RESERCA PROJECTE 1808
UN REGIMENT PERDUT?
“EL REGIMENT CATALUNYA”
Al recollir informació per estudiar el grau de participació dels catalans, al costat de Napoleó
en la guerra del francès o de la insurrecció del Principat, he anat trobant referències, això si,
minses, sobre la formació d’un regiment d’infanteria de línia català al servei de Napoleó.
Ja no es tractaria de tropes auxiliars, com els Caçadors de Muntanya, les companyies
distingides de Catalunya, o el Sapadors Reials, seria una unitat d’exèrcit regular.
Podria ser l’embrió de l’exèrcit al servei del Govern de Catalunya, que amb el temps
substituís a l’Armèe de Catalogne. Pregunta sense resposta, pel moment.
Fins ara sabem que, en una carta datada el 8 de febrer de 1812, Napoleó comunicà al
ministre de la guerra, duc de Feltre, que ha signat un decret sobre la creació d’un nou
regiment, de tres batallons, format per catalans i espanyols de la riba esquerra del Ebre.
D’aquesta carta en fa referència Gómez de Arteche en tom XII, pag. 275 – 276 de la seva
“Guerra de la Independenecia”
Un altre indici trobat a “Spanish troops of french army” de Fréderic Pouvesle, referent al
uniforme, que ajunto com annex, una vegada engrandit i completat.
En F. Xavier Hernàndez, en el tom IV de la seva “Historia Militar de Catalunya”, i en la
Guerra del Francès explica de la creació d’aquest regiment i només diu que servi a Itàlia i a
Alemanya.
En “L’uniforme et les armes des soldats du Premier Empire”, de Fred i Liliane Funcken; en el
tom 2, pag. 106 a 108, en “El Royaume d’Italie”, hi trobem en les tropes estrangeres al
servei de França, la referència “le régiment de Catalogne, à l’existence fugace (1812)”
Fins aquí les referències directes i escrites, trobades fins ara.
Per un altre costat, existeix una tradició oral al poble del Bruc, que diu que un home del Bruc
de Dalt, servi a Napoleó com a soldat, que fou fet presoner a Rússia, i al cap de 15 anys
tornà al poble.
Aquesta tradició obra dues possibilitats, entra d’altres:
•

Que fos un presoner de guerra capturat en el Principat, recordem els milers de
presoners fets als miquelets, per exemple en les rendicions de Girona, traslladat a
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França, i per alleugerir el captiveri s’allistà al exèrcit francès. Però, hauria explicat el
seu canvi de bàndol al tornar al seu poble?.
•

O, seria un supervivent del regiment Catalunya?

Aquest regiment forma part de la “Gran Armèe” en la campanya de Rússia de 1812?.
Obert aquest camí d’investigació he trobat en l’ordre de batalla que apareix en l’apèndix G.
de “Las Campañas de Napoleón” de David Chandler que apareixen dos regiments
espanyols. Els dos com a “primer regimiento de españoles”
a)

Apareix un regiment espanyol en la segona divisió d’infanteria, del general Friant,

que forma part del primer cos, del mariscal Davout. Integrat en el grup central, sota el
comandament directa del propi Napoleó Bonaparte (24 de juny de 1812)
b)

Apareix un regiment espanyol en la 14ª. Divisió d’infanteria, del general Broussier,

que forma part del quart cos, del príncep Eugène. Integrat en l’Exèrcit d’Itàlia, comandat pel
príncep Eugeni de Beauharnais, virrei de Itàlia. (30 de juny de 1812).
El primer supòsit quedaria descartat dons es tractaria del regiment Josep Napoleó,
perfectament detallat en el llibre “1812 La trágica marxa de Napoleón sobre Moscú” de
Adam Zamoyski
En la segona opció tindríem més possibilitats. Segons F.Xavier Hernàndez, servi a Itàlia,
que podria dir que formà part del Exèrcit de Itàlia, i per que no, podria haver participat en la
campanya de Rússia. També diu que servi a Alemanya, cosa que sense desmentir lo
anteriorment exposat, podria haver quedat en les guarnicions alemanyes, en la mateixa
campanya, tenint amb conte el poc temps de instrucció rebuda. I possiblement fet presoner
en la campanya d’Alemanya de 1813. Aquest supòsit tindria certa lògica.
A la vista de tot això, la conclusió: FALTA INFORMACIÓ

CRIDA A LA AJUDA
Demanaria a qui estigues interessat en el tema i que tingues informació o
referències, contactés amb mi, per així intentar completar aquesta part de la
nostra historia.
També agrairé informació o col·laboració en el projecte 1808
Arenys de Munt, gener 2007
Gustau Adzerias i Causi
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Annex a “Un regiment perdut”
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