
6 7

Excursionisme 410

Una 
passejada per 

la petjada 
catalana a 

Gibraltar
Text d’Ignasi Dies

No trobarem ningú que discuteixi que la península Ibèrica és compartida per tres estats: 
el regne d’Espanya, la república de Portugal i el principat d’Andorra. Algun geògraf amant 
de la professió advertiria sobre l’existència de capçaleres de valls catalanes i navarreses que 
desaigüen a la Mediterrània i que són administrades nord enllà, a París. Ara bé, ¿a qui no se 

li acostuma a passar per alt aquella petitíssima colònia britànica encaixonada en el litoral 
andalús poblada de micos que campen pel carrer?

La diminuta colònia 
mediterrània britànica

Ens situem a Gibraltar, una de les 
mítiques Columnes d’Hèrcules 
que guardaven el pas a la Mediter-

rània. Aquest dinàmic paradís fiscal de 
poc més de sis quilòmetres quadrats està 
presidit per un dels accidents geogràfics 
més espectaculars de la península Ibè-
rica: un imponent penyal que s’enlaira 

amb pronunciada verticalitat fins els 426 
metres sobre el nivell del mar. Es tracta 
de l’antic Yabal Tarik, el mont de Tarik, 
batejat així en honor a un dels cabdills 
musulmans que va envair la península 
Ibèrica el segle VIII.

La manca d’espai queda ben palesa en 

efectuar l’entrada a la colònia per una 
carretera que creua les pistes del mateix 
aeroport, el més “cèntric” d’Europa, gua-
nyat en bona part al mar. Malgrat que 
la conducció de vehicles és per la dreta, 
com a la resta de la península, no és gens 
aconsellable moure’s en cotxe per aquest 
petit territori del Regne Unit ja que les 

cues a la frontera, l’anomenada “verja”, 
responen sovint al caprici dels policies 
espanyols.

En poc més de quinze minuts a peu es 
creuen les fortificacions que van defen-
sar durant segles el casc antic, l’indret on 
actualment es fa més palesa la personali-
tat dels “llanitos” (així es com s’anomena 
afectuosament als gibraltarenys). Tot és 
amarat pel mestissatge britànic i medi-
terrani: un English breakfast davant 
d’un local de tapes de pescaíto frito, 
l’accent andalús d’un policia britànic, les 
cases baixes i encalades, o les esglésies 
catòliques a tocar de les protestants. 

L’ascensió a la Roca

A Gibraltar, a banda de fer compres o 
negocis i banyar-nos a les platges, també 
ens podem calçar les botes de caminar. 
Els amants de les ascensions a muntanyes 
icòniques vora el mar –com l’alacantí pe-
nyal d’Ifac– tenen una entretinguda fita 
a l’abast: assolir els 426 metres del cim –
la Roca– pel vessant sud a través del Me-
diterranean Steps trail. Aquest sender 
senyalitzat s’inicia a prop de l’entrada 
de la Upper Rock Nature Reserve. Els 
freqüents trams d’escales ajuden a salvar 
l’important desnivell que creua l’hàbitat 
de l’única espècie de simi que viu a Eu-
ropa: la mona de Gibraltar –tècnicament 
un macaco de Barbaria–, mancat de cua 
i famós pel seu mal caràcter i per la seva 
gran habilitat per remenar motxilles 
d’excursionistes despistats!

Els viatgers que volen evitar la sufocant 
calor d’una ascensió estiuenca a la Roca 
poden optar pel telefèric, que finalitza 
el seu recorregut justament en el pic del 
davant, Signal Hill, a 387 metres (in-
dret anomenat erròniament “top of the 
Rock”). Des d’aquest punt es pot anar 
caminant cap a la Roca sense haver de 
salvar grans desnivells. Des del cim cul-
minant es pot albirar la costa africana, 
presidida per l’altra Columna d’Hèrcu-
les, situada en territori espanyol (Ceuta). 
Curiositats de la història, la columna eu-
ropea és britànica i l’africana espanyola. 
Cal advertir que l’entrada a la Upper 
Rock Nature Reserve dóna dret a visitar 
altres espais d’interès de Gibraltar com 
la cova de Sant Miquel, els túnels del 
Gran Setge, el castell àrab o el canó de 
cent tones.

