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Resum 

Una batalla, entesa com un enfron-
tament bèl·lic important entre dos
exèr cits enemics, és un fet extrema-
dament complex. Suposa la concen tra-
ció, en unes coordenades espacio-tem-
porals molt reduïdes, d’un número de
persones i elements tècnics molt ele-
vat, tot interactuant en unes condi-
cions d’extrema violència. Malgrat la
importància i dificultat d’estudiar
aquests esdeveniments del passat, els
estudis realitzats a Catalunya en els
quals s’han integrat investigacions ar-
queològiques amb recerca a nivell de
fonts textuals són certament escassos.

En aquest sentit, es presenta una
nova metodologia de recerca arqueo-
lògica, feta servir durant l’anàlisi mul-
tidisciplinar que el grup de recerca
DIDPATRI ha dut a terme a Talaman -
ca, a on es lluità un enfrontament
bèl·lic de dimensions importants el 13
d’agost del 1714. Fou l’última gran
batalla campal de la Guerra de Suc-
cessió, en la qual l’exèrcit exterior ca-
talà amb base a Cardona, i comandat
pel marquès de Poal, va derrotar un
important contingent borbònic esta-
blert a la zona de Talamanca.

L’estudi combina l’ús de fonts tex-
tuals primàries amb l’excavació del
camp de batalla, feta seguint una me-
todologia particularment dissenyada
per investigar aquesta tipologia de ja-
ciments arqueològics. S’han registrat
les troballes materials a través d’una
aplicació SIG (Sistemes d’Informació

Geogràfica), tot analitzant el terreny
circumdant, amb la intenció d’enriquir
i interpretar les fonts textuals. A més
de mostrar el potencial de la mateixa
metodologia, els resultats plantegen la
hipòtesi que l’exèrcit exterior català
fou una amenaça real pel setge de
Barcelona, amb capacitat per a derro-
tar les forces borbòniques desplegades
en territori català.

Introducció

L’objectiu bàsic de l’arqueologia del
conflicte, com el de l’arqueologia en
general, és la detecció de patrons
com  prensibles de comportament hu -
mà en entorns de violència organit-
zada, sota la premissa que si aquests
existeixen, les restes generades pels
mateixos també seguiran algun tipus
de patró, que ens permetin entendre
millor aquests esdeveniments (Scott
et al., 1989, p. 6). 

A banda de l’excavació dels llocs a
on s’han produït aquest tipus d’en-
frontament (els camps de batalla),
dins el paraigües de l’arqueologia del
conflicte s’hi engloben també altres
tipus d’estudi. L’excavació de fosses
comunes d’origen violent (siguin de
civils o soldats), d’elements poliorcè-
tics, zones d’entrenament, o fins i tot
de camps de presoners també formen
part d’aquesta disciplina que intenta
analitzar els conflictes bèl·lics a partir
de la cultura material generada. A
més, s’han expandit les zones suscep-

tibles de ser excavades més enllà dels
elements bèl·lics immediats, a fi i
efecte d’incloure tant restes generades
per combats marítims i aeris, al mateix
temps que s’han incorporat metodolo-
gies diverses, com per exemple l’ar-
queologia experimental (Matousek,
2005).

Com podem veure, l’arqueologia del
conflicte ocupa un buit existent fins
aleshores en quant a recerca arqueo-
lògica i comprensió del fet bèl·lic es
refereix. És una percepció compresa
per molts investigadors, i que es com-
prova veient l’evolució de la disciplina.
A inicis del segle XXI trobem ja una re-
vista acadèmica consolidada dedicada
a l’arqueologia del conflicte (Journal of
Conflict Archaeology), així com un
congrés bianual dedicat al mateix
tema, l’anomenat Fields of Conflict.

És en aquest context que s’ubica
aquest treball, a on s’han volgut apli-
car les tècniques de l’arqueologia del
conflicte a un camp de batalla de la
Guerra de Successió a la Catalunya
central (1705-1714).

