preindustrials i amb un gran predomini dels oficis gremials i de les activitats administratives 
i burocràtiques. 

Les institucions eclesiàstiques –el capítol de la catedral, les sis parròquies, els tretze convents...– hi 
tenien un pes molt important, de manera que la seva presència en la vida quotidiana de la ciutat era 
determinant. Francisco de Zamora, en el relat de la visita que féu el 1790, anotà: «Desde la muralla 
vi la abundancia de frailes que hay, y el gran terreno que ocupan». El cens del 1787 enregistra, per a 
una població total de 8.842 persones, 616 eclesiàstics, que, atesa la seva capacitat de consum, tant 
personal com institucional, constituïen un dels principals motors econòmics de la ciutat. Moltes 
activitats artesanals depenien, directament o indirecta, de la demanda generada per les institucions 
eclesiàstiques, i un nombre gens menyspreable d’immobles i solars era propietat seva. Alhora, 
constituïen el principal agent de crèdit en una societat encara mancada d’entitats bancàries. Fins i 
tot les fàbriques tèxtils més importants de la ciutat estaven vinculades a una institució eclesiàstica, 
l’Hospici, creat el 1781 pel bisbe Lorenzana. 

LA VIDA QUOTIDIANA EN LA PAU I EN LA GUERRA A LA GIRONA 
DE FINALS DEL SEGLE XVIII I PRINCIPIS DEL XIX

Enric Saguer
Professor d’Història Econòmica.UdG
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Les institucions eclesiàstiques es mantenien econòmicament mercès a un important volum de rendes 
que derivaven d’antics drets de caràcter feudal –delmes, primícies, tasques...–, de drets de propietat 
que s’havien anat acumulant durant segles –entre els quals preponderaven els dominis directes 
sobre terres cedides en emfiteusi– i també de capitals cedits per al manteniment perpetu de causes 
pies, aniversaris i beneficis. Només els beneficis eclesiàstics de la catedral generaven quasi 10.000 
lliures anuals, equivalents a 23.000 jornals de paleta o de fuster. El gruix de les rendes, és important 
ressaltar-ho, no procedia de la mateixa ciutat, sinó d’un vast territori que s’estenia per tot el bisbat, 
i gravava especialment l’activitat agrària. De fet, el conjunt de l’economia de la Girona de principis 
del segle XIX es nodria d’un notable flux de rendes agràries provinents d’un territori més extens, 
ja que a les rendes eclesials cal afegir-hi un segon flux, probablement encara limitat, dirigit cap al 
nucli de propietaris rurals que residien a la ciutat i que tenien llurs possessions disseminades per la 
província. Atès aquest caràcter rendista, el creixement agrari de la regió durant la segona meitat del 
segle XVIII degué repercutir positivament en la ciutat i augmentar-ne la capacitat econòmica. Girona, 
doncs, vivia de la renda agrària.

L’expansió manufacturera de caràcter industrial que al llarg del segle XVIII s’havia produït en altres 
comarques catalanes a penes havia tingut incidència a Girona, i entre les poques iniciatives de les quals 
es té notícia, els primers anys del vuit-cents només quedaven actives una petita fàbrica de paper, una 
altra de sabó i les tres plantes tèxtils de l’Hospici, la producció de les quals s’havia reduït un vuitanta 
per cent en comparació als anys 1782-1786. La ciutat estava controlada per un seguit de gremis amb 
prou capacitat per impedir la instal·lació de fàbriques que els perjudiquessin. 
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A propòsit de la confraria gironina de paraires, el Discurso del 1780 de la Junta de Comerç de 
Barcelona es mostra particularment sever: «Es lastimoso ver que unos pelaires inútiles y litigiosos 
abusen de las preeminencias que disfrutan a título de gremio embarazando el establecimiento de 
otras fábricas útiles.» D’altra banda, el sector emergent en el districte gironí, la manufactura del suro, 
que començava a tenir rellevància en altres municipis situats al peu de les Gavarres, tampoc no s’havia 
manifestat a Girona, i posteriorment només ho faria de manera tènue. L’escassa empenta industrial 
de la ciutat reforça la imatge d’una dinàmica urbana alimentada per la renda de la terra.

Com tot nucli urbà preindustrial, Girona era un centre d’intercanvis i de comerç. S’hi feia un mercat 
tres vegades per setmana –els dimarts, els dijous i els dissabtes– que proveïa la ciutat i les poblacions 
properes dels productes alimentaris bàsics: cereals, llegums, productes de l’horta, oli, vi, volateria, 
carn i peix fresc i salat. Els productes durables –teles, sedes i draps, albardes, olles i calderes, quincalla 
de tota mena, culleres de boix...–, per bé que hi havia botiguers estables, es comercialitzaven sobretot 
durant la fira de Sant Narcís, que aleshores tenia una durada de vuit dies i que també feia la funció de 
mercat de bestiar. Tot i que a la fira hi acudien tant mercaders d’altres viles catalanes com francesos, 
la seva projecció –a diferència de la fira de l’època medieval– era bàsicament comarcal, amb l’excepció 
d’alguns productes aïllats, com ara el cànem del país, que se n’anaven cap a França. 

Girona es trobava, en bona manera, al marge dels circuits comercials internacionals, tant pel caràcter 
de les seves activitats productives com pel mal estat de les xarxes de transport interiors. Els principals 
contactes internacionals de la regió eren a quaranta quilòmetres de distància, als ports de Palamós i de 
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Sant Feliu, des dels quals els taps de suro s’expedien cap als mercats francesos, anglesos i holandesos, 
o a Tossa, Blanes i altres ports que vehiculaven el comerç amb Amèrica.

L’impacte de la guerra sobre la vida de la ciutat va ser molt gran, i ho fou no només durant els tres 
setges que va patir. En termes demogràfics, Girona va perdre quasi la meitat de la seva població. El 
grup social més afectat, si deixem de banda els militars –que majoritàriament eren forans–, fou el dels 
artesans agremiats, seguits dels treballadors i els pagesos i també dels eclesiàstics. Una part van ser 
víctimes directes de la violència bèl·lica, però molts moriren també a causa de la fam i les epidèmies 
que van castigar la població tant durant els setges com en els moments immediatament posteriors. 
La memòria elaborada pel protometge Josep Viader sobre l’estat sanitari durant els setges descriu 
un infern dantesc: una població desnodrida i famèlica, afectada per escorbut, disenteria i febres, en 
molts casos dormint al ras, amb hospitals saturats i insalubres on morien les tres quartes parts dels 
pacients ingressats. A més de les defuncions esdevingudes dins la ciutat, en la pèrdua de població 
també hi influïren els trasllats de presos de guerra a França, els allistaments a l’exèrcit i als miquelets 
o la simple fugida d’una ciutat arruïnada.

La supervivència es va veure dificultada per la manca dels aliments més bàsics i pel seu fort encariment.  
El proveïment alimentari de la ciutat va començar a experimentar problemes amb l’arribada de les 
tropes franceses a l’Empordà, arran de les contribucions extraordinàries, els bagatges, els préstecs 
forçosos, les requises i els saquejos a què la població en el seu conjunt, però especialment la rural, fou 
sotmesa tant per part de l’exèrcit francès com, una mica més tard, per l’espanyol i les forces irregulars 
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resistents. Aquesta contribució immediata de guerra, com l’ha definit Josep Fontana, va servir per 
sufragar la meitat de les despeses militars. La collita de cereals del 1808, tot i que va coincidir amb 
els primers moviments de resistència a l’ocupació, encara va ser prou abundant –«felisísima», segons 
el prevere de Sant Jordi Desvalls–; la pressió militar, tanmateix, va col·lapsar ben aviat els sistemes 
de producció agrícola, i ho féu d’una manera relativament duradora. Moltes terres quedaren sense 
sembrar, d’altres foren malmeses per les tropes que s’hi allotjaren, un volum important de bestiar de 
treball va morir o fou requisat, mancaven treballadors... 

Els qui pogueren –com els !ió de Franciac, hostalers i propietaris– abandonaren els masos més 
exposats i buscaren refugi en llocs menys accessibles. Abans de la collita del 1809 els preus s’havien 
mantingut estables i, fins i tot, amb tendència a la baixa, però després dels magres resultats d’aquesta, 
els aliments van iniciar una ràpida escalada. És possible que l’emissió de la moneda que, amb plata 
confiscada a particulars, esglésies i convents, s’encunyà el 1808 i el 1809 per finançar la despesa 
bèl·lica i pagar els soldats contribuís en certa manera a aquesta tendència inflacionària. La relativa 
estabilitat que comportà la victòria napoleònica no va repercutir visiblement en la normalització de 
la producció agrària, probablement per efecte de la destrucció de mitjans de producció i de l’absència 
d’una part important de la força de treball. Els anys 1811 i 1812 van ser moments de gran carestia –el 
preu del blat es va doblar i el del pa moreno, el principal aliment de la població no acomodada, arribà a 
quintuplicar-se–, reproduint el cicle de preus típic de les crisis de subsistències de tipus antic. No fou 
fins al 1813 que la fam va començar a remetre.
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Gràfica de preus · Treball inèdit realitzat en 1987-88 per un equip de professors i estudiants de la UdG dirigit per Ramon Garrabou 
a partir de la documentació de l’Arxiu Municipal de Girona (fons AjGi III.1.1 i III.1.3)
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La producció manufacturera va experimentar una forta paràlisi tant per la destrucció d’instal·lacions, 
la manca de manteniment i la defunció o mobilització de molts operaris com per la feble demanda 
derivada de la situació de crisi de subsistències, que reduïa al mínim el pressupost que la població 
podia destinar a l’adquisició de manufactures no indispensables per a la supervivència. Les fàbriques 
de l’Hospici es van aturar i la seva activitat ja no fou restablerta. Els sis molins propis del municipi de 
Girona (tres molins fariners, un batà, un molí paperer i un tornall per esmolar) van haver d’afrontar 
nombrosos problemes de funcionament malgrat l’interès de l’ajuntament, que necessitava els diners 
del seu arrendament; alguns van deixar de funcionar, altres no trobaren arrendatari i la resta va 
treballar a un ritme molt lent tant per l’escassetat de matèries primeres com per manca d’aigua o 
problemes de reparació. 

La guerra també va desorganitzar el comerç. Per bé que alguns dels problemes comercials d’aquest 
període cal situar-los en el context d’una crisi del comerç colonial que venia de més lluny, els 
enfrontaments bèl·lics i la inseguretat del tràfic van tenir un efecte desarticulador sobre els mercats. 
En termes generals, les activitats comercials es van veure dificultades. Sembla que el sector del suro, 
que produïa exclusivament per a l’exportació, es va paralitzar, mentre que la venda de salaons al 
mercat francès va ser perseguida per les flotes anglesa i espanyola. La fira de Sant Narcís, tot i que 
es va continuar celebrant després dels setges, va perdre molta concurrència. La importació de grans, 
alcohols i comestibles a través de la frontera francesa es veié fortament controlada per les autoritats 
napoleòniques, tant per motius de seguretat dels combois com per evitar el frau fiscal. Tanmateix, 
l’elevació dels preus i l’estancament de l’estructura productiva del país també van generar oportunitats 
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de negoci que no van pas passar desapercebudes per a nombrosos comerciants; els Jordà de Pont 
de Molins, per exemple, van guanyar molts diners amb el subministrament de productes a l’exèrcit. 
Els fluxos importadors –tot i la intensitat del corsarisme– foren estimulats per les dificultats de la 
producció a Catalunya, per les necessitats dels exèrcits i per l’alta remuneració dels preus interiors. 
Mentre que alguns ports importants romanien poc actius, altres –com el de Lloret– van desenvolupar 
un vigorós comerç de cabotatge; el contraban, finalment, va prendre una forta volada. En un pla 
més general, la balança comercial d’Espanya amb Gran Bretanya enregistrà un fort augment en les 
importacions; el comportament de les exportacions, en canvi, va ser més erràtic i donà com a resultat 
un període de desequilibri deficitari.