Una passejada per la 
història

Un recorregut complet de circumval·lació 
per les faldes del penyal desvetlla al 
viatger de parla catalana nombroses 
sorpreses. La passejada a peu sense 
presses permet apreciar nombrosos 
indicis de la presència catalana i 
menorquina a Gibraltar durant els més 
de tres segles de dominació britànica.

Catalans en la presa de 
Gibraltar

El punt de partida de l’aventura catala-
na a Gibraltar comença el maig de 1704, 
quan el príncep Jordi de Hessen-Darm-
stadt fracassa en l’intent d’apoderar-se 
de Barcelona en nom de l’arxiduc Carles 
d’Àustria. El seu estol es dirigeix alesho-
res cap al sud cercant un altre punt on 
efectuar un desembarcament. Després 
de descartar, entre d’altres, la ben prote-
gida plaça de Cadis es decideix a atacar 
Gibraltar per sorpresa amb l’ajuda dels 
aliats anglesos i neerlandesos.

En el penyal té lloc la primera gran opera-
ció militar del conflicte successori hispà-
nic a la península Ibèrica. El dia 1 d’agost 
de 1704 una companyia d’infanteria de 
marina catalana (uns 350 homes) coman-
dada per Joan Baptista Basset desembar-
ca a llevant creant un cap de pont men-
tre les forces navals anglo-neerlandeses 
bombardegen des de ponent. El setge és 

ràpid ja que la guarnició castellana, poc 
organitzada i atrapada entre dos fronts, es 
rendeix el 4 d’agost. Un cop les autoritats 
militars borbòniques capitulen, els pobla-
dors del penyal decideixen anar-se’n gai-
rebé en la seva pràctica totalitat. La marxa 
del príncep Jordi l’any següent, juntament 
amb els soldats austriacistes, per tornar a 
assetjar Barcelona deixa el govern del pe-
nyal pràcticament en mans dels anglesos.

La platja on van desembarcar els cata-
lans s’anomena des d’aleshores Catalan 
Bay (badia catalana). Aquesta és la versió 
més acceptada en el Principat tot i que hi 
ha investigadors que expliquen el topò-
nim basant-se en l’existència d’un assen-
tament de pescadors catalans en aquesta 
platja del penyal.

El tractat d’Utrech i 
l’arribada de menorquins 
al penyal
Les operacions militars continuen en di-
versos fronts a Europa, destacant la presa 
de l’illa de Menorca per part dels brità-
nics el 1708. Les hostilitats continuaran 
fins el 1713, data de signatura del trac-
tat d’Utrech. Arran de l’acord el primer 
Borbó hispànic, Felip V, cedeix Gibraltar 
i Menorca a la reina Anna Stuart d’An-
glaterra a canvi de la retirada del suport 
britànic a Catalunya.

Els repetits intents dels borbònics per 
tal de recuperar Gibraltar forcen les au-

Antigues rampes per recollir l’aigua de la pluja en el vessant Est de la Roca des de les 
Mediterranean Steps. Wikimedia Commons

Vista aèria de la Roca. Wikimedia Commons
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toritats angleses a cercar urgentment mà 
d’obra per fortifi car i repoblar el penyal. 
Els nouvinguts seran la llavor de la fu-
tura microidentitat “llanita”: genovesos, 
jueus sefardites, britànics, andalusos, 
portuguesos, catalans, valencians, i me-
norquins. Aquests darrers són aleshores 
súbdits britànics, cosa que facilita la seva 
arribada. La gran majoria procedeix de 
l’àrea del port de Maó i destaquen en el 
camp de la menestralia (sabaters, sas-
tres, obrers de la construcció, mariners). 
Durant el segle XVIII dos terços dels 
capellans del penyal seran menorquins. 
Aquesta xifra tan sorprenent s’explica 
perquè les autoritats angleses del penyal 
cerquen capellans catòlics que siguin 
súbdits britànics, evitant així la designació de religiosos fi loborbònics 
per part del bisbe de Cadis.