El camp de batalla 
de Talamanca

El cas d’estudi en el que pretenem
aplicar la metodologia de recerca és
una batalla, succeïda el 13 d’agost
del 1714 vora la població de Tala-
manca, i que forma part de la Guerra
de Successió Espanyola (1705-1714).
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El context de l’enfrontament

La Pau d’Utrecht, firmada durant
l’any 1713, va donar per acabada la
Guerra de Successió Espanyola com a
conflicte d’abast global. Aquest tractat
va deixar a la seva pròpia sort als ter-
ritoris de la corona espanyola partida-
ris de Carles III, que van decidir con-
tinuar la lluita en solitari contra la
Casa de Borbó. La resistència es va
centralitzar a la ciutat de Barcelona,
que va ser encerclada per un cordó de
setge de forma immediata després de
l’abandonament de Catalunya per part
dels aliats. Per a apuntalar la defensa,
a banda d’organitzar un exèrcit capaç
de defensar la ciutat comtal, el govern
català va aconseguir crear una altra
força militar organitzada fora de la ca-
pital. Aquest exèrcit, que probable-
ment sobrepassava la xifra de 5.000
soldats, va atacar a una força borbò-
nica de nombres similars estacionada
vora la vila de Talamanca, el 13 d’a-
gost del 1714. Els actuals termes mu-
nicipis de Talamanca i de Monistrol de
Calders visqueren l’any 1714, doncs,
la darrera batalla guanyada pels sol-
dats catalans abans de la caiguda, un
més després, de la capital.

A la batalla de Talamanca el co-
mandant català, Antoni Desvalls i de
Vergós, marquès de Poal, va llençar
tres atacs simultanis contra la força
borbònica, que estava localitzada en
un terreny força muntanyós. L’atac va
tenir èxit, i la força borbònica fou sor-
presa i derrotada. La batalla es pro-
longà durant un dia més, doncs segons
el testimoni registrat pel marquès de
Poal els voluntaris catalans, desple-
gats inicialment vora el castell de Ta-
lamanca, iniciaren una batalla de per-
secució dels destacaments borbònics
del comte de Montemar, Vallejo i Gon-
zález, que els provocà la pèrdua d’uns
650 combatents1.

Així doncs, el primer que hem de
fet per estudiar un enfrontament d’a-
questes característiques és analitzar
les fonts textuals que parlen del ma-
teix, per tal de delimitar la informació
que ens permetrà iniciar els treballs de
camp. Malgrat l’existència de referèn-
cies diverses, ens trobem amb una ba-
talla desconeguda que consta tan sols
d’una font primària rellevant, perta -

nyent al propi marquès de Poal. Fet
destacable, és una carta encriptada
que el comandant català va enviar des
d’Olesa als consellers residents a Bar-
celona, datada el 20 d’agost del
1714. La carta especifica que la ba-
talla es lliurà el dia 13 d’agost del
1714 i, per tant, fou escrita just una
setmana després. El document, que
es conserva actualment a l’Arxiu His-
tòric de la Ciutat de Barcelona (AHCB.
Consell de Cent. Lletres Originals 1B-
X-127, doc. 337, 1714)2, explica el
combat de Talamanca, les dificultats
en què es troba l’exèrcit de l’interior
per a aconseguir reclutar nous efec-
tius, explicita les possibilitats d’entrar
regiments de reforç a Barcelona, i fi-
nalment concreta una possible ofen-
siva de les pròpies forces contra els
efectius del cordó per a la nit del dia
22 o 23, és a dir amb immediatesa,
per la qual cosa cal suposar que
aquesta carta va arribar a Barcelona el
mateix dia 20 o el 21. 

Existeixen altres referències sobre

l’enfrontament, com per exemple una
referència dins la obra de Lord Mahon
(Mahon, 1832, p. 385), així com una
altra en les memòries redactades pel
duc de Berwick (Berwick, 2007, p.
408), tot i que no aporten dades relle-
vants.

Al seu torn Francesc de Castellví, la
font més completa referent a la Guerra
de Successió pel que fa a aquest pe-
ríode, aporta dades confuses i equi-
voca el dia de la batalla (Castellví
1999, vol. IV, p. 82).

