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L a deshonrade lamari-
na de guerra britàni-
ca reposa al fons de la
mar de l’Ebre. El 20
de juny de 1813, el

temporal va agafar per sorpresa la
flota anglesa, que fugia en retirada
sense haver alliberat Tarragona
dels francesos, el seu objectiu ini-
cial. Onze navilis van embarran-
car a prop de la desembocadura
de l’Ebre i quatre van naufragar
completament.Desprésde localit-
zar sota l’aigua un dels vaixells, el
Centre d’Arqueologia Subaquàti-
ca de Catalunya (CASC) ha re-
construït la seva història. Les res-
tes van ser cobertes per la sorra de
l’Ebre, el que el converteix en un
jaciment excepcional, ben conser-
vat i sense espoliar. Un tresor per
als investigadors.
El 31 demaig de 1813, un impo-

nent exèrcit format per més de
14.000 homes i 700 cavalls salpa-

va de la base britànica d’Alacant.
L’expedició Anglo-Aliada tenia
com amissió fer fora l’exèrcit na-
poleònic de Tarragona, una plaça
conquerida pels francesos amb
un bany de sang, dos anys abans.

Els britànics van desembarcar a
Salou sense oposició, van ocupar
el castell del coll de Balaguer
(Vandellòs), que controlava la
carretera de la costa entre el
Camp i les Terres de l’Ebre. Però

el gruix del contingent, l’encarre-
gat de fer fora els francesos de
Tarragona, va cancel·lar l’opera-
ció poc després d’haver iniciat el
setge a la ciutat.
El general John Murray, que

dirigia els exèrcits britànics, va
espantar-se amb els rumors que
milers de soldats francesos acu-
dien des de Barcelona i València
a socórrer els seus companys de
Tarragona. Per això va ordenar
reembarcar la tropa, pocs dies
després d’haver iniciat l’opera-
ció, deixant abandonada valuosa
artilleria pesada al Fortí de l’Oli-
va. Murray, que va prendre
aquesta decisió contra el criteri
del seu estat major, va ser relle-
vat del seu càrrec i amonestat
posteriorment per un tribunalmi-
litar. Però la desgràcia de l’opera-
ció no va acabar amb la penosa
retirada. L’escàs calat i un violent
temporal de mestral va fer enca-
llar un bon número de lents i pe-
sats transports a les boques de
l’Ebre, el 20 de juny.
Un d’aquests navilis, un trans-

port militar, és el que els investi-
gadors han pogut desenterrar da-
vant del delta. Des que Carlos

1. El vaixell
transportava bales
de mosquetó i
peces d'artilleria

2. La sorra i la
baixa salinitat han
conservat les
restes en bon estat

3. Una tècnica
del CASC mentre
restaura un canó
recuperat...

4. ...i el resultat
final, el magnífic
canó de bronze amb
l'escut de Jordi II
d'Anglaterra
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Laperlade
L’EBRE

CONTINUA A LA PÀGINA SEGÜENT >>

T R A D I C I O N S

Els investigadors reconstrueixen lahistòria
d’un transportmilitar britànicnaufragat el 1813 i
localitzat alDelta, enmolt bonestat de conservació
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Somolinos, un pescador de
Deltebre, va donar l’avís el 2009.
Els arqueòlegs del CASC han fet
un parell de campanyes a la zona,
protegint i excavant el jaciment.
Fins ara només s’ha excavat la
part de popa i la previsió és que
hi haurà feina durant anys sota
l’aigua. El vaixell, de 40 metres
d’eslora i 15 metres d’altura des
de la quilla, transportava arma-
ment, bales de fusell i de canó, a
més d’altra càrrega que podria
haver estat transvasada després
d’embarrancar. De fet, es creu
que encara que va varar per acci-
dent, el buc es va afonar amb
lentitud, cosa que va donar
temps d’evacuar a la tripulació.
S’han recuperat diversos ob-

jectes, entre els quals desta-
quen monedes russes de l’èpo-
ca, instruments de navegació i
un canó de bronze britànic. El
veritable trofeu, però, són les
restes en el seu conjunt.
“Estemdavant del vaixell des-
conegut més ben conservat
que mai s’ha trobat a
Catalunya”, explica Gustau
Vivar, director del CASC, or-
ganisme dependent de la Ge-
neralitat. Fins i tot s’ha recu-
perat, sencer, el timó de més
de nou metres de llargada,
“una peça extraordinària”,
assegura Vivar.
La barreja d’aigua dolça i

salada, unida a la terbolesa
de les aigües pròximes a la
desembocadura, han actuat
durant dècades com una
pel·lícula protectora del ja-
ciment. Però les sorres del
Delta, que un dia van co-
brir el vaixell i el van prote-
gir del deteriorament, avui
han desaparegut. El front

deltaic es troba en regressió en
aquest punt i les restes han que-
dat al descobert, a uns vuit me-
tres de profunditat. Per això, els
investigadors malden per dissi-
mular-les i evitar que puguin ser
objecte de pillatge. El mercat ne-
gre ha alimentat durant dècades

l’espoli de les més de
vuit-centes restes de nau-
fragis documentades a
Catalunya.

