
FORCES EMFRONTADES EN LA GUERRA DEL FRANCÈS (1808-1814)

4.- TROPES BRITANIQUES I PORTUGUESES

Relació d’unitats britàniques i de les auxiliars portugueses que foren presents a Catalunya en la

Guerra del Francès (1808-1814)

L’exèrcit britànic identificava els seus regiments amb un número, així quant llegim 1/10è., vol

dir: el 1er. batalló del 10è. regiment. També indiquem el sobrenom que molt d’ells lluïen, alguns

continuen existint actualment, i finalment en les accions bèl·liques en que participaren en

territori català.

Infanteria britànica

1/ 10è. N.Lincolhire Infanteria de línia Setge de Tarragona (3-13/06/1813)

Batalla de l’Ordal (12/09/1813)

1/ 27è. Inniskilling Infanteria de línia Setge de Tarragona (3-13/06/1813)

Batalla de l’Ordal (12/09/1813)

2/ 27è. Inniskilling Infanteria de línia Setge de Tarragona (3-13/06/1813)

Batalla de l’Ordal (12/09/1813)

2/ 67è. S.Hampshire Infanteria de línia Setge de Tarragona (3-13/06/1813)

1/ 81è. Infanteria de línia Setge de Tarragona (3-13/06/1813)

Batalla de l’Ordal (12/09/1813)

4r. batalló K.G.L.
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Infanteria de línia Setge de Tarragona (3-13/06/1813)

Batalla de l’Ordal (12/09/1813)

Regiment suís de Roll Infanteria de línia Setge de Tarragona (3-13/06/1813)

 (3 cies) Batalla de l’Ordal (12/09/1813)

Regiment suís de Dillon Infanteria de línia Setge de Tarragona (3-13/06/1813)

 (5 cies)

Cavalleria britanica

20è. Light Dragons Cavalleria lleugera Vilafranca (13/09/1813)

Hússars de Brunswick
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Cavalleria lleugera Vilafranca (13/09/1813)

                                                
1
 King’s German Legion,  unitats d’origen germànic al servei de la corona britànica.

2
 Coneguts com a “hússars negres”



Tropes Portugueses

En el quadre existent en el Museu de l'Exèrcit de Lisboa, trobem les següents unitats

portugueses presents a Catalunya en la Guerra del Francès.

Setge de Tarragona, del 3 al 13 de juny de 1813

1ª., 2ª. i 4ª. Cia. d'artilleria

Setge de Barcelona, del 1 de desembre de 1813 al 5 de març de 1814

2ª. Cia d'artilleria

Combat de Vielha, del 13 de març de 1814

2on. Regiment d'infanteria de línia

4ar. Regiment de dragons

Encara que poc nombroses, la seva presencia fou deguda a la decisió del Duc de Wel·lington,

generalíssim de tots els exèrcits que en la península lluitaven contra Napoleó.

Els resultats de les seves accions conjuntament amb les tropes espanyoles, podem considerar-

les, si més no, negatives. Fracassaren en els setge de Tarragona, foren derrotats a la batalla

de l’Ordal per Suchet, i en el combat de Vilafranca, únic en tota la guerra que enfronta solament

cavalleria, entre els britànics 20è. de dragons lleugers i el hússars negres contra el 24è. de

dragons francesos i la cavalleria lleugera Westphaliana, podríem dir acabà amb taules, dons la

victòria s’adjudica a cada bàndol, segons la nacionalitat del historiador que la menciona.

Arenys de Munt, novembre de 2006.

Gustau Adzerias i Causi