D’altra banda existeix una font bor-
bònica gairebé primària, escrita per
Tricaud Anthelme de Belmont, que va
publicar la seva obra el mateix 1715,
i que, de fet, es la millor crònica pro-
borbònica que tenim sobre la campa-
nya del 1713-1714. Tricaud no expli-
cita l’encontre de Talamanca, però
descriu un combat que es va desenvo-
lupar al llarg d’una marxa entre Cen-
telles i Caldes de Montbui el dia 13 i
el següent, que en cap cas es incon-
gruent amb un enfrontament a Tala-
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Figura 1. Entorn de Talamanca, segons mapa topogràfic 1:250.000 de l’ICC.



manca. L’autor reconeix que les tropes
de les Dues Corones van tenir pèrdues
superiors  (Tricaud, 1715, p. 218-
219).

Es pot consultar també una font ca-
talana addicional que també dóna in-
formació sobre la Batalla de Tala-
manca: un fulletó imprès per Rafael
Figueró, dins Barcelona, el 19 d’agost
de 1714 (Biblioteca de Catalunya.
Bonsoms, núm. 3049), però que no
aporta informació addicional.

Tenint en compte que la carta de
Poal és, doncs, el document més im-
portant, s’ha analitzat el mateix en
profunditat3, amb la intenció de fer
una primera interpretació del combat a
fi de contrastar-la amb les altres tèc-
niques emprades al respecte, d’entre
les que destaca l’excavació arqueolò-
gica. A partir d’ella, doncs, s’ha gene-
rat la informació mostrada a continua-
ció, referent a la localització del camp
de batalla, així com a les tropes invo-
lucrades en l’enfrontament.

Pel que fa al territori, les referèn-

cies no són gaire concretes, però grà-
cies a les particularitats del territori in-
volucrat sí que podem delimitar per-
fectament el front de combat, donat
que les tropes estan desplegades jus-
tament entre Mussarra i Talamanca, i
al peu d’una riera (veure figura 1 per a
l’entorn actual de la zona).

Poal parla de dos turons on es des-
plegaren les unitats borbòniques. Pro-
bablement s’està referint a les dues
carenes que baixen de Mussarra cap a
la riera, i que a la vora d’aquesta for-
men dos esperons (el situat sobre el
Molí del Menut i el dels Gobions). 

Si ens centrem en la zona concreta
on es va produir la batalla, està si-
tuada en una franja de terreny munta-
nyós que des de la riera de Talamanca
s’estén dos quilòmetres lineals, pen-
dents amunt, vers llevant, fins arribar
a la quintana de la Mussarra. Es tracta
d’un terreny embarrancat, abrupte,
amb cursos encaixats, en pendent i
amb una forta erosió. El xoc bèl·lic
en tre les dues formacions (la catalana,

desplegada a Talamanca, i la borbò-
nica a la zona de la Mussarra) es va
iniciar a la riera de Talamanca, i deu-
ria afectar especialment les zones on
el riu és franquejable, i on avui encara
hi ha diverses rescloses i infraestruc-
tures hidràuliques. A la banda baixa de
la vall deuria haver-hi bosc de ribera,
i les zones altes estarien dominades
per un entorn boscós, tal i com s’ha
pogut deduir per diverses referències
al paisatge de l’època (vegeu, per ex-
emple, Manrique, 1994).

Pel que fa al desplegament de les
tropes, sabem per la descripció de
Poal la disposició d’ambdós bàndols,
essent especialment detallada, de ma-
nera lògica, la dels combatents cata-
lans. A partir d’aquesta hem pogut re-
construir les diverses posicions, tal i
com es mostra a la figura 2.
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Figura 2. Desplegament inicial de forces de la batalla de Talamanca. 