La guerra del Francès va alterar d’una manera substancial el metabolisme que sostenia la ciutat de 
Girona. I ho féu no només per la seva acció destructora sobre béns i persones, sinó també per la capacitat 
de subvertir les relacions econòmiques que sustentaven l’estructura social. Tant l’obra constitucional 
de Cadis i la mateixa obra legislativa del govern napoleònic com el desprestigi de les autoritats de 
l’antic règim –pel fet que no van oposar una resistència prou clara a l’invasor– van convertir en 
aspiració legítima l’abolició de moltes prerrogatives d’ordre econòmic, social i polític. Els privilegis 
gremials van quedar temporalment suspesos tant per la proclamació de la llibertat d’indústria a 
les corts de Cadis (1813) com per l’actuació dels governs napoleònics durant l’ocupació. Per bé que 
després del 1814 els privilegis foren restaurats, els gremis van haver de bregar amb més força per 
defensar els seus interessos de la competència dels artesans no agremiats, de les fàbriques i també del 
contraban. Però el més important és que la guerra també va propiciar l’enfortiment de les resistències 
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Veremant amb semal, veremall i ninot · Dibuix de Francesc Riart
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Fent taps. Tauler de taper i ganivetes · Dibuix de Francesc Riart

40



Fent Salaons.Barrils de salaons i cascos d’arengades · Dibuix de Francesc Riart
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Evolució de la població de Girona · Ramon Alberch i Lluis Ma de Puig , “Girona francesa 1812-14” Ed Gothia, 1976
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El gran dia de Girona · Ramon Martí Alsina · 1860-1865 · Oli sobre tela  · MNAC. Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona



A partir del segle XVII, després de la mutilació de Catalunya que suposà el tractat dels Pirineus, la 
ciutat de Girona –considerada ja com a «clau del regne» en l’època medieval– va quedar situada més a 
prop de la frontera política i també de la militar, on l’únic punt més avançat en el sistema defensiu de 
la monarquia hispànica era la gran i inútil fortalesa de Figueres, construïda durant el segle XVIII. 

El 1808, la ciutat de l’Onyar continuava essent una població fortificada, però les defenses es trobaven 
en un estat força descurat. Uns anys abans, el 1787, l’anglès Arthur Young, que hi va passar unes 
hores, advertí que les fortificacions eren molt precàries i s’endugué la impressió que «no aturarien un 
exèrcit ni mitja hora». Això mateix van pensar els enginyers francesos de l’exèrcit napoleònic quan les 
examinaren tot passant i afirmaren que allò era una bicoca, és a dir, una plaça forta de poca importància. 
S’equivocaren de ple, perquè van menystenir el conjunt del sistema defensiu i una topografia complicada 
que dificultava l’accés a l’acròpolis gironina.

Dos setges i no tres

Amb un mes de retard respecte a l’aixecament del Dos de Maig a Madrid, la pressió popular dels dies 
5, 6 i 7 de juny del 1808, expressada en forma d’aldarull, va fer que a Girona es constituís una junta de 
defensa, es lliuressin armes al poble i fossin destituïdes les autoritats que no havien demostrat la intenció 
clara d’oposar-se als francesos, els quals des de començament d’any s’havien passejat tranquil·lament 
pels encontorns. El coronel Julián de Bolívar se situà aleshores al capdavant de les juntes governativa, 

GIRONA, UNA CIUTAT ASSETJADA I ARRUÏNADA 

Josep Clara
Professor d’Història Contemporania.UdG
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militar i econòmica, configurades per elements de les professions liberals, els gremis i el clergat. 
A l’alçament contra els francesos seguí l’aplegament de queviures i armes i la preocupació per agençar 
les muralles sense perdre temps.

Per eliminar l’obstacle que representava una Girona hostil situada en un punt estratègic per al control 
de les comunicacions d’entrada i sortida de la Península, els francesos es van veure forçats a prendre-
la i dominar-la. Els creadors del mite de Girona com a ciutat dels setges han parlat durant molts anys 
d’una resistència que afrontà tres assetjaments dels exèrcits de Napoleó, però els militars coneixedors 
de l’art de la guerra i els historiadors seriosos han constatat sempre que les accions de setge només 
foren dues. 

A mitjan juny del 1808, el general Philippe Duhesme, l’autoritat màxima dels francesos establerts a 
Catalunya, sortí de Barcelona amb 5.000 homes i es presentà davant dels murs de Girona. Si pel camí 
topà amb problemes a la zona del Maresme i no pogué travessar el Ter per la banda de Fontajau, també 
va ser rebutjat a Girona quan va proposar la rendició de la plaça. En el decurs del dia vint va dirigir uns 
quants atacs de tempteig contra els baluards de la Mercè, de Sant Francesc i de Santa Clara i també 
contra el portal del Carme i el pont de d’Onyar. Malgrat que les forces de defensa es limitaven a 300 
homes del regiment d’Ultònia i a una munió de voluntaris, Duhesme va comprendre que, per assolir 
l’objectiu, calien més forces; per això, l’endemà tocà el dos cap a Barcelona, tot esperant una ocasió més 
propícia. 
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El primer setge de veritat començà el 20 de juliol del mateix any. Hi participaren 6.000 homes de 
Duhesme i ben aviat se n’hi afegiren 4.000 més d’Honoré de Reille, procedents de Figueres. Els 
defensors, per la seva banda, disposaven de les forces que havien rebutjat l’atac del mes anterior, però 
també del reforç enviat per la Junta de Catalunya: dos batallons del regiment de Borbó i un altre de 
voluntaris de Barcelona. Els francesos bombardejaren la plaça i el castell de Montjuïc i accentuaren 
el bloqueig tallant l’aigua de la séquia Monar, però el setge va ser imperfecte. Sorpresos per l’ajuda 
exterior enviada pel comte de Caldagués, i també per les destruccions causades pels gironins en una 
sortida fora de la ciutat, el 20 d’agost hagueren de canviar de pla i retirar-se pel camí d’arribada, deixant 
abandonat molt de material de guerra.
  
El gran setge de Girona, el més llarg i terrible de la història local, va començar el 8 de maig del 1809 i 
va tenir com a gran protagonista un general que gastava un nom molt llarg (Mariano Álvarez de Castro 
López González del Pino Troncoso de Lira y Sotomayor), governador militar de la plaça d’ençà del mes 
de febrer anterior, el qual va projectar des del començament una resistència a ultrança. 

La proesa dels gironins en la defensa de la ciutat va ser una obra col·lectiva de tots els estaments, i 
va respondre als valors que en les societats tradicionals servien per integrar la població en el sistema 
dominant i per mobilitzar-la en cas de conflicte: la fidelitat al rei, a la religió i a la pàtria. Però, sobretot, 
s’ha de remarcar l’esforç del poble menut, el qual pagà més que ningú les conseqüències de la penúria 
i la destrucció. 
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L’encerclament de la plaça va anar a càrrec del mariscal Saint-Cyr, que va tenir la col·laboració de militars 
tan distingits com Reille i Verdier. Enfront dels 17.000 soldats que componien la força d’assetjament –i 
que arribaven als 30.000 si hi afegim els situats en el rerepaís de la ciutat–, dins les muralles i els forts 
se’ls oposaren uns 10.000 defensors, un miler dels quals pertanyia a les vuit companyies de voluntaris 
de la Croada gironina i a la companyia de Santa Bàrbara, composta de dones. Els assetjats, enfortits 
pel fanatisme religiós, es van defensar amb coratge i amb un entusiasme que no defallí malgrat les 
pèrdues materials, la manca de subsistències i les malalties inevitables. Tot i això, els baluards de Sant 
Lluís, Sant Narcís i Sant Daniel, així com el castell de Montjuïc, van caure gradualment en mans de 
l’enemic i la situació esdevingué cada cop més compromesa. El dia 1 de setembre, Joaquín Blake, capità 
general de Catalunya, aconseguí d’enviar-hi un comboi d’ajut alimentari per mitjà de García Conde, en 
una acció que posà en evidència els defectes de l’assetjament. No obstant això, el 19 de setembre els 
francesos entraren a la ciutat per la bretxa de la muralla de la caserna dels Alemanys i s’infiltraren fins 
a la plaça dels Lledoners. Foren eliminats després d’un gran esforç que costà més de setanta morts i 
més de cent cinquanta ferits als defensors, i aquell va ser el «gran dia de Girona». 

Durant el mes d’octubre del 1809, Saint-Cyr va ser substituït pel mariscal Augereau, que estrenyé el 
cercle amb atacs sistemàtics però fou incapaç d’aturar un altre comboi de reforç. El mal de Girona, 
tanmateix, no es podia solucionar amb reforços o amb combois, sinó només amb l’aixecament del setge. 
L’auxili que hom demanà a Blake per fer-ho efectiu no va arribar mai. Per contra, el general Álvarez 
de Castro s’obstinà a perllongar inútilment l’agonia, oposant-se així al parer de les classes cultes i dels 
militars responsables, els quals pensaven que allò era una bogeria que ja no es podia amagar. 
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Un pasquí ho advertí oportunament:
 
Gerona, abre el ojo y verás
Que Blake te engaña
Y Álvarez con su vigor y saña;
Tú de hambre te morirás.

El mateix Álvarez de Castro acabà malalt i delirant i calgué apartar-lo del comandament. Aleshores, el 
10 de desembre del 1809, la junta militar presidida per Julián de Bolívar va pactar la capitulació amb 
Augereau i posà fi a la lluita. Quan els francesos entraren a la ciutat, la trobaren feta una ruïna. En el 
conjunt de les operacions militars, havien llançat 80.000 bales, més d’11.000 bombes i més de 7.000 
granades contra el clos murat i els forts exteriors. 

Condicions deplorables

La guerra va alterar la vida normal de Girona i de tots els pobles dels encontorns. Els francesos 
destruïren i saquejaren arreu, i la gent en va fugir per cercar un refugi més segur. Els uns es tancaren a 
Girona, els altres s’amagaren als boscos i alguns marxaren lluny: així, el capellà de Bescanó es traslladà 
a Llorà i el de Bordils emigrà a Palafrugell. A Girona, la religió —especialment la invocació de sant 
Narcís, nomenat capità general— va servir per fanatitzar la lluita i fer menys colpidora la sofrença. 
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La manca de subsistències es posà de manifest durant el llarg setge del 1809. Els preus lliures, que 
augmentaren considerablement, deixaren en una posició complicadíssima la població més feble. El 
metge Josep Antoni Viader anotà els costos d’uns quants productes: «El pan de munición llegó a 
venderse a 8 pesetas, y el vino y aguardiente a 20 el porrón; el pavo, el par de gallinas, o de capones a 
80; el gato a 10; la carne de cerdo a 8 la libra; los ratones y pájaros a una y media cada uno; la perdiz a 
4 duros; las liebres regulares a 12; los pichones a 3 el par; el aceite a 16 pesetas el quartillo; las judías y 
demás legumbres a 2 pesetas la libra; los ajos y cebollas a real de vellón cada uno.»

Les descripcions del metge Nieto Samaniego, escrites un mes abans de la capitulació, refermen que 
la degradació va ser general: «Los poquísimos vegetales que nos es permitido ver y observar de cerca 
ofrecen evidentes señales de haberse resentido y tomado parte en la horrorosa catástrofe de esta 
ciudad: pues que apenas han dado flores las plantas de los jardines, ni ha madurado la poca fruta que 
ofrecían otros años [...]. Los perros siguen el mismo orden de debilidad y tristeza: apenas hay alguno 
que ladre [...]. Generalmente cada rostro presenta la palidez de la muerte. Una hinchazón remitente 
es en muchos el indefinible signo de su próxima ruina: la voz es lánguida, el paso lento, la respiración 
frecuente, el pulso débil y contraído [...]. Apenas hay alguna mujer embarazada [...] los pobres, los 
expatriados, innumerables menestrales, que pudieron librarse de las bombas, peligros de los asaltos y 
otros muchos, han perecido o están pereciendo en el cruel martirio del hambre...»

No ens ha d’estranyar que l’estat dels hospitals arribés a situacions crítiques. Sense els mitjans 
indispensables i amb una manca de salubritat palesa, els malalts foren apilats sobre el terra nu i tothom 
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respirà l’atmosfera viciada. D’altra banda, el calvari per als supervivents encara no s’acabà després 
de la capitulació. El mateix metge Viader torna a donar-ne testimoniatge: «Resistiéndose tanto esta 
plaza sufrió las más fatales consecuencias de un asedio el más cruel e inoportuno: transtornados estos 
moradores y guarnición con el incesante trabajo, irregular método de vivir, aflicción de espíritu, falta 
de dormir, habitación en lugares subterráneos, húmedos y lúgubres, continuo bombardeo, repetidos 
ataques, penuria de alimentos; absoluta indigencia de vinos, licores y demás víveres, que precisaron 
hacer largo uso de agua y de carnes de cuadrúpedos no acostumbrados, fueron disponiéndose 
insensiblemente a una debilidad física de toda su respectiva constitución, especialmente del sistema 
nervioso; la qual en los más, mediante el influxo de la atmosfera, degeneró en una calentura gástrico-
nerviosa, en otros en una disentería y en algunos en un escorbuto.»  