Durant els anys del Gran Setge (1779-1783) –el més dur i llarg patit per 
Gibraltar–, catalans, valencians, mallorquins i menorquins establerts 
al penyal participen activament en la seva defensa. Un capellà menor-
quí, el pare Francesc Messa, natural d’Es Castell, elabora aleshores 
les “Notas de lo sucedido durante el sitio de esta plaza del año de 
1779” –plenes de catalanismes–, l’únic testimoni de l’important epi-
sodi redactat per un civil.

Els “minorkeens” –tal i com s’anomenen a partir de l’adaptació fonè-
tica del gentilici català a l’anglès feta pels gibraltarenys– han deixat 
la seva empremta en cognoms que encara perduren, molts dels quals 
poden descobrir-se en forma de rètols comercials (Abrines, Orfi la, 
Triay, Cabedo), en el nomenclàtor (Giro’s Passage, Tudury Steps), o en 
la trentena de làpides de famílies menorquines del North Front Ceme-
tery (Gomila, Llufrio). 

Petjada Catalana és un blog que 
pretén recollir tots els racons 
del món on els catalans, d’una 
manera o una altra, hi han deixat 
petjada. Va ser iniciat l’any 2013 
per Marta Faixedas després de 
treballar com a dinamitzadora en 
el Centre Català de Santiago de 
Xile.
Sis anys més tard, gràcies a les 
aportacions recollides per amics 
i seguidors en xarxes socials, i a 
l’entrada en el projecte l’any 2017 
de l’Ignasi Dies -col·laborador 
de les revistes Excursionisme i 
Altaïr- hi ha localitzats més de 
350 indrets amb petjada catalana 
escampats arreu del món. Els 
continguts creixen paulatinament 
amb noves ubicacions, fotos i 
informacions aportades per una 
xarxa d’informants que es va 

consolidant amb el temps.
Hi trobem històries tan curioses 
com la del Peronella Park, les 
restes d’un gran complex lúdic 
aixecat al mig d’Austràlia el 1935 
per un emprenedor empordanès. 
O la història del terrassenc Josep 
Oller, que l’any 1889 va fundar el 
mític Moulin Rouge de París. Hi 
tenen cabuda també els indrets 
relacionats amb els episodis més 
coneguts de la història del nostre 
país: els cinc segles de presèn-
cia catalana a l’illa de Malta, les 
intenses relacions comercials 
amb Cuba, o la ruta seguida pels 
almogàvers de la Companyia 
Catalana a les actuals Grècia i 
Turquia, entre d’altres.
El capítol de les exploracions 
catalanes està representat amb 
Antoni de Montserrat, el primer 

a cartografi ar l’Himàlaia, o els 
colonitzadors de Califòrnia, pre-
sents en el nomenclàtor de San 
Francisco (Portola Drive, Junipero 
Serra Boulevard).
A dia d’avui el projecte avança a 
pas ferm i en la mida que els seus 
impulsors hi poden dedicar hores 
del seu temps. Resta pendent 
d’introduir i desenvolupar un 
llarg llistat d’ubicacions com per 
exemple l’Annapurna Est, a la 
serralada més alta del planeta, 
vuit mil verge que va ser trepitjat 
per primera vegada per una expe-
dició catalana l’any 1974. 

Web: www.petjadacatalana.cat
Twitter: @PetjadaCat
Facebook: @petjadacatalana
Correu electrònic: 
info@petjadacatalana.com 
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