La recuperació dels
materials

Un cop definides les hipòtesis de
desplegament i de l’àrea del camp de
batalla tot fent servir documents tex-
tuals, és útil fer servir l’anàlisi espacial
per a explorar les particularitats del
territori, i com aquestes podrien haver
afectat el combat. Una de les eines
més útils al respecte és l’estudi de les
línies de visió, especialment pel que fa
a les posicions a on estaven localitzats
els comandants. Des de la mateixa po-
blació de Talamanca, a on estava l’e-
xèrcit català, es pot veure perfecta-
ment la vessant contrària de la vall,
així com l’extensió de terreny a on es
desplegaren els borbònics, des de la
riera fins a Mussarra. D’altra banda,
des de Mussarra es veu just el contrari;
tota la vessant que baixa des de Tala-
manca fins la riera, però amb certes
dificultats per a veure la zona de des-
plegament borbònic. És una dada in-
teressant, doncs aquests dos punts
privilegiats d’observació és on estaven
situats els comandaments rivals. Així,
tant Montemar com Poal podien ob-
servar l’acció de manera prou efectiva,
malgrat que amb alguns buits pel que
fa a l’acció a la riera. 

D’altra banda, cal destacar que la
orografia no permet arribar ràpidament
a la zona de la riera des de cap dels
dos llocs i, per tant, les ordres donades
a les tropes forçosament trigarien a ar-
ribar, en cas que haguessin d’enviar-se
un cop iniciat el combat.

Definida la zona d’enfrontament, es
va procedir a iniciar els treballs de re-
cuperació de materials relacionats
amb la batalla. La metodologia apli-
cada en l’estudi del camp de batalla
de Talamanca és la que es va disse-
nyar per a interpretar l’enfrontament
de Little Bighorn, modificada per in-
corporar millores procedents dels
avenços tecnològics. Entre aquests,
destaca la utilització del GPS, extre-
madament útil tenint en compte les
característiques del sistema que hem
comentat anteriorment. La recerca
també és va adaptar al medi geogràfic
de Talamanca, caracteritzat per un ter-
reny abrupte amb espais inaccessi-
bles, forts pendents i penya-segats.
Les condicions del terreny van motivar

al seu dia les interaccions entre tropes
i medi i també van condicionar la re-
cerca. La peculiar morfologia obligava
a adaptacions metodològiques ja que
el terreny aspre no tenia massa a veure
amb el terreny habitual de les batalles
del segle XVIII, desenvolupades sobre
planes de conreu o pastures.

Normalment la prospecció de
camps de batalla amb detectors de
metalls s’organitza a partir de trajectes
rectilinis que es combinen amb altres
de posteriors i perpendiculars, sobretot
quan es treballa en terrenys plans. En
aquests espais és possible indistinta-
ment una prospecció «extensiva» i una
d’«intensiva». L’extensiva es desenvo-
lupa sobre grans superfícies a fi d’anar
identificant els punts calents i les zo-
nes amb una major acumulació de
combats. Les passades s’efectuen se-
gons els casos seguint quadrícules
amb malles àmplies quant a distància
de les línies de prospecció imaginà-
ries. La prospecció intensiva és la que
es concentra sobre espais potencial-
ment fèrtils i utilitza malles més ata-
peïdes, així com l’encreuament de lí-
nies de prospecció. 

Aquestes opcions no eren les que
calia emprar a Talamanca, amb pen-
dents potents, vegetació densa, cin-
gleres i espais infranquejables. En
aquest cas, es va seguir el mètode de-
nominat prospecció orgànica, consis-
tent, precisament, a resseguir els sen-
ders i camins principals i secundaris,
així com els seus entorns i zones ac-

cessibles. A partir d’aquestes premis-
ses es va establir un protocol d’actua-
ció que, d’acord amb la metodologia,
servís per poder extreure, posterior-
ment, conclusions fiables. El protocol
es fonamentava en les següents indi-
cacions:

Es formen equips d’investigadors
de dues o tres persones. Cada equip
d’arqueòlegs explora el camp de bata-
lla amb inspecció ocular i mitjançant
detectors de metalls, seguint un traçat
definit (o orientat) per prospectar la to-
talitat assignada de la zona de combat.