Uns costos funestos

La guerra del Francès va afectar d’una manera molt profunda la demografia de totes les poblacions 
catalanes. L’impacte que se’n derivà fou el més funest de la història contemporània del nostre país. 
Tots els registres parroquials revelen l’augment considerable de la mortalitat, força més catastròfica 
que la de la Guerra Civil del 1936-1939, i, alhora, el descens de la natalitat. 

En el cas de la ciutat de Girona, la resistència a ultrança encara hi va fer més mal. Un estudi 
encarregat pel baró de Gerando durant la dominació napoleònica, reproduït per Ramon Alberch, 
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reporta l’evolució següent en la mortalitat: 1807·298 morts. 1808·704 morts. 1809·2659 morts. 
1810·570 morts. 1811·289 morts. 1812·370 morts.

A conseqüència de les accions de guerra, la fam, les malalties i la radicalitat de la resistència, la 
guarnició es va reduir a una tercera part i gairebé la meitat de la població civil hi deixà la pell. Per 
culpa directa o indirecta del conflicte, els 9.000 habitants censats abans dels setges restaren reduïts 
a 4.500 l’any 1815. 

L’alça de la mortalitat, la davallada de la taxa de natalitat i la situació de crisi durant els anys 
posteriors van comprometre el futur d’una ciutat que retornà als pitjors moments de l’època medieval, 
justament quan a Catalunya començaven a fulgurar les transformacions de la industrialització 
moderna. No obstant això, la recuperació no es va fer esperar gaire i, gràcies a les aportacions de la 
immigració, Girona tornà a les xifres d’abans dels setges cap al 1830-1835. I això, a desgrat que les 
ajudes que el govern central havia promès –per premiar la fidelitat dels gironins– van ser nul·les. És 
per aquesta raó que un historiador com Emili Grahit, que havia ajudat a formar el clixé de Girona 
com a «ciutat dels setges», no va poder silenciar que, més enllà de la retòrica oficial, l’heroïcitat 
havia estat un mal negoci.
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Cases enderrocades, total o parcialment a la ciutat de Girona arran dels setges · Ramon Alberch i Narcís Castells 
La població  de Girona, IEG, 1985, p.114
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019

Vista del Riu Onyar a l’alçada del Baluard de Figuerola  · Dibuix de Ramon Ripoll
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019

Portal de França · Dibuix de Ramon Ripoll
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019

La muralla del Riu Onyar  · 1900 · Fotografia Unal · Ajuntament de Girona. CRDI
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019

El Baluard de Santa Clara · 1910-1920 · Arxiu Nacional de Catalunya, Fons Josep Brangolí
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La muralla nord de la ciutat · 1920-30 · Fotografia Unal · Ajuntament de Girona. CRDI
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Pont fortificat sobre el riu Galligants · 1877 · Joan Martí · Ajuntament de Girona. CRDI
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Diferents combatents · Dibuix: Michell Sàez · MHCG

Fuseller 
2n Batalló Voluntaris de Barcelona

1808

Oficial de Fusellers 
5è Regiment d’Infanteria 
Regne d’Itàlia 
1809

Oficial de Votigeurs 
32è Regiment d’Infanteria Lleugera 

França
1809

Capità 
Règim Ultònia 
1808
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Fuseller 
Batalló Valaisan

Suècia 
1809

Soldat
2n Batalló de “Zapatores” Ingeniers

França 
1809

Soldat 
Regiment Borbó
Espanya 
1809

Soldat 
Regiment de Baza
Espanya 
1809

“Zapador” 
42è Regiment d’Infanteria de línia
França 
1809
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Voluntari del 1r Ters de Miquelets de Girona, 1809 · Dibuix: Michell Sàez · MHCG
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Escena de La Guerra de la Independència · Josep Bernat Flaugier · 1809-1812 · Oli sobre tela enganxada en contraplacat 
sobre fusta amb bastidor fix · MNAC. Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona. Dipòsit de la Generalitat de Catalunya



A Catalunya, la guerra del Francès va ser, per damunt de tot, una guerra popular, feta amb la implicació 
directa o indirecta de grans masses de població. L’esperit de resistència antinapoleònica es va mantenir 
al llarg dels sis anys de guerra, amb els naturals alts i baixos derivats de les circumstàncies concretes 
del conflicte. Abatut temporalment després dels forts cops que van suposar les pèrdues de Girona, el 
1809, i de Tarragona, el 1811, l’ànim patriòtic tornava a remuntar així que detectava qualsevol indici 
d’un èxit propi o d’un contratemps dels imperials. El caliu de la insurrecció es mantenia a la muntanya 
i s’escampava per les planes del Principat, on la presència francesa era només esporàdica, sostingut per 
les bandes de guerrillers, les unitats de l’exèrcit regular i les autoritats polítiques.

Els bonapartistes veien davant seu un poble posseït per un patriotisme exaltat i fanàtic que els feia 
la guerra amb una empenta constant i implacable, afavorit per la geografia muntanyosa i cohesionat 
entorn de la Junta Superior del Principat. Els militars francesos solien dir que a Catalunya, a diferència 
d’altres indrets d’Espanya, «hom comptava tants enemics com habitants». El cert és que d’afrancesats 
n’hi va haver ben pocs. Però les coses, per descomptat, no eren tan senzilles. El bàndol patriota, tan 
compacte als ulls napoleònics, tenia fondes contradiccions vist des de dins.

Les capes populars van col·laborar en la lluita de maneres molt diverses: allistant-se en les heterogènies 
unitats militars, cooperant amb la guerrilla i -en menor grau– amb l’exèrcit regular espanyol, hostilitzant 
les columnes imperials sempre que podien i fent el buit a l’invasor. Això darrer implicava l’evacuació 
en massa de pobles i ciutats davant l’avanç francès, amb la finalitat de defugir qualsevol relació amb 
l’ocupant i negar-li els cabals i el proveïment que aquest buscava. 

EL POBLE I LA GUERRA DEL FRANCÈS
ESPERIT DE RESISTÈNCIA

Maties Ramisa 
Professor. UVic
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Les represàlies dels napoleònics no es feien esperar, i la guerra prenia un caire brutal i destructiu.

A Catalunya es va organitzar un exèrcit regular format amb les restes de les antigues guarnicions i 
amb els regiments vinguts d’altres províncies espanyoles durant els primers mesos de la guerra, 
i reemplaçat per la quinta de reclutes. L’exèrcit era complementat i sovint substituït per unitats 
de voluntaris –els miquelets fins al 1809– i per cossos auxiliars de dependència corregimental: els 
sometents i les companyies de reserva. Hi havia, a més, partides guerrilleres independents a les ordres 
de cabdills populars com ara el canonge Francesc Rovira, el Domer de Llorà o Narcís Gay. Molts militars 
alternaven el comandament d’unitats regulars i irregulars, com era el cas de Francesc Milans del Bosch, 
el baró d’Eroles i Joan Clarós. Al capdamunt d’aquest conglomerat inestable i poc disciplinat hi havia el 
capità general, nomenat pel govern espanyol a proposta de la Junta Superior de Catalunya.

La massa de combatents de les tropes regulars i irregulars era formada per joves camperols i treballadors 
de les ciutats, enquadrats per oficials de carrera –alguns d’origen estranger–, nobles, estudiants de la 
universitat i homes sorgits de diversos estrats socials que es convertien en caps guerrillers. Des del 
1810, el primer any que es va aplicar rigorosament la  quinta, ja va existir també la redempció per 
diner, cosa que va reservar a la classe baixa el servei militar en l’exèrcit regular. Per eximir-se’n calia 
pagar cinc-cents duros o bé cinc cavalls o cent fusells. L’esforç bèl·lic havia de ser sostingut pel conjunt 
de la població per mitjà dels impostos i les requisicions –que, proporcionalment, gravaven bastant més 
els camperols– i a través dels préstecs forçats exigits a les classes mitjana i alta. En conjunt, la fiscalitat 
es va triplicar.
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És aquesta implicació humana i econòmica tan considerable, acompanyada de mort i devastació, 
la que permet considerar la guerra del Francès com una «guerra popular». I va tenir conseqüències 
importants, perquè legitimà la intervenció política del poble a l’hora d’examinar críticament la gestió 
de les autoritats. El poble es va tornar «exigent» envers elles, i no els perdonava cap error o debilitat. 
Els polítics, els militars i inclús els caps guerrillers foren sovint objecte de les ires populars, que es 
manifestaven per mitjà d’avalots, anònims, escrits a la premsa, pasquins, murmuracions i fins i tot 
assassinats. El poble era el motor de la resistència i hi arrossegava els dirigents. Els governants van 
haver de prendre nota i adaptar l’actuació al nou context, que els obligava a tenir en compte l’opinió 
pública; al llarg de la guerra, doncs, van haver de conviure amb la pressió popular.

Una pressió que es va manifestar des dels inicis en forma de radicalisme revolucionari. Amb les 
primeres revoltes antinapoleòniques van aparèixer arreu líders radicals que, a fi de canviar la situació 
social i política, provaren de dirigir l’agitació ambiental contra les autoritats tradicionals i fins i tot 
contra les noves juntes que s’estaven formant. En general, els extremistes van obtenir poc suport i 
foren apartats de l’escena, ja que en aquells moments l’objectiu no era fer una revolució social, sinó 
consolidar una nova organització política i militar que fes front als invasors. A l’estiu del 1808, però, 
els avalots revolucionaris s’escamparen per tota la geografia catalana.

A Manresa, Vilafranca i Tortosa els governadors van ser assassinats, juntament amb altres persones. 
A Tortosa, a més, la pugna entre radicals i moderats perdurà força temps, essent el capdavanter dels 
primers el mateix secretari de l’ajuntament, Sebastià Caparrós, secundat, entre d’altres, per un vocal 
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de la junta corregimental i per un canonge. A Ripoll, l’armer Ventura Carbonell i l’hisendat Barrera van 
intentar, sense èxit, controlar la junta de la vila. A Tarragona, la commoció popular obligà a canviar de 
governador i féu sorgir agitadors radicals, com ara l’escrivà Ramon Fàbregas i Seguí. L’alcalde major 
d’Olot fou lapidat per la multitud als afores de la població, en una escena terrorífica.

Pel gener del 1809, el capità Ramón Gómez va dirigir a Lleida un intent sediciós d’envergadura que 
pretenia prendre la ciutat, destituir les autoritats i matar els presoners francesos en massa. Fou també 
en aquesta època que el corregidor de Vic hagué d’abandonar el càrrec a causa de les murmuracions que 
en contra seva difonia un sector del poble, amb el suport d’una part de les elits locals. A Tarragona, a 
principis del 1811, un moviment radical liderat pel sacerdot Antoni Coris aconseguí impedir la presa 
de possessió del capità general nomenat per la Regència i col·locar en el seu lloc el general marquès de 
Campoverde. L’extremisme revolucionari el personificaven individus de les classes baixa o mitjana, però 
mantenia determinades connexions amb àmbits superiors de la judicatura, l’administració i l’exèrcit.

L’opinió popular, manifestada de mil maneres diferents, condicionava força l’actuació de les juntes 
corregimentals i de la mateixa Junta Superior. El cas de Girona reflecteix bé el clima polític que es vivia 
en molts indrets de Catalunya. Quan pel juny del 1808 el general Duhesme va comparèixer per primera 
vegada davant els murs de la ciutat, se li presentaren dos emissaris de la plaça assetjada. Segons un 
report francès, «aquests diputats confessaren al General en Cap [francès] que el populatxo feia la llei 
i que ells no podien comptar amb res». La corregimental de Girona, en un escrit de finals de març del 
1809, recordava amb orgull la representació popular que exercien les juntes i la missió que tenien 
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atribuïda d’organitzar la resistència contra els imperials, sovint després d’«haber quitado del medio 
á los que tenian el mando». Si Girona havia resistit fins aleshores era «porque el Gobierno militar ha 
estado íntimamente unido con los Representantes del Pueblo: nadie que lo haya presenciado puede 
decir lo contrario».

El contrapunt

Però l’esperit de resistència tenia uns límits ben marcats. El pes de la guerra era feixuc i, de vegades, 
el mateix poble que tant hi contribuïa donava signes de defalliment. Aleshores entraven en joc les 
autoritats polítiques i militars, que es van passar la guerra esperonant certs sectors de la població 
renuents a les quintes, als impostos i a la resistència passiva. 