En paral·lel al treball
sota l’aigua, una part es-
sencial de la investigació
s’ha dut a terme a la su-
perfície, remenant entre
llibres i registres antics.
L’arqueòloga i historia-
dora Rut Geli ha estat
l’encarregada de fer
llum a les fonts de l’èpo-
ca, i d’entrada, el que
s’ha trobat són versions
contradictòries dels
fets.Elmariscal francès
Louis Gabriel Suchet
(1770-1826), que va co-
mandar els exèrcits de
NapoleóaEspanyadu-
rant la guerra de la In-
dependència, va dei-
xar escrit a les seves
memòries (1826) que
cinc navilis embarran-
cats a les boques de
l’Ebre havien caigut al
seupoder, incloses les
càrregues.

La localització del
vaixell, anomenat
temporalment com a
Deltebre-1, ha des-
mentit la versió de
Suchet. Per contra,
les fonts britàniques
parlaven de naufra-
gi, no de captura. I
amb l’aparició del
vaixell enfonsat da-
vant la costa del
Delta se'ls ha de do-
nar la raó.
En una carta en-

viadapocsdies des-
présdels fets, elmà-
xim responsable
del contingent,
LordWilliamBen-
tinck–que va relle-
var el fracassat

John Murray– informava al duc
de Wellington que “de catorze
transports que van embarrancar a
la bocade l’Ebre, tots se’n van sor-
tir excepte quatre”. Aquests van
quedar destruïts, segons Ben-
tinck, si bé abans es vanpoder sal-
var els cavalls, els homes i les càr-
regues “menys tres o quatre de 28
lliures”.
El nom del vaixell localitzat a

Deltebre continua sent una incòg-
nita, si bé la recerca feta per Geli
ha arribat lluny i ja ha posat diver-
sos noms a sobre la taula. El docu-
ment clau és una carta entre res-
ponsables del contingent brità-
nic de principis de juliol del 1813,
pocs dies després de d’embarran-
car al Delta i que es conserva a
l’arxiu del ministeri de Defensa
Britànic.
Segons aquestamissiva, quede-

talla les operacions per salvar la
càrregadels vaixells endificultats,
els transports enfonsats davant
l’Ebre són quatre, de noms Mag-
num, Barum, Southampton i Al-
fred. Per les característiques dels
vaixells i de la càrrega que porta-
ven, el Southampton, i especial-

Timó. De
9,5 metres,
és una de
les peces
més
importants
rescatades
sota l'aigua

UN PERILLÓS TEMPORAL

Molt a prop del
jaciment podrien
trobar-se les restes
de tres vaixells més

LA PERLA DE L 'EBRE

Les restes del transport
militar naufragat davant la
costa de Deltebre van ser
cobertes per les sorres del
Delta, fet que ha ajudat a
conservar-les. La plana del-
taica –formada per segles
d’aportacions de sediments
del riu Ebre– guanyava a
principis del XIX terreny al
mar, però ja fa dècades que
la tendència s’ha invertit.
Abans dels embassaments,
que retenen els llots, el riu
acumulava 30 milions de
tones de sediments anuals
en aquest punt. Ara, segons
Carles Ibàñez, director de
sistemes aquàtics de l’IRTA,
només 0,3. Aquesta pèrdua
d’integritat, que amenaça
greument arrossars i urba-
nitzacions, és el que ha
descobert el vaixell. Una
bona notícia entre moltes
dolentes.