Cada un dels equips ha de recollir,
seguint un protocol estipulat, totes les
restes materials observables d’origen
antròpic, ja siguin de la batalla o no,
de manera intensiva i sistemàtica.

Els equips exploren cada zona en
desplegaments paral·lels i desant au-
tomàticament en una pista del GPS la
seva posició cada 15 segons, amb la
finalitat de saber no només la localit-
zació dels materials sinó també per
quina zona s’ha passat.

Quan un equip detecta un metall,
s’atura i neteja de materials orgànics
la capa superficial de la zona on s’ha
localitzat l’objecte metàl·lic. Després
extreu la capa de terra que cobreix
l’objecte fins que es localitza. Un cop
obtinguda la peça, es procedeix a res-
tituir i reblir el sòl.

Es fotografia i es georeferencia la
troballa mitjançant el GPS amb un
punt únic per a cada objecte. Segui-
dament, cada element trobat és extret
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Figura 3. Sobre la reconstrucció 3D del terreny podem veure, com a punts blancs, la localització de
les troballes fetes al camp de batalla de Talamanca. 



i es desa en una bossa individual, eti-
quetant-lo amb un identificador únic,
que indica la data i l’hora de localit-
zació, el punt del GPS i el tipus d’ob-
jecte, si és possible identificar-lo.
Igual ment s’anoten, si són pertinents,
consideracions complementàries.

Anàlisi de les dades

Un cop realitzades les activitats de
prospecció del camp de batalla, cal
processar tota la informació recollida,
integrant-la amb les dades provinents
de l’anàlisi espacial i les fonts docu-
mentals. El primer pas fou crear una
base de dades GIS que recollís tota la
informació aportada pel camp de ba-
talla. 

El sistema, dissenyat amb l’aplica-
ció QGIS, contenia totes les pistes
GPS amb les rutes seguides pels ar-
queòlegs, així com les restes materials
recollides (210 objectes). Els mate-
rials arqueològics recuperats són ob-
jectes metàl·lics de diversa índole. La
major part s’han pogut identificar i si-
tuar-los en el context de la batalla.
Però altres peces, massa fragmentades
o malmeses, no han pogut ser identi-
ficades tipològicament. La individua-
lització de les troballes es va fer utilit-
zant bosses de plàstic hermètiques,
que es van foradar per evitar-hi la con-
centració d’humitat i la posterior apa-
rició de fongs. Cadascuna de les bos-
ses portava l’etiqueta pertinent amb

les dades de cada peça: dia, hora,
GPS, fita i tipus de material. Cal des-
tacar que el sistema QGIS permet re-
lacionar totes aquestes dades produ-
ïdes per l’excavació amb el model
digital d’altures del terreny emprat an-
teriorment, així com amb tots els càl-
culs i anàlisis que se n’extreuen.

En la figura 3, doncs, podem veure
una reconstrucció tridimensional del
camp de batalla, on s’ha assenyalat el
conjunt de materials recollits.

D’altra banda, cada objecte va ser
fotografiat, pesat i mesurat per poder
fer-se  una idea de les seves dimen-
sions.

Anàlisi espacial: Es van recollir 73
bales, tal com s’observa a la recons-
trucció següent del camp de batalla de
la figura 4.

Un alt percentatge de bales presen-
tava proves d’haver estat usades, amb
pics produïts per l’impacte de la pól-
vora en la superfície esfèrica de plom,
provocats en el moment de l’explosió
causada en prémer el gallet de l’arma.

Els projectils estaven dispersos ma-
joritàriament pels dos turons on teòri-
cament s’havien desplegat inicialment
bona part de les forces borbòniques.
Les troballes es van descobrir en una
àrea de dimensions considerables,
amb els extrems bastant allunyats de
la línia aproximada d’atac, que de fet
era la riera. Hi ha projectils a més de
500 metres de l’aigua i, per tant,
aquest fet suggereix la idea que l’atac
iniciat pels catalans va tenir èxit, si

més no momentàniament, tal com
s’explica en la nostra font primària tex-
tual.