La quinta, establerta per una ordenança des del novembre del 1770, va provocar a tot Espanya un 
efecte de rebuig que fou molt visible a Catalunya; inicialment, els joves es presentaven voluntaris per 
integrar-se als cossos de miquelets, però per res del món no volien anar als regiments regulars. La llarga 
durada i les males condicions del servei militar –l’Estat era incapaç de finançar-lo adequadament–, 
l’allunyament de la família, amb el perjudici que això suposava per a les tasques agrícoles, el baix 
prestigi de l’exèrcit i l’antiga preferència de la gent per una lluita més lliure i a prop de casa disminuïen 
de forma dràstica els contingents reclutats. En major o menor grau, aquesta situació es donava a tot 
Europa, però a Catalunya el refús del servei obligatori era incentivat per l’existència d’una alternativa 
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en la guerrilla i per un context de comprensió social entre els sectors populars, malgrat que les elits i 
les autoritats tancaven files entorn del desig d’un exèrcit regular disciplinat.

Els procediments per evadir-se de la quinta eren variats. Anaven des de la fugida fins a la mutilació del 
dit índex de la mà dreta, passant per casaments celebrats a corre-cuita o per l’ingrés en una partida 
guerrillera. Sovint, l’oposició a l’allistament adquiria un caire col·lectiu i provocava desordres i motins 
en moltes localitats del Principat. Les autoritats locals suportaven una forta pressió a l’hora de procedir 
al reclutament, de manera que procuraven aconseguir l’exoneració del màxim nombre de vilatans. A 
Ripoll, per exemple, van argumentar que tots els veïns eren necessaris per a la fàbrica d’armes. De 
vegades, els consistoris alentien el procés o es negaven en rodó a entregar els quintos; en altres ocasions 
hi havia ocultacions i fraus en els allistaments, o es trametien al dipòsit de quintos nombrosos malalts 
i tarats que obtenien forçosament la inutilitat per al servei.

Les exempcions per diner, malaltia, defecte físic o suport necessari a la família eren molt considerables, 
fins al punt que sovint superaven el cinquanta per cent dels allistats; predominava el darrer motiu. Una 
de les causes de l’elevat nivell de dispenses del servei militar cal buscar-la en l’esgotament progressiu 
de la base humana reclutable a mesura que se succeïen les lleves de soldats. Així, durant la guerra del 
Francès els resultats de les quintes foren mediocres: als dipòsits hi arribava poc més de la meitat dels 
reclutes demanats, altres vegades xifres força inferiors. La manca de rellevament condemnava l’exèrcit 
regular de Catalunya a uns efectius reals esquifits que rarament superaven els vint mil homes. Entre els 
anys 1810 i 1812, els allistats en cinc corregiments (Manresa, la Seu d’Urgell, Mataró, Talarn i Cervera) 
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ascendiren a 6.156 homes i els exempts foren 3.683, és a dir, un seixanta per cent. Entre el 1809 i el 1811, 
el corregiment de Vic havia de fornir 4.400 quintos, però només en va aportar 1.725; els no presentats 
suposaren també un seixanta per cent. De l’abril del 1813 al febrer del 1814, sobre uns efectius nominals 
totals mitjans de 20.842 homes, la mitjana mensual de quintos al dipòsit de Solsona fou només de 377, 
és a dir, un 1,8%.

A les xifres de no presentats i exempts cal afegir-hi els desertors, un altre fenomen corrent als exèrcits 
de l’època i molt notable a Catalunya, tant entre les tropes de línia com en els cossos auxiliars dels 
miquelets, els sometents i la reserva. També aquí les dades criden l’atenció. A falta d’un estudi global, les 
mostres de diverses unitats regulars donen entre un vint i un trenta per cent de pròfugs. La major part 
de les desercions es produïa en el moment del trasllat dels quintos als dipòsits de recepció o durant les 
primeres setmanes de servei. Els motius són ben coneguts: el rigor i la llarga durada de la vida militar, 
les deficiències en el proveïment i la paga, la necessitat d’ajudar la família, la resistència a deixar la 
pròpia comarca, la comprensió social envers els pròfugs i, de vegades, la mateixa agitació política. Amb 
la Guerra Gran ja s’havia donat una deserció important. En les unitats irregulars, l’abandó de les armes 
es produïa a una escala igual o encara major que en les regulars a causa de la desorganització militar i la 
manca de disciplina. La deserció nodria la delinqüència, un flagell persistent sobretot durant el període 
de derrota i la crisi de subsistències del 1811-1812.

Les capes populars hagueren de sostenir el gruix de l’esforç militar, i van respondre amb coratge; en 
ocasions, però, també van procurar escapolir-se’n, en un reflex humà incentivat per la duresa de la 
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situació, la percepció d’injustícia i el desgavell organitzatiu. El mateix va succeir en el vessant econòmic. 
S’incrementaren els antics impostos i se’n crearen de nous, però el producte va ser insuficient per 
mantenir les tropes. Aleshores van ploure els préstecs forçats sobre les classes mitjana i alta, i les 
requisicions en espècie sobre els camperols i els menestrals. El 1811, la hisenda semicentralitzada 
s’esfondrà i els pobles hagueren de mantenir directament els soldats i fer-se càrrec dels bagatges, és 
a dir, dels transports militars. No es pagaven ni els subministraments ni els bagatges, i les queixes i 
la resistència fiscal eren el nostre pa de cada dia. L’empobriment va colpir amplis sectors socials. Així 
ho expressava el rector d’una petita vila manufacturera: «Los pudientes han satisfecho ya todas las 
tallas que justamente pide la justicia por la causa Pública. Pero faltan muchos que si bien aBntes no se 
consideravan en la clase de los absolutamente pobres, vemos con dolor, que á causa de la esterilidad 
del anyo, poco o ningun trabajo en las fabricas y o"cios, y enfermedades y muertes, responden con las 
lagrimas de sus ojos: “no puedo: no tengo”.» 
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Retrat de Ferran VII · Vicente Lòpez · 1808-1811 · Oli sobre tela · Museu Municipal de l’Almodí, Xàtiva





Ex-vots de Sant Narcís · S. XIX · Propietat del Bisbat de Girona, conservat al Museu d’Art de Girona
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Ex-vots de San Narcís · S. XIX · Propietat del Bisbat de Girona, conservat al Museu d’Art de Girona
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Diario de Gerona · 1809 · Fotografia: Josep Ma Oliveras · Ajuntament de Girona. AMGi
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Diario de Gerona · 1809 · Fotografia: Josep Ma Oliveras · Ajuntament de Girona. AMGi
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Sometent. Episodi de la Guerra de la Independència: 1808 · 1866 · Ramon Martí Alsina · Oli sobre tela 
Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, Barcelona
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El gran dia de Girona · Jaume Pons Martí · 1890 · Oli sobre tela · Col·lecció Montserrat Pairó Pons  
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Si una cosa no es pot fer, aquesta és explicar la guerra napoleònica amb un relat de bons i dolents i de 
patriotes i traïdors, fent-ne, doncs, una interpretació simple i unidireccional. Per desgràcia, això és 
justament el que s’ha pretès durant anys: presentar-la embolcallada d’un cant de gesta, d’una epopeia 
pàtria. Però a partir d’una acumulació documental més rigorosa i del seu estudi estrictament verificat, 
aquesta versió grandiloqüent  i superficial s’ha anat revelant allunyada de la realitat històrica.

La característica més accentuada de l’episodi va ser precisament la seva enorme complexitat, la presència 
de factors i actuacions completament diversos i a voltes contraposats, amb els matisos que la confusió 
comporta en un període turbulent. L’obsessió de la historiografia oficial, durant quasi dos segles, per 
donar una visió només nacionalista i patriòtica espanyola dels fets induí els seus portaveus a negar les 
evidències i a caure en la manipulació pura i simple. I, tanmateix, la vertadera història va ser la de la 
barreja, la confusió i la complexitat, amb no poques contradiccions. Així, ara, amb els estudis realitzats 
durant els darrers quaranta anys, constatem que els afrancesats no eren necessàriament traïdors, que 
els bàndols patriòtics actuaven sovint com a bandositats de malfactors i que els militars espanyols en 
van fer de tots colors; que els suposats grans herois foren responsables de mortaldats injustificades i 
que entre els invasors hi hagué gent que s’esforçà a redreçar el país; que hi hagué gironins i catalans 
que no volien l’enfrontament, que d’altres s’alçaren contra l’invasor però també contra les autoritats 
constituïdes, contra el poder i el godoyisme que acollia els francesos com a aliats; que enmig d’una 
devoció per Ferran VII i una solidaritat espanyola evidents no mancaren les mostres, a voltes radicals, 
de sentiment català i de catalanisme polític; que Catalunya va viure l’episodi separada de la Corona de 
Josep I pel mateix Napoleó. I així aniríem trobant una gran quantitat de fets, actituds i personatges 

LA GUERRA DEL FRANCÈS: LA COMPLEXITAT IDEOLÒGICA I POLÍTICA

Lluís Ma de Puig
Historiador
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completament ignorats, manipulats o tergiversats per aquell discurs lineal que tan bé anava a la 
doctrina del nacionalisme espanyol.

És cert que alguns historiadors hispànics han blasmat aquest discurs de la historiografia oficial –i de la 
ideologia política de l’Espanya unitarista, des del 1814 fins als nostres dies– i fins i tot han qüestionat 
l’apel·lació guerra de la Independència. Aquesta és la contradicció més rotunda de totes, una contradicció 
que ja havia assenyalat Carles Rahola: per quina independència lluitaven els que volien Ferran VII i, 
amb ell, acceptaren el retorn a l’absolutisme i fins i tot l’adveniment d’una etapa que s’ha consagrat en 
la història de Espanya ni més ni menys que com la Dècada Ominosa?  Quina mena d’«independència» 
era aquesta? 

D’altra banda, el relat que es feia d’aquell episodi era el de la gesta, el de l’èpica sense fi, a voltes basada 
en fets hipotètics i amables, en pures llegendes (com la del timbaler del Bruc), d’altres en la intervenció 
miraclera de la divina providència (sant Narcís, la Verge de Montserrat, sant Jaume), i sempre, per 
damunt de tot, en els herois, la glòria i l’honor militar. I això des dels cronistes (que exerciren amb 
la seva lògica subjectivitat) fins al novel·lista Pérez Galdós, passant pels historiadors locals, sempre 
disposats a enaltir a tot preu el campanar del costat de casa.

La realitat va ser, per contra, una altra. Una guerra espantosa amb milers de morts, amb un saldo 
infinitament més elevat de derrotes que de victòries, amb una ocupació quasi total del país, sense 
que la capital, Barcelona, fes res, controlada per l’intrús i amb poc interès per enfrontar-s’hi; una 
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guerra amb fam i misèries de tota mena, una tragèdia humana, una reculada econòmica, demogràfica 
i material tremenda que quedava difuminada pels títols grandiloqüents i les proclamacions 
nacionalistes incessants. Però la història d’aquella etapa terrible va ser, tanmateix, molt més trista, 
complexa, ambivalent i contradictòria del que se’ns va explicar; en les circumstàncies i en els fets, en 
els protagonistes i en les idees.

Si ens referim a les actituds ideològiques i polítiques, ens trobarem, certament, amb el patriotisme 
espanyol, però compte, no pas en el primer moment. Quan es van produir els alçaments contra els 
francesos, no era estrictament el nacionalisme allò que impel·lia la gent a la insurrecció. S’anava contra 
els francesos, evidentment, però també contra els governadors militars i el poder de la Corona de Carles 
IV i de Godoy, que era qui havia pactat la conquesta de Portugal amb Napoleó i qui obligava els nostres 
avantpassats a rebre i equipar les tropes que, en principi, s’havien de dirigir a l’oest de la Península. 
Era una rebel·lia de les masses contra el mal govern. Hi havia, doncs, mostres clares d’una tendència 
prerevolucionària, amb un desacatament de l’autoritat motivat per aquelles ordres insuportables 
que abocaven a la misèria els ciutadans i, sobretot, els pagesos. Així, el poble no va poder més, s’alçà 
en rebel·lió i fins i tot s’organitzà, com es veié més tard amb l’oposició a anar a quintes, la formació 
d’escamots que parlaven de «posar fi al govern dels rics», etcètera, etcètera. A Girona, l’elegit per 
representar la ciutat a les corts de Baiona, l’aristòcrata Francesc de Delàs, fou amenaçat de mort. I la ira 
dels gironins insurgents contra el general Mendoza, el seu governador, a qui van estar a punt de matar, 
ho diu tot. Però és que aquest, seguint ordres de les altes esferes, obligava els gironins, amb amenaces 
de tota mena, a acollir els francesos i a donar-los carros i vitualles, tot i que el poble no podia més.
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Fou contra ell, tant com contra els francesos, que s’alçaren els gironins. Per demostrar aquesta afirmació 
només cal dir que a Girona no hi havia francesos en el moment de l’alçament. Els gironins i els catalans 
es van aixecar contra els francesos i contra el mal govern. En altres llocs, la insurrecció fou encara més 
violenta que a Girona: Tarragona, Tortosa, Manresa... 
  