MOLT BONA CONSERVACIÓ

A més dels objectes,
el veritable trofeu és
l’immillorable estat de
preservació del navili

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE RURAL Y MARINO
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>> VE DE LA PÀGINA ANTERIOR

Unvaixell sota la
manta delDelta
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A mata-degolla”, va
ordenar el gene-
ral Suchet, coman-
dant de l’exèrcit
francès, quan els

seus homes van eliminar les úl-
times defenses del Pla de la
Seu. Tarragona, l’última capi-
tal catalana en
caure en mans de
l’exèrcit de Napo-
leó, havia resistit
heroicament du-
rant 56 dies de
setge aquell juny
de 1811. Més de
2.200 persones
havien mort ja en
la contesa. Però
el pitjor estava
per arribar. Des-
prés d’aconse-
guir la victòria,
els soldats france-
sos van entregar-
se a tres llargues
i brutals jornades
de saqueig, en
què 5.700 perso-
nes van ser assassinades. En-
tre els morts i els que van acon-
seguir fugir, la ciutat va passar
de tenir 40.000 habitants a no-
més unes desenes. L’antiga i
pròspera ciutat d’August va
quedar reduïda a un holocaust
de cendra i runes.
La victòria de Tarragona,

juntament amb altres èxits mi-
litars a Espanya, li va valer a

Louis Gabriel Suchet el bastó
de mariscal de França. Però a
Tarragona, ni el general ni els
seus subordinats van deixar
gaire bon record durant els
dos anys que va durar el seu
domini a la ciutat. Més de
10.000 persones vanmorir du-
rant i després del setge, i un
miler d’edificis van quedar to-
talment destruïts. La crònica

d’un testimoni anònim,
“Tarragona sacrificada”, edita-
da pocs anys després, retrata
escenes de repressió ferotge,
ambmilers de cadàvers escam-
pats i abusos de tot tipus.
La catedral, que servia

d’hospital a milers de ferits,
va ser presa per les armes. Els
soldats van arreplegar tot el
que van poder de valor, inclòs
l’antic reliquiari del braç de
Santa Tecla. Els ossos de la
santa van quedar escampats
per terra, fins que algú els va
recollir per guardar-los. Tam-
poc van endur-se els valuosos
tapissos gòtics, explica Sofia
Mata, conservadora del mu-
seu diocesà. “S’ha dit que van
decorar la residència del ma-
riscal Suchet, però no té fona-
ment. Com la resta, haurien
acabat al museu del Louvre.
Les parts que falten es devien
fer malbé”, explica Mata, que
ha estudiat els avatars de la ca-
tedral aquells dies i que farà
una conferència el 9 d’abril,
enmarcada en els actes de
commemoració del 200 ani-
versari del setge.
Després de tres dies de san-

guinària depreda-
ció, les crides a la
disciplina militar
van tornar els sol-
dats a l’ordre. Pe-
rò els pocs tarra-
gonins que es van
atrevir a tornar a
la ciutat, amb la
promesa que seri-
en respectades
les seves vides,
van patir llavors
abusos institucio-
nalitzats, des
d’impostos abu-
sius fins a la cor-
rupció dels diri-
gents militars. La
guinda la va po-
sar l’exèrcit fran-

cès amb la seva retirada, el 19
d’agost de 1813. Després d’un
segon pillatge, els artificiers
van fer esclatar bona part dels
edificis i fortificacions, entre
ells, l’imponent castell del Pa-
triarca, a l’entorn del Pla de la
Seu i el carrer Merceria, l’ona
expansiva del qual va generar
una gran desolació i danys a la
catedral.c

ment l’Alfred, que amés trasllada-
va dues companyies de soldats del
desè regiment, són els que tenen
més possibilitats. Un segell amb la
inscripció D. Chambers, localitzat
a les restes de Deltebre, podria
aportar nova informació.
El Centre d’Arqueologia Suba-

quàtica està a l’expectativa,

doncs, que puguin aparèixer les
restes de tres vaixellsmés, embar-
rancats durant el mateix tempo-
ral de 1813. Tot i que s’ha extret
una part del material, per a
Gustau Vivar les restes del vai-
xell s’haurien de museïtzar on
són, a sota de l’aigua. “Tan de bo
el jaciment pogués ser algun dia
un punt d’atracció controlat per
als aficionats al submarinisme”,
afirma.c

La ciutat va passar
de tenir 40.000
habitants a només
unes desenes

ARXIU

Inspiració. Les
tragèdies navals
van inspirar molts
artistes, com
William Turner,
que va pintar el
Naufragi del
Minotaure (1810)
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Protegit. L'escassa visibilitat ha impedit els espolis

Munició. Bótes amb projectils a la part superior de la càrrega

L'acarnissament no va fer distincions

ENTRE QUATRE NOMS

La investigació busca
confirmar el nom del
vaixell, d'entre quatre
bucs naufragats

Laciutat
esborrada

Els gravats de l'època retraten les barbaritats dels repressors francesos
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Tarragona va patir sota domini
francès (1811-1813) el pitjor dels
abusos, més de deu mil morts
i un miler d’edificis destruïts