D’altra banda, l’exploració de la
zona a on es desenvolupà l’atac se-
cundari a la casa de Mussarra ha apor-
tat poca munició. La distribució dels
artefactes és ben allunyada de la casa
objectiu de l’atac, ja que la màxima
proximitat a aquesta masia, on s’havia
establert el quarter general borbònic,
els subministraments i bona part de
les tropes de reserva, és de 300 me-
tres. Probablement la força catalana va
ser derrotada per les reserves borbòni-
ques, incapaces de conquerir Mus-
sarra i van fracassar en l’intent de des-
truir el polvorí; així ho indica el fet
que no hi hagi projectils més a prop de
la casa. Quant a les rutes d’atac, ens
centrarem a interpretar la informació
provinent de les troballes que, de
forma inequívoca, estan relacionades
amb la batalla (projectils, elements
d’indumentària com botons i sivelles
de cinturó, etc.). Les localitzacions
d’aquests artefactes mostren que es-
tan concentrats en dues rutes relativa-
ment estretes, conformades per les di-
ficultats orogràfiques del terreny ja
esmentades anteriorment. 

Una d’aquestes zones correspon a
l’atac del flanc esquerra català, com-
post per dos regiments de fusellers de
muntanya. Comença a prop d’un dels
passos de la riera que avui dia és ac-
tiu, on està situat el molí del Menut.
Aquesta ruta s’enfila pel turó situat al
teòric flanc dret borbònic i arriba fins
al cim i es prolonga més enllà, en di-
recció a Mussarra. 

La segona zona amb altes concen-
tracions de bales està alineada amb un
altre punt de creuament potencial de
la riera, just on havia d’estar situat el
centre de la línia de batalla de l’exèr-
cit del marquès del Poal, i que conte-
nia el regiment d’infanteria regular del
coronel Mitjans, així com 2.000 so-
metents. Si es comença vora la riera,
els artefactes provinents de la batalla
es troben al llarg d’una de les rutes per
les quals és més fàcil pujar el turó del
flanc esquerra borbònic. Aquesta suc-
cessió d’objectes culmina en una pe-
tita plana rocosa, on s’ha trobat la ma-
joria de bales deformades.

És rellevant destacar que, distri -
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Figura 4. Munició trobada a Talamanca.



buïts per tot el camp de batalla, es van
trobar un nombre considerable de pro-
jectils especials amb forma cilíndrica
enlloc d’esfèrica. Anomenades sluggs,
eren molt més mortíferes per a l’ene-
mic, tenint en compte les característi-
ques esmentades. Per tant, el seu ús
era considerat il·legal pel poder des-
tructiu que tenien, i sols es feien ser-
vir en determinades situacions on l’en-
frontament bèl·lic era especialment
virulent. 

Estudi estadístic de la munició
De forma paral·lela hem mesurat

les dimensions del projectils de plom,
per tal de fer servir mètodes estadís-
tics que aportin noves idees sobre la
naturalesa de les bales emprades. 

La informació més valuosa en
aquest sentit és la proporcionada pel
pes (figura 5) i el calibre (figura 6)
dels projectils. 

Cal dir que en el segon cas tan sols
es va poder mesurar el calibre del
60% de les bales trobades, ja que
molts dels projectils van patir defor-
macions tan grans amb els impactes
que difícilment se’n podia extreure
una mesura de calibre raonable.

A banda de les bales cilíndriques ja
esmentades, amb valors de pes supe-
riors al normal en projectils reglamen-
taris i que, per tant, no segueixen els
paràmetres habituals, es pot observar
que la majoria de projectils mostren
una correlació entre ambdues varia-
bles, ja que són objectes de plom es-
fèrics. En tots dos casos, doncs, es
distingeixen tres pics diferenciats. En
l’histograma de pesos aquests pics es-
tan centrats als 4, 12 i 21 grams.
Aquests valors estan molt correlats
amb els tres pics a l’histograma de ca-
libres, situats a 8, 11 i 15 mil·líme-
tres. Els valors més petits probable-
ment no estan relacionats amb la
batalla, perquè corresponen a calibres
de la munició de posta emprada en la
caça del senglar fins fa pocs anys. El
pic major correspondria a bales de fu-
sell, ja que el podem convertir a la
mesura de 21 bales per lliura de plom,
que correspon directament al calibre
de la majoria de fusells de l’època. 