Més endavant, sobretot a partir del 1809, començaren a aparèixer el patriotisme i la idea d’una Espanya 
governada per Ferran VII, el rei desitjat –per més miserable i tirànic que fos–. I està provat que es 
definiren diferents posicions polítiques, en contra de la història patriotera i unidireccional que ens van 
voler explicar. Hi havia gent que no volia fer la guerra als ocupants. A la Catalunya aixecada, entorn 
de la Junta Superior i les juntes corregimentals hi havia liberals, gent que volia canvis en el sistema; 
dominà, però, el sector conservador, amb la noblesa i els bisbes al capdavant. Alguns intel·lectuals 
–comptant-hi una bona colla d’eclesiàstics– van optar per posicions més aviat reaccionàries i poc 
liberals; d’altres van defensar uns plantejaments més oberts. Entre els ciutadans hi hagué de tot: gent 
que va contemporitzar amb els francesos, d’altres que s’hi van enfrontar (uns més, altres menys) i uns 
quants que, simplement, no van expressar un pensament més liberal arrossegats per la tendència. Però 
les diferents concepcions existien. La visió manipulada del patriotisme generalitzat amagava tant els 
poc entusiastes amb la guerra com els que simpatitzaven amb l’intrús. 

A Girona, com arreu, els invasors van trobar col·laboradors: foren els anomenats afrancesats, encara 
que de vegades resulta difícil escatir si actuaren per convicció, per interès o per la inèrcia que generava 
el nou amo. Els afrancesats més significats –Tomàs Puig, Josep Antoni Viader, Josep Garriga, Josep 

95



Rubireta i Domènec Rubireta– semblen casos clars de convicció política, de gent que aspirava a 
transformar un país que era el campió de la contrareforma i del règim senyorial. Per contra, i almenys 
en aparença, el bisbe Ramírez de Arellano o els regidors municipals no tingueren una complicitat 
ideològica amb l’ocupant. El que va fer el bisbe, en realitat, fou procurar que l’Església rebés un bon 
tracte dels francesos, és a dir, va actuar com ha fet sempre l’Església: adequant-se a les circumstàncies. 
Els regidors, en general, es veieren obligats a seguir les ordres i, si més no, van preferir cooperar abans 
que enfrontar-se amb un enemic tan poderós, també per ajudar objectivament els ciutadans dels 
seus pobles. Ara bé, els col·laboradors eren molt mal vistos per la resta de la població. Així, s’arribà a 
perseguir-los i alguns foren assassinats; el poble baix, enfurismat i arrossegat pel que Vicens i Vives 
anomenà fanatisme ideològic, els considerava caragirats i traïdors. 

Un altre tret de l’episodi que la historiografia sectària va oblidar o amagar fou l’acció dels homes 
del Règim Civil francès a la Catalunya ocupada i, en particular, a Girona. De fet, la ciutat i el seu 
corregiment foren els més amplament administrats pels intrusos, del desembre del 1809 al març del 
1814: el territori va estar plenament ocupat durant tot el període i els francesos hi van poder actuar 
amb tota llibertat a fi d’implantar-hi una administració calcada de la francesa, de l’anomenat Imperi 
francès. En aquest intent de governar les nostres comarques a la francesa, cal reconèixer que els homes 
del Règim Civil van tractar de millorar la situació i que, a poc a poc, van posar de nou en marxa la 
destruïda Girona, de manera que l’etapa d’ocupació va ser per a la ciutat un assaig positiu que no es pot 
amagar. Malgrat que durà poc, i tot i que el règim era estrany als gironins, la Girona francesa va suposar 
un intent d’innovació administrativa i de millora en les infraestructures, l’urbanisme, l’economia, la 
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cultura i la vida social per tal de redreçar la vila després de l’ensulsiada. Els francesos s’ocuparen dels 
mitjans de subsistència, l’agricultura i la carn, establiren els controls necessaris i regularen la venda 
del blat i el pa. Als pobles de les comarques es van reprendre les rompudes en camps abandonats, 
i durant la crisi del 1812 –any en què la manca de blat provocà una fam terrible– s’importà gra de 
França; a més, s’impulsà l’obertura de canals de regadiu i fins i tot s’elaborà un projecte de creació 
d’una petita plantació experimental per assajar-hi el conreu d’espècies noves. Pel que fa a la indústria, 
quasi anul·lada pels setges, hi hagué un impuls clar dels napoleònics, que van reglamentar el treball 
industrial i la construcció i intentaren millorar tècnicament la mòlta dels vells molins gironins. També 
es va fer necessari reprendre la vida comercial d’una ciutat que tenia dos mercats –un d’hortalisses, 
diari, a la plaça de les Cols i un altre de setmanal de bestiar–, quincalleria i la fira anual de Sant Narcís, 
a la qual hom prestà una atenció especial. Els francesos, així doncs, esmerçaren esforços notables per 
revitalitzar aquesta activitat comercial. 

Les carreteres eren aleshores escasses i molt arcaiques; per això, els funcionaris francesos de ponts i 
camins van planificar i posar en marxa noves rutes que situaven Girona al centre d’un espai important. 
No cal dir que, especialment, van arreglar la que portava a França. En matèria de comunicacions, els 
francesos també van introduir un servei de correus permanent amb la Bisbal, Torroella, Palamós i 
altres poblacions. Alhora, la sanitat i la higiene es van convertir en una obsessió per als ocupants, que 
extremaren les mesures de salubritat i neteja. Així, van prohibir tenir bestiar a les cases, embrutir 
el carrer i tirar porqueria al riu i van instaurar un servei d’escombraries. També dedicaren una cura 
especial a la salut i els hospitals, apartat en el qual van introduir les vacunacions obligatòries i 
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reglamentar l’exercici de la medicina, la cirurgia i la farmàcia, a més de crear una comissió de salut 
i adoptar mesures per posar fi a les epidèmies i malalties en presons i hospicis. S’actuà, doncs, amb 
promptitud i eficàcia.

De la mateixa manera, es va organitzar la beneficència pública i la caritat per socórrer els més 
desvalguts, tot i que no sempre –curiosament– amb la col·laboració dels sectors més benestants de la 
ciutat. En el camp de la cultura, els francesos van procurar per l’ensenyament, van reinstaurar festes i 
reactivaren el teatre. Paral·lelament, es va mirar d’atendre els orfes i es donà un nou impuls a l’hospici, 
es replantaren arbres blancs i se’n van plantar de nous allà on havien estat tallats per a la bona defensa 
de la ciutat. En aquell temps, a Espanya no existia la policia tal com la concebem modernament. A 
Girona s’instaurà per primera vegada un cos de policia com a organisme auxiliar de l’administració 
de justícia i el manteniment de l’ordre, però també per a la vigilància general dels mercats, els cultes i 
la sanitat i higiene. Mereix una menció especial el respecte que els forasters van demostrar envers la 
llengua catalana. Els periòdics, així, es van publicar en català, castellà i francès, i nombrosos edictes 
i proclames foren editats en llengua catalana. El baró de Gerando, contra el criteri de la judicatura 
catalana (però d’acord amb les proposicions de Tomàs Puig), maldà perquè els codis fossin traduïts al 
català i no al castellà, i el prefecte Roujoux es va dirigir moltes vegades a la municipalitat en català. 
I encara s’ha de destacar la feina feta en el camp urbanístic: així, a l’empedrament dels carrers, les 
reparacions en esglésies i l’apuntalament o enrunament de cases que amenaçaven de caure s’afegiren 
la construcció d’un pont sobre el Ter i l’adob dels de l’Onyar. Igualment, es dragaren els rius per evitar 
inundacions i es milloraren i transformaren diversos edificis importants de la ciutat. 
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També es van replantar els arbres de les deveses, on s’agençà un passeig, i fins i tot es projectà un jardí 
botànic. Malgrat les circumstàncies polítiques i bèl·liques, així doncs, l’acció dels homes del Règim 
Civil fou molt positiva, i per a la castigada Girona representà un contrapunt als fets destructors de la 
invasió.

Tot aquest esforç va restar oblidat durant anys. Semblava que la guerra s’havia clos a finals del 1809 
amb el darrer assetjament i, per contra, va acabar el 1814 amb més de quatre anys d’administració 
francesa que la història, la vertadera història, 
no pot negligir. 

99



Diario de Gerona · 1809 ·  Fotografia: Josep Ma Oliveras · Ajuntament de Girona. AMGi
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1 - Els forts del Calvari, del Condestable, del Capítol i 
de la Ciutat, eren de molt mal bombardejar, donada la 
seva situació enlairada i sense llocs on els assetjants 
poguessin instal·lar la seva artilleria.

2 - A la zona del Mercadal, la muralla era molt deficient, 
però els atacants s’exposaven a les riuades del Ter i a un 
atac des de la ruta de Barcelona. Conquerir la ciutat sense 
haver pres Montjuïc, a més, era molt exposat, perquè la 
deixava a l’abast dels seus canons.

3 - L’exèrcit de setge, comandat pel general Verdier, va 
acampar sobre la seva línia de comunicacions amb França 
i resguardat de l’arribada de reforços des del Sud o des del 
Sud Oest.

4 - Montjuïc era la zona defensiva més moderna de la 
ciutat i situat en un terreny dur i pelat on era difícil 
d’excavar-hi trinxeres d’atac.

5 - Assaltar la ciutat a través del Galligants, com es va fer 
el 19 de setembre de 1809, era una tasca molt exposada a 
causa del pendent del lloc.

6 - L’exèrcit de bloqueig francès, comandat per Gouvion 
Saint-Cyr, superior de Verdier, va aïllar progressivament 
la ciutat i va impedir que rebés reforços. Saint-Cyr i 
Verdier, però, mai es van entendre.

7 - La situació de Girona feia difícil de bloquejar-la. 
L’exèrcit imperial va trigar un mes a fer-ho, i en van haver 
de passar uns quants més abans no fos complet del tot.

1
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Vista de Montjuïc · 1877 · Joan Martí Centellas · Còpia a l’albúmina sobre paper · Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona



Durant el curs mateix de la guerra del Francès es va iniciar una altra guerra que havia de durar força més 
que la dels canons i els fusells: la guerra de la interpretació del que estava passant, la de la memòria. 
Mentre que els invasors van acusar molt aviat la resistència, sobretot la difusa i «popular», de cometre 
mers actes de bandidatge, aquesta, al seu torn, fabricava el seu propi panteó d’èxits, majors o menors, 
com un estímul per continuar lluitant. Així, en les proclames de les juntes, en els bans militars o en 
les prèdiques eclesiàstiques –tant les catalanes com, en general, les espanyoles– Girona esdevingué 
un símbol d’heroisme i resistència. Un fullet editat el 1808 o a principis del 1809, Bonaparciana, que 
increpava el mateix Napoleó, podia afirmar, així, que «cada español vale una fortaleza» i que «Cataluña 
es en España la primera Provincia, que ha medido sus fuerzas con aquellos exércitos, que tus diaristas 
asalariados nos vendieron por invencible». La llista d’heroïcitats és concloent: el Bruc, Cervera, Molins 
de Rei, Girona. I és que «cada catalán excede en valor aun en campo raso á quatro de tus heroes 
invencibles». 

El 1835-1837, en la seva Historia del levantamiento, guerra y revolución de España, José María Queipo 
de Llano, comte de Toreno, dedicava llargues pàgines a explicar com els gironins es van enfrontar 
amb els francesos amb un heroisme sobrehumà, malgrat les escasses possibilitats de defensa de la 
ciutat. Efectivament, se’ns explica, «prescindiendo de lo defectuoso de sus fortificaciones, estaban 
entónces éstas, unas cuarteadas, otras cubiertas de arbustos y malezas, y otras desprovistas de lo más 
necesario». Malgrat les mancances, «a todo suplió el patriotismo», i «animados los gerundenses con 
antiguas memorias», van donar ple suport a la guarnició i van dedicar «heroicos esfuerzos» a la defensa 
de la plaça. Tota la literatura i la historiografia posteriors, fins al darrer terç del segle XX, no van fer, 

LA GUERRA DE LA MEMÒRIA

Genís Barnosell
Professor d’Història Contemporania. UdG
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en gran part, altra cosa que repetir o il·lustrar amb més documentació allò que el comte de Toreno va 
deixar escrit en aquesta obra. Així, en la literatura de la Renaixença hi podem llegir poemes com el que 
es publicava el 1867:   

«Tant sols los braus de Girona / ni un instant han tremolat, / que may conta lo enemich / lo poble que 
sap quánt val / La fe lo seu cor alenta, / la patria’ls crida á lluytar / la independencia es sa gloria / sa 
vida la llibertat / Si débils son las murallas / l’amor a sa terra és gran.» 

A finals de segle, Emili Grahit va publicar les dues obres que van canonitzar durant gairebé un segle 
més el mite dels setges. Tot i que aportaven una gran quantitat d’informació, fins i tot d’origen 
francès, no van alterar, tanmateix, el cànon a partir del qual s’havien interpretat els fets històrics 
fins aleshores. Aquestes obres eren la Reseña histórica de los sitios de Gerona en 1808 y 1809 (1894-
1895) i l’abreujada Historia de los sitios de Gerona en 1808 y 1809 (1896). Els elements del mite, com 
deia, hi van quedar canonitzats. L’escenari –seguint les pautes ja marcades pel comte de Toreno– era 
una Girona considerada indefensable. En aquest context, una guarnició i un poble gironí disposat a 
morir per la pàtria i la religió s’haurien unit en una mena d’aliança sagrada i indestructible –acabdillats 
per Álvarez de Castro– que els portà tots plegats a una defensa heroica, malgrat totes les adversitats 
materials: «Si la plaza carecía de condiciones sobraban en sus habitantes el valor y la constancia y 
como si dentro de Gerona estuviese el aire saturado de heroísmo, cuantos militares entraron en ella se 
sintieron animados desde luego por la firme resolución de luchar hasta morir por la independencia de 
la patria, estableciéndose aquel admirable consorcio entre las tropas y el paisanaje que es la admiración 
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de cuantos han estudiado las defensas de Gerona en 1808 y 1809.» Finalment, l’exèrcit assetjant hi 
era considerat tothora com el millor del món, sense cap preocupació per fer-ne una anàlisi històrica 
ajustada. Al voltant del centenari, a més a més, es va iniciar una vasta obra de monumentalització que 
havia de recordar per sempre més als gironins i a tots els espanyols l’«heroica» defensa de la ciutat. 
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MONUMENT AUTOR LLOC DATA
D’INSTAL·LACIÓ

Mausoleu d’Àlvarez
de Castro

Als defensors de
Girona el 1808 i 1809

Mausoleu en record
dels morts gironins

del 1808 i el 1809

L’exèrcit als herois
de 1808 i 1809 (el Lleó)

Mausoleu de la Companyia
o de les Heroïnes
de Santa Bàrbara

Antoni Parera

Projecte de Martí Sureda;
escultures de Joan Figueres

i Jeroni Suñol

Projecte de Josep Ferré;
obra de Joan Oliver de Bezzi;

relleus del baluard de J. Campeny

Promogut per la
Junta del Cementiri

Miquel i Llucià Oslé

Església de Sant Feliu

Plaça de la Independència

Plaça central del
Cementiri de Girona

Plaça de Francesc
Calvet i Rubalcaba

Església de Sant Feliu

1880

1894

1909

1925



Tots i cadascun dels elements del mite, tanmateix, poden ser discutits. El primer d’aquests elements, 
com he dit, és la visió de la ciutat de Girona com un lloc indefensable. Tot i amb això, val a dir que 
l’orografia de la zona va complicar molt les coses a l’assetjant. Efectivament, si bé el sector més dèbil 
era el del Mercadal, els francesos no gosaren muntar l’artilleria en aquesta àrea, entre altres raons a 
causa de l’amenaça de riuades –amenaça que es confirmà i que, per tant, hauria inutilitzat totalment 
la seva artilleria–. Així, no tingueren altre remei que atacar primer Montjuïc, una opció que, d’altra 
banda, també tenia avantatges, ja que prendre Girona sense la seva ciutadella posava tota la ciutat a 
l’abast dels canons espanyols. Però conquerir Montjuïc va resultar molt complicat tant pel fet que es 
tractava d’una fortalesa de tipus relativament modern com per l’orografia del lloc i les característiques 
del terreny, que dificultaven enormement la construcció de les trinxeres. A més a més, els defensors 
de la ciutat van portar a terme una tasca molt efectiva de manteniment de les muralles i dels baluards, 
folrant el sòl i les parets de determinats llocs amb taulons (a vegades reforçats amb terraplens o 
marges de terra), posant sacs de terra i feixines a les parets exteriors de les torres, aixecant els glacis 
de les muralles amb terraplens, tapiant portes o finestres massa exposades, i aprofundint els fossats o 
desenrunant-los. Tot això pot semblar molt fràgil, però, en realitat, no ho era tant, ja que els projectils 
que es llançaven contra les muralles no eren les «bombes» explosives actuals, sinó «boles» de ferro que 
tenien la funció d’enrunar aquestes defenses amb el seu impacte –d’aquí ve l’ús defensiu de tot allò 
que el podia amortir–. I no era sinó amb elements semblants  –sacs, feixines, etc.– que els assetjants 
construïen les seves trinxeres per instal·lar-hi l’artilleria o aproximar-se a la plaça assetjada. Així, un 
setge esdevenia, en primer lloc, un duel d’artilleria diürn en el qual es procurava destruir les defenses 
que es feien o refeien durant la nit. L’objectiu de l’assetjant era desmuntar l’artilleria de la plaça i obrir 
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«bretxes practicables» en les seves defenses –és a dir, forats adequats a les muralles a través dels quals 
es pogués llançar un assalt–, i el de l’assetjat, impedir que aquesta tasca es dugués a terme destruint 
les obres de fortificació que s’erigien al seu voltant. Girona, en definitiva, es va revelar com una ciutat 
molt més difícil de prendre del que podia semblar a primera vista.

En segon lloc, i per bé que va existir una important base social per a la defensa de la ciutat, la unanimitat 
espontània que han destacat tantes cròniques és molt discutible. A banda d’aquells que estaven 
disposats a resistir, cal tenir en compte que la cohesió a l’interior de la ciutat es va mantenir, primer 
de tot, gràcies a la combinació d’una àmplia propaganda (especialment a través del Diario de Gerona 
i les funcions religioses, que es van mantenir tothora durant els setges) i l’aplicació de mecanismes 
clàssics de disciplina militar, com els càstigs draconians –fins a la mort– amb què s’amenaçava els qui 
dissentien de la línia oficial o volien desertar. 

Cal tenir en compte, a més a més, que el saqueig era, segons els codis militars de l’època, una acció 
legítima sobre una ciutat que no s’hagués rendit a temps. Aquesta por era alimentada per la propaganda 
de les autoritats i per les accions que els francesos ja duien a terme sobre el territori, de manera que, 
un cop presa la decisió de resistir, no era fàcil fer-se enrere. I en tercer lloc, la resistència al primer 
atac i la victòria en el primer setge, en què la ciutat va ser desbloquejada per una columna de socors, 
devia alimentar l’esperança de ser socorreguts també en el segon setge –malgrat que aquest ajut, al 
capdavall, no va arribar, ja que els francesos van anar fent seu el territori i destruint les unitats militars 
espanyoles de la zona–.
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Finalment, una cosa és afirmar que l’exèrcit imperial francès era la millor màquina militar del món, i 
una altra de ben diferent és dir que totes i cadascuna de les seves unitats també ho eren. Ben al contrari, 
l’exèrcit que va combatre a les comarques gironines, molt reduït en els seus inicis, es va anar ampliant 
després amb soldats de procedències geogràfiques molt diverses, amb pocs veterans i poc cohesionats, 
fet que va reduir extraordinàriament la seva capacitat de combat. A més a més, les desavinences entre 
els seus comandaments i el perenne menyspreu amb què els francesos analitzaven la capacitat de 
resistència espanyola els va portar a cometre errors molt greus; el famós assalt a Girona del 19 de 
setembre del 1809, per exemple, es va ordenar més per raons polítiques que no pas tècniques: malgrat 
els informes desfavorables dels seus enginyers militars, el màxim responsable de les tropes imperials, 
Saint-Cyr, va decidir llançar l’assalt perquè el setge s’estava allargant massa.

Han estat ben pocs els matisos que històricament s’han aportat a aquest discurs. Els dos més 
destacables van ser probablement els introduïts per Guillermo Minalli i Carles Rahola. El primer, 
enginyer comandant de la plaça durant el setge, va publicar el 1840 una Historia militar de Gerona 
que tenia com a característica principal la descripció molt detallada de totes les tasques de reparació 
que s’anaven duent a terme a la ciutat a mesura que avançaven els setges; aquesta perspectiva és 
fonamental per entendre que les defenses d’una ciutat no eren estàtiques, sinó que evolucionaven 
al llarg de la lluita. Rahola, per la seva banda, va publicar al primer terç del segle xx diversos estudis 
sobre els setges i la Girona francesa (aplegats ara en bona part dins el volum editat per Lluís M. de 
Puig: Carles Rahola, Girona i Napoleó. La dominació francesa a Girona i altres estudis napoleònics, 2007). 
Rahola va revisar el mite en tres direccions fonamentals. En primer lloc, si bé donà diverses vegades 
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per vàlida la unanimitat dels gironins en la defensa de la ciutat, també apuntà l’existència de «dubtes 
descoratjadors» entre la població respecte al fet de si s’estava actuant bé. Aquest qüestionament de la 
unanimitat sembla que s’afermà una mica amb el temps, perquè si el 1927 Rahola considerava encara 
que tals dubtes «desapareixien de pressa, sense deixar el més petit rastre», el 1934 ja afirmava amb 
més contundència que «a Girona hi havia sens dubte força gent descontenta i desapassionada, que no 
creia possible de reeixir en la defensa». En segon lloc, va matisar la valoració moral de tot el procés 
i, en comptes de sumar-se a l’aprovació habitual de tota la resistència gironina, parlà de l’«error» de 
personificar la pàtria en Ferran VII, a qui considerà un rei desagraït que en res no recompensà l’heroisme 
gironí. En tercer lloc, i contra el que era acostumat, féu una valoració positiva de la dominació francesa, 
a excepció dels primers temps, els quals «cal confessar [...] que no es distingeixen pas per la suavitat 
en els procediments». En canvi, deixà dempeus altres elements fonamentals del mite, especialment la 
visió de Girona com una ciutat «gairebé sense cap condició de defensa» i el valor com a clau de volta 
d’una resistència considerada, al capdavall, «justa» i «sagrada», alhora que continuava deixant de banda 
l’anàlisi històrica concreta de l’exèrcit assetjant.

Ara bé, si Rahola introduïa matisos que serien represos en la dècada de 1970, el franquisme, i els 
intel·lectuals i polítics locals que amb la seva acció el reproduïen, portà el mite a la seva màxima 
expressió, especialment a través de les celebracions del 150è aniversari. Això dotà el mite dels setges 
d’una connotació autoritària, religiosa integrista i espanyolista, que no deixava cap marge a les altres 
ideologies que, acceptant el mite com l’hem descrit, l’havien integrat en la seva visió del món: el 
republicanisme del segle XIX, el catalanisme de començaments del segle XX o el mateix republicanisme 
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catalanista de Rahola. Així, Joaquim Pla i Cargol podia ressenyar, amb evident aprovació, els discursos 
dels militars que afirmaven que Girona havia sigut sempre «firme baluarte de recio españolismo» i que 
«la unión del ejército con el pueblo de Gerona entonces, fue como un anticipo de lo que había de poder 
la unión íntima entre el pueblo español y su ejército en la cruzada, que tal fue la guerra de liberación» 
[és a dir, la guerra del 1936-1939], i que «si el caso llegara» emularien un altre cop Álvarez de Castro. 

Malgrat la monumentalització de la ciutat, i malgrat totes les celebracions del 1959, el cert és que 
a hores d’ara els setges són molt poc coneguts entre la ciutadania. De fet, fins i tot els monuments 
aixecats per commemorar-los i recordar-los han caigut gairebé en l’oblit: tothom els veu, però molt 
pocs saben què volen dir. 