Finalment, l’excavació va trobar un
nombre prou important de projectils
de calibre mitjà. Aquests es poden as-

sociar indistintament a carrabina i pis-
tola, armes usades per la cavalleria
borbònica, o bé a les escopetes que fe-
ien servir els miquelets catalans i pro-
bablement els rosetes. 

Enllaçant tota aquesta informació
amb les dades georeferenciades provi-
nents del GIS creat, podem veure una
distribució dels projectils identificats
en funció del seu calibre: els punts gri-
sos grans són les bales de fusell i els
blancs petits, les de dimensions mit-
janes (figura 7).

Les bales de fusell estan concen-
trades al turó dels Gobions, que va re-
bre l’atac comandat pel coronel Mit-
jans amb el regiment català que
constava de soldats regulars armats
amb fusells. Les bales d’aquest calibre
pesant segueixen tota la línia d’atac,
tot i estar mesclades amb altes quan-

titats de calibres mitjans, probable-
ment corresponents al foc fet pels ge-
nets borbònics desmuntats, que ana-
ven armats amb carrabines i pistoles,
així com pels trets del sometent ca-
talà.

Conclusions

La recerca sobre el camp de batalla
de Talamanca (2008-2009) va ser
pionera a Catalunya. Per primera ve-
gada es va fer una prospecció arqueo-
lògica i sistemàtica en un camp de
batalla del segle XVIII. D’altra banda, la
novetat també radicava en la metodo-
logia utilitzada de prospecció orgànica,
amb l’ús de sistemes geofísics i la geo-
referenciació de les peces recuperades
mitjançant GPS i SIG. 
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Figura 5. Histograma amb els pesos de les bales trobades a Talamanca. 

Figura 6. Histograma amb calibres de les bales trobades a Talamanca. 



Un dels objectius principals consis-
tia a relacionar fonts textuals, paisatge
i registre arqueològic. Davant del pro-
blema de les diverses interpretacions
textuals dels combats es partia de la
hipòtesi que la descripció feta pel mar-
quès del Poal podia ser la més ver-
semblant, tot i que alguns dels episo-
dis poguessin haver estat sobredimen-
sionats per raons de caràcter polític.
La documentació ha permès identifi-
car els principals punts calents de la
batalla, punts que es van poder corro-
borar amb l’anàlisi directa del terreny
com els més congruents amb les dife-
rents casuístiques. L’anàlisi comple-
mentària a partir de GIS i estadística
també ha generat informació interes-
sant, que ha permès al seu torn verifi-
car la validesa de la font. Segons Poal
els enfrontaments més durs de la ba-
talla es van donar en uns indrets de-
terminats i la prospecció va corroborar
que, efectivament, eren els espais de-
finits per la documentació els que
aplegaven una considerable densitat
de restes relacionades inequívocament
amb la batalla.

Tindríem, per tant, un balanç molt
positiu pel que fa a la resolució d’un
problema concret (la batalla de Tala-
manca), que havíem abordat amb hi-
pòtesis correctes i que havia acabat
generant, finalment, nou coneixement.
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tres investigadors com Francesc Serra,
Gustau Erill, Marta Llop, Giancarlo
Boeri i Dan Sivilich.

NOTES

1. Malgrat el que pugui semblar, el terme
voluntari no té res a veure amb el tipus de
recluta; al segle XVIII es defineix amb
aquest mot a una classe de combatent
lleuger muntat.

2. Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona,
1B-X-127. Doc. 337. Aquest document
era conegut per autors com Salvador San-
pere i Miquel o Mateu Bruguera i ha estat
recollit per bona part de la bibliografia
posterior.

3. La transcripció utilitzada és la del senyor
Gustau Erill.
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Figura 7. Distribució espacial dels calibres.