Preguntats els gironins, al mes de març del 2008, sobre els significats dels dos monuments més centrals 
en l’àrea urbana de Girona referits a la guerra, el monument  Als defensors de Girona el 1808 i 1809, de la 
plaça de la Independència (o de Sant Agustí), i el monument L’exèrcit als herois de 1808 i 1809 (el Lleó), 
de la plaça Calvet i Rubalcaba, ha resultat que el 53,5% ha sigut capaç de relacionar-ne un o altre amb 
algun fet bèl·lic —en gran manera gràcies al realisme del monument de la plaça de Sant Agustí, ja que 
en el cas concret del Lleó només ho ha fet el 28,8%—. Però només el 16% ha sabut explicar quelcom 
més del conflicte, menys del 10% ha situat els fets en l’any o la dècada correctes, i menys del 5% ha 
sabut què representaven els símbols al·legòrics presents en els monuments, o per què en el de la plaça 
de Sant Agustí hi ha un militar i un home amb una barretina. Només vora un 10% coneix algun altre 
monument relacionat amb els setges.
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Coneixement dels monuments de la Guerra del Francès · 2007 · Genís Barnosell
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Connotats els setges com ho va fer el franquisme, a mesura que la societat catalana avançava cap 
a un sentiment democràtic, una creixent laïcització i un catalanisme àmpliament interclassista i 
interpartidista, es féu impossible la continuació del mite com a element central de la identitat gironina. 
Així, quan en la Transició es replantejà el tema, foren els passos de Rahola –especialment pel que fa a 
la seva crítica moral i la valoració positiva de la dominació francesa– els que es van seguir. Mancats de 
tot suport institucional, el mite i el tema s’han acabat esborrant gairebé del tot de la cultura popular, 
en el context d’una societat en ràpida evolució.  

Com hem vist, el mite dels setges va formar part durant molt de temps de la identitat gironina, cosa 
que va implicar, almenys en part, un cert sentiment antifrancès, més o menys acusat segons l’època. 
Però aquest sentiment no va suposar un fre per a les moltes relacions amb França que s’havien donat 
anteriorment. Un parell d’exemples ho il·lustraran. A mitjan segle XIX, l’aleshores cònsol de França 
a Barcelona, Ferdinand de Lesseps, va fer una àmplia investigació sobre el comerç entre Catalunya i 
França, parant especial atenció al tema del contraban. Les seves conclusions van ser que el comerç, 
tant el legal com l’il·legal, eren molt importants i que, en aquest darrer cas, les nombroses complicitats 
entre ambdues bandes de la frontera en feien molt difícil la persecució. En les seves paraules, «toute 
la ligne des Pyrénées, depuis Perpignan jusqu’à Bayonne, fournit une véritable armée de colporteurs 
contrebandiers français et espagnols. C’est pour ces gens là que l’on peut dire: il n’y a plus de Pyrénées. 
L’association et la fraternité sont complètes entr’eux». La biografia d’Abdó Terradas, el pare del 
republicanisme català, és un altre cas. Terradas va estudiar un temps a Perpinyà; allà entrà en contacte 
amb les idees de la Revolució, i en els seus anys d’activisme polític tingué freqüents contactes amb 
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Nota: 
Aquest text forma part del projecte HUM2005-05603, finançat pel Ministeri d’Educació i Ciència (Espanya).

polítics republicans francesos i féu servir el país veí de terra d’exili quan a Espanya predominà la 
repressió. Com Terradas, que hi aprengué en bona manera el seu republicanisme, altres hi assimilaren 
el socialisme utòpic i les idees contrarevolucionàries. Però d’una manera o una altra, França fou 
un exemple permanent per als gironins i els catalans, en una dinàmica que es mantingué fins al 
franquisme. També com Terradas, molts altres s’exiliaren a França en algun moment de la seva vida. 
El darrer cas és, de fet, ben proper a nosaltres: el 1939, 500.000 republicans espanyols hi buscaren 
refugi, tot intentant escapar del triomf franquista. 
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Les característiques tècniques de l’enquesta citada són les següents:

Direcció  Genís Barnosell
Disseny de l’enquesta, treball de camp i avaluació de les dades  Alumnes d’història contemporània de la Universitat de 
Girona, curs 2007/08: Elisenda Baltrons, Xavier Benzal, Cristina Bisbal, Pol Carreras, Rubén Cencerrero, Miguel Correyero, 
Maria Costa, Gerard Cruz, Miguel Ángel Cucurella, Jordi da Cruz, Adrià Delgado, Ariadna Gabarda, Pau Guinart, Jessica 
Hontangas, Eric Ibáñez, Aleix Jiménez, Manel Jubany, Laia Martín, Pere Josep Oriol Martínez, Raquel Massaguer, Concepció 
Méndez, Xavier Niell, Josep Lluís Òdena, Joan Manel Padilla, Núria Panella, Susagna Romero, Andreu Torres, Pau Turon, 
Joaquim Verde
Univers  Població resident a Girona ciutat (92.186 persones, any 2007) 
Tipus d’entrevista  Personal, efectuada al carrer
Forma de recollida  Formulari escrit (suport paper)
Disseny  Aleatori simple
Nivell de representativitat  Girona ciutat
Mostra  493 persones
Nivell d’error  ±4,5%
Treball de camp  Març del 2008
Personal de camp 29 enquestadors
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Baluard de Sant Francesc, amb monument als Defensors de Girona durant els Setges de 1808-1809 
1920 · Adolf Mas · Ajuntament de Girona. CRDI
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Monument l’Exèrcit als Herois de 1808 i 1809, El Lleó · Joan Oliver de Bezzi · 1909 
Fotografia: Jordi S. Carrera · Ajuntament de Girona. CRDI 
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Mausoleu d’Àlvarez de Castro de l’església de St. Feliu · Autor desconegut · Ajuntament de Girona. CRDI
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Exiliats creuant la frontera de França · 1939 · Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Holanda
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Tras la división del territorio catalán en 1659, las 
monarquías francesa y española reforzaron sus 
posiciones a un lado y otro de la nueva frontera, al 
tiempo que militarizaban el territorio. Y lo hicieron 
no sólo para vigilarse mutuamente, sino también para 
controlar eficazmente a los catalanes. La resistencia 
que a lo largo del siglo XVIII se opuso a este control se 
vio reforzada por la experiencia de la incompetencia 
que la monarquía demostró durante la Guerra de la 
Convención y se concretó, a principios de la Guerra 
de la Independencia Española, en la revuelta contra 
las autoridades. Este movimiento, sin embargo, no 
desembocó en una oposición a la monarquía española; 
muy al contrario, la galofobia desencadenada por 
la Guerra de la Convención se reavivó y todas las 
esperanzas se depositaron en la figura de Fernando 
VII. Hoy, doscientos años más tarde, al revisar estos 
hechos debemos alejarnos tanto de la leyenda rosa 
según la cual la guerra no había sido más que el 
escenario de la heroicidad hispánica y popular como 
de la visión trágica que tan sólo la contemplaba como 
el marco del caos desencadenado por la intervención 
de las clases bajas.

Girona era una pequeña ciudad que no llegaba a los 
10 000 habitantes, con una amplia presencia de la 
iglesia y de actividades gremiales, administrativas 
y burocráticas. Aunque los habitantes dedicados 
directamente a la agricultura eran muy pocos, 
la mayor parte de los ingresos que obtenía la 
población provenía de las actividades agrarias que 
se desarrollaban en sus alrededores. Pero la guerra 
y los sitios a que se vio sometida la ciudad incidieron 
muy duramente sobre ella: causaron la muerte de 
muchas personas, colapsaron la producción agraria, 
provocaron inflación, paralizaron la producción 
manufacturera y desorganizaron el comercio. En 
definitiva, la contienda trajo consigo una situación de 
crisis general, aunque algunos pudieron beneficiarse 
de las nuevas circunstancias proporcionando 
suministros al ejército. Después de 1814, la 
economía gerundense se fue recomponiendo, pero 
las secuelas de la guerra se dejaban sentir aún en 
forma de desprestigio y desorganización de algunas 
instituciones del Antiguo Régimen, hecho que ayudó 
a cuestionar los derechos señoriales. 

GIRONA, ENTRE LOS INTERESES 
DE FRANCIA Y ESPAÑA 

Lluís Roura

LA VIDA COTIDIANA EN LA PAZ Y EN LA 
GUERRA EN LA GIRONA DE FINALES DE 
SIGLO XVIII Y PRINCIPIOS DEL XIX 

Enric Saguer
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A lo largo de los años 1808 y 1809, la ciudad de Girona, 
que no resultó tan fácil de tomar como suponía la 
historiografía tradicional, afrontó dos durísimos 
sitios, además de un primer asalto en junio de 1808 
(una acción que, contra lo que se ha afirmado muy 
a menudo, no puede considerarse propiamente un 
sitio). El primer sitio tuvo lugar entre julio y agosto 
de 1808. En el segundo y definitivo, que se produjo 
de mayo a diciembre de 1809, los combates hicieron 
emigrar a mucha gente de los alrededores de Girona, 
convirtieron en deplorables las condiciones de vida 
de la ciudad y redujeron su población a la mitad (se 
pasó de 8000 o 9000 habitantes a 4500). La defensa 
a ultranza de la ciudad bajo el mando de Álvarez 
de Castro, que no quería ni oír hablar de rendición, 
tuvo, por tanto, consecuencias muy negativas para 
Girona.

La intervención de las clases populares en la Guerra 
de la Independencia Española tiene dos vertientes 
que, si bien pueden parecer contradictorias, deben ser 
tenidas en cuenta simultáneamente. Por un lado, la 
guerra fue, ciertamente, popular. Las clases populares 
participaron en la guerrilla y se alistaron en diversas 
unidades militares; presionaban a las autoridades 
a través de motines, pasquines, murmuraciones y 
asesinatos; colaboraron en la destitución de militares 
o gobernantes considerados demasiado blandos y, en 
conjunto condicionaron la actuación de las juntas 
corregimentales y de la propia Junta Superior. Al 
mismo tiempo, el espíritu de resistencia tuvo sus 
límites, y las deserciones, la oposición a las quintas y 
al cobro de los impuestos estuvieron muy presentes a 
lo largo de toda la guerra. Allí donde los napoleónicos 
veían un bando patriota unánime y compacto, había 
en realidad profundas contradicciones.

GIRONA, UNA CIUDAD SITIADA Y ARRUINADA 

Josep Clara

EL PUEBLO Y LA GUERRA DEL FRANCÉS 

Maties Ramisa
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Frente a las visiones tradicionales de la guerra, 
que exaltaban la heroicidad y las hazañas épicas, la 
realidad fue la de una contienda de una gran crueldad 
y con comportamientos políticos muy complejos. Así, 
por ejemplo, los que luchaban contra los franceses 
podían llegar a actuar como simples bandoleros; 
el patriotismo no fue generalizado y convivió, en 
realidad, con una protesta popular contra el «mal 
gobierno», y algunos —pocos— «afrancesados» se 
pusieron del lado de los invasores (el más destacado 
de ellos fue Tomàs Puig). Al mismo tiempo, dentro del 
grupo de los «patriotas» hubo profundas diferencias 
entre los absolutistas y los liberales, mientras que el 
propio obispo de Girona acabó colaborando con los 
franceses. Cabe decir que entre estos últimos también 
hubo quienes procuraron mejorar las condiciones 
del país una vez que este había sido conquistado, 
interviniendo en la sanidad, el urbanismo o el 
sistema de correos.

A lo largo de los siglos XIX y XX, los sitios de Girona se 
han interpretado a partir de un conjunto de elementos 
que, en lugar de facilitar su comprensión, los han 
convertido en un mito —es decir, una interpretación 
con muchos elementos sentimentales que busca, 
sobre todo, suscitar adhesiones—. Así, se ha 
considerado que Girona era una ciudad indefendible, 
que el pueblo gerundense se había unido al ejército 
formando una especie de alianza sagrada, y que 
todos lucharon con un heroísmo inimaginable contra 
el mejor ejército del mundo. Pero cada una de estas 
afirmaciones puede ser contestada, y su revisión 
nos aproxima mucho más a lo que debieron de ser 
en realidad los sitios de lo que lo hacen las imágenes 
que resultan de la bibliografía tradicional. Por otra 
parte, el mito de los sitios implicaba necesariamente 
un cierto sentimiento antifrancés. Sin embargo, y a 
pesar de que el mito formó parte durante muchos 
años de la identidad de Girona, las relaciones con 
Francia continuaron siendo muy frecuentes.

LA GUERRA DEL FRANCÉS:
LA COMPLEJIDAD IDEOLÓGICA Y POLÍTICA

Lluís Ma de Puig

LA GUERRA DE LA MEMORIA

Genís Barnosell
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In the wake of the territorial division of Catalonia 
in 1659, the French and Spanish monarchies had 
reinforced their fortifications on both sides of the 
frontier, while also militarising the territories; the 
purpose was not only to keep an eye on each other 
and be ready for attack but also to achieve e#ective 
control over the Catalan people. Resistance against 
that control throughout the eighteenth century 
was reinforced by the experience of the monarchy’s 
incompetence during the War of the Pyrenees, and 
it manifested itself at the onset of the Peninsular 
War in the revolt against the authorities; however, 
far from crystallising in the form of opposition to 
the Spanish monarchy, it fanned the flames of the 
anti-French sentiment left over from the War of the 
Pyrenees, all hopes being pinned on the figure of 
Ferdinand VII. Reviewing all those events now, 200 
years afterwards, it is time to abandon both the rosy 
view of the war as displaying the heroism of Spain 
and its people, and the tragic interpretation seeing 
its as merely the background to the chaos that arose 
as a result of the intervention of the lower classes.

Girona was a small city with under 10,000 in-
habitants, one in which the church and bureaucratic, 
guild-related and governmental activities carried 
great weight. !ere were very few city dwellers 
directly engaged in agriculture, even though most 
of the city’s income came from the agricultural work 
pursued around it. !e war and the sieges were a 
very severe blow for the city: the war brought death 
to many, stifled agricultural output, sparked o# 
inflation, paralysed manufacturing activity, and 
threw commerce into turmoil. In short, it brought 
about a situation of crisis, even though some managed 
to profit from the new circumstances by arranging 
supplies for the army. After 1814, the economy of 
Girona recovered little by little, though the war 
had scarred it deeply in terms of loss of prestige 
and the disarray of some Old-Regime institutions, 
fuelling further discontent with the privileges of the 
aristocratic classes.

GIRONA, ASTRIDE THE INTERESTS 
OF FRANCE AND SPAIN

Lluís Roura

DAILY LIFE IN PEACE AND IN WAR, AT THE 
END OF THE 18TH AND BEGINNING OF THE 
19TH CENTURIES

Enric Saguer
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A city that was not as easy to take as traditional 
historiography presumed held out against two 
terrible sieges over the years 1808 and 1809, in 
addition to an initial attack in June 1808 – an attack 
that cannot be regarded as a siege, even though 
it has often been portrayed as such. !e first siege 
was staged in July and August 1808. In the second, 
definitive siege, lasting from May to December 1809, 
the fighting led many people to emigrate from the 
Girona region, made living conditions in the city 
awful and halved the population – it fell from 8,000 or 
9,000 inhabitants to just 4,500. !us the unflagging 
defence of the city under the command of Álvarez de 
Castro, who would hear no talk of surrender, brought 
very negative consequences for the city.

!e role of the common people in the Peninsular 
War features two seemingly contradictory facets 
that must be borne in mind. On the one hand, the 
war was indeed a people’s war: the working people 
became involved in the guerilla fighting and joined 
the armed forces, as well as putting pressure on the 
authorities through their rioting, tracts, rumours 
and assassinations, collaborating in the removal of 
military leaders and governors deemed insu"ciently 
firm in their resistance, and generally influencing 
the action of the regimental commanding bodies and 
even the military’s Supreme Command. On the other 
hand, the spirit of resistance had its limits and its 
desertions, and cases of resistance to calls to arms 
and to tax collection were very much in evidence 
throughout the war. Where Napoleonic supporters 
saw a unanimous, single-minded faction, there were 
in fact deep contradictions.

GIRONA, A CITY LAID TO SIEGE AND RUINED

Josep Clara

THE PEOPLE AND THE PENINSULAR WAR

Maties Ramisa
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Contrary to traditional portrayals of the war extolling 
the heroic, epic side, the reality was a very cruel war 
shot through with very complex political stances – 
for example, those resisting the French included 
people behaving no di#erently from bandits. Rather 
than speaking of generalised patriotism, it should 
be remembered that there was also an element of 
popular protest against “bad government”, and that 
some, just a few, of the “Frenchified” supporters 
of the French side joined the invaders (the most 
noteworthy of them being Tomàs Puig). And then 
among the “patriots” there were far-reaching 
di#erences between the absolutists and the liberals, 
and even the bishop of Girona ended up collaborating 
with the French. At the same time, there were also 
people among the French who tried to improve living 
conditions in the country once they had conquered 
it, taking action in sanitation, urban development 
and the postal system.

Over the course of the nineteenth and twentieth 
centuries, the sieges of Girona were interpreted 
on the basis of notions that, far from helping us to 
understand them, actually turned them into a myth – 
i.e. an interpretation shot through with sentimental 
notions aimed chiefly at winning over converts. In 
that line, Girona was seen as a city that was impossible 
to defend, that the people of Girona joined forces with 
the army to fashion a kind of sacred union, and that 
everyone fought with unimaginable heroism against 
the finest army in the world. Each of those views, 
however, is open to dispute, and reviewing them 
takes us much closer to what the sieges must really 
have been, rather than the images emerging from 
the traditional bibliography. Moreover, the myth of 
the sieges necessarily entailed a certain anti-French 
sentiment, yet despite that, and even though the 
myth was part of Girona’s identity for many years, 
dealings with France went on arising very regularly. 

THE PENINSULAR WAR:
IDEOLOGICAL AND POLITICAL COMPLEXITY

Lluís Ma de Puig

THE WAR OF MEMORY

Genís Barnosell
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Après la division du territoire catalan en 1659, les 
monarchies française et espagnole renforcèrent leurs 
forteresses de part et d’autre de la nouvelle frontière, 
tout en militarisant le territoire, non seulement pour 
s’a#ronter et se surveiller l’une l’autre, mais encore 
pour contrôler e"cacement les Catalans. Au long du 
XVIIIe siècle, la résistance s’opposa à ce contrôle, se 
renforça encore à la faveur de l’incapacité dont fit 
preuve la monarchie pendant la guerre du Roussillon, 
pour enfin se matérialiser, au début de la guerre 
contre Napoléon, par une révolte contre les autorités, 
sans toutefois engendrer d’opposition à la monarchie 
espagnole. Tout au contraire, la gallophobie de la 
guerre du Roussillon s’en trouva ravivée, et tous les 
espoirs se reportèrent sur la figure de Ferdinand VII. 
Passant ces faits en revue deux siècles plus tard, il 
y a lieu de fuir tout autant la légende ‘rose’, selon 
laquelle la guerre aurait été exclusivement le théâtre 
de l’héroïsme hispanique et populaire, que la vision 
tragique qui ne voit en elle que le cadre du chaos 
déclenché par l’intervention des classes inférieures. 

Gérone était alors une petite bourgade d’à peine dix 
mille habitants, où régnaient l’église et les activités 
corporatistes, administratives et bureaucratiques. Si 
les habitants s’adonnant directement à l’agriculture 
y étaient très peu nombreux, la majeure partie 
des revenus qu’obtenait la ville n’en provenait pas 
moins des activités agricoles pratiquées dans les 
environs. Pour la ville, la guerre et les sièges eurent 
des conséquences extrêmement néfastes : morts 
en nombre, paralysie de la production agricole, 
inflation, arrêt de la production manufacturière, 
désorganisation du commerce. En définitive, tout 
ceci provoqua une situation de crise, même si 
certains surent tirer avantage de la nouvelle donne 
en approvisionnant l’armée. Après 1814, l’économie 
de Gérone se rétablit peu à peu, mais la guerre y laissa 
des cicatrices profondes, sous forme de discrédit et 
de désordre dans un certain nombre d’institutions 
de l’ancien régime, ce qui concourut à la remise en 
question des droits seigneuriaux. 

GÉRONE, ENTRE LES INTÉRÊTS
DE LA FRANCE ET DE L’ESPAGNE 

Lluís Roura

LA VIE QUOTIDIENNE À GÉRONE EN TEMPS
DE PAIX ET DE GUERRE, À LA FIN DU XVIIIe

ET AU DÉBUT DU XIXe

Enric Saguer
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Pas si aisée à prendre que ne pouvait le supposer 
l’historiographie traditionnelle, Gérone a subi, en 
1808 et 1809, deux sièges extrêmement durs, sans 
compter un premier assaut en juin 1808 – qui ne peut 
pas, contrairement à ce qu’on avance souvent, être 
considéré comme un siège. Le premier a eu lieu entre 
juillet et août 1808. Lors du second siège, à l’issue 
fatale celui-là, de mai à décembre 1809, les combats 
contraignirent à l’exil de nombreuses populations 
des environs de Gérone et rendirent insupportables 
les conditions de vie dans la ville, où la population 
se réduisit de moitié –chutant de huit à neuf mille 
habitants à quatre mille cinq cent. La défense à 
outrance de la ville placée sous le commandement 
d’Álvarez de Castro, qui refusait d’entendre parler de 
reddition, eut donc de très graves conséquences pour 
la cité.

L’intervention des classes populaires dans la guerre 
contre Napoléon présente deux facettes, qui peuvent 
paraître contradictoires, mais dont il faut tenir 
compte en même temps. D’un côté, cette guerre a 
été, sans aucun doute, une guerre populaire. Les 
classes populaires ont pris part à la guérilla et se 
sont enrôlées dans diverses unités militaires ; elles 
faisaient pression sur les autorités, multipliant 
attroupements, écrits satyriques, rumeurs et 
assassinats ; elles contribuèrent à la destitution de 
militaires ou de gouvernants jugés trop tièdes ; et, 
dans l’ensemble, elles influencèrent l’action des juntas 
corregimentales et de la Junta Superior elle-même. Au 
demeurant, l’esprit de résistance ayant ses limites, 
les désertions, la résistance à l’enrôlement forcé et 
à la levée des impôts restèrent très présents tout du 
long de la guerre. Là où les Napoléoniens voyaient 
un groupe unanime et soudé, il y avait en réalité de 
profondes contradictions. 

GÉRONE, UNE VILLE ASSIÉGÉE ET EN RUINES 

Josep Clara

LE PEUPLE ET LA GUERRE CONTRE NAPOLÉON

Maties Ramisa
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Contrairement à la vision classique de la guerre, 
qui exalte les valeurs de l’héroïsme et de l’épique, 
la réalité, à Gérone, a été celle d’une guerre d’une 
grande cruauté, avec des conduites politiques très 
complexes. Ainsi, ceux qui se battaient contre les 
Français se comportèrent-ils parfois comme de 
vulgaires brigands et peut-être vaudrait-il mieux 
parler, plutôt que de patriotisme généralisé, de 
mécontentement populaire à l’encontre du « mauvais 
gouvernement » et de quelques – rares – afrancesados 
qui s’étaient ralliés à la cause de l’envahisseur (dont 
le plus célèbre fut Tomàs Puig). Cependant, parmi 
les « patriotes », de profondes di#érences séparaient 
absolutistes et libéraux ; l’évêque de Gérone lui-
même allait d’ailleurs finir par collaborer avec les 
Français. En même temps, une fois le pays conquis, 
certains d’entre eux firent en sorte d’en améliorer les 
conditions, en intervenant dans les domaines de la 
santé, de l’urbanisme ou du système postal.

Au fil des XIXe et XXe siècles, les sièges de Gérone ont 
été interprétés à partir d’un ensemble d’éléments 
qui, au lieu d’en faciliter la compréhension, les ont 
en quelque sorte transformés en un mythe –c’est-
à-dire une interprétation comportant de nombreux 
aspects sentimentaux, qui cherche, avant tout, à 
susciter l’adhésion. On a ainsi prétendu que Gérone 
était une ville indéfendable, que sa population s’était 
unie à l’armée pour former une sorte d’union sacrée, 
et que tous avaient combattu avec un héroïsme 
inimaginable contre la meilleure armée du monde. 
Chacune de ces a"rmations peut néanmoins être 
contestée, et, lorsqu’on creuse un peu, on s’approche 
bien davantage de ce que les sièges durent être en 
réalité que des images qu’en o#re la bibliographie 
classique. Par ailleurs, le mythe des sièges impliquait 
nécessairement un certain sentiment anti-français. 
Malgré cela, et bien que le mythe soit longtemps resté 
indissociable de l’identité de Gérone, les rapports 
avec la France se sont poursuivis avec une fréquence 
qui ne s’est jamais démentie. 

LA GUERRE CONTRE NAPOLÉON :
COMPLEXITÉ IDÉOLOGIQUE ET POLITIQUE 

Lluís Ma de Puig

LA GUERRE DE LA MÉMOIRE 

Genís Barnosell
